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Uma das coisas que você tem que fazer na vida 
é ouvir Bob Dylan. É sério, pare o que está 
fazendo, pause qualquer som que esteja no 

play, vá até o Spotify mais próximo e ouça a discografia 
completa. Dylan é um dos maiores letristas de todos 
os tempos e levou até um Nobel de literatura por suas 
excelentes poesias. E ao longo dos anos serviu como 
inspiração para filmes e  alguns roteiros descolados, 
até mesmo bandas que tentam resgatar os anos 1950. 
Para aqueles como eu que leva a música como um guia 
para vida e buscam andar alinhados com ela para 
não perder o fio da meada – 
música é um compromisso 
diário, esqueça dela um dia e 
com certeza ela vai esquecer 
de você – os filmes capturam 
essa intensidade dos artistas e 
dão um enorme quentinho no 
coração da gente.

O filme “A Vida em Si” (2018) tem esse casamento 
perfeito entre um álbum maravilhoso do Dylan e um 
grande significado para uma personagem. Um filme 
bem complexo e que talvez tenha diversos significados 
para que quem assiste e até mesmo no momento da 
vida em que busque mais maturidade, mas dá uma 
dimensão muito interessante de como os rumos que 
tomamos podem mudar em um segundo. Will Dempsey 
(Oscar Isaac) acredita ter algumas respostas para 
uma tragédia pessoal e até mesmo cria uma fanfic de 
toda sua história mesmo tendo que frequentar uma 
psicóloga  com a normalidade que ele julga necessário. 
A questão é que não podemos mensurar a dor de cada 
um e muito menos interceder na dor que o outro sente, 
esse filme vai pesado nas histórias pessoais de cada 
personagem seja ele uma ligação para dar prossegui-
mento no próximo ato ou não.

 O longa se mantém bem consistente até o terceiro 
ato onde já se constrói uma saída esperada. Os planos 
de câmera ajudam bastante a dar essa dimensão 
de urgência que o filme precisa contar a história de 
um homem que tem sua vida virada de cabeça para 
baixo, depois de uma tragédia pessoal a qual somos 

obrigados a partilhar para entender quão doido é essa 
perda, e claro somos cúmplices de toda enganação 
que ele conta para si mesmo para esquecer ocorrido. 
“A Vida em Si” é um filme sobre aceitação e perdão 
e acima de tudo,  como devemos perceber a vida ao 
nosso redor e deixar fluir como uma forma de liber-
dade em uma realidade que nos cobra demais, seja por 
trabalho ou afazeres do dia a dia. Ao mesmo tempo que 
traz à tona diálogos muito relevantes sobre a solidão 
e confiança nos outros, e como tudo ocorre de forma 
avassaladora.

Um ponto muito importante 
é o elenco que dá a interpre-
tação certeira de que cada 
passo aqui pode ser decisivo, 
e essa forma criativa de mos-
trar como tudo pode estar 
ligado deixa tudo leve mesmo 
que na tela seja o inverso. 

Abby (Olivia Wilde) trata de temas muito relevantes 
se tornando o personagem central de toda a trama, 
mesmo não sendo a protagonista. Alias esse filme não 
parece muito preocupado em estabelecer personagens 
centrais, visto que cada vez que a história muda de 
foco temos um novo narrador com seu estilo próprio. 
Podemos dizer que a linguagem empregada em boa 
parte dos diálogos escritos por Dan Fogelman que 
também dirige o filme tem seus momentos clichês ado-
lescentes que intercala para uma comédia romântica 
da sessão da tarde. O mais importante desse estilo 
de texto é a crueza que mescla traços dos filmes dos 
anos 2000 com uma pegada realista que nos fazem 
refletir. Esse novo século tem trazido temas nunca 
antes imagináveis onde assuntos como o poliamor e 
a relação livre são temas mais recorrentes em uma 
produção. Tudo isso nos mostra que estamos em um 
contrato social que ora somos obrigados a bater de 
frente e sermos surpreendidos por todo o caos e des-
vantagens do mundo, horas somos abraçados da forma 
mais aconchegante e levados para curtir o momento. 
O controle só depende do quão estamos dispostos a 
estar no comando. 

Alberto avisa a Ester que ela terá 
que depor contra Cassiano. Samuca 
pede para Ester não prejudicar Cas-
siano. Guiomar canta no bar Flor 
do Caribe, e Duque se encanta. O 
delegado avisa para Cassiano que 
ele poderá ser condenado por lesão 
corporal contra Alberto. Ester tenta 
defender Cassiano no seu teste-
munho à polícia, mas não consegue. 
Duque avisa a Olívia que Amaralina 
sumiu. Alberto provoca Cassiano 
e insinua que o rival será preso. 
Alberto provoca Cassiano por ter fi-
cado com Ester. Cassiano avisa para 
o comandante que descobriu uma 
pista de voo clandestina. Guiomar 
promete ajudar Ester a recuperar a 
casa da ONG. Amaralina não gosta 
do resultado do exame que fez na 

escola. Cassiano avisa a Duque que 
não aceita usar o dinheiro de Dom 
Rafael para comprar a mina.

