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Debutantes Tranquilos
Pato Fu lança o nono disco no ano que completa 15 

anos de carreira mais calmo que nunca.

The BellRays
Fun Station
Piratas do Caribe
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A idéia era fazer a edição 25 mais voltada para a literatura, com uma 
matéria sobre jovens escritores, muitas resenhas de livros e, se possível, uma 
entrevista com um escritor interessante. A música (concentrada na seção 
Ziniando) teria menos espaço. Apesar do esforço tremendo, muito pouco do 
planejado foi possível concretizar. 

Fazer uma entrevista ou uma matéria com uma banda já não é muito 
simples. E por incrível que pareça, uma banda nacional independente leva muito 
mais tempo para atender um pedido do que uma estrangeira. Sim, um cara que 
mora lá em Seattle consegue ser mais solícito com o pedido de um fanzine 
brasileiro do que uma banda de Salvador, por exemplo. Claro que há aqueles que 
não só te atende rápido, como também ficam amigos (e esses viram praticamente 
sócios do zine e tem espaço aberto sempre que tiverem novidades ou quiserem 
colocar a boca no mundo). Mas a situação mais comum é essa, e a conseqüência 
natural é que a gente passe a procurar muito mais os estrangeiros que os 
nacionais. 

Achava que com o pessoal da literatura seria menos complicado e mais 
solícito, afinal, por mais esforço que se faça, a literatura sempre vai atingir um 
público menor do que a música, o teatro e o cinema (compare o número de vendas 
do Harry Potter com o número de gente que foi ao cinema para ver os filmes do 
Harry Potter). Livro é caro, as bibliotecas públicas geralmente são pobres, ler um 
texto extenso no computador não é tão simples e cansa mais o olho. Sendo assim, 
o pessoal devia aproveitar todos os espaços em revistas, TV, jornais, zines para se 
mostrar a um público diferente. De qualquer forma, gostaria de agradecer a Rita e 
ao Alexandre pela ajuda e dizer que ainda não desisti de fazer a matéria. 

A edição pode não ter saído como o imaginado, mas ela está aí marcando 
presença e mesmo com todas as dificuldades, traz coisas muito bacanas que 
valem à pena conhecer, ver, ouvir, adquirir, e pensar a respeito. E é preciso dizer 
que os colaboradores foram mais decisivos que nunca. Valeu demais pessoal e 
vamos para a próxima.
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Algumas pessoas sentenciaram no início 
dos anos 90 que o Pato Fu não faria mais que um 
disco, o inacreditável Rotomusic de Liquidificapum 
de 1993. Quinze anos se passaram e a discografia 
da banda já tem um bom volume, com nove álbuns 
na estante e ainda tem fôlego para mais. O mais 
recente, Daqui Pro Futuro (Rotomusic/Tratore), 
foi lançado primeiro de forma virtual em agosto de 
2007 e pode ser comprado por R$9,90 na UOL 
Megastore. Essa é uma forma que a banda 
encontrou para se adaptar as novas formas de 
consumo, uma vez que o disco tradicional atingiu 
um preço salgado demais se comparado às novas 
mídias. 

De certa forma o preço do disco virtual 
ainda é muito salgado se comparado a outras 
opções. Um álbum em formato SMD custa 
obrigatoriamente R$5,00, um CD-R virgem sai por 
R$0,80, e na internet já é possível obter o Daqui 
Pro Futuro  de graça nos programas 
compartilhadores de arquivo, como o e-mule, 
além dos “rapidshare” da vida. Você conseguirá 
pegar o disco mais rápido em qualquer uma dessas 

futuro?

Vanguarda. Esse poderia ser o título do novo álbum do 
Pato Fu. Aproveitando os bons fluídos e eliminando os 
excessos dos discos anteriores, a banda conseguiu, 
novamente, uma perfeita harmonia entre letras, 
melodias e programação eletrônica apresentando um 
álbum sem grandes hits radiofônicos, mas gostoso de 
escutar. É inegável que essa evolução alterou o som do 
Pato Fu, mas quem não muda? O mais importante dessa 
mudança é que foi gradativa, privilegiou a criatividade 
que está faltando em muitas bandas, fugiu mais uma vez 
dos padrões do mercado fonográfico e ficou a cara do 
Pato Fu. Vida longa ao Pato Fu!!! (Washington Ribeiro)

Pato Sim

Rumo ao 

Djenane Arraes



Para quem nunca tinha escutado Pato Fu, ouvir o CD Daqui pro 
Futuro, foi o mesmo que encontrar um disco para ninar. A 
instrumentação me remeteu ao velho rock lálálá, mesmo tendo 
percebido que algumas das letras são um tanto quanto 
depressivas. Sabendo que as músicas americanas não se 
diferenciam muito em suas letras de dor de cotovelo, sei que 
precisaria de um pouco mais para me empolgar e me arriscar em 
cantar as letras do novo disco em questão. Muitas pessoas podem 
vir a pensar que estou sendo cruel e que deveria arriscar a escutar 
outros discos do Pato Fu, mas como dizera elas que um dos mais 
fortes motivos para que a minha coleção seja quase toda 
instrumental se deve justamente ao fato de não conseguir 
encontrar algo que realmente me empolgue o suficiente para 
dançar e cantar? (Rúbia Cunha)

Pato Não

opções acima e ainda vai se poupar da chateação que é comprar pela 
UOL, onde é preciso baixar faixa por faixa e ainda digitar uma senha 
milhares de vezes para liberar o produto.

Venda virtual da forma que o Pato Fu pensou não é vanguarda, 
além de ter algumas de falhas e inconvenientes. Então qual é o bom 
dessa estratégia? O disco se espalha muito rápido e leva menos de um 
dia para que milhares de pessoas já tenham o seu (pagando ou não). 
Além disso, o retorno para a banda é quase instantâneo. É muito 
provável que o Pato Fu já tenha a medida do sucesso do novo trabalho.

Daqui Pro Futuro, a exemplo do anterior Toda Cura Para Todo 
Mal, foi produzido da forma mais independente possível. As gravações 
ocorreram no estúdio 128 Japs, que fica no quintal da casa do casal 
Fernanda Takai e John Ulhoa. A produção ficou a cargo do próprio 
guitarrista, que assumiu a função pela quarta vez. A banda só saiu de 
casa para masterizar o disco em São Paulo. A única diferença é que a 
distribuição deixou de ser pela BMG e agora é responsabilidade da 
Tratore. 

Outra semelhança com o anterior é a existência de uma 
participação especial internacional. Se em Toda Cura, ela vinha de 
Portugal, nesse quem deu um brilho a mais foi a colombiana Andréa 
Echeverri, do Aterciopelados, uma das mais importantes cantoras sul-
americanas que fala espanhol e dona dos mais variados prêmios. 
Andréa não apenas cantou como também foi co-autora da música Tudo 
Vai Ficar Bem.

São 12 faixas ao todo, todas compostas por John sozinho ou em 
parceria com Fernanda. Uma delas, Mamã Papá, teve também a autoria 
de Rubinho Troll, antigo parceiro do guitarrista. Essa é, por hora, a 
única música inspirada em Nina, filha do casal do Pato Fu. A exceção é a 
versão para Cities in Dust, da banda cult dos anos 80 Siouxsie & the 
Banshees.

