
                                                                           No Tempo dos Seriados

As  manhãs  eram  sempre  deslumbrantes,  naqueles  sábados, 
principalmente  por  que  as  aulas  terminavam  mais  cedo.  Nada  mais 
compreensível, portanto, que subíssemos a ladeira da escola em tremenda 
disparada,  a  fim  de  saber  quais  as  atrações  que  nos  reservava  a 
programação  de  fim-de-semana  dos  cinemas,  em  especial  àqueles  que 
apresentavam faroestes e seriados.

Os  seriados!  Homens  voadores,  homens  invisíveis,  intrépidos 
aventureiros, audaciosos mascarados, foguetes rasgando o espaço, aviões 
explodindo  no  ar,  automóveis  em  louca  velocidade,  perseguições, 
motocicletas  desvairadas,  navios  fantasmas,  piratas,  bandidos,  índios  e 
mocinhos,  tiroteios,  os  intermináveis  perigos  do  herói  (será  que  ele  se 
salva? Voltem na próxima semana), a eterna luta entre o bem e o mal, o 
triunfal último capítulo.

Os  seriados  -  A  Deusa  de  Joba.  O  Império  Submarino.  Os 
Tambores  de  Fu-Man-Chu.  Marte  Invade  a  Terra.  O  Maravilhoso 
Mascarado. A Legião do Zorro. Dick Traçy Contra o Crime. O Homem 
Foguete.  Os  Demônios  do  Círculo  Vermelho.  Flash  Gordon no Planeta 
Mongo.  Os  Perigos  de  Nyoca.  O  Misterioso  Mister  “M”  -,  que  nos 
transportavam ao velho oeste e às profundezas dos oceanos, até a lendária 
Atlântica, ou a longínquos continentes e infinitos espaços, hipnotizados e 
guiados pela tela mágica que se abria à nossa frente. 

E a aventura de conseguir vencer a quase intransponível barreira, 
formada pelo aterrorizante porteiro, nas sessões impróprias para menores 
de dez anos (e eu ainda estava longe de chegar à idade permitida)? Mas 
depois de estar lá dentro: o brilho estampado na face e nos olhos ávidos da 
gurizada – e a gritaria!? – quando o gongo anunciava o início da ação e as 
luzes  apagavam-se.  E  o  deslumbramento  criado  pela  estria  luminosa 
projetando  (miraculosamente)  aquelas  imagens  em movimento  (só  para 
nós)?

No  Cine  Imperial  assisti  ao  meu  primeiro  seriado.  A  terra  era 
invadida  por  cruéis  marcianos  causando  indescritíveis  sensações.  O 
marciano-vilão-principal aspirava uma substância misteriosa e desaparecia, 
tomando depois o corpo de suas vítimas. Era aterrador. É claro que o seu 
apelido só podia ser “cheirinho”. Poucos vilões escaparam à veia sarcástica 
e  à  prodigalidade  da  gurizada  em botar  apelidos.  Mas  não  eram só  os 
vilões. O policial que, compenetradamente, representava a lei e a ordem no 
recinto recebeu também uma alcunha: “O Falcão”.

Nessa atordoante sala de espetáculos entrávamos sem susto.  Um 
dos nossos companheiros de rua, Luiz Fernando Tolentino de Sousa, mais 
conhecido  pela  gurizada  como  Nande,  tinha  a  honra  de  ser  o  filho  do 
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proprietário. Tal privilégio transformava-o na figura mais popular e mais 
reverenciada antes de começar as sessões e ele acabava sempre entrando 
acompanhado de um verdadeiro séqüito (do qual eu fazia parte efetiva).

O acesso ao Roxy, o cinema concorrente, era quase impossível, só 
se  concretizando  quando  entrávamos  num  bolo,  aproveitando  alguma 
cochilada de seu Gumercindo, inclemente guardião da escadaria que dava 
acesso ao salão.

À saída, a noite já caindo e as cores do dia transformadas numa 
bruma róseo-acinzentada, formavam-se os grupinhos para compra e venda 
de gibis. Cada guri conduzia o seu montinho de revistas e verificava no 
material alheio o que lhe interessava, procedendo-se, daí, a transação, com 
barganha e tudo. O aroma de amendoim torradinho também faz parte das 
impressões sensoriais desses momentos.

Em outro cinema, o Odeon, deixei um pedaço de minha infância. 
Era um enorme e encantador pardieiro, possuindo instalações do que fora 
um requintado teatro. Apresentava muitas vezes emocionantes espetáculos 
de  tela  e  palco  (“na  tela:  “Gunga-Din”,  com  Cary  Grant  e  Douglas 
Fairbanks Jr.) no palco: “Waltrudes ou o Nauta Veneziano”, de Idelfonso 
Juvenal)  e  só  faltava  mesmo  o  balcão  das  bebidas  para  se  assemelhar 
àqueles cafés-concertos da belle-époque. Como também pertencia ao pai do 
Nande,  tínhamos  livre  acesso  às  suas  amplas  dependências,  que  me 
pareciam muito maiores do que hoje. E assim nos perdíamos por entre os 
labirintos do velho teatro como se vasculhássemos um castelo encantado, 
ou um local mal-assombrado, sempre descobrindo alguma coisa nova nos 
seus porões, galerias, camarotes e camarins. (Um dia achamos um enorme 
baú, repleto de amarrotadas e descoloridas fantasias). De manhã, quando 
apenas algumas pessoas efetuavam o serviço de limpeza, nos lançávamos 
em  desabalada  correria  pelos  bastidores,  tendo  como  fundo  cenários 
abandonados.  Formavam  uma  fantástica  dimensão  de  outra  época, 
justapondo-se ao nosso mundo imaginário.  E atravessávamos  corredores 
escuros, espremidos túneis e saguões empoeirados; subíamos à mais alta 
galeria  e  descíamos  ao  sinistro  porão,  engalfinhando-nos  em sangrentas 
lutas, geralmente motivadas pelo filme da véspera.

Nesse clima fui despertado para a magia da arte cinematográfica. 
Na última  galeria  da  velha  casa  de  espetáculos,  com a  luz  das  estrelas 
penetrando pelas  fendas das rompidas  telhas,  vimos filmes memoráveis, 
desde  “Gilda”,  a  aventuras  de  Errol  Flyn,  passando  por  “Um  Fio  da 
Navalha”, com Tyrone Power e Gene Tierney (uma beleza de mulher!) e 
pelos gangsters Humphrey Bogart, George Raft e James Cagney (o que se 
pode fazer se a nossa formação foi toda americanizada?).

Depois fizemos dez anos. O Imperial e o Odeon foram fechados. 
Permanecemos inconsoláveis por algum tempo, mas,  como para tudo na 
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vida  há  um  remédio,  transferimos  nossa  dedicação  aos  cinemas 
sobreviventes. (1967)
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