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Sucesso de

Paralamas

Pipodélica
Banda catarinense se 

despede após oito anos de 
uma carreira sólida.
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O ano era 1989 (ou seria 88? Não lembro bem), estava eu a escutar 
a conversa entre duas adolescentes: a minha prima e uma amiga dela. Elas 
falavam de bandas, de músicas e das histórias que tinham lido na Bizz. 
Lembro que ouvir aquilo e entender era o máximo. Era uma criança que 
começava a dividir a atenção dos meus discos da Xuxa e do Trem da Alegria 
com os dos meus irmãos mais velhos (oito e onze anos mais velhos!).

Nessa conversa, as adolescentes começaram a cantarolar as 
músicas mais recentes da época. Eu, querendo participar, danei a cantar 
Meu Erro para dizer que também estava por dentro do assunto. Daí, uma 
delas virou com uma cara meio de desprezo e lascou: “nossa, como essa é 
antiga”. Me descartaram ali mesmo.

Engraçado como coisas bobas assim não saem da memória. Meu 
Erro era uma das músicas que mais gostava na época. Tanto quanto Ilariê, 
da Xuxa. Vivia invadindo o quarto do meu irmão para escutar os discos na 
vitrola e ficava fascinada com três em particular: Dois, da Legião Urbana; O 
Passo do Lui e Selvagem?, dos Paralamas do Sucesso. Se tudo aquilo era 
novidade para mim, como Meu Erro podia ser tão antiga?

É preciso crescer um pouco para entender essas coisas e tirei 
algumas conclusões desse episódio. Primeiro, clássico que é clássico não 
envelhece. Quem fica velho é você. Meu Erro continua atual, ao passo que 
Ilariê, por exemplo, tem gosto de “saudades da minha infância”. É uma 
grande diferença. E segundo, minha prima e sua amiga não entendiam de 
música. O que elas devem pensar hoje ao ver que Meu Erro ainda é cantada 
por gente jovem e mais velha com a mesma intensidade? Deve ser um 
povo muito antiquado! 

Nesta edição de aniversário, o Elebu tem o grande prazer de falar a 
respeito da banda que fez a música que não envelhece, além de ter escrito 
tantos outros clássicos. Também tem o prazer de te oferecer uma 
entrevista exclusiva com João Barone.

É uma sensação diferente ter a oportunidade que fazer uma matéria 
em homenagem aos 25 anos dos Paralamas do Sucesso. Não é falar de um 
artista dos anos 60 ou 70 que só fui conhecer e entender com mais idade. 
Trazer os Paralamas para as páginas do Elebu é falar de uma banda que, de 
certa forma, faz parte da minha vida desde criança e que ainda está aí 
produzindo muita coisa legal. Tenho certeza que esse sentimento é 
compartilhado com muitos dos leitores. Que bela forma de comemorar 
nove anos, não é mesmo?
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Nos anos 80, a garotada perdia horas 
confeccionando K7s, de preferência aquelas de 
90 minutos, gravando músicas de LPs ou então 
numa espera árdua nas rádios. Era preciso ligar 
para pedir a música e ainda enfatizar para o 
locutor “é pra gravar”, na esperança que o dito 
não começasse a falar no final ou colocasse 
aquelas vinhetas irritantes no meio. Quase 
nunca dava certo, mas a tentativa era válida. 
Depois das fitas prontas, a festa podia rolar e a 
garotada pulava igual aos personagens dos 
filmes de John Huhges ao som de, entre outros, 
Óculos, Meu Erro e Vital e Sua Moto. 

Vinte anos depois, as coisas mudaram. 
Hoje as pessoas baixam as músicas na internet e 
armazenam no iPod. Agora se dança mais 
gingado, ou só se balança a cabeça ao som de, 
entre outros, Ela Disse Adeus, Uma Brasileira e 
Na Pista. Olha que no miolo do lançamento 
dessas músicas dá para criar uma lista de mais 
de 20 hits de uma banda só - Os Paralamas do 
Sucesso.

E qual é a banda que tem o mesmo privilégio dos 
Paralamas do Sucesso em continuar presente na vida das 
pessoas após um quarto de século sem precisar usufruir de ondas 
de revivais ou saudosismos? Poucas, não é verdade? Aliás, 25 
anos é contar a partir do lançamento do primeiro disco, Cinema 
Mudo, porque Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone estão na 
lida há mais tempo que isso. São 30 se considerar o momento 
que Herbert sugeriu que Bi comprasse um baixo para eles 
poderem tocar justos. E mesmo depois de todo esse tempo, o trio 
formado no Campus Rupreste da Universidade Rural em 
Seropédica (RJ), continua em plena atividade levando ao público 
músicas novas, mensagens novas, bons shows e histórias das 
mais diversas.

Quanto a parte biográfica, seria muita ousadia querer 
falar tudo numa matéria pequena como essa. Ainda mais porque 
há, pelo menos, três bons livros no mercado que contam muito 
melhor a história da geração dos anos 80 e dos Paralamas em 
particular. Mas não custa nada entreter com algumas 
curiosidades. Você sabia que os Paralamas do Sucesso começou 
com o Vital na bateria em 1981? O Barone entrou na história por 
acaso quando o Vital chegou atrasado numa apresentação e 
precisou ser substituído. E não é que o aspirante a biólogo 
agradou? Mas não foi ainda dessa vez que "as baquetas mais 
rápidas da América Latina" permaneceu. Herbert e Bi ainda 
tocaram com baterista original por mais um ano. O problema é 
que Vital era ruim e só estava lá porque era muito amigo. Até a 
mãe do Herbert dizia que com aquele baterista, eles não iriam pra 
frente. A dispensa foi inevitável. Vital cedeu lugar ao Barone, 

Tex
 Dje ane A ra s

to:
n

r e



mas pelo menos teve o seu nome 
imortalizado num hit sensacional, 
para se sentir total.

Eles gravaram uma fita 
demo que foi levada a rádio 
F l um i nen se  p e l o  Mau r í c i o  
Valladares. Na época não havia o 
jabá institucionalizado e ainda era 
possível revelar artistas dessa 
maneira. As músicas da tal fita, que 
incluía Vital e Sua Moto, tocaram 
bastante e, melhor, as pessoas 
ligavam pedindo mais. Eles 
começaram a fazer shows. Os do 
C i rco  Voador  se  tornaram 
legendários. Bi e Barone até 
largaram trabalho e estudos porque 
sentiram que a banda ia dar certo. O 
Herbert ainda continuou estudando 
Arquitetura por mais um tempo. 
Dizem que ele tinha pesadelos, 
mesmo depois de consagrado, em 
que voltava para a faculdade porque 
não deu certo com a música.

O  ep i sód i o  da  r ád i o  
Fluminense e o Circo Voador foram 
fundamentais para que Herbert, Bi e 
Barone assinassem com a EMI-
ODEON. Lançaram Cinema Mudo 
em 1983, disco que tinha até 
participação dos Golden Boys 
fazendo corinho, para ver o tanto 
que a indústria entendia a moçada 
daquela época. Ele não é lá essas 
coisas e nem tem muito a cara dos 
Paralamas do Sucesso, mas foi 
fundamental para que a cena de 
Brasília pudesse emergir e fazer 
história. Cinema Mudo traz 
Química, da Legião Urbana, e O Que 

Eu Não Disse, parceria de Barone e 
Herbert com Renato Russo.

O Passo do Lui foi outro 
disco fundamental, desta vez mais 
benéf ico para os própr ios 
Paralamas. Se não fossem os hits, 
Me Liga, Óculos, Meu Erro, 
Assaltaram a Gramática, Ska e 
Romance Ideal, as ligações diárias 
do empresário José Fontes para 
Roberto Medina pedindo por uma 
oportunidade (a banda era 
baratinha, eram só três, ocupava 
pouco espaço, que mal havia...), 
além da ação de um vizinho do 
Barone para entregar uma fitinha 
que fosse para o empresário 
amolecer seu coração, o trio 
dificilmente teria tocado no 
primeiro Rock in Rio, de 1985, e  
saído de lá consagrada. Eles foram 
a penúltima atração nacional a ser 
anunciada, mas a única que colheu 
o s  m e l h o r e s  f r u t o s .  S e  
transformaram, naquele instante, 
na banda nacional mais popular do 
país e ainda deram o pontapé a 
uma carreira internacional, ou pelo 
menos um belo ensaio do que seria 
uma. Tocaram em dois dias: num 
domingo para 90 mil pessoas e 
numa quarta-feira para 40 mil, 
sempre como a primeira atração, 
com sol na cara e bermudas. Ah, e 
tinha os óculos de armação 
vermelha do Herbert que eram 
show de bola. 

O que é curioso é que eles 
saíram dos braços do povo no Rock 
In Rio para, em seguida, correr dele 

lá em Itabuna, na Bahia. É que o 
palco de lá parecia duas mesas de 
bar unidas, segundo Herbert 
Vianna, e eles foram reclamar. Mas 
aquele palco era adorado pelo 
Caetano, a Blitz tinha tocado ali há 
pouco tempo, isso segundo o 
responsável. Então eles pediram 
para, pelo menos, pregarem umas 
tábuas. Só que isso também não 
seria possível porque o rapaz que 
fazia o serviço tinha ido tomar café. 
Eles desistiram de tocar, a polícia foi 
chamada, o produtor jogou o 
público contra a banda e o trio 
precisou sair de lá fugido com uma 
multidão atrás para tirar satisfação. 
Se ela pegasse, talvez que eles 
ficassem igual ao moço da capa de 
Selvagem?.

Por falar no terceiro disco, 
ele chegou ao mercado no ano 
seguinte. Foi mais um exemplo de 
que obras revolucionárias não 
precisam de muito para causar 
impacto. Foi produzido em duas 
semanas e meia a baixo custo e 
vendeu 750 mil cópias. Esse disco 
definiu a sonoridade que marcaria 
os Paralamas de forma definitiva, 
que é a da latinidade, da influência 
do reggae e suas ramificações. 
Também é o primeiro bom exemplo 
de equilíbrio entre letras de 
crítica/crônica social, humor e 
romantismo. Ele já começa 
despejando Alagados ,  uma 
bofetada que, infel izmente, 
permanece atual. Selvagem? foi 
parar quase por inteiro nas rádios. É 



o 39° disco brasileiro mais 
importante da história segundo a 
revista Rolling Stones, numa lista 
de 100. Questione a posição, 
porque são critérios subjetivos, 
mas nunca a presença dele ali ou 
em qualquer outra lista do gênero. 
Selvagem? é uma obra que 
transcendeu a sua época.

Os Paralamas do Sucesso 
seguiram tranqüilos, ou quase, com 
muitos hits e popularidade até a 
chegada dos anos 90. O Bora Bora 
foi muito bem, mesmo com 
confusões no processo de 
produção. Eles quase perderam 
faixas durante a mixagem em 
Londres, só para citar um. De 
qualquer forma, foi o último antes 
de uma seqüência, que produziu 
hits em série. Lanternas dos 
Afogados foi o grande hit dos 
Paralamas que encerrou a década e 
ele está em Big Bang, de 1989. A 
música tem uma boa história por 
trás. Diz que o Herbert foi a um 
restaurante com a namorada, mas 
ele pediu para que ela ficasse em 
silêncio porque a letra e a melodia 
estava vindo a sua mente. Quando 
chegaram no tal restaurante, ao 
invés do cardápio, Herbert pediu foi 
caneta e papel porque senão 
perderia tudo. Ainda bem que o 
garçom foi rápido.

Apesar dos discos Big Bang, 
Os Grãos (91) e Severino (94) 
serem trabalhos que avançam na 
proposta dos Paralamas, não são 
populares. O fato é que em meados 

da década de 90, os eles não 
estavam conseguindo vender parte 
pela da crise econômica, parte pela 
influência de outros estilos que 
eram mais populares naquele 
momento, e também pelo começo 
da acessão de um rock diferente 
daquele dos anos 80 e que 
dialogava melhor com a molecada 
na época. Mas sabe a história de 
que há males que vem para o bem? 
A música Dos Margaritas começou 
a fazer sucesso na Argentina e 
surgiram convites de shows por lá. 
Herbert, Bi e Barore arrumaram as 
malas e, assim como Nos Bailes da 
Vida, foi para onde o povo estava... 
querendo ouvir. Sucesso! Tão 
intenso e respeitoso a ponto das 
pessoas se levantarem para 
aplaudir em restaurantes. E os 
hermanos ainda permitiam que 
eles comessem de graça com 
direito a champanhe.

A s  c o i s a s  no  B ra s i l  
melhoram, o rock voltou a ter 
espaço com a ajuda da MTV. 
Raimundos, Pato Fu, Skank, Chico 
Science e Nação Zumbi, e vários 
outros puderam mostrar novas 
estéticas. Os Paralamas lançaram o 
Vamo Batê Lata, disco ao vivo com 
faixas inéditas de estúdio. Se por 
um lado trazia a inofensiva Uma 
Brasileira, com participação do 
Djavan, por outro causou polêmica 
com Luís Inácio (300 picaretas), 
inspirada da frase célebre do atual 
presidente onde no Congresso 
havia poucos trabalhadores 

honestos e mais 300 picaretas (só 
que poucos entendiam que o tal 
Inácio era um dos 300). Enfim, a 
música foi proibida até de ser 
t o c a d a  e m  s h o w s .  E m  
compensação, Uma Brasileira foi 
sucesso estrondoso que ajudou nas 
vendas do ao vivo: 900 mil no total.

As coisas continuavam bem 
para o lado dos Paralamas que 
conheceu o auge da popularidade 
apesar do mercado já em crise por 
causa da pirataria e da internet. O 
trio entrou no novo século com o 
status de banda mais importante do 
cenário nacional até sofrer um 
baque terrível com o acidente de 
Herbert. Foi preciso dar um tempo 
para recuperar e retomar as coisas 
aos poucos.

Apesar de Longo Caminho 
(02) ser o primeiro trabalho após o 
acidente, muitas das músicas já 
tinham sido compostas, o que faz o 
disco dialogar com O Som do Sim, o 
disco solo do Herbert. Talvez o que  
melhor que representa a retomada 
da banda e a certeza que ainda há 
muita coisa para se fazer é o disco 
mais recente, Hoje (05). É como diz 
em 2 A. “Sofri, chorei, cansei de 
soluçar/ nem sei se é o fim, mas a 
luz da vida ainda brilha pra mim”.

No mais, a gente só tem é 
que celebrar sempre que puder um 
trabalho valoroso e uma história 
bonita que só fez enriquecer a 
música brasileira. Aplausos de pé a 
Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João 
Barone.



barone

Como diz na letra da música Selvagem?, todos 
apresentam armas. Dos policiais, cacetetes; dos 

negros, esperteza; dos políticos, discurso; das 
cidades, caos. João Barone também apresenta 
suas armas: baquetas e música. "As baquetas 

mais rápidas da américa latina" presta um bom 
serviço à música brasileira e da américa latina há 

mais de 25 anos. Além dos Paralamas do 
Sucesso, contribuiu em trabalhos de gente como 

Rita Lee, Titãs, Kid Abelha, Lenine e Ed Motta. 
Vale lembrar que Barone também foi o 

(ir)responsável por criar um dos hits mais 
engraçados dos Paralamas, o Melô do Marinheiro. 



Elefante Bu - Tem gente em Brasília que fala 
até hoje, e jura de pé junto, que os Paralamas 
do Sucesso é uma banda que nasceu na 
capital. Você como o integrante que nunca 
morou na cidade se diverte com essa história? 
O que acha dessa requisição de posse regional 
de uma cidade que ainda busca identidade e 
ídolos? 

João Barone - Herbert e Bi começaram a se 
interessar por música aí em Brasília, de alguma forma a "gênese 
musical" dos Paralamas passa por aí, ainda mais quando a 
mesma turma do Bi e Herbert tinha gente como Renato Russo, 
Dinho, Dado dentre outros amigos. Assim, quando começamos, 
era mais "apelativo" dizer que viemos de Brasília do que da 
Universidade Rural, no distrito de Seropédica, zona oeste do Rio, 
onde Os Paralamas se conheceram e se apresentaram pela 
primeira vez na história. Só depois veio o Circo Voador e a Rádio 
Fluminense FM. Ainda por cima, agora somos cidadãos 
honorários de Brasília, uma homenagem justa para quem 
sempre amou esta cidade com seus lados bons e ruins e ajudou a 
colocá-la no mapa da música no Brasil.

Barone - Talvez a gente nunca tenha esse distanciamento para 
afirmar isso, mas sentimos até hoje que este álbum foi muito 
marcante, uma guinada estética, na música e no discurso. 
Deixamos de ser aquela banda engraçada cantando Óculos para 
arriscar um Alagados e ver o que acontecia. Deu certo.

Elebu - Sobre a carreira dos Paralamas, Selvagem? é 
considerado um dos discos mais importantes e revolucionários 
dos anos 80. A parte do "importante" é indiscutível, mas você o 
considera o disco mais revolucionário da banda?

Elebu - Li o seu texto a respeito da turnê nos EUA para 
"brasilicanos" saudosos da terrinha que é muito interessante. 



Tive a oportunidade de morar alguns meses lá e 
vi que o americano e outros estrangeiros 
sempre caiam de quatro com a música 
brasileira. E que me deixava intrigada... se é 
tão bem aceita, e temos precedentes bem-
sucedidos, por que isso virou uma constante 
não apenas nos EUA como em várias outras 
partes do mundo?

Elebu - Qual foi o seu maior momento de glória 
na terra dos hermanos? Ainda há planos de 
prosseguir com a carreira internacional com 
discos em espanhol?

Barone - O estilo musical mais associado com o 
Brasil é a Bossa Nova, indiscutivelmente. Mas é 
um estilo de música muito sofisticado. O 
Samba, tão decantado, é uma coisa menos 
entendida pelos estrangeiros, que acham algo 
excêntrico, uma batucada sensual... Aqui pela 
América do Sul, o "Axé" teve uma 
popularidade. Mas não se espera que um nome 
brasileiro seja "fenômeno popular" mundial do 
nível de um Rick Martin, J. Lo ou Shakira. Eles 
cantam em espanhol e inglês para um mercado 
consumidor latino dentro dos Estados Unidos 
que faz estes nomes se tornarem o que são. 
Marisa Monte e João Gilberto, nossos melhores 
exemplos de repercussão musical no exterior, 
não são fenômenos de "massa". Música 
brasileira é uma iguaria fina.

Barone - São várias histórias. O jornal El Clarin já 
nos explicou como "a melhor banda argentina que 
canta em português". As pessoas quando nos 
reconhecem na rua, nos chamam por "maestro!". 
Várias vezes entramos em restaurantes de 
Buenos Aires depois de shows e as pessoas batiam 
palmas quando nos viam. Coisas assim.

Barone - Bem, a Rita me chamou e eu não deixei 
de ser eu mesmo. Rsrs! Mas certamente tive que 
me adequar ao trabalho dela, tocar menos 
pesado, por exemplo. Quem me chama para 
gravar ou tocar sabe que vai ser o João Barone dos 
Paralamas acertando tambores e pratos. Ninguém 
me chama para tocar diferente do que eu toco, se 
não, chamariam outro músico. Mas rolam algumas 
sutilezas no processo.

Barone - Ainda estamos querendo muito. Se 
depender da nossa empolgação, aquela chama 
inicial que está acesa desde o começo da banda 

Elebu - E no período de hiato dos Paralamas, você 
tocou com outras pessoas, o mais emblemático 
nesse período foi com a Rita Lee. Dá para ficar 
plenamente realizado quando você deixa 
temporariamente o seu trabalho para colaborar 
com de outra pessoa, mesmo sendo alguém tão 
grande quanto a Rita?

Elebu - Depois de 25 anos de carreira, milhões de 
discos vendidos, músicas quedeixaram o patamar 
do hit e viraram clássicos de fato, sucesso 
continental, livros foram escritos, foram tema de 
teses acadêmicas, e mais nada a provar... qual é o 
maior desafio não apenas dos Paralamas do 
Sucesso, como também seu, como músico? 



vai queimar ainda por muito tempo. Por 
exemplo, estamos preparando um novo álbum 
de inéditas, que deve sair no começo do 
segundo semestre. Hoje, mais que nunca, um 
novo álbum é começar do zero novamente, o 
que é muito edificante e desafiador para nós.

?

Elebu - Uma curiosidade, pegando o gancho 
da pergunta anterior, você teve a oportunidade 
de ler algumas dessas teses acadêmicas a 
respeito do Paralamas? O que você acha delas

Barone - Não, nunca li nenhuma, acho incrível que tenha gente se dispondo a fazer 
isso...

Barone - Sempre inspirador ver o novo surgindo. Em 1985, participamos de um 
show em homenagem aos 20 anos de carreira do Gil. Pensávamos: chegaremos lá? 
Hoje, nós estamos com 25 anos de estrada. A Rita mesmo está com 40 anos de 
estrada! Vimos muitas bandas e artistas indo e vindo, outros ficando. Muita gente 
vem nos pagar respeito, é sempre uma honra receber este tipo de consideração. 

Elebu - Vocês sempre conviveram muito bem com novas bandas, deram força para 
muitas delas. Dá para citar a Nação Zumbi até shows em parceria com a Los 
Hermanos. O que é mais legal nessa troca de estilos e de gerações?

Somos velhos vampiros, ou o personagem Highlander.

Barone - Acho que os shows e apresentações são e serão os diferenciais para manter a música viva. 
Pirataria e downloads podem ter mexido com o mercado fonográfico, mas o show business vai se 
fortificar cada vez mais. Tudo bem ouvir e ver música na tela do computador, no home theater, no dvd ou 
na tv paga, mas todos querem ver música ao vivo, real, no palco, e isso ninguém vai substituir por nada.

Elebu - Temos bandas emos dominando o rock, novas cantoras da MPB fazendo sucesso, independentes 
que ainda não conseguiram boa visibilidade, um novo mercado de música, internet, youtube... qual é o 
futuro próximo que você vislumbra para a música brasileira?

As fotos usadas para a ilustração desta entrevista foram retiradas do site oficial 
dos Paralamas do Sucesso de são de autores diversos.



eles disseram 

adeus!
"Acabou porque um dia começou". E com um 

ditado universal, Eduardo Xuxu, vocais e guitarra da 
Pipodélica, justificou o fim da sua banda. "Para 
mim, exceto sentimentos, tudo tem que ter 
começo, meio e fim. Todos mudam e nós, 
naturalmente mudamos. Não temos mais os 
mesmos interesses convergindo e isso resultou em 
dificuldades para fazer as coisas e no natural 
desgaste interpessoal. Achamos que não valia à 
pena ficar empurrando com a barriga... trocar 
algumas pessoas não seria solução porque não 
seria a mesma banda. Temos respeito pela nossa 
história e decidimos então pelo fim".

É preciso ter todo o respeito pela decisão do 

quarteto Eduardo Xuxu, M. Leonardo (baixo), Felipe Batata 
(vocal e guitarra) e Heron Stradioto (bateria e sucessor de 
Gustavo Cachorro), mas é permitido aos fãs e admiradores 
lamentar o fim de uma banda que teve uma carreira das mais 
significativas no meio independente, além de ser dona de uma 
discografia excelente. A Pipodélica começou no finalzinho dos 
anos 90, mas é entendida como uma banda desta década. 
Surgiu pouco depois do estouro da cena gaúcha que revelou 
Bidê ou Balde, Vídeo Hits e outras. Mas a Pipodélica era de 
Florianópolis e não fazia power pop como boa parte daquelas 
bandas, apesar de ter uma menina na formação (Carine Nath) 
- na época parecia ser uma característica quase obrigatória. A 
história começou com uma fita caseira que gravaram na casa 
de um amigo e que se espalhou pela Faculdade de Arquitetura 



na Universidade Federal de Santa Catarina. O nome da tal fita é que 
batizou a banda. 

A Pipodélica gravou em 2001 o EP, Tudo Isso, que foi muito 
elogiado na época. Ele também marcou a saída de Carine e a 
formação definitiva como um quarteto. Olhando para trás, aquele 
foi um início bem ingênuo se comparado com os outros trabalhos 
que seriam lançados depois. Talvez o impacto de Tudo Isso tenha 
sido potencializado pela própria época, quando a cena 
independente ainda era uma novidade. De qualquer forma, foi um 
disco importante para apresentar a Pipodélica, que se tornaria uma 
das principais representantes da cena catarinense, senão a banda 
mais conceituada de lá. "Posso dizer que sempre – desde a primeira 
vez que gravamos sem saber se aquilo seria uma banda – fizemos 
uma música genuína, com a nossa cara. Muito me orgulho disso e 
não concebo alguém que seja artista que não faça isso... ter uma 
característica própria. Sempre tivemos cuidado estético, é claro, 
mas nunca procuramos fazer a música A ou B. Sempre foi natural. 
Isso faz sentido quando digo que nós fomos mudando ao longo do 
tempo. Dizem ser perceptível em cada um dos discos, ainda que 
seja inconfundível. Para mim, legado melhor, não poderia existir. O 
último disco, por certo, é um retrato mais fiel de nós nos últimos 
tempos. Estamos todos circundando os 30 anos. Nada contra, mas 
me sentiria ridículo em relacionar nas letras o que quero dizer com 
viagens interplanetárias, como fiz no Tudo Isso, por exemplo".

O caldo musical começou a engrossar logo no segundo EP, 
Enquanto o Sono Não Vem, que abriu as portas para gravadoras 
pequenas, porém prestigiadas, como a Baratos Afins. Outro efeito 
da boa repercussão foi a abertura para a Pipodélica começar a tocar 
em outros estados brasileiros. Para Eduardo, Florianópolis é uma 
cidade culturalmente isolada e que é preciso chamar atenção 
primeiro em outras cidades para depois ser reconhecido na própria. 
Infelizmente essa é uma característica comum em várias outras 
capitais, até mesmo Brasília apesar de todo o seu histórico 
roqueiro. "Rock aqui, mais que em outros lugares, é nicho. Então, 
tivemos que ter reconhecimento fora, pra sermos valorizados aqui. 
Mas isso faz muito tempo. Agora que acabou a banda, pela 
repercussão, vi que viramos um dinossauro intocado por aqui e fora 
também. Foram oito anos tocando e lançando discos. Uma carreira 
absurdamente sólida para uma banda independente, cuja 
dimensão só consigo ver agora. Mais um motivo para estar seguro 
do que fizemos".

Uma vez que o fim foi selado, registrado e carimbado, é 
possível afirmar que, curiosamente, a Pipodélica viveu o seu auge 
em 2004 com o EP Volume Quatro. Eles já tinham um disco 
premiado na praça, o Simetria Radial, mas foi com o EP que tiveram 
o gostinho da popularidade. Volume Quatro foi o projeto que 
inaugurou com muito sucesso o Senhor F Virtual. "De certa forma, 
nós introduzimos os projetos virtuais no Brasil. Entretanto, na 
época, mesmo a crítica não aceitava aquele formato muito bem. 
Talvez pela novidade, foi um disco quase sem resenhas/críticas. Ao 
mesmo tempo, sem dúvida foi o que atingiu o maior número de 
pessoas. Mais uma prova de que discos não vendem mais, e que 
importar modelos de um meio para aplicar em outro, não 
funciona", explicou Eduardo. Foram mais de 100 mil download das 
músicas, que dariam uma média de 15 mil discos baixados, um 
número ótimo para um trabalho virtual e independente. O fato 
torna-se ainda mais impressionante não só pelo caráter pioneiro. 
Se for pensar bem, tem muita banda querida da crítica que sua 
muito para conseguir vender 15 mil cópias de forma independente. 
O curioso é que Eduardo começou a questionar o papel da crítica 
justo depois do Volume Quatro, um sucesso de público e fracasso 
de crítica. "Será que criticam música ou estão atrelados a 

conceitos? Um disco virtual não é um 
lançamento? Hoje, acho que a coisa mudou, 
mas não sei se plenamente. Espero que quem 
critica seja mais atento ao cerne do que faz. 
Então, o Volume Quatro foi o auge conceitual – 
o que verdadeiramente é ser uma banda 
independente - e, sem dúvida, um fracasso de 
crítica. Todos os outros títulos, em especial o 
Simetria Radial, tiveram infinitamente mais 
repercussão crítica".

Os créditos do Volume Quatro vão além 
de simples números. Apesar de Eduardo 
considerar que os discos Simetria Radial e o 
último, Não Esperem Por Nós, representarem 
melhor o auge musical da Pipodélica, o EP foi 
uma ruptura com tudo aquilo que se 
estabelecia como independente. "Nós fizemos 
parte daquela onda – tocar onde tinha que 
tocar, aparecer onde tinha que aparecer – mas 
resolvemos sair daquilo quando vimos que os 
valores no novo e festejado meio independente 
eram tão distorcidos e execráveis quanto 
aqueles que eles mesmos apedrejavam no dito 
mainstream. Pergunte a qualquer banda nova 
hoje – e que não seja apadrinhada por nenhum 
dos cardeais do independente – o por quê não 
conseguem tocar num festival, aparecer num 
programa de TV 'feito para bandas 
independentes'. Não tivemos estômago pra 
participar daquele comércio que se 
estabeleceu e ainda sair levantando bandeira, 
vociferando contra jabá, esquemão ou coisas 
assim. Aqueles que controlam o independente 
hoje fazem isso de forma bem mais podre e 
nociva à música, posando de vanguardistas 
libertários e ainda com o nosso dinheiro! 
Porque todo esse esquemão é sustentado via 
projeto cultural! Tenho conhecimento de causa 
para falar". Nesse sentido, Eduardo acredita 
que o Volume Quatro representou uma 
guinada para algo novo e independente de 
fato.

Boa música e transgressão é isso aí. A 
Pipodélica vai deixar saudades. 
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Rita Lee - 
Cilibrinas do Éden

Na verdade esse é um disco híbrido Rita Lee, 
Lúcia Turnbull e Tutti Frutti. Só para te situar (caso 
necessite) uma breve explicação. Lúcia era a fã n°1 dos 
Mutantes e chegou a abrir alguns shows da banda. 
Depois que os Mutantes expulsaram Rita porque eles 
estavam entrando numa onda progressiva e a ruiva 
nunca foi lá uma instrumentista muito hábil (além 
disso, tinha problemas pessoais com Arnaldo Baptista). 
Ela decidiu tocar a vida pra frente. No primeiro 
momento, formou uma dupla folk com Lúcia Turnbull 
em 1973 e a primeira música que Rita compôs do 
repertório foi nada menos que Mamãe Natureza. Bom, a 
experiência não deu muito certo. Rita e Lúcia foram 
para o recomeço número dois, agora com a banda Tutti 
Frutti. Ainda em 1973 (ou no início de 74, não se sabe 
bem), eles gravaram o primeiro disco, Cilibrinas do 
Éden, com as primeiras músicas dessa nova salada. 
Infelizmente ele foi rejeitado pela gravadora Philips por 
ser underground demais. A opção foi trabalhar outro 
disco, no caso Por Trás do Porto Tem Uma Cidade, onde 
só Mamãe Natureza foi reaproveitada. O Cilibrinas do 
Éden ficou no limbo de uma gaveta por 35 anos, até que 
um grupo de fãs cansados de esperar pela iniciativa da 
gravadora, lançaram eles mesmos em CD-R.

Num ponto os executivos da Philips tinham 
razão: o disco é mesmo underground. E se na época era 
assim, hoje continua pouco familiar para muitos 
ouvidos. Por outro lado, é o disco mais rock'n'roll do que 
qualquer coisa feita naquela época - e nesta também. 
Tem uma releitura pauleira de Minha Fama de Mau, do 
Roberto Carlos, com direito a citação de A Hard Day's 
Night, dos Beatles. Emende a música do Roberto com E 

Você Ainda Duvida?, da Rita mesmo. É pedir 
para a caixa de som cair sobre sua cabeça. O 
instrumental é rápido, forte, com os vocais 
quase histéricos. "Já tem muita gente 
sabendo do rock and roll/ comendo rock and 
roll/ bebendo rock and roll/ e você ainda 
duvida que existe uma vida melhor quando a 
gente entende o rock and roll". Nada de 
iêiêiê, com a Rita daquela época o negócio 
era yeah, yeah, yeah!

Claro que O Cilibrinas do Éden dá vez 
a momentos menos acelerados, mas com a 
face irônica e humor que caracteriza a obra 
Rita Lee &Tutti Frutti sempre presente. A 
melhor faixa com essas características é 
Gente Fina é Outra Coisa. E no quesito 
"música-maluca-meio-experimental", curta 
Bad Trip (Ainda Bem). A primeira versão de 
Mamãe Natureza é mais crua e um pouco 
mais acelerada que a lançada no Por Trás do 
Porto. 

Não importa o jeito que a distribuição 
desse trabalho é feita (por e-mail, e-mule, 
P2P, pelos Correios, blogs...), e nem seu 
lançamento informal e amador, nada tira o 
fato de Cilibrinas do Éden ser um dos 
melhores trabalhos de Rita Lee e Tutti Frutti. 
Ele só reafirma o valor de Rita como 
compositora e grande estrela do rock 
nacional. Até hoje não teve uma com uma 
obra consistente suficiente para reivindicar o 
título. Cilibrinas do Éden merece, inclusive, 
figurar na lista dos melhores de 2008 para 
compensar os 35 anos de privação. Pode 
também ser interpretado como um recado 
direto a essa rapaziada que acha que está 
fazendo horrores no indie. Que Rita Lee 
Jones, Lúcia Turnbull, Sérgio Carlini, Lee 
Marcucci e Emilson Colantônio sejam 
reapresentados e mandem esse povo comer 
mais feijão.



A Pipodélica, a melhor banda de Florianópolis (SC) que surgiu nesta 
década, acabou. Mas deixou o disco póstumo Não Espere Por Nós. Segundo 
o release, não se trata de registros antigos que eles resolveram colocar na 
roda para dizer tchau. É um produto novo e acabado. Aliás, é preciso 
ressaltar que é muito bem acabado! Eduardo Xuxu é um sujeito que produz 
os discos da própria banda e de outras pessoas há algum tempo. Dá para ver 
que ele ficou muito bom no ofício. Em Não Espere Por Nós, Xuxu ainda 
dividiu a produção com o companheiro de banda, M. Leonardo. Para falar 
mal desse disco, tem que se esforçar muito e encrencar com detalhes 
mínimos porque a Pipodélica encerra a carreira deixando de herança um 
trabalho fora de série. Não Espere Por Nós é melhor que os elogiados 
Simetria Radial, de 2003, e o EP Volume Quatro, de 2005. Tem um detalhe: 
é preciso que ouvi-lo na página da banda, porque o som do Myspace não faz 
justiça. Não dá para destacar uma música ou outra, porque o conjunto é 
muito forte. É mais fácil dizer que Algum Lugar é a música mais fraca e só. Ao 
ouvir Não Espere Por Nós, fica uma sensação incômoda de que a Pipodélica 
merecia uma sorte muito melhor em sua carreira. Infelizmente é mais uma 
banda excelente que se despediu sem o devido reconhecimento.

Pipodélica - Não Espere Por Nós

Grandprix - Agora (EP)

De cara, o que é legal no quarteto carioca: o som, os arranjos, 
produção. É bem feito, com muitas soluções que, se não trazem novidades, 
são colocadas de forma muito inteligente para preencher as canções. Por 
exemplo, o pianinho em Me Diga Que Você Me Quer que é charmoso (que 
repete em Pra Que Se Enganar); o teclado, os sopros e a linha bonita do 
baixo em O Que Eu Quiser. Além disso, é um som pop feito na medida para 
rádios comerciais, isso se eles conseguirem um espaço. Daria muito certo e, 
com toda certeza, eles ficariam populares. Agora, o que não é legal: Luiz 
Alberto tem voz bonita e canta bem, mas carrega no sotaque carioca de 
garotão de praia que não tem a metade da graça de um Evandro Mesquita. 
As letras têm inclinação romântica. Mas é aquela história que apesar de 
todos os assuntos sobre o amor serem os mais falados, é também o mais 
fácil de se cair na pieguice. Fazer música de amor é mais complicado que se 
possa imaginar. E o pessoal da Grandprix não foi muito feliz nisso não.

??????

Beto Só - Dias Mais Tranquilos

Que o Beto Só é um bom compositor, é algo que o pessoal da cena 
independente de Brasília sabe de cor. Agora se ele é o melhor interprete para 
as próprias músicas é um ponto a se discutir. Beto Só não tem voz. Muitos 
cantores também não, vide Roberto Carlos, Chico Buarque, Otto. Ele não é 
afinado, Herbert Vianna também não. Mas a diferença entre ele e os outros, 
é que os outros conseguem um algo mais quando cantam e se tornam 
interessantes. É por isso que o Beto Só mata o próprio disco, Dias Mais 
Tranqüilos, e todos os outros que lançou. Não tem boa letra e arranjos 
bonitos que resistam a uma voz arrastada de um cara que parece que está 
alto e com sono. Seria melhor ele lançar os discos dele como instrumentista 
e outras pessoas cantando. Aí sim se teria ânimo para apreciar a música que 
ele faz.
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Ae rapaziada, a conexão Hellcity começa parabenizando o Elebu por mais 

um ano e nessa edição especial vamos saber como está rolando por aqui no 
mês de aniversário da cidade, como falei na edição passada, incluindo os 

vencedores do Prêmio Hellcity, Aumente o Volume na Praça, 
Revirada Cultural com 24 horas de shows, oficinas e muito mais, aperte o 

cinto e vamos lá. 

O mês começou quente já com a 
cerimônia de entrega dos prêmios para os 
vencedores do I Prêmio Hellcity da 
Mús i ca  Independente  Mato-
grossense, no Museu da Caixa D'agua 
velha (uma estrutura que foi construída 
em 1882) para mais de 100 convidados 
que participaram da abertura dos 

Melhor:  

Veículo de Comunicação Espaço Cubo 

Espaço para Shows Clube Feminino 

Evento Festival Calango 

Vídeo-Clipe Anhangá (Anhangá) 

Performance Caio “Billy” Brown (Lord Crossroad) 

Álbum Vanguart (Vanguart) 

Show Nacional MQN (GO) – no Festival Volume 

Banda Revelação Branco ou Tinto 

Show do Ano Venial – no Kura Del Sur 

Música do Ano Natasha (Chili Mostarda) 

Baterista Ynaiã Benthroldo (Macaco Bong) 

Baixista Wellington Andrade (Mandala Soul/Tocandira) 

Guitarrista Bruno Kayapy (Macaco Bong) 

Vocalista Hélio Flanders (Vanguart) 

Banda do Ano Vanguart 

 

envelopes das quinze categorias concorrentes. A votação foi 
feita pela internet e ficou no ar durante três meses o que 
resultou em mais de 12 mil votos. No dia da entrega, ainda 
de quebra, teve uma apresentação exclusiva do 
homenageado do prêmio, o contra-baixista Ebinho Cardoso 
com sua banda de apoio. O resultado gerou muita discussão 
aqui em Hellcity, mas nada de anormal, o problema é se 
ninguém reclamasse (sic). Os vencedores foram:

A banda Vanguart foi a banda mais vitoriosa do I Prêmio Hellcity



Na mesma semana do resultado do prêmio já rolou o 
Aumente o Volume na Praça, um projeto encabeçado pelo 
Coletivo Volume – Voluntários da Musica com o apoio da 
Prefeitura Municipal. O projeto consistia em produzir três 
eventos em três praças dos diferentes pontos da cidade, sempre 
aos domingos. A ação pertence ao calendário oficial da prefeitura 
para a comemoração dos 289 anos do aniversário da capital 
mato-grossense. 

A primeira edição ocorreu na Praça Santos Dummont, na 
região central, e contou com as bandas Snorks, N3Cr e Three 
Pocker, no meio da feira do artesanato, que é tradicional ali. O 
segundo, no outro domingo, foi na Praça do bairro Cpa I, em 
frente a um parque de diversões tocaram as bandas Macaco 
Bong, Ayakan, Nithil e Rhox (que acaba de lançar um clipe e foi 
tocar no festival TacabocanoCD, em Goiânia, no final do mês). E o 
terceiro Aumente o Volume foi na Praça foi no bairro CPA II 
domingo de manhã em frente a feira central do bairro. A galera 
nesse dia comprou muito tomate, quiabo e xuxu ao som das 
bandas Ayakan, Los Bob's e Snorks. 

A ação mais importante de todo o aniversário, claro, foi o 
dia exato da comemoração, dia 08, e para esse dia de cantoria 
dos parabéns foi organizada a Revirada Cultural com mais de 20 
shows de bandas como Racinais MC's, Vanessa Camargo, 
TriPegada, Os Indomáveis, Vanguart, Montage e Snorks, 
uma estrutura que funcionou durante 24 horas sendo oferecidos 
totalmente gratuito a população cursos, oficinas de teatro, 
conjunto musical, cursos de comunicação, espaço para 
alimentação e banquinhas dos diferentes coletivos que 
trabalhavam lá no dia. 

Saiu um texto no Blog do Fórum de Mídias 
Independentes, que é uma ação coletiva entre os departamentos 
de mídias de alguns coletivos daqui como a Cufa/MT, Espaço 
Cubo, Volume e Panamby, sobre as diferentes segmentação das 
bandas que subiram ao palco da revirada. Revirada Cultural 
Cuiabana: diferentes segmentos musicais no mesmo palco. 
“Nunca vi esse grupo aqui e nem gostei muito”, disse Manoel 
Espeto (22), que mora no bairro Dom Aquino e que veio para a 

Revirada Cultural para ver a 
banda  de  l ambadão  Os  
Indomáveis e ainda disse estar 
insatisfeito com somente meia 
hora de show dos lambadeiros. O 
grupo que Manoel se refere é o 
da banda de eletro rock 
Montage, do Ceará, que já 
atendeu os anseios de Isabela 
Miranda, estudante de 20 anos 
que também mora no Dom 
Aquino e que veio ver somente a 
banda cearense e a inda 
reclamou que achou longa 
demais a apresentação dos 
lambadeiros. 

Esses dois personagens fazem parte das 
quase 10 mil pessoas que assistiram inclusive a 
apresentação da Vanessa Camargo, Dança 
Country e Dj Pepa, dia 8, na Acrimat, em 
comemoração aos 289 anos do aniversário de 
Cuiabá. O conceito proposto pela Prefeitura 
Municipal sobre os shows foi juntar no mesmo 
palco bandas de diferentes segmentos, criando 
um evento não só historicamente interessante 
para a cidade, mas também o mais próximo 
possível da atenção dos grupos que trabalham 
em prol da cultura local, afinal, não é todo dia 
que você sai de casa para ver um público tão 
heterogêneo quando se fala do bom, discursivo 
e contraditório gosto musical. 

Na primeira parte da revirada, Vanessa 
Camargo foi o artista principal da noite e talvez 
por isso (somadas às músicas que tocaram nas 
novelas e que foram maciçamente vinculadas 
pela rádio), foi a de maior aceitação, o que 
também não deixou bandas locais sem gente 
vibrando na frente do palco. Montage, que 
Manoel Espeto comentou no início do texto, foi a 
primeira experiência eletro rock de muita 
gente, que talvez nem saiba o que é uma banda 
independente e como ela funciona. 

Dentre os aplausos dos fanáticos na 
hora do show, dava pra ouvir de longe uma 

Snoks na praça. Fotos: Renato Reis



pequena vaia dos insatisfeitos. No dia 
seguinte teve os rappers Racionais MC's 
que tocaram no mesmo palco com o 
instrumental de Ebinho Cardoso e Macaco 
Bong e do hardcore do Snorks. A Revirada 
Cultura é uma das 289 ações que a 
Prefeitura Municipal está promovendo 
durante todo o mês de abril e se estende 
por 24 horas de cultura ininterrupta, desde 
shows até oficinas, além de cursos, ações 
nas escolas, praças e bairros em diferentes 
pontos da cidade. A Gestão Participativa é 
uma iniciativa do poder público em juntar 
todos os segmentos atuantes como Artes 
Plásticas, Música, Teatro, Áudio-visual e a 
iniciativa privada na elaboração do plano 
de ação da cultura durante todo o ano, o 
que resultou na agenda única municipal 
entre todos os segmentos. 

 Pois é gente, ainda tem muita coisa 
rolando no aniversário da cidade, dia 25 
rolou o Cuyabá Sinfônica, onde bandas de 
rock, lambadão, hip-hop, cururu e siriri e 
sertanejo tocaram com a Orquestra 
Sinfônica da Universidade Federal, mas 
isso e outras coisas, inclusive a volta da 
Casa Fora do Eixo, eu conto na próxima 
edição, ate lá. 

rapidinhas do mês

Público no Revirada. Foto: Renato Reis

Festival Volume, de Cuiabá, abre 
inscrições para bandas

O Coletivo Volume (Voluntários da Música) está 
recebendo material de bandas de fora de Cuiabá para a 
segunda edição do Festival Volume, que ocorre nos dias 21, 22 
e 23 de junho, na Casa Fora do Eixo. As bandas que querem se 
inscrever deverão enviar uma demo com o release e fotos de 
divulgação até o dia 05 de junho. A curadoria do Festival vai 
analisar todas as inscritas entrando em contato logo em 
seguida. 

A Volume é uma vertente cultural do Espaço Cubo, 
formada principalmente por músicos, produtores e jornalistas 
locais no fomento a cultura independente musical local, bem 
como a formação dos envolvidos. 

Mais informações:

Rua Presidente Marques, 240 Bairro: Centro CEP: 78045-175 
Cuiabá-MT. 

volumeeventos@gmail.com



Cia Pessoal de Teatro

Inscrições para Curso de Teatro no MISC já estão 
abertas

No último dia 19 começaram inscrições para um Curso 
de Teatro promovido pela Cia Pessoal de Teatro que ocorre do 
dia 5 de maio até 10 de dezembro com aulas no Museu da 
Imagem e Som de Cuiabá. Com oito meses de duração o curso 
traz aos participantes, dentre outros temas específicos, 
técnicas teatrais para criação do ator, investigação de 
temáticas contemporâneas para criação, as diferenças entre o 
estado cotidiano e o estado cênico da voz e do corpo e uma 
apresentação das cenas curtas com os alunos abertas ao 
público em geral no final do ano. Os interessados devem se 
dirigir ao Misc (rua Voluntários da Pátria, nº 75, Centro) para 
se inscrever ou obter outras informações sobre o curso. A 
matrícula custa R$30 e a mensalidade fixa de R$75.

A Cia. Pessoal de Teatro vem desenvolvendo um 
trabalho de pesquisa e fomento das artes cênicas desde 2001 
apresentando nesse tempo diversos cursos para novos atores 
como técnicas de improvisação, leitura dinâmica, clows, 
direção de teatro e musicais.

Mais informações: 

 ou ligue para (65) 3641-1239www.ciapessoal.sbol.com.br

resenha do mês
Quer ir no segundo show da Filomedusa?

A noite que tinha o título de ser a primeira vez dos 
amigos acreanos da Filomedusa em Cuiabá teve um público 
bem atípico para a cena daqui, isso não só por causa 
daqueles que já comentavam sobre a banda antes mesmo 
deles marcarem uma data, mas pelo tantos (e bons!) grupos 
de hip-hop que se apresentaram no evento sexta-feira (18) 
lá no MISC. Sem dúvida essa banda, que tem o mesmo 
nome que um sapo na região da Amazônia, é uma das mais 
promissoras para esse ano na cena independente nacional 

não só por causa do das melodias acentuadas e o 
lirismo nas letras que traçam um “vai e vem” entre 
Cuiabá e a terra natal deles, mas pela preocupação 
em oferecer um som limpo e sempre bem elaborado. 
O show aqui, que era o primeiro da turnê que ainda 
passou por mais três estados até o dia 27, começou 
morno e tímido, o que não tirou a atenção de quem 
tava assistindo, ou melhor, da quarta música em 
diante isso já tinha até passado, afinal a primeira vez 
sempre da um nervoso (não é?). O que custou para a 
banda a garantia de um segundo show aqui foi a 
cumplicidade que foi criada e dividida em cima do 
palco, ora pela fala quase desajeitada da vocalista 
Carol Freitas, ora pelo modo como o Tiago Melo toca, 
sem muitas expressões em cima da bateria, o que não 
é nenhum ponto contra, digo de passagem. No 
repertório foram incluídas dois covers: duas do 
Beatles (na semana antes do show ele fizeram um 
tributo ao fabfour lá no Acre) e a excelentíssima 
Naturall Blues, do Dj americano Moby, que deixou 
todo mundo boqui-a-berto com aquele espanto de “tu 
viu aquilo”, e eu ia respondendo: “eu acho que vi”. 
Acredito que não tenha sido o melhor show da turnê, 
mas garanto que na segunda passagem por aqui é 
casa cheia na certa (se depender dos amigos de quem 
estava lá, porque eu já vou convidar um monte), iai 
vamos? 
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meus 5 discos favoritos

(nacionais e internacionais)

1. Patife Band (Corredor Polônes)
2. Liverpool (por favor sucesso)
3. Jupiter Maça (a 7ª efervescência)
4. Gileno (meu nome é Gileno)
5. Ave Sangria (Ave Sangria)

1. Judges juries and horseman (Weather 
Prophets)

2. Dreamy (Beat Happening)
3. Suck on (The Pastels)
4. Rick Menck (ballad of)

5. Fun House (The Stooges)

Ricardo Tubah é editor do Tupanzine e funcionário público.
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início de uma tour
Muitas vezes um cliente entra em uma locadora 

buscando filmes interessantes, premiados ou inusitados. Os 
vencedores do Oscar sempre foram o top das buscas, os gêneros 
cult e não americanos seguem na rabeira, mas há clientes que 
chegam e perguntam para o atendente: "você tem um bom filme 
Trash"? No começo, torcia o nariz, tentava passar longe, mas 
depois de um tempo meu sacrifício acabou valendo a pena. 

É sério! Se você NÃO olhar o filme como um crítico de 
cinema, perceberá que eles arrancam boas gargalhadas e que as 
conversas podem ficar super-divertidas e por isso, resolvi iniciar 
uma série de resenhas que falam sobre esse gênero. Iniciemos a 
Tour... 