Daqui Pro Futuro traz ainda outras peculiaridades. “Nunca na 
história” do Pato Fu se viu a banda tão calma. Se os trabalhos 
anteriores eram caracterizados pela diversidade sonora, esse é, de 
longe, o mais homogêneo. É possível emendar algumas músicas e não 
notar a diferença. O único momento de explosão contida é Woo!. Outra 
característica é um rodízio dos integrantes nas faixas. Os únicos 
constantes são Fernanda Takai e John Ulhoa. O tecladista Lulu Camargo 
deixou de tocar em duas delas. Já o baterista Xande Tamietti e o 
baixista Ricardo Koctus se ausentaram em três músicas.

O interessante é que o disco mal tem um mês, mas já possui 
quatro clipes: Cities in Dust, 30.000 Pés, Mamã Papá e Vagalume. Os 
dois primeiros têm direção de John Ulhoa e podem ser vistos na página 
oficial do Pato Fu. Os dois últimos fizeram parte do projeto “Música de 
Bolso” da Ioiô, Filmes. 

Fotos: Marcelo Lemos



Os tempos mudaram. Antigamente se fazia música 
de estrada, sobre carros, vento e inquietudes. Muitas delas 
se tornaram clássicos fantásticos (incluindo Infinita 
Highway, da Engenheiros do Hawaii, por mais que alguns 
não gostem da idéia). O Pato Fu também fez a sua música de 
estrada. A primeira de uma carreira de quinze anos. Só que 
o enfoque de 30.000 Pés está muito, mas bem longe do 
asfalto. É até natural que bandas escrevam músicas sobre 
voar, uma vez que muitos passam por uma rotina de 
aeroportos. O que é surpreendente é a delicadeza da 
canção, que exalta o prazer de voar e ainda reserva uma 
pequena crítica (?) em forma de metáfora aos problemas do 
setor. “A turbulência já vai passar e a terra treme ao nível do 
mar”. Esse é o primeiro single oficial de Daqui Pro Futuro e 
também uma das canções com mais chances de agradar um 
público maior.

Mas antes do lançamento do disco, Cities in Dust 
circulou como um aperitivo. Não sou a melhor pessoa para 
dizer se houve ou não aceitação pelas rádios comerciais ou 
virtuais. Há anos que não escuto uma. De qualquer forma, o 
Pato Fu conseguiu uma versão parecida e diferente ao 
mesmo tempo do clássico dos anos 80. Deixou o balanço 
gostoso e eliminou a sonoridade datada. Seguindo a onda 
do “balanço gostosinho”, Mamã Papá é outra que pode ser 
colocado na “categoria”. A música foi inspirada em Nina, 
filha de Fernanda Takai e John Ulhoa. A relevância dessa 
informação é que desde o Toda Cura, muita gente que várias 
canções foram feitas pensando na pequena moça, algo que 

As
canções



01. 30.000 Pés (Fernanda 
Takai/John Ulhoa) 3'29”

02. Mamã Papá (Fernanda 
Takai/John Ulhoa/Rubinho Troll) 
3'08”

03. Espero (Fernanda Takai/John 
Ulhoa) 3'08”

04. Cities In Dust (Siouxsie 
Sioux/Steven Severin/Budgie) 
4'30”

05. Tudo Vai Ficar Bem (John 
Ulhoa/Andrea Echeverri) 3'34”

06. A Hora Da Estrela (John 
Ulhoa) 3'24”

07. Woo! (John Ulhoa) 4'05”

08. A Verdade Sobre O Tempo 
(John Ulhoa) 3'59”

09. Quem Não Sou (John Ulhoa) 
3'52”

10. Vagalume (Fernanda 
Takai/John Ulhoa) 3'14”

11. Nada Original (John Ulhoa) 
3'15”

12. 1000 Guilhotinas (John 
Ulhoa) 4'17"

tracklist

os músicos e pais desmentiam.
Se não houve inspiração direta, a 

influência existe e isso é inegável. Ou como 
explicar tanta calmaria e canções como 
Vagalume, que tem toda a pinta de música 
infantil? “Uma vida brilhava ali/ peguei você 
com cuidado em minhas mãos/ eu quero te 
guardar só pra te ver piscar pra mim”. Outra 
que tem essa característica é A Hora da 
Estrela. Os fãs de um bom livro podem 
associar o título ao clássico de Clarisse 
Lispector, influência declarada da cronista 
Fernanda Takai. Porém a letra não tem 
nenhuma relação com a história da 
personagem Macabéa. A interpretação mais 
óbvia é de uma garotinha em crescimento.

A calmaria avança em outras faixas  
em tons pasteis, afinal, o Pato Fu é uma banda 
que já amadureceu e agora começa a 
envelhecer. Veja o exemplo da melancólica A 
Verdade Sobre o Tempo, que fala de sua 
passagem de uma forma mais contemplativa e 
adulta do que o pop perfeito “adolescente” 
com letra mínima (amada por todos) e virou o 
maior hit da história da banda. “E o ar que já 
lhe passou pelos pulmões/ de tão velho já quer 
ir descansar/ Daqui pro futuro falta só piscar/ 
que é para o tempo não mais nos enganar”. 
Seguem nessa toada adulta: Espero, Quem 
Não Sou e Nada Original. 

O ciclo se fecha com 1000 Guilhotinas, 
que é mais uma de soldado que não queria 
lutar. Mais uma? Ora, tirando na música 
country estadunidense pró-Republicanos e as 
machinhas das Forças Armadas, nunca ouvi 
uma música de soldado que queria lutar. 
Nesse sentido, ela é o oposto de 30.000 Pés 
uma vez que não ousa uma nova perspectiva 
sobre um tema. Por outro lado, é bem mais 
fácil colocar as coisas nessa ótica.

Daqui Pro Futuro termina com 1000 
Guilhotinas. A resenha não. O melhor ficou pro 
final. As duas músicas mais interessantes, 
“que valem o ingresso”, são Tudo Vai Ficar 
Bem e Woo!. A primeira leva o toque especial 
da colombiana Andréa Echeverri. Taí uma 
parceria esperada desde os tempos do Ruído 
Rosa e que só agora foi concretizado. Valeu à 
pena. Andréa e Fernanda são cantoras com 
estilos e timbres distintos que unidos deram 
um resultado maravilhoso. Outra coisa legal é 
que o ritmo está muito mais para 
Aterciopelados do que para Pato Fu. Acabou 
sendo um ótimo diferencial na própria carreira 
da banda.

“A perfeição pode matar”. Esse é o 
recado de Woo!, a faixa onde o Pato Fu de 
outrora se faz presente e tira-onda. O que é 
interessante é que uma balada às vezes serve 
como alívio necessário num disco barulhento. 
Woo! faz exatamente o mesmo papel numa 
situação invertida. É o despertador no meio de 
tanta calmaria. 
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Abasteça seu iPod

AQUI
É como ir ao caixa eletrônico de um 

banco misturado com uma soda machine. 
Você chega num terminal da Fun Station, 
coloca uma moeda, cédula ou mesmo passa o 
seu cartão de crédito/débito e dali compra 
uma música em mp3, um vídeo, um e-book, 
podcast, truetone ou qualquer outro tipo de 
arquivo que possa ser inventado. Em seguida, 
basta inserir o seu iPod, Pen Drive, celular ou 
qualquer outro dispositivo que você estiver 
em mãos capaz de armazenar o arquivo 
recém adquirido. Se depender de Bruno de 
Marchi Filho, o dono da idéia e diretor do 
projeto, essa beleza poderá ser encontrada 
muito em breve em shoppings, vendinhas, 
postos de gasolinas, estações de metrô, 
feirinhas e qualquer outro local de grande 
circulação.

A idéia surgiu quando Bruno percebeu 
que muitas pessoas tinham acesso a players 
digitais pelo barateamento desse tipo de 
produto, mas ainda assim não possuiam nem 
conexão ou computador para adquirir o 
conteúdo. “Isso, somando à ineficiência, ao 
meu ver, de se obter conteúdo legal pela 
internet me levaram a ter a idéia”. A 
observação de Bruno vai de encontro aos 
dados da Cetic (Comitê Gestor da Internet no 
Brasil). De acordo com a entidade, cerca de 
80% dos domicílios no país não possuem 
computador e mais de 85% não tem acesso à 
internet. Mais de 67% das pessoas tem 
celular e pouco mais de 90% delas não tem 
como obter conteúdo extra para seus 
aparelhos. Já os dados da Consultoria iSupply 
que em 2006 foram comercializados 134 
milhões de players digitais, e a estimativa é 
que esse número dobre até 2010. 

A FunStation viria suprir essa lacuna 
da faixa de mercado ao oferecer 
disponibilidade imediata de conteúdo, 
facilidade de compra e rapidez, além da 
segurança. Outro benefício do projeto, de 
acordo com Bruno, é a redução da pirataria. 
“Acredito que a migração das pessoas para 

um novo modelo de dispositivo para se ouvir música, que 
ao meu ver são não só os tocadores digitais, mas de uma 
forma cada vez mais crescente os celulares, irá 
automaticamente reduzir os níveis de pirataria feita 
através da venda de CDs físicos, que estão com os dias 
contados como mídia principal responsável por levar a 
música as pessoas”, disse. “A migração para esse modelo 
de se ouvir música (players e celulares) irá acarretar 
numa mudança a um modo de consumo de música ainda 
órfão de um sistema de abastecimento, gerando 
precisamente a lacuna que pretendemos preencher com 
a Fun Station”.

No caso dos arquivos de música, por exemplo, 
seriam feitos parcerias tanto com as grandes majors 
quanto com pequenos selos a fim de disponibilizar o 
conteúdo para o consumidor. Isso poderia não apenas 

Djenane Arraes



recuperar o consumidor perdido, como também 
garantir os direitos autorais dos músicos. Cada 
terminal da Fun Station ainda teria conteúdo 
diferenciado de estação para estação. “Isso quer 
dizer que trabalharemos com uma flexibilização 
total de conteúdo, que pode ser diferente de um 
bairro para outro numa mesma cidade”. Mas o 
consumidor não ficaria limitado ao que estivesse 
armazenado no terminal. Como o abastecimento 
disso tudo será on-line por meio de uma central 
de servidores, então é possível estabelecer uma 
conexão para pesquisar a disponibilidade de uma 
determinada música.

Outra função interessante é de junkebox 
digital. O usuário navegaria pelo tópico 
“junkebox” e poderia escutar uma música dentro 
de milhares de opções no sistema de “streaming”. 
Outro atrativo a mais é a possibilidade de “pedir” 
um vídeo para passar em telões dos locais que 
tiver a máquina. Ainda sobre a parte de vídeos, a 
idéia é que se faça uma parceria com o YouTube. 

FASES DO PROJETO

O desenvolvimento da Fun Station 
começou há um ano e meio aproximadamente, e 
o primeiro protótipo foi apresentado no final de 
junho na Faculdade de Tecnologia da 
Universidade da Suíça Italiana, em Lugano. Na 
ocasião, a brasileira Deck Disk e o selo Engenho 
Musical forneceram conteúdo para download 
gratuito. Atualmente o projeto passa pela fase 
que Bruno chama de “Alpha 2”, onde em alguns 
dias o grupo de projetistas deve chegar a um 
protótipo muito próximo ao que será implantado 
nas ruas. Logo após deve começar a fase de 
testes com os usuários comuns de diversos perfis 
a fim de detectar falhas na navegabilidade e de 
funcionamento.

Mas antes disso, o grupo já fechou uma 
parceria com o controverso dinossauro do 
mercado fonográfico, o empreendedor Marcos 
Maynard, que já trabalhou e presidiu várias 
majors (Abril, Polygram, EMI, Sony...). Segundo 
Bruno, ele será o responsável pela implantação do 
projeto junto a outros parceiros e empresas, ação 
que está prevista para o início do próximo ano. A 
entrada de grandes e pequenas empresas no 
negóci não deve ser difícil e não apenas pela 
presença de um nome de peso como parceiro. 
“Até agora, todas as pessoas envolvidas de 
alguma forma com o mercado de música e que 
tem contato com a idéia, tem uma aprovação 
instantânea e muito positiva de todo o lance”. 
Para Bruno o potencial da Fun Station é evidente 
por ser uma ferramenta da paz. “É uma 
alternativa de levantar o mercado em queda sem 
precisar comprar briga com usuários de outras 
ferramentas, pois ela será de grande utilidade 
para todos os criadores e fornecedores de 
conteúdo, sejam eles um de um pequeno selo 
independente ou de uma grande major”, 
encerrou.

O Engenho

É de Jaú, interior de São Paulo, o selo que 
participou da empreitada pioneira. Nascido em 2004, o 
selo Engenho surgiu para atender os artistas da cidade e 
região. Um dos admiradores do trabalho que essa galera 
faz é justamente Bruno de Marchi Filho, que pediu 
permissão para o Engenho para liberar os direitos de 
algumas músicas para o pessoal presente na 
apresentação do primeiro protótipo da Fun Station 
pudesse fazer downloads gratuitos. “O Bruno é uma 
pessoa muito próxima, profissionalmente falando. Ele 
sempre curtiu nosso trabalho com o Engenho e embora 
estivesse na estrada, tocando com sua banda (Rotor), sob 
contrato da EMI, ele sempre esteve ligado nas coisas que 
estávamos fazendo e lançando”, disse Alexandre Ometto, 
diretor executivo do selo.

Dessa forma, os europeus puderam conhecer e 
curtir o som das bandas Mandrake, Vambora, Os Patrões, 
More Over e Jet Set. “Temos a informação de que a 
Vambora (que faz samba rock) foi a mais acessada por lá, 
ao lado da Falamansa (Deck Disc). Isso demonstrou que 
quando a música é brasileira, os gringos têm essa 
preferência pelas nossas raízes.  Pudemos constatar que 
o mercado externo está de braços abertos a esse 
determinado grupo e isso vai nos ajudar a buscar novas 
estratégias de divulgação”.



A banda californiana que roubou a cena 
no Porão do Rock 2007 numa entrevista 

exclusiva ao Elefante Bu

Elefante Bu – Depois da primeira turnê 
no Brasil, o que ficou de mais marcante 
para vocês?

Robert – Tenho dito que para mim foi a 
resposta do público por onde tocamos. Foi 
realmente especial o modo com que ele 
nos fez sentir em casa num lugar que 
nunca estivemos.
Lisa – A vibração das pessoas. Elas 
realmente mostram a sua apreciação. 
Fiquei muito feliz que gostaram da banda.

Elebu – Antes de vocês virem aqui, 
poucas pessoas os conheciam. Mas depois 
dos shows, tudo mudou. As pessoas 
passaram a falar da banda e procurar os 
discos. Vocês viraram matéria de sites 
importantes. Até a revista Veja (uma das 

A banda surgiu em 1990 em Riverside, na Califórnia, numa 
história meio confusa contada por Lisa e Bob. Foi mais ou menos assim: 
a vocalista Lisa Kekaula e o baixista Robert “Bob” Vennum se 
conheceram e decidiram fazer uma banda. Nascia a Bellrays, que faz 
uma música de arrepiar os cabelos e alterar batimentos cardíacos. No 
início Bob era quem tocava guitarra, e os dois passaram cinco anos a 
procura de alguém que tocasse baixo de forma satisfatória. Até que Tony 
Fate foi convidado a ingressar na banda em 1995 para tocar guitarra e 
Bob assumiu o baixo. A formação atual é completada por Graig, que foi o 
oitavo ou nono baterista que passou pela banda, pelas contas de Bob.

Seis são os registros da BellRays, sendo que os dois últimos Meet 
the BellRays e Have a Little Faith, foram lançados pela gravadora inglesa 
Poptones, que revelou The Hives. Enquanto o primeiro é uma coletânea, 
o segundo disco é uma jóia rara do rock atual. A voz de Lisa se encaixa 
com perfeição com o rock possante que sai dos instrumentos de Bob, 
Tony e Graig. Não foi por acaso que a BellRays levanta o público e 
arranca os elogios mais rasgados da crítica por onde quer que passam. 
No primeiro semestre desse ano, os Brasileiros se encantaram com o 
quarteto na primeira turnê deles pelo país. Quem foi, amou.



mais importantes do país) fez uma crítica muito boa 
de Have a Little Faith. O que é interessante é que as 
pessoas começaram a falar de vocês pelos grandes 
shows, e não por causa da internet, como acontece 
com muitas bandas hoje em dia. O que vocês acham 
de tudo isso?

Robert – As pessoas em todos os lugares reagem do 
mesmo jeito. De alguma forma, eles se surpreendem 
com o nível de energia que damos na nossa música. É 
algo como colocar nossa alma nos shows. É 
importante para nós por isso ou num palco ou num 
estúdio que estivermos tocando. Internet é legal, 
mas é como outro fórum em segunda dimensão, 
como a TV. Estar em frente a uma banda enquanto 
eles tocam deve ser uma experiência bem mais 
poderosa.
Lisa – Isso é apenas o que somos. Tocamos o que 
somos e estamos lá para as pessoas. Acho que 
nossos discos nem chegam perto daquilo que 
podemos dar ao público em cima do palco. É um 
sentimento que não posso descrever. Não sei o que 
motiva as outras bandas, mas eu sei que as pessoas 
para quem eu toco, incluindo os integrantes da 
banda, tem muito haver com a performance que faço.

Elebu – Penso que a BellRays faz uma música bem 
diferente daquela comum produzida na Califórnia. O 
que você pensa da música produzida no seu estado? 

Robert – Não penso que seja diferente do que em qualquer 
outro lugar do planeta. Existem algumas bandas que 
procuram fazer algo realmente sincero e honesto. E há um 
punhado de bandas que estão apenas tentando ser “rock 
stars”. Talvez exista um pouco mais de astros do rock na 
Califórnia porque é onde a grande indústria se faz presente. 
Mas há alguns poucos que tentam fazer coisas bacanas.
Lisa – Para mim, música não tem sons regionais 
estabelecidos. Existe a música que fala comigo e o resto. Eu 
não sou de descrever música pelo CEP. Nós estamos numa 
grande comunidade global então a influência regional pode 
ser coisa do passado. Quando uma grande banda sai de uma 
determinada cidade e ganha uma grande mídia, as pessoas 
tentam ver se aquela cidade tem algo especial quando na 
verdade não há. Qualquer cidade tem poucas bandas boas e 
um monte ruins. Seattle e Detroid não são exceção, tão pouco 
L.A e Riverside.

Elebu – “Blues é o professor, punk é o pastor” é o lema da 
banda, cujo som se aproxima bastante da sonoridade do hard 
rock dos anos 70. Qual seria então a melhor definição da 
BellRays?

Robert – Honestidade e alta energia.
Lisa – Nós escutamos o que veio dos anos 70, mas eu 
questiono se existiu alguém que soava como nós? Vão 
combinar alguns nomes, o que quer dizer que estamos 
fazendo algo diferente. Não temos contemporâneos. Estamos 
sós assim como Miles Davis e Sex Pistols, Public Enemy e XTC.
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Lisa mandando ver durante o Porão do Rock deste ano.
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Ludov - Disco Paralelo
Tenho minhas suspeitas quando alguém diz que “fulano fez uma 
obra madura”. É claro que isso diz respeito ao aprimoramento 
técnico, melódico, de intelecto ou qualquer coisa nesse sentido. 
Mas há vezes que o amadurecer significa, lá nas entrelinhas, que 
o tal fulano ficou chato. Nas críticas a respeito de Disco Paralelo, 
o segundo da Ludov, a maioria foram favoráveis. Que Chico 
Neves, o produtor, “assim como fez com a Los Hermanos, 
contribuiu com o amadurecimento do agora quarteto paulista”. 
Essas resenhas e as prévias, como o excelente single chiclete 
Sintonia, fizeram crer que a Ludov arrebentaria no segundo 
disco, lançado pela Mondo 77. Não foi bem assim. Se existe em 
Disco Paralelo o tal amadurecimento, por outro lado trata-se de 
uma obra morna. A vocalista Vanessa já não grita tanto, mas 
também pouco muda o tom. Ficou “plain”. As letras ficaram mais 
“cabecinhas”. Existe coisa mais chata do que ser “cabecinha”? 
Até os vocais dos meninos que eram adoráveis em Exercício das 
Pequenas Coisas, nesse, eles são agonizantes. É claro que uma 
música isolada, como a bacaninha Refúgio, até que empolga. 
Mas se colocada dentro do todo, no “cabo-a-rabo”, perde a graça. 
A Ludov amadureceu! Pena que isso não é um elogio. Que ficasse 
nos arroubos juvenis. Ganharia muito mais.

Paula Toller - Só Nós

Los Porongas - Los Porongas

Falar de um disco solo da Paula Toller é quase a mesma coisa de 
fazer uma crítica a um do Kid Abelha. Umas das diferenças 
significante é que o George Israel não vai estar na produção. Nem 
sonoridade e nem as letras vão mudar muito, afinal, é a própria 
Paula que faz a maioria das composições no Kid Abelha! E isso é 
ruim? Que nada! Como falar mal de um som bom de ouvir, de uma 
cantora que escreve bem e cuja voz está bem macia? Desmerecer 
o trabalho solo da Paula Toller, mesmo não tendo muita diferença 
com o que ela faz em sua banda, é coisa para espírito-de-porco. 
Só Nós é um disco enxuto, bem agradável, daqueles que você 
coloca para rodar e nem percebe ele passar. E ainda tem canções 
em inglês feitas em duetos que ganham um leve destaque numa 
obra já homogênea onde todas as faixas entrariam na minha 
rádio. E daí pode-se citar Glass, e All Over. Outra que merece um 
comentário é Barcelona 16, que parece ser uma parte dois do 
clássico Oito Anos, do primeiro disco solo. É perfeita.

Los Porongas veio do Acre para mostrar que por lá também faz 
rock. Um bem simples, de boas canções. Coisa boa mesmo de se 
ouvir. Tanto que hoje é difícil encontrar alguém que acompanha a 
cena independente que não conheça o trabalho do quarteto, e 
muitos são os elogios. Se pensas que aqui será diferente... errou. 
Não há muito que criticar desse primeiro disco homônimo, 
lançado neste ano, com produção de Philippe Seabra, o aval de 
Fernando Rosa e o carimbo dos selos Senhor F e Tratore. O 
trabalho feito foi mesmo de primeira. Não há música ruim aqui e 
todas as faixas tem um padrão muito homogêneo. Mesmo assim 
quero destacar a de abertura Espelho de Narciso, a mais forte 
entre as 11 faixas, e a viajem que João Eduardo faz na guitarra 
em Não Há. Aliás, esse moço merece um comentário especial por 
saber o que faz com seu instrumento.



The Loves – Technicolour – 

Essa é para quem se amarra no som 
mais viajado dos anos 60. Feito por 
uma turma original da Inglaterra, 
França e Alemanha, o sexteto faz 
justiça as suas influências como The 
Velvet Underground, Bob Dylan e 
outras coisas que possam dar um 
barato. Aliás, a primeira impressão é 
que essa turma fez uma regressão 
ao passado e não conseguiu sair de 
lá quando considerado o visual das 
meninas e dos meninos. Preste 
atenção em Summertime e Je 
T'aime, Baby. É bem legal.

The John Butler Trio – 
Grand National – Mais um dos 

australianos que fazem música 
gostosinha e lembram Jack Johnson 
com um Red Hot light. Grand 
National é um disco bem mais 
consistente que os anteriores. 
Deixou de lado as batidinhas do 
reggae de surfista em favor do baixo 
e da guitarra mais trabalhada. O 
toque “country” característico da 
banda está mais presente e também 
mais pesado, o que é um ganho 
considerável. A faixa Funky Tonight 
é a melhor do disco. Vale à pena.

Maroon 5 – It Won't Be Soon 
Before Long – Música pop pra 

dançar é isso aí e o resto é ensaio. O 
segundo disco dos americanos é 
excelente por conseguir manter o 
espírito do ótimo primeiro trabalho, 
mas com um upgrade. Está mais 
forte, dançante e maduro (repare 
que o “maduro” nesse caso é 
elogio). Já começa massa com If I 
Never See Your Face Again e 
continua no ritmo nas canções 
seguintes. É um disco homogêneo 
na qualidade e heterogêneo na 
sucessão das faixas. Perfeito.

Willy Mason – If The Ocean 
Gets Routh – Esse moço é um dos 

poucos que faz música country e não 
soa muito chato. Talvez porque ele 
soube modernizar um pouco a coisa 
e incorporou influências diversas em 
seu som, em especial o pop inglês. É 
verdade que o vocal se arrasta um 
pouco, mas isso daí dá para ser 
relevado. O que importa é que o som 
é  b o m ,  a l é m  d a s  l e t r a s  
interessantes. É um disco bacana de 
ser ouvido para passar o tempo.

The Bees – Octopus – É um 

disco surpreendente desses 
ingleses. Começa retrô com Who 
Cares What The Question Is (uma 
música muito bacana, por sinal, que 
lembra Beatles) e a coisa vai 
p r o g r e d i n d o  p a r a  o u t r a s  
sonoridades e outras épocas, mas 
ainda mantendo o passado em alta. 
Parece uma viagem ou um resumo 
de tudo que pode ser produzido 
naquela terra. Uma delícia de disco. 
The Bees é uma das coisas mais 
interessantes revelado na ilha da 
rainha.

Shapes and Sizes – Split 
Lips, Winning Hips, A Shiner – 

O que se espera de uma banda 
canadense que foi influenciada pelos 
Mutantes? A fuga do óbvio no 
mínimo. Quanto a isso, não há do 
que se preocupar. Tudo nesse disco é 
maluco, inesperado e a voz da 
vocalista é um treco estranho, mas 
que você acaba por gostar sabe-se 
lá por quê! O único problema é que 
até loucuras em excesso cansam e o 
disco perde um pouco do fôlego com 
o passar das faixas.
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Literatura

As Inteligências Multiplas

Por muito tempo acreditamos que a inteligência do ser 
humano podia ser medida através de testes de QI 
(Quociente de Inteligência), onde era avaliado o 
raciocínio lógico e lingüístico. Albert Einstein (foto) 
considerado um gênio da física teve seu QI estimado 
em 240. 

Mas a evolução humana e a necessidade de romper 
novos paradigmas levou pesquisadores a questionar 
a veracidade e abrangência desses testes.

Um dos maiores expoentes nessa área é o 
psicólogo americano Howard Gardner que 
desenvolveu, em suas pesquisas, a teoria das 
Inteligências Multiplas. Além das inteligências 
utilizadas nos testes de QI, Gardner define mais seis: 
espacial, musical, físico-cinestésica, intrapessoal, 
interpessoal e naturalista, formando um espectro onde 
cada indivíduo alcança índices de acordo com sua 
herança e influências sociais.

Complexidades e nuanças, de nossas inteligências 
neste espectro, são determinantes para a 
formação de cada ser humano, nos tornando 
únicos.

Mais informações:
http://www.howardgardner.com/  

Albert Einstein, numa das fotos mais 
célebres da história, tinha uma inteligência 

lógico-matematica acima da média conforme 
descrito nos testes de QI, além de uma 

inteligência espacial que só foi detectada 
com as inteligências multiplas

INTELIGÊNCIAS 
MÚLTIPLAS: A 

TEORIA NA PRÁTICA

CINCO MENTES 
PARA O FUTURO

MENTES QUE 
MUDAM



Uma viagem fotográfica pelos
10 anos de Porão do Rock

Fotos inéditas

Depoimentos exclusivos 

Lançamento em agosto de 2007
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h O Rock da Nova Zelândia
(ou seria do Brasil?!?)

Sábado, 31 de maio de 2003. Nova Zelândia. 
Wellintong. Minha banda faria um show muito importante 
no bar mais famoso da cidade, o Personal Night. Toda a 
imprensa estava lá e eu julgava esse show de extrema 
importância para a minha banda, para mim. Eu já estava 
decidido que não era aquilo que eu queria, mas era 
importante para mim. Não era o que eu queria por que eu 
sempre tive minha guitarra como uma companheira 
minha, só minha. Eu gostava de estar ali no palco, exibindo 
meus solos e meus back vocals. Mas pra mim tudo isso era 
pouco. Acreditava em mim, acreditava que eu seria útil no 
mesmo segmento, porém, de outra forma.

Muita gente deve se perguntar: “E na Nova 
Zelândia tem Rock n Roll?”. Tem sim, e da melhor 
qualidade. Por isso eu estou decidido a deixar minha banda 
e me dedicar a divulgar as bandas do meu país. Mas como 
eu posso fazer isso? Um programa na TV é muito caro... os 
donos das rádios dizem que Rock não vende... impressão 
de jornal também é uma fortuna... e nada disso seria 
completo... Já sei! Vou montar um site, é muito mais 
barato e eficiente! Nele a gente pode divulgar o som do 
nosso país pelo mundo todo. Além disso ainda podemos 
falar de fatos importantes da nossa música. E por que 
não... cobrir eventos. Assim, as bandas aparecem ainda 
mais, quem não foi ficará sabendo o que houve, e quem foi 
matará a saudade lendo.

Acho que me empolguei demais com a idéia, tenho 
que ir mais devagar. Eu tenho uma sede muito grande de 
justiça. E ver o nosso Rock apagado é muita injustiça. 
Somos tão bons quanto as bandas da Austrália, porque 
eles aparecem mais? Simples! Por que eles tem apoio. E é 
o que eu vou fazer, apoiar da minha maneira. Em primeiro 
lugar, eu tenho que fazer a idéia chegar até as bandas, 
afinal é por elas que vou iniciar os projetos. Mas o que vai 
fazer as bandas acreditarem em um cara desconhecido, 
que nunca fez nada pelo rock, que tem apenas uma 
bandinha de garagem (e talvez ninguém saiba disso)? Não 
sei! Mas eu acredito nessa “molecada”, e eu vou fazer 
minha parte!

Mas apenas cadastrar bandas não é o suficiente, 
temos que informar às pessoas sobre o que acontece no 
mundo musical, pois elas precisam e merecem. Daí vou ter 
que investir muitas horas do meu dia em pesquisas, afinal, 
se não for bem feito não serve. E lá vai eu ficar horas em 
sites de música de todo o país em busca de novas 
informações.

A parte que, a princípio parece mais legal, é cobrir 
shows, eu sei disso. Bandas conhecidas, desconhecidas, 
novas e velhas, boas e ruins... mas eu sei que não é tão 

mole assim. Se a parada é séria, vou ter que 
não só curtir o show (se fosse assim, seria 
ótimo). E sim, anotar detalhes, sem perder 
sequer uma música. Terei que tirar fotos e 
esperar os melhores momentos pra isso. 
Mesmo com todo esse trabalho eu sei que 
muitos filhos da puta improdutíveis dirão 
que tudo que vou fazer é fácil.

Será que será fácil também 
entrevistar bandas? Ter que elaborar 
perguntas e, às vezes, receber respostas 
nem tão agradáveis, e ainda por cima ter que 
passar tudo do gravador para o Word. Deve 
ser um trabalhão mesmo. Sem contar com 
os gastos com Internet, gasolina, fita, 
pilhas, etc. Mas tudo isso deve valer a pena, 
sabe por que? Por que o Rock merece isso e 
muito mais! Quanto às pessoas que farão 
críticas destrutivas? Bem, esses aí não 
valem nada. O que vale é que vou fazer 
minha parte em algo que ninguém pensou 
antes (e se pensou não segurou as pontas) e 
que merece respeito, e a grande maioria das 
pessoas aplaudirá o feito, mesmo sendo tão 
pouco.

Rodrigo Cruz é músico, produtor cultural e editor do Portal RockPotiguar.com.Br (Natal – RN). Nas horas vagas, estudante de 
Comunicação Social (Publicidade e Propaganda). rodrigo@rockpotiguar.com.br



Bandas Autorais x Bandas Covers
Bruno Brasmith

Bras í l ia  v ive um bom 
momento artisticamente! Sim, mas 
bom para quem? Os que se destacam 
no atual cenário do rock candango 
são ótimas bandas fazendo covers 
dos mais variados estilos e 
tendências do rock. Bom para as 
casas noturnas da cidade, bom para 
os músicos que faturam um troco e 
bom para o público que quer ouvir de 
novo as músicas que conhecem tanto 
que não as escuta mais em casa. Está 
certo que é legal ouvir o som ao vivo 
daquela banda que você gosta, mas 
cadê o resto? É só isso que esses 
bons músicos têm a oferecer?

O problema desse duelo no DF 
não é propriamente das bandas 
covers, mas sim o excesso delas. 
Essa grande demanda de artistas 
covers deixa a cidade "sonsa" e sem 
produção. E a falta de produção não 
está ligada a falta de rock autoral, 
mas sim a ausência de espaço para 
os que fazem música autoral. Por 
esse motivo não se vê uma banda de 
Brasília com projeção nacional nos 
últimos anos. Bandas muito boas 
estão "nascendo e morrendo" nos 
estúdios sem ao menos tocar em um 
barzinho.

Para não dizer que "não há 
espaço nenhum para as bandas 
autorais", existem locais na cidade 
que até abrem espaço sim, mas há 
dois fatores que dificultam a 
divulgação: o primeiro é a velha 
" p a n e l i n h a " ,  o n d e  e s t ã o  
principalmente aquelas do Plano 
Piloto e as que sempre participam 
dos grandes festivais da cidade como 

o Porão do Rock. O segundo se deve 
ao fato de alguns lugares até 
aceitarem a musica autoral, mas 
desde que toquem durante a 
semana, ou seja, quando tem pouco 
público.

Cidades satélites como 
Ceilândia, Taguatinga, Gama, Riacho 
Fundo  e  Samamba ia  es tão  
produzindo um rock bem original na 
medida do possível. Estão "tocando o 
terror", "mandando ver", mas não 
são vistas pelas pessoas. Se as 
vissem é certo que se interessariam 
bastante. As bandas das satélites 
possuem uma riqueza musical 
imensa e dos mais variados estilos, 
para agradar do punk ao blues, folk 
ao black metal e do jazz ao pop, sem 
falar do alternativo indie, gótico e 
grunge. Há lugares no Brasil que a 
música própria é valorizada, onde os 
artistas conseguem até viver dela e 
faturam um bom couvert ou fazem 
shows normalmente e são bem 

aceitos. Nas satélites do Distrito 
Federal, os festivais independentes 
produzidos pelas próprias bandas, 
sobrevivem ao marasmo.

No Plano Piloto, os excessos 
de bandas covers, fazem com que as 
bandas autorais da chamada 
"panelinha" percam a originalidade, 
pois quando se tem muita cópia não 
se tem muita inspiração. E sendo 
assim o que se destaca são bandas 
que fazem um quase cover, ou seja, 
f a z e m  u m  s o m  i m i t a n d o  
descaradamente as mais badaladas 
bandas pops do momento.

Espero que as bandas covers 
ganhe somente um round e não a 
luta, para que surja uma nova safra 
de boas bandas de Brasília pro rock 
nacional. Reaja efervescência!
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O Clube 

Dumas
O que Alexandre Dumas, o autor do 

clássico Os Três Mosqueteiros, tem haver com 
o Diabo? Nada a princípio. Mas na mente de 
Lucas Corso, um mercenário caçador de livros, 
existe uma conexão macabra entre os dois. A 
história começa quando Lucas precisa 
averiguar a autenticidade de um manuscrito de 
Alexandre Dumas como favor a um amigo e, ao 
mesmo tempo, é contratado para procurar e 
comparar três exemplares do raríssimo As 
Noves Portas. Esses livros foram os únicos que 
sobreviveram a fogueira da santa inquisição e 
especula-se que foi escrito pelo próprio Lúcifer. 
Mas nada será fácil para Lucas. O caminho do 
mercenário está repleto de mortes e figuras 
misteriosas e situações inusitadas.

Ficou interessado na história? Então leia 
O Clube Dumas (editora Martins Fontes), de 
Arturo Pérez-Reverte, uma sensacional 
narrativa que intercala mistério, elementos de 
um bom romance policial, um pouco de 
erotismo (como é característica do autor), 
além de um fantástico trabalho de pesquisa 
histórica. Um belo exemplo de livro que só se 
consegue largar quando a história chega ao 
fim. Parece até coisa do capeta!

O espanhol Pérez-Reverte é jornalista que 
trabalhou muitos anos como repórter de guerra e 
nas horas vagas escrevia um livro. A literatura falou 
mais alto em meados dos anos 90 quando ele largou 
o trabalho para se dedicar exclusivamente a suas 
criações. Foi nessa época que começaram a surgir os 
primeiros grandes clássicos. O primeiro deles, A 
Tábua de Flandes, lançado em 1990 foi aclamado 
pela crítica. O Clube Dumas, foi escrito em seguida e 
marcou a consagração definitiva de um estilo de uma 
narrativa simples, mas rica em informação. Foi com 
esse livro que o escritor ganhou o título honroso de 
“sucessor de Alexandre Dumas”, em especial pela 
sua preferência a histórias que envolve navegação, 
lutas com espadas e muita ação. Foi também o 
primeiro de Pérez-Reverte a ser traduzido em mais 
de vinte idiomas. 

O Clube Dumas também serviu de inspiração 
para o filme A Nona Porta, de Roman Polanski e 
protagonizado por Johnny Deep, um exemplo 
perfeito de como o cinema pode acabar com um livro 
fantástico numa adaptação ridícula.

Se você não tem medo do Diabo, leia! Ao final 
você terá a certeza que O Clube Dumas foi um dos 
livros mais legais que você teve o prazer em 
conhecer. (Djenane Arraes)



Lançado em 1960, O sol é para todos (To kill a mockingbird) apresenta 
uma visão um tanto singular da vida no sul dos EUA na década de 30. A 
história, narrada pela personagem Jean Louise “Scout” Finch, é 
apresentada na forma de lembranças de sua infância e de um fato que 
marcou profundamente a pequena localidade de Maycomb – Alabama: o 
julgamento de um jovem negro injustamente acusado de estuprar uma 
garota branca, e que é defendido pelo advogado Atticus Finch, pai de 
Scout. Com momentos de extrema tensão e personagens cativantes que 
interagem de modo surpreendente, o livro explora bem as relações raciais 
e de classe existentes nessa época, o que valeu à autora Harper Lee o 
prêmio Pulitzer por melhor obra de ficção em 1961. A obra foi também 
levada para o cinema apenas dois anos depois de seu lançamento, em 
1962, numa excelente adaptação que contou com nomes de peso como 
George Pack no papel de Atticus e Robert Duvall (em sua estréia no 
cinema) interpretando o misterioso Arthur “Boo” Radley. Um eterno best-
seller, O sol é para todos chegou a ser eleito na Grã-Bretanha como “a obra 
que todos deveriam ler antes de morrer”. (Leonardo de Moura)

O Sol é Para Todos

A Ilha do Tesouro
Foi com Robert L. Stevenson que pudemos conhecer o 
pirata mais cativante de toda a literatura sobre pirataria. 
Stevenson, naquele momento despertaria uma paixão 
em seus leitores que os faria acompanhar desde a 
descoberta do mapa, até as aventuras do jovem Jim na 
companhia de John Silver. Essa fascinante personagem, 
passa por transformações que variam desde o pirata 
temido que ocupara o lugar de Flint, até o sagaz pirata 
que encontrou uma forma de não ser entregue para as 
autoridades, levando consigo uma parte do tesouro. Foi 
justamente com John Silver, que Stevenson explorou a 
imagem tão bem conhecida em nossas mentes. Antes do 
livro: A Ilha do Tesouro, os piratas poderiam ser vistos 
como pomposos capitães que saqueavam, mutilavam, 
incendiavam, torturavam, sem jamais possuírem uma 
perna de pau ou um papagaio como seu companheiro. 
(Rúbia Cunha)

Belas Maldições
Imagine se houvesse uma troca no berçário e o anti-cristo 
fosse parar em um subúrbio em alguma cidade dos Estados 
Unidos. Imagine ainda se houvesse uma moça, descendente 
de uma longa linhagem de bruxas, que tivesse um livro com 
profecias e um anjo e um demônio que tivessem que unir suas 
forças para corrigir um erro do passado... São dessas 
premissas que partem Neil Gaiman e Terry Pratchett para 
criar o livro Belas Maldições, que rendem diversão garantida e 
uma leitura despretensiosa e aliviante, retirando-nos do 
mundo seco e desgastado para nos levar a uma aventura 
particular e inusitada, quando torcemos para que o 
armagedon não recaia sobre o mundo, para que o anti-cristo 
consiga fazer uma boa ação. Então, caso você tenha interesse 
em descobrir o que acontece nessas páginas, desvele os 
segredos de Belas Maldições. (Georgiana Calimeris)



Um dia, a gente descobre a verdade inevitável 
de que há pessoas na vida da gente que ficam para trás, 
das quais precisamos dizer adeus seja pela falta de 
afinidade ou porque são como uma droga que nos 
enebria, seduz, mas, não fazem nada mais do que fazer 
com que nos sintamos mal. Infelizmente, crescer tem 
esse lado mau de ter que deixar partir o que já não faz 
sentido seja uma revista velha ou uma amizade. Opa! 

Fase Ostra

Espera aí! Não estou comparando pessoas a coisas 
velhas. Apenas falando que chega um momento em que 
descobrimos, não que as pessoas sejam supérfluas, 
afinal, aprendemos com cada uma que nos cruza o 
caminho, que devemos saber que tipo de companhia 
que desejamos, quais os tipos de amigos que queremos 
ter ao longo da vida. 

Às vezes, a gente aceita algumas pessoas por 
pura carência afetiva e quando recuperamos a nós 
mesmos, a pergunta não se cala: o que é que estou 
fazendo aqui com essa pessoa que nada tem haver 

comigo? Para os amigos (os de verdade) não tem essa 
coisa de meias palavras, eles sabem quem somos e 
podemos dizer tudo que queremos, tudo mesmo! Quando 
dizer o que achamos, pensamos e somos começa a ser 
pisar em ovos com o outro, melhor correr léguas de 
distância! É uma forma de nos agredir e “clichezando” 
geral: temos que ser quem somos, sermos originais em 
nós mesmos, manter-nos fiéis a nós mesmos, acima de 
tudo, para que possamos saber quem são nossos amigos! 
Afinal, existe TPM, dias cinzentos, nuvens na cabeça e 
coisas que nos fazem pior que qualquer Drácula solto na 
rua, dias que nos fazem indesejáveis de tão delicados que 
somos.

Lógico que depois rola o arrependimento básico, 
uma série de pedidos de desculpas ao pobre coitado que 
virou vítima das garras do nosso mau-humor temporário.  
Afinal, todo mundo tem dia de monstro, certo? O dia que o 
pé esquerdo encontra o chão e lá se vai toda a paz que a 
gente deseja no mundo... seria bom que fôssemos 

presos dentro de uma jaula e que só nos deixássemos 
sair quando a crise passasse e o céu se tornasse 

azul de novo. 
Ando em uma fase de ostra. Não estou a 
fim de céu azul. Estou a fim de ficar em 

casa de pijama, descansando quando 
posso. É artigo de luxo descansar nos 
dias de hoje. O chão espera por uma 
limpeza e aqui estou eu viajando nos 
parágrafos. Deus! Eu quero uma 
faxineira!!! Mas, não vamos voar 

muito no balão senão perco o fio 
da meada e lá se vai a idéia do 

que aqui quero colocar. 
Então, quero descansar 

mas o chão me espera, 
a louça me espera... 
En f im ,  ando  t ão  
fechada em copas que 
não gosto de receber 

visitas com constância. 
Pessoas que não vejo por 

muito tempo, vá lá, rola 
saudades. Agora, mais que 

isso, não dá! Todo mundo precisa de um tempo para si, 
artigo de luxo muito raro no dia-a-dia atribulado, um 
momento brega em que o cabelo não foi escovado, os pés 
estão enfiados na meia velha, cheia de buraco, a calcinha 
ou a cueca está rasgada, a calça que usamos não combina 
em nada com a blusa quente que está cobrindo nosso 
corpo e tudo que a gente quer é ficar em paz, no silêncio 
da casa ou, no meu caso, com os dedos no teclado. Não, 
não estou no estilo largado, tive que ir ali e vou acolá logo 
também. 

O frio da casa me mata, mas, essa é uma outra 
história.

Georgiana Calimeris



Caído no meio da rua, Garen Ordonax tremia. O mundo tornara-
se frio. Não... Era ele. Grito congelado na boca. E então...

(Stevenson) --- Dr. Valeriano, isso é um sucesso para nossa 
divisão de armas biológicas!
(Aquilino) --- Certamente. Ao explodir, a cobaia congelou uma 
área com um quilômetro de raio a -273°C, o zero absoluto. Mil e 
duzentas baixas.
(Stevenson) --- Esta “São Paulo”, escolhei ao acaso?
(Aquiliano) --- Não. Cresci lá. Adoro a cidade. Joguei nosso 
“homem-bomba-de-gelo” bem no centro.
(Stevenson) --- E a cobaia?
(Aquilino) --- Meu mais querido professor dos tempos de 
universidade.
(Stevenson) --- Quer uma exibição para o presidente. Sugere o 
local para outra detonação?
(Aquilino) --- O Rio de Janeiro. A mulher que mais amei ainda 
mora lá.

Dedicado a Kate e Sasskja

Experimento

Zero

Conto de Rita Maria Félix da Silva

Crise Entre Heróis
Nem Crise nas Infinitas Terras, nem Crise Infinita. A 
verdadeira história que modificou o rumo dos 
heróis da DC COMICS nos últimos anos foi CRISE 
DE IDENTIDADE (2004/2005). Com texto de 
Brad Meltzer (famoso por best-sellers como The 
Tenth Justice e Dead Even – não publicados no 
Brasil – e Os Milionários e O Jogo), a densa trama 
não deixa nada a dever a nenhum bom livro de 
mistério. A história gira em torno de um 
assassino que inicia uma caçada aos familiares 
dos super-heróis, matando-os dentro de suas 
próprias casas sem deixar nenhum vestígio. 
Isso cria uma imensa mobilização por parte 
dos heróis para encontrar o responsável ao 
mesmo tempo em que tentam descobrir 
quem pode ser a próxima vítima. Para 
completar, a história ainda apresenta uma 
sub-trama sobre um crime cometido anos 
antes pela Liga da Justiça e que, no pior 
momento possível, volta para assombrar 
seus membros, mostrando que a despeito 
de suas capacidades, todos eles ainda 
são apenas seres humanos com as 
mesmas virtudes e fraquezas que 
qualquer outra pessoa. A narrativa 
visual fica a cargo de Rags Morales, que 
sabe expressar a emoção dos personagens em seu 
traço como poucos artistas, e é complementada pela arte final de 
Michael Bair e colorização de Alex Sinclair. Magistralmente escrita e desenhada, 
esta minissérie em sete partes é bibliografia obrigatória para qualquer leitor de quadrinhos 
que se preze, bem como para aqueles que gostam de uma boa leitura e uma excelente história de mistério. 
(Leonardo De Moura)

Mundo Geek
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Os sete mares possuem suas 
lendas. Sejam feitas de homens que 
os desbravam, fazendo cada gota de 
seu suor valer a pena, sejam lendas 
que transformem tais homens em 
sagazes e mordazes piratas. Mas em 
águas que jamais podem ser 
domadas, nem só de homens se faz à 
história da pirataria. Em dado 
momento, um sino pode soar 
distante, alertando que à linha do 
horizonte uma sombra navega sob as 
águas, em outro canhões podem ser 
disparados, levando aos homens do 
mar muito mais do que simples 
desespero. 

Podendo levar às suas almas a 
vontade insana de pilhar, saquear e 
lutar por suas próprias vidas, mesmo 
essas sendo trazidas por velas 
negras de um navio inalcançável e 

o prazer da pirataria
conduzidas por uma tripulação amaldiçoada, ou sendo trazida 
por um navio que pode navegar abaixo da linha da água. Baús 
cobiçados podem conter um tesouro amaldiçoado que condene 
àqueles que os cobiçaram a uma vida eterna sem o desfrutar da 
companhia de uma bela dama, do saciar de seus estômagos 
famintos ou do sabor de tão amada bebida cantada e desejada 
por aqueles que não sabem mais viver sem ela. 

Eles também podem ser guardiões de um coração 
pulsante, arrancado para manter o sofrimento longe do peito de 
um pirata temido por todos, ou até mesmo para manter vivo um 
navio que precisa de um capitão. Deusas podem amar e serem 
aprisionadas em um corpo humano e mulheres pode desbravar 
os mares em busca dos homens que amam. Grandes lordes 
piratas vociferaram suas ordens, mas todos eles estão ligados a 
um só homem. Capitão Jack Sparrow. 

Eis que surge uma lenda não só dos sete mares, mas em 
meio às bilheterias e amantes de filmes compostos de ação, 
pirataria e uma bela lenda amaldiçoada. Nasce a trilogia 
caribenha que fez com que amantes de filmes marítimos 
amaldiçoassem os tiques do capitão, mas que também 

Rúbia Cunha



conquistou fãs que viram nessa 
personagem muito mais do que 
trejeitos desajeitados. Mas se fosse 
apenas isso, eu poderia ter a 
garganta cortada, ser jogada ao mar 
e virar comida de Kraken. Jack 
Sparrow possui muito mais do que 
isso. O mordaz pirata, apesar de ser 
humilhado e desprezado por seus 
comparsas, mostra na verdade um 
capitão que sempre parece estar um 
passo à frente e que parece prever 
cada um dos passos que seus 
inimigos possam vir a dar. Não é 
incomum ver um ou outro, elogiando 
a sagacidade desse capitão que 
parece estar sempre sob o efeito do 
rum. 

Excelente esgrimista e 
possuidor de uma lábia invejável, o 
capitão também sabe como conduzir 
as coisas da forma que ele deseja, 
mesmo que elas saiam um pouco 
fora do planejado, tudo acaba 
voltando para ele e seguindo 
conforme ele queria. Mas seria 
apenas isso? Se for olhar por outros 
prismas, podemos dizer que há 
muito mais nessa trilogia, que podem 
vir a mostrar histórias e mais 
histórias que foram exploradas com 
tamanho afinco. Podemos ver a 
trajetória do casal que se conhece 
quando era apenas dois infantes até 
se tornarem piratas de verdade. 

Elizabeth e Will não são 
apenas o casal que está ali para 
enfeitar ou dar um ar romântico aos 

três filmes, mas  
também o valor da confiança e do 
amor. Um casal que mostra dos que é  
capaz para resgatar o companheiro 
mesmo que para isso precise mentir, 
fazer tratos ilícitos e até mesmo trair. 
Por outro lado, podemos ver uma 
outra história sendo contada. A vida 
e a morte de um homem que amou e 
que morreu para salvar a mulher 
amada, mesmo sabendo que jamais 
a teria de corpo e alma. E porque não 
contar que em meio às tragédias 
românticas, até mesmo o mais 
temido pirata possui uma história a 
ser apreciada? 

Davey Jones em seu aspecto 
asqueroso, também possuiu uma 
história que mostra-nos que o amor 
pode ser tão doloroso ao ponto de 
que o capitão arrancasse seu coração 
e se desvencilha de sua missão. 
Podem-se ver na trilogia tantos mitos 
exp lorados que t rês  f i lmes 
pareceram suficientes e insuficientes 
para contar tudo. Tia Dalma com 
suas magias e seu jeito misterioso, 
mostrou imponência quando sua 
natureza foi revelada. Capitão 
Barbossa, mesmo voltando dos 
mortos se mostrou um verdadeiro 
crápula. Quanta história pode 
perseguir e explorar? A história de 
que o filme foi baseado em uma das 
atrações turísticas da Disney? Por 
que não? Basta apenas que se abra 
uma bússola, tendo em mente o que 
você mais deseja encontrar. Tendo a 
rota. Assuma o timão e dê a ordem: 
“SOLTAR AS VELAS, LEVANTAR A 
ÂNCORA, CORTEM AS AMARRAS... O 
MAR NÃO ESPERA UM NAVIO 
ZARPAR!”

para mostrar 


