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Joyce surta ao ver Ivana fazer 
a barba, em ‘A Força do Querer’

Mariana Ximenes muda cor do 
cabelo de novo e volta a gravar 

Karen Junqueira foi 
maltratada por causa 
de vilã em ‘Haja Coração’ Joyce (Maria Fernanda Cândido) ficará em choque ao flagrar Ivana (Carol 

Duarte) com o rosto cheio de espuma e aparelho de barbear na mão, em “A Força do 
Querer’’. “Tudo o que uma mulher tem horror é de se imaginar com barba e bigode! 
E ela quer fazer de conta que tem?.” Ruy (Fiuk) fica sabendo pela mãe o que a irmã 
fez, e dispara: “Eu acho que a Ivana é sapata!”. Joyce não acredita e ele promete 
conversar com ela. Em seguida, ao procurar uma caneta para deixar um bilhete 
para a irmã, Ruy dá de cara com uma seringa e o hormônio. Joyce desconfia que 
a filha esteja se drogando. Eugênio (Dan Stulbach) se preocupa: “Sei o quanto dói 
a gente se sentir descolado da identidade! Mas não é com droga que se resolve”. E 
Ivana dá uma resposta enigmática: “Às vezes é, pai!”.

Depois de gravar 
um novo final para 
Tancinha, em “Haja 
Coração”, Mariana 
Ximenes retomou a cor 
dos cabelos de Luísa, 
a condessa de Barral, 
de “Nos Tempos do 
Imperador”. É que a 
novela das seis, que 
tem Mariana como 
protagonista, voltou a 
ser gravada. Na foto, 
ela está com Cinara 
Leal, que será a escrava 
Justina. “Estamos 
voltando”, escreveu 
Mariana na imagem com 
a colega de trabalho.

Mineira de Caxambu, Karen Junqueira é só sorrisos com 
a reprise de “Haja Coração”, que teve estreia em outubro. 
Sua vilã Jessica Sampaio já começou a botar as garrinhas 
para fora para cometer todo tipo de atrocidade para 
separar o casal Felipe (Marcos Pitombo) e Shirlei (Sabrina 
Petraglia). “Estou muito feliz por poder rever cenas que 
marcaram minha carreira. Jéssica foi um papel importante 
e levantou temas necessários como o preconceito aos 
portadores de deficiência física. Sem contar que era tanta 
vilania, que tinha até esquecido o quão má era a Jéssica”, 
ri Karen. O sucesso do casal #Shirlipe foi tanto que Karen 
passou a ser maltratada pelo público, já que Jéssica passou 
a novela inteira perturbando os pombinhos. “Já recebi 
mensagens de ódio bem ofensivas, mas acabo relevando 
porque acredito que isso faz parte da profissão”, fala.
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Imagine só os críticos dos anos 1960 – na época de 
ouro do cinema – assistindo a filmes do novo milênio. 
Filmes que nem sequer parecem obras para salas de 
cinema. São gravações de tela de celulares ou com-
putadores. A reação giraria em torno do espanto com 
pitadas de desapontamento. “Spree – 2020” vem para 
acrescentar no estilo ‘mockumentary’, que são os pseu-
dodocumentários. Se é que podemos classificar assim, já 
que o filme é uma gravação de Apps famosos, como Tik 
Tok, Instagram e, até mesmo, o falecido Vine. 

O terror é bem consolidado nos moldes narrativos e 
na forma como é concebido, tanto 
que grandes franquias hoje em 
dia se dão bem nas bilheterias e 
até mesmo ganham ótimas ava-
liações em agregadores de crítica 
por prezar pela simplicidade e 
também por seguir os padrões 
clássicos do gênero. Um marco 
muito importante foi “Holocausto 
Canibal – 1980”, que ajudou a disseminar esse estilo de 
filmagem que se assemelha muito a um documentário. 
Sempre usa aquela velha patacoada de que as fitas 
foram encontradas e deram origem ao tal filme. Hoje 
em dia, sabemos que tudo isso é parte do marketing da 
produção. Às vezes, vão longe demais, como no caso do 
próprio “Holocausto Canibal”, onde o diretor Ruggero 
Deodato quase chegou a ser preso por conta do “su-
miço” da equipe de filmagem. Em “Spree”, temos um 
dos melhores usos de uma falsa captura de aplicativos 
e sites da internet superando “Buscando… – 2018”. 
Esse recurso traz um uso inteligente de capturas para 
legitimar a narrativa. 

Temos Joe Keery vivendo um jovem obcecado por 
fama e produzir vídeos regulares sobre sua vida pacata e 
postar na internet. O tal Kurt está há dez anos tentando 
fazer sucesso na internet com seu canal Kurt’s World. 
Ele decide começar a dirigir para o aplicativo de corridas 
“Spree”. Em seu carro, ele instala câmeras em todas ja-
nelas e nos fundos para compartilhar com seus inscritos 
todas viagens ao longo do dia. De forma premeditada, 
o garoto mata alguns de seus passageiros e transmite 

como um entretenimento até perceber que não teve êxito 
em conseguir novas visualizações. O jeito é assassinar 
figuras relevantes na internet colocando em prática a 
#Alição. O filme é dirigido por Eugene Kotlyarenko, um 
cineasta ucraniano muito competente no quesito criar 
situações inusitadas sem deixar a peteca cair. E tudo 
isso nesse formato um tanto batido e que pode cansar 
já nas primeiras investidas e sucessos de Kurt. Além 
do processo ter contato com muito improviso do Joe 
Keery, o ator tem a missão de gravar longos takes com 
uma energia contagiante ao mesmo tempo que segura o 

fator surpresa muito bem. O roteiro 
acertou na forma como sentimos o 
peso das atitudes e como ela é con-
traposta aos valores da sociedade. 
Um dos exemplos é quando Kurt 
chega em um posto de gasolina com 
o carro cheio de sangue e um poli-
cial nem sequer tenta interrogá-lo 
e até mesmo nem nota o rapaz ali 

transmitindo ao vivo. Este filme tem esse viés político 
bastante ácido, abrindo precedente para essa forma de 
vida incontestável dos norte-americanos e, como tudo, 
por ser por alguns instantes mero entretenimento barato 
mesmo que jogue como as vidas das pessoas. 