Leozinho confirma o plano com 
Dinamite. Lucrécia questiona Agilson 
sobre a noite anterior. Carmela hu-
milha Shirlei e depois desabafa com 
Adônis sobre a raiva que sente da 
irmã. Agilson ameaça Leozinho. Fran-
cesca e Tancinha falam sobre o beijo 
de Beto e Tancinha. Carmela e Adônis 
se beijam para provocar Shirlei. Bruna 
incentiva Giovanni no dia da entre-
vista de emprego. Leozinho e um com-
parsa sabotam a aeronave. Aparício 
pede ao advogado para dar entrada no 
divórcio. Teodora expulsa o marido de 
casa, mas Fedora intercede por Apa-
rício. Rebeca recebe uma mensagem 
de Teodora e vê que foi demitida. 
Leozinho finge que está doente para 
não viajar com Fedora. Apolo insinua 
que Adriana o está assediando, e os 
dois discutem. Adônis despista Nair 
sobre Guto. Bruna se desculpa por 

ter beijado Giovanni. Fedora estranha 
o comportamento de Leozinho. Pe-
nélope e Beto concluem que Tamara 
interrompeu sua medicação. Tamara 
vê o homem que atropelou no hospital. 

Ruy questiona Caio se Eugênio 
está tendo um caso. Caio afirma a Ruy 
que Cibele pode prejudicá-lo. Nonato 
conta para Biga o que descobriu 
sobre Silvana. Bibi garante que aju-
dará Rubinho, e Aurora se preocupa. 
Eugênio se desentende com Joyce. 
Caio conversa com Jeiza sobre seu 
depoimento contra Rubinho. Nonato 
confessa a Biga sua compaixão por 
Silvana. Bibi confronta Jeiza, que se 
irrita com Caio. Ivana apoia Cláudio 
em sua recuperação. Joyce desabafa 
com Zu. Bibi culpa Jeiza pela manu-
tenção da prisão de Rubinho. Jeiza 
comemora mais um desafio de luta no 
MMA. Caio beija Bibi. 

A Força do Querer
Globo 20h00

Haja Coração 
Globo 19h20

Flor do Caribe
Globo 17h30
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Novelas Novelas 

Dylan inspirou 
filmes e roteiros
Filipe Gonçalves, jornalista

Filipe Gonçalves

O “É de Casa” de amanhã conta com uma participação especial no comando da atração. Para 
marcar o Dia da Consciência Negra, Thelma Assis, que possui um quadro no programa, apresenta 
a próxima edição do matinal, ao lado de Patrícia Poeta, Ana Furtado, Manoel Soares e Cissa Gui-
marães, que segue de casa. “Eu não poderia estar mais feliz de apresentar essa edição especial do 
“É de casa”. Este ano tivemos grandes mudanças na perspectiva de olhar e na oportunidade de nos 
conscientizarmos sobre a história dos negros e sempre precisaremos abordar esse assunto 
para continuar mostrando nossa luta e o significado dela. Nosso maior orgulho será com-
partilhar histórias de pessoas negras que estão ocupando todos os espaços. Estou muito 
ansiosa com o desafio e grata por poder usar minha voz mais uma vez para apoiar o 
movimento antirracista”, diz a médica e vencedora do “BBB20”. Além de comandar a 
atração, Thelma explica em seu quadro o porquê da hipertensão atingir mais negros do 
que brancos, conversa com pessoas que sofrem com a doença e faz alertas sobre os 
cuidados necessários para manter a pressão arterial normal. Ela também conversa 
com a ex-atleta de vôlei, Fofão, que é madrinha da campanha de combate à doença.

A vida em 
si muda o
signifi cado 
de “para 
sempre”

Ex-BBB, Thelminha apresenta o ‘É de Casa’

Dira Paes beija Lica 
em ‘As Five’ e web 
vai à loucura

A web foi à loucura na manhã de ontem. É 
que o Globoplay liberou o segundo episódio 
de “As Five” com uma cena de pegação quen-
tíssima entre Dira Paes e Manoela Aliperti. 
Na série, Lica encontra a jornalista Alice e as 
duas acabam na cama. A personagem de Dira, 
sensualíssima, parte para cima da jovem. Elas 
se beijam, se tocam e a cena pega fogo. Alice, 
aliás, é um dos tipos mais diferentes da car-
reira de Dira na teledramaturgia. Lica, que está 
trabalhando no restaurante de MB (Vinicius 
Wester), reconhece a jornalista e vai atendê-la. 
Na cena seguinte, as duas já aparecem num 
quarto. E é Alice quem toma a iniciativa de se-
duzir a jovem.

Lázaro Ramos pensou em 
interpretar o escritor 
norte-americano James
Baldwin em ‘Falas Negras’

Apesar de viver Martin Luther 
King Jr. no teatro, na peça “O Topo da 
Montanha”, Lázaro Ramos ficou ba-
lançado mesmo ao ler o texto sobre o 
escritor norte-americano James Bal-
dwin para o especial “Falas Negras”. 
Chegou até a pensar em interpretá-lo. 
O diretor, no entanto, achou melhor 
não acumular as funções. De todo 
jeito, acabou acompanhando bem de 
pertinho o trabalho de construção do 
personagem feita pelo ator Ângelo 
Flávio, escolhido para viver Baldwin.
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