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Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo 
(Petrônio Gontijo) lidera a Igreja Universal do 
Reino de Deus em busca de seu maior sonho: 
a construção do Templo de Salomão, réplica 
do local homônimo citado na Bíblia, localizado 
em São Paulo.

NADA A PERDER ll

PROGRAMAÇÃO

NADA A PERDER ll
Cine Shopping Germânia, sala 2: 14h30min (somente 
dias 17, 18 e 21/08), 16h45min (somente dias 17, 18 e 
21/08), 19h e 21h15min.

O REI LEÃO
Cine Santa Cruz, sala 1 e 2: 14h10min (3D, exceto dia 
19/08), 16h30min, 19h (3D) e 21h20min.
Cine Shopping Germânia, sala 1 (3D): 14h10min (somen-
te dias 17, 18 e 21/08) e 18h50min.

VELOZES E FURIOSOS: HOBBS & SHAW
Cine Santa Cruz, sala 1 e 2: 14h (exceto dia 19/08), 
16h20min (3D), 18h50min e 21h10min (3D).
Cine Shopping Germânia, sala 1 (3D): 21h15min.

HISTÓRIAS ASSUSTADORAS 
PARA CONTAR NO ESCURO
Cine Shopping Germânia, sala 1: 16h30min (exceto dia 
19/08).

DIVULGAÇÃO

Cinema

Quando Queer Eye, da 
Netflix, estreou em feverei-
ro de 2018, suas divertidas 
reformas vieram com uma 
estranha tensão: a ameaça de 
choque cultural. O primeiro 
episódio começou com o 
Fab Five, cinco caras gays, 
apresentando-se para a câ-
mera e indo da Gay Street 
- o marco de Nova York na 
sequência do título da série 
original - para a Geórgia. À 
medida que o confiante quin-
teto cosmopolita navegava 
pelas estradas do interior dos 
EUA, eles exalavam uma sen-
sação de óleo sendo 
derramado na água, 
ou, bem, de pessoas 
estranhas entrando 
em possíveis zonas 
de intolerância. Não 
havia a certeza se 
as pessoas ao redor 
da figura a ser trans-
formada se dariam 
bem com eles. Em 
um episódio, um po-
licial rural encostou 
o carro do Fab Five 
quando Karamo Brown, o 
único membro do elenco 
negro, estava dirigindo. O en-
contro de suspense acabou 
sendo interpretado como 
uma brincadeira, tornando o 
momento em uma questão 
social séria, assim como o 
programa costuma fazer com 
diversos outros temas.

Na 4ª temporada, a pre-
missa de encontrar estranhos 
em uma estranha terra re-
cuou. Agora, o Fab Five cruza 
com conhecidos. Você pode 
ver a mudança na estreia da 
temporada, quando os caras 
se dirigem para Quincy, Illi-
nois: a cidade natal do sábio 
e especialista em alisamento 
selvagem, Jonathan Van 
Ness. Seu alvo é, na verdade, 

a professora de música de 
segundo grau de Van Ness, 
que ostenta o mesmo mullet 
há décadas. Os dois se abra-
çam calorosamente quando 
o Fab Five aparece no treino 
de banda marcial e seus alu-
nos torcem pelos visitantes 
famosos. A semana que se 
desenrola parece tão emo-
cional para Van Ness quanto 
para a professora e ele conta 
como ela o ajudou a sobrevi-
ver sentindo-se um estranho 
durante a adolescência.

Os fãs do Queer Eye po-
dem estar familiarizados 

com a história de Van Ness 
como líder de torcida do en-
sino médio e da faculdade, 
mesmo que isso não tenha 
sido falado em detalhes no 
programa. Para muitos es-
pectadores, curtir a série sig-
nifica não apenas consumir 
os episódios, mas também 
seguir as cinco estrelas como 
figuras públicas.  De fato, a 
crescente potência e alcance 
do Fab Five podem criar um 
problema para o show, que é, 
em essência, sobre pessoas 
reais tendo suas vidas trans-
formadas. O fato de pessoas 
normais serem as estrelas 
foi ressaltado pelo fato de 
o programa se referir a seus 
objetos de transformação 
como heróis. Em que ponto 

esses heróis são ofuscados 
pelas celebridades que os 
acompanham?

Esta é uma pergunta que 
Queer Eye habilmente nave-
ga na 4ª temporada, de for-
ma um tanto contraintuitiva, 
pois centra ainda mais no o 
Fab Five. Em maior medida 
do que nunca, os especia-
listas estão se utilizando de 
suas próprias biografias para 
auxiliar os heróis dessa tem-
porada e os resultados po-
dem ser bastante afetados. 

Ainda assim, enquanto 
no ínicio a maioria dos refor-

mados era homens 
brancos heterosse-
xuais e desleixados, 
os produtores do 
programa continuam 
encontrando novos 
tipos de histórias 
para contar - e que 
se relacionam com 
as próprias vidas dos 
membros do Fab 
Five. Um episódio é 
sobre um homem, 
Wesley, que ficou 

paralisado em um tiroteio 
aos 24 anos. Quando Fran-
ce o elogia pelo fato de ele 
mostrar mais confiança do 
que a maioria dos heróis de 
Queer Eye, Wesley responde 
que está impressionado com 
o equilíbrio do grupo, ao qual 
France, em seguida, com-
partilha que ele não havia se 
assumido para a sua própria 
família até que o Queer Eye 
estreou e fala sobre como a 
auto-aceitação continua a 
ser uma luta. O momento é 
mais sobre France do que 
sobre Wesley, mas passa 
a mensagem para o heróis 
e para o telespectador de 
maneira suave e empática. 
Ou seja, Queer Eye ainda faz 
seu papel.

O que acontece quando Queer 
Eye se torna pessoal