Essa despreocupação da vida digital para com a vida 
real também está posta à prova. Por mais que o filme seja 
perspicaz, está sim comprometido com o público. Toda 
essa loucura posta em tela e tratada como normal é um 
pequeno experimento de como perdemos a empatia. O 
roteiro assinado pela dupla Eugene Kotlyarenko e Gene 
McHugh tem diversas críticas à sociedade e, principal-
mente, a como somos cúmplices do sistema que nos 
dá exatamente o que queremos. Este sistema também 
reforça como idolatramos figuras repugnantes que por 
vezes merecem o esquecimento. Um dos pontos fortes 
do filme é seu elenco talentoso que comprou a ideia. Sa-
sheer Zamata tem uma ótima virada em seu arco que nos 
faz vibrar com a personagem graças ao carisma da atriz 
e desse peso que ela imprime em suas falas mesmo nas 
piadas. “Spree” é um olhar diferenciado sobre o terror 
pseudodocumental e vale a pena uma visita. 

Candinho chora por ter sido destra-
tado por Dionísio. Samuel diz a Ester e 
Cassiano que seu amigo Manolo pode 
desmascarar Dionísio. Alaor e Donato 
se preocupam ao ver Candinho cho-
rando. Hélio chega à mansão e Dionísio 
é frio com ele. Hélio implora para não 
ser demitido. Juliano não vê problema 
em Natália convidar Reinaldo para o 
casamento. Mila exalta as qualidades 
de Ciro. Vanessa encontra um possível 
perfil de Manolo na internet. Alberto 
pisa em Hélio. Samuel vê semelhanças 
entre o perfil encontrado e Manolo. 
Maria Adília se apavora com o sumiço 
de Candinho. Dadá e Lino encontram 
Candinho. Amadeu declara seu amor 
por Isabel. Candinho conta para Ve-
ridiana e Maria Adília o que Dionísio 
lhe falou. Dionísio não acredita quando 
Maria Adília aparece em sua casa.

Jéssica não se conforma com o tér-
mino do noivado com Felipe. Rebeca 
acaba com as esperanças de Aparício 
ao dizer que não pode perdoá-lo pelo 
que ele fez no passado. Apolo avisa à 
família que está bem e pede notícias de 
Tancinha. Nair decide aguardar a che-
gada de Apolo para que ele converse 
com Tancinha. Beto leva Tancinha 
para conhecer o Rio de helicóptero. 
Shirlei incentiva Francesca a não ter 
medo de se envolver com Rodrigo. 
Aparício conta a Giovanni sobre sua 
história com Rebeca e o plano de 
reconquistar seu amor fingindo ser 
faxineiro. Aparício ajuda Giovanni a 
reconquistar Camila. Shirlei recebe 
um presente de Adônis. Tancinha 
deixa claro para Beto que ainda ama 
Apolo. Apolo estranha quando Nair se 
recusa a falar de Tancinha.

Alan não consegue convencer 
Jeiza a ficar em Los Angeles. Ri-
tinha fala para Marilda que irá 
esperar Zeca sair da prisão. Abel 
teme que o filho volte a se encantar 
por Ritinha. Joyce discute com 
Ivana, e Eugênio tenta falar com a 
filha. Duda chega com Amaro à casa 
de Cibele, e Anita vai embora. Jeiza 
desiste de sua carreira por causa 
de Zeca, e Alan fica enfurecido. 
Nonato sugere a Dita que aconselhe 
Silvana a procurar ajuda. Rubinho 
faz sucesso com as mulheres no 
morro e fica entusiasmado. Garcia 
questiona Bibi sobre o fim de seu 

relacionamento com Caio. Cibele 
afirma a Anita que não tentará 
mais prejudicar Ruy. Ritinha diz a 
Edinalva para avisar da chegada 
de Zeca. Mira confirma que Irene 
está apaixonada por Eugênio e se 
preocupa. Eugênio exige que Joyce 
não tenha mais contato com Irene. 
Ivana afirma a Simone que terá 
problemas em contar a verdade 
para Joyce. Abel recebe Zeca na 
porta do presídio. Abel não gosta 
de saber que Mere cantará na venda 
de Nazaré. Zeca se decepciona com 
Jeiza. Ritinha entra no quarto de 
Zeca e o surpreende.

A Força do Querer
Globo 20h00

Haja Coração 
Globo 19h20

Flor do Caribe
Globo 17h30
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Novelas Novelas 

É um olhar 
diferenciado 
sobre o terror
Filipe Gonçalves, jornalista

Filipe Gonçalves

o quanto o 
entretenimento 
pode se tornar 

nocivo?

“Spree”:

Thalma de Freitas 
defende Zilda, de 
‘Laços de Família’

Thalma de Freitas usou suas redes 
sociais para defender Zilda, sua personagem 
em “Laços de Família”. Na novela, que foi 
exibida originalmente em 2000, a doméstica 
não tinha vida própria e vivia apenas para 
servir a família de Helena (Vera Fischer). 
“Recebo muitas mensagens de amor pela 
Zilda, mas três foram de repulsa por ela ser 
submissa e maltratada. Honestamente não 
identifico essa leitura”, postou.