Muitas pessoas já devem ter visto o filme Drácula 2000 
(Wes Craven Presents: Dracula 2000, EUA, 2000). Não se trata 
de uma obra comparável com o Drácula de Bram Stocker. Nessa 

vampiresca versão moderna do diretor Patrick Lussier, 
encontramos um Van Helsing velho (Christopher Plummer), sem 
muita agilidade, demonstrando uma sabedoria leiga de seu 
inimigo. Está certo que é pedir demais para termos um Hugh 
Jackman como Van Helsing como padrão do caçador de 
vampiros. As descrições sempre o mostram um senhor de idade, 
bom... de certa idade, mas depois de ter Anthony Hopkins com 
sua versão quase sobrenatural, Plummer fica ofuscado e até com 
um certo tom irônico com a solução sangüínea de sua 
longevidade. Mas não vamos parar por aqui, esse filme ainda tem 
muito a oferecer. Dá uma olhada nas noivas do Príncipe das 
Trevas. Bram Stocker, maravilhosas, Van Helsing, duvidosas, 

mas no Drácula 2000. Senhores, levantem suas placas e sejam 
generosos, pois as "misses Nova Orleans" entraram em cena e 
está na hora de escolhermos o cabelo mais fashion. Ok! Ok! Sei 
que estou me empolgando, mas o motivo da perseguição à 
mocinha da história (Justine Waddell) arranca risadas e até 
comentários sarcásticos por parte das mulheres. O vampiro não é 
de se jogar fora (Gerard Butler), possui um jeito tão canastrão que 
as fãs de bad boys, podem sorrir com os cantos dos lábios e 
desejar que ele vá muito mais além. 

Mas justiça seja feita, acho que a história da 
imortalidade tem uma sacada muito interessante. As tradicionais 
formas para se matar um vampiro, como o sol, estacas no coração 
e cabeças decepadas, fogem do contexto batido. Foi a primeira 
vez que vi um jeito completamente novo de acabar com ele, juro 
que surtei. Talvez se Joel Soisson (roteirista) e Lussier tivessem 
acertado a receita com esse ingrediente a mais. Hey! Lussier fez a 

seqüência Dracula II - A Ascensão e lá fui assistir, mas isso fica 
para uma outra hora. Vamos voltar para esse filme em questão.

Outra coisa que mantém o processo de recuperar o 
fôlego, ou não, é que Marco Beltrami (editor da trilha sonora), se 
preocupou com as músicas. Os amantes de um rock mais pesado 
vão encontrar nomes como: Slayer, Disturbed, System of a 
Down, Pantera, Powerman 5000 e tantos outros mais, até a voz de 
Marilyn Manson, aparece em uma das faixas.

Até gostaria de entender um pouco mais de música 
nessas horas, para poder falar mais sobre o assunto, mas aqui 
apenas saio empolgada e batendo a cabeça ao som alucinado de 
Dracula 2000. Até a próxima parada da minha Tour!

Rúbia Cunha
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Era uma vez... 

Deus acordou empolgado com uma idéia. Pôs os pés nos chinelos e foi à cozinha. No caminho, 
pronunciou uma palavra e assim criou o mundo. 

E então, em outra vez, muito tempo depois... 

Decepcionado e entediado com sua criação. Deus foi dormir. Bocejou, enrolou-se nos cobertores e 
descansou a cabeça no travesseiro. Pensou no planeta Terra. Piscou o olho direito e o mundo foi 
destruído. 

Fim 

Dedicado a Jon (Jonny Marques)

Rita Maria Felix da Silva



Outro dia ouvi uma criança fazer essa 
pergunta ao pai, no metrô, enquanto ele 
tentava ensinar-lhe o hino nacional. 
“Esplêndido, meu filho. Deitado eternamente 
em berço esplêndido. Quer dizer que o nosso 
país é lindo”; “Mas pai... por quê então deitado? 
O berço não fica feio, se ninguém cuidar?”; “É o 
hino, filho”. Pois em sua inocência, não é que 
essa criança falou da crise política, da violência, 
da impunidade, mesmo sem querer? E o pai, da 
mesma forma, evocou o típico descaso que a 
sociedade e o poder público insistem em 
demonstrar. Aliás, adoro quando retrucam 
dizendo que “outros roubaram, antes de mim”. 
Uma justificativa fenomenal, realmente. Então 
me entendam quando disser que a Terra é 
chata. Afinal, outros pensavam assim antes de 
nós. Galileu, coitado, queimou à toa.

Mas sem divagar demais, voltemos ao 
berço. Não é problema algum que ele seja 
esplêndido. Aliás, adoro isso. Realmente, nosso 
país é lindo, o pai daquela criança estava certo. 
E, se querem nos tratar como crianças, que seja 
com muito paparicar, certo? Adormecer no 
esplêndido é o mínimo. O problema que tenho 
com essa frase é o estado em que ela coloca a 
nação: deitada. Não se enganem, eternamente 
não vai só até amanhã. Então quem cuida de 
tamanho esplendor, quando não fazemos 
questão alguma de levantar e viramos para o 
outro lado, continuando a soneca?

Algo que notei, deitado no meu cantinho 
do berço, é que ninguém troca essa fralda já faz 
um tempo. Tem tanto imposto nela que acordo 
todo dia assado. Sabe Tiradentes? Joaquim 
José da Silva Xavier? Ele morreu protestando 
contra 20% de impostos. Ah, que sonho, meu 
amigo dentista! Queria que me roubassem tão 
pouco. Dinheiro pago ao governo que não se vê 
aplicado em NADA não é imposto, é roubo dos 
mais descarados. Que eu saiba, não pago pra 
eles brincarem de polícia e ladrão no Distrito 
Federal, pois sei que no final da brincadeira a 
cadeia volta a ser só outro canto do playground.

Mas nossos políticos são assim, não é 
isso? A cada eleição, só dá pra votar em 
pilantra. Esse é o hino? Ah, olha, outra opção 
tem que haver. Da desobediência civil contra 
impostos abusivos até atos de repúdio social a 
essas pessoas, acredite que opções existem e 
várias não te colocam na cadeia. Mas o berço 
está tão confortável. Por quê agir, afinal, se no 
fim sempre se dá um jeitinho? É essa vida de 
'vai levando' que provavelmente explica o olhar 
do resto do berçário, que parece não nos levar a 
sério.

Afinal, por trás de tantas reclamações, o quanto 
você está disposto a vencer a inércia e agir, pelos seus 
direitos? Um amigo de longa data entrou concursado em 
uma vaga de hospital público. Hoje se gaba: “trabalhar 
mesmo eu só trabalho umas duas horas por dia, o resto lá é 
relax”. É uma pena que os meus impostos paguem o salário 
dele e, no entanto, eu não possa demiti-lo. Mas tenho o 
péssimo hábito de não ficar calado. E desde então, ele não 
comenta mais comigo sobre trabalho. Um pacto de não-
agressão mútua.

Então não são apenas os nossos políticos, não acha? 
Há um longo histórico de indolência da sociedade brasileira, 
uma escalada do descaso que nem adianta discutir ovo e 
galinha pra culpar alguém. Já não interessa de quem seja a 
culpa e quem tenha começado isso, mas sim quem precisa 
agir para remediar o estado das coisas.

Uma pessoa só não faz a diferença, é isso? 
Tiradentes pelo menos tentou. E se você precisa de 
motivação, levanta e vai virar feriado. Garanto que 
multidões aguardarão ansiosamente o seu dia, pra não 
irem trabalhar. Mas a criança do metrô, essa talvez não.

Marcelo “Addam” Leite
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vida além de lost

Enquanto muitos ainda perdem o sono por não saber o que é a 
fumacinha preta de Lost combinado com as outras mil e uma 
perguntas jamais respondidas pelos criadores da série, outros tantos 
já deram banana para Jack e Kate, e decidiram ser felizes com outros 
mistérios menos complicados. Por exemplo:  como Ned e Chuck 
podem levar adiante uma relação se não podem se tocar? 

Não se trata de nenhuma série com tensão 
sexual gay. Chuck é na verdade o apelido de 
Charlotte Charles, e Ned é o cara de terno e 
gravata pretos na foto ao lado. Os dois são 
personagens da nova série de dramédia querida 
da crítica mundial, Pushing Daisies. A criação é 
de Bryan Fuller, sujeito que tem predileção pelo 
non-sense, humor cínico e coisas absurdas. É 
dele as já canceladas Dead Like Me e Wonderfalls. 
O grande problema de Bryan é que apesar de 
suas criações serem muito bem recebidas pela 
crítica, elas não conseguem atrair uma audiência 
que as emissoras consideram satisfatória. 
Pushing Daisies parece que vai ter uma sorte 
diferente de suas antecessoras. A primeira 
temporada teve nove episódios por causa da 
greve dos roteiristas, mas foi bem nos números 
(média de 9,42 milhões) e garantiu uma 

segunda. Além disso, a nova série chegou com moral 
e foi indicada em sete premiações, incluindo o Globo 
de Ouro, sendo que ganhou em três delas.

Pushing Daisies é sobre Ned, um cara que faz e 
vende tortas. Ainda criança, descobre que tem o 
poder de ressuscitar os mortos com um toque. O 
porém é que se ele voltar a tocar nessa pessoa, ela 
morre, e dessa vez é sem volta. Mas se opta por deixar 
a pessoa viver, uma outra tem que morrer no lugar (e 
a regra do segundo toque continua valendo). Um dia, 
meio por acaso e a contra-gosto, ele encontra uma 
maneira de manter a confeitaria quase falida quando 
estabelece uma sociedade com o detetive particular 
Emerson. Ele ressuscita uma pessoa assassinada, 
pergunta quem a matou, eles investigam o caso e 
pegam a recompensa. 

O esquema ganha mais um jogador no 
momento que Ned viu no noticiário da TV que a sua 



namoradinha de infância, Chuck, foi assassinada e decide ressuscitá-la. 
O problema é que eles descobrem que ainda se amam, mas não podem 
se tocar ou Chuck morreria novamente  em definitivo. A série tem os 
seus mistérios, mas nada é maior e mais importante do que a dinâmica 
entre os personagens.

Se a história é um atrativo por si só, imagine tudo num visual 
muito colorido? Os cenários de Pushing Daisies, idealizados por Michael 
Wylie, são um show à parte. Ele disse que seu mérito foi conseguir que o 
"storybook" ganhasse vida e, assim, tudo pareceria como uma 
ilustração. A idéia era fazer com que a série seguisse misturar a estética 
dos filmes de Tim Burton com o francês Amélie Pourlain, só que mais 
colorido e brilhante. Outro diferencial são os números de musicais para 
lá de inusitados. Foram três deles em nove episódios. O mais brilhante e 
engraçado foi com a música Hopelessly Devoted To You, de Grease. 

Dos atores escalados, o único que é mais ou menos conhecido 
pelo público é Lee Pace, que vive o protagonista e já participou de filmes 

como O Bom Pastor. Por outro lado, é o 
mais inexperiente também - depois do 
cachorro Digby - de um elenco bem 
rodado na TV, teatro e filmes menores. O 
recurso da narração também é usado, o 
que parece ser uma tendência, porém 
em Pushing Daisies, ele é fundamental 
para a graça, sobretudo por dar o tom 
inglês cínico.

O melhor é que a série já pode ser 
vista no Brasil pelo canal Warner. Risos, 
uma história esperta e satisfação são 
garantias. E sobre a teoria da fumacinha 
preta de Lost, vai ver que ela é o 
resultado do bando de gente que ainda 
perde tempo com teorias de algo que já 
deu. 

saúde de ferro aos 45
Virou hábito nas últimas temporadas ver antigos heróis da Marvel 

invadirem as telonas em excelentes adaptações (ou nem sempre tão boas 
assim) estreladas por grandes astros dos cinemas. Depois de X-Men, Homem-
Aranha e Hulk, só pra citar alguns, chegou a vez de Tony Stark. Tony Stark? O 
mais provável é que você o conheça como seu alter-ego, o Homem de Ferro. 
Nunca antes o “latinha”, como alguns fãs de quadrinhos de longa data costumam 
chamá-lo, teve sua versão cinematográfica produzida. Mas desta vez ele surge 
com todo vigor nesta empolgante adaptação dirigida por Jon Favreau. O 
personagem, criado por Stan Lee e Don Heck em 1963, dá mostras de ter fôlego 
para entreter a nova geração que ainda não o conhece, ao mesmo tempo em que 
consegue agradar antigos leitores de suas HQs. A escolha de Robert Downey Jr. 
para o papel principal não poderia ter sido mais feliz, assim como a de Terrence 
Howard, Gwynelth Paltrow e Jeff Bridges para o completar o elenco principal. 
Porém, o mais curioso neste filme é que seu grande destaque não é o herói de 
armadura, e sim o industrial e playboy multimilionário que lhe dá vida, Tony 
Stark! Ele rouba praticamente todas as cenas em que aparece, com seu humor 
sarcástico e seu estilo bom vivant e por vezes politicamente incorreto de ser, 
mostrando que nem só de heróis “certinhos” vive a Marvel. Recheado de 
momentos divertidos e repleto de ação, Homem de Ferro provou que é possível 
haver bons filmes de super-heróis que explorem muito mais seu lado humano do 
que apenas seus combates contra os vilões, sem que com isso deixem de ser 
diversão de qualidade. E aqui vai uma dica pra quem ainda não assistiu: 
esperem os créditos acabarem! (Leonardo de Moura)



HIMYM

legen   (wait for it) dary!
Judiação pensar que uma série tão 

bacana quanto How I Met Your Mother - 
também conhecida como HIMYM - só tenha 
começado a ganhar destaque na imprensa 
especializada porque Britney Spears a escolheu 
como um trampolim para a re-re-retomada de 
sua carreira capenga. Foi assim aqui, e também 
nos Estados Unidos. A única diferença é que lá 
as pessoas conhecem a sitcom, enquanto aqui, 
poucos brasileiros a assistem porque ela foi 
condenada ao limbo do inexpressivo Fox Life. A 
moça em questão apareceu num episódio onde 
o protagonista Ted Mosby (Josh Radnor) vai a 
uma clínica para remover uma tatuagem (uma 
borboleta) que fez quando estava bêbado. 
Britney foi a recepcionista da tal clínica. A 
brincadeira rendeu uma audiência de 10,5 
milhões, um recorde para o HIMYM e um 
número que pode garantir a quarta temporada. 
Até que a vida chamativa da Britney pode servir 
para alguma coisa.



How I Met Your Mother é brilhante no sentido que 
pegou o que tinha de melhor em outras sitcoms 
legendárias (como Cheers e Friends), misturou drama, 
romance e montou uma história com início, meio e fim. 
Enquanto personagens de sitcoms permanecem estáticos, 
o que HIMYM promove é o crescimento de indivíduos que 
deixam as farras da vida de solteiro em Nova York para 
começarem uma outra etapa ligada à constituição de uma 
família. Um processo que começa com a proximidade dos 
30. E todas essas mudanças são narradas aos futuros 
filhos em Ted em 2030. O foco é o presente, mas com 
espaço para o passado (adolescência) e flashs do futuro. 
Desses parâmetros é que se percebe que a tendência é 
mesmo a evolução do indivíduo, mas sem deixar o espírito 
jovem de lado.

Ted, por exemplo, descobre que quer constituir 
uma família motivado pelo casamento dos seus melhores 
amigos Marshall (Jason Segel) e Lily (Alyson Hannigan).  
Achou que sua cara-metade seria Robin Scherbatsky 
(Cubie Smulders), mas ela não quis saber de 
compromisso e ter filhos não estava em seus planos. Tudo 
bem, no seriado todos sabem que ela não é a "mãe" desde 
o episódio n°1, o que não impede da audiência querer 
saber como a história romântica dos dois caminhou. A 
antítese dos quatro é o mulherengo Barney Stinson - 
interpretado de forma genial por Neil Patrick Harris - que 
gosta mesmo é de ter relacionamentos que duram uma 
transa. Ainda assim, fica subentendido que o "pegador" 
tem uma queda por Robin e vice-versa, uma vez que os 
dois têm muito em comum.

Robin tem uma história interessante. Ela foi uma 
pop star de um hit só no Canadá aos 16 anos. Os 

produtores Carter Bays e Craig Thomas são músicos e 
eles criaram o “hit” Let's Go To The Mall, uma grande 
esculhambação com os anos 80 e cantoras que 
marcaram a época como Madonna e Cindy Lauper. 
Conseguiram o feito de tirar sarro do que já era ridículo. 
Basta conferir os dois vídeo-clipes completos no 
Youtube: o tal "hit" e a balada romântica Sandcastles In 
The Sand (caramba). É só procurar por "Robin Sparkles".

Além do crescimento individual, HIMYM ainda 
traz a discussão que crescer não tem nada haver com ser 
politicamente correto. “Seja sensato, mas não seja 
hipócrita”, é a mensagem dos personagens numa mesa 
de bar bebendo cerveja, vinho e umas misturas que não 
queira saber.  

Outra coisa legal são as expressões, teorias e 
regras criadas em HIMYM. Fumar maconha é comer 
sanduíche. Uma mulher pode ser louca desde que seja 
proporcionalmente gostosa (existe até uma escala). 
Nunca coma ou beba dentro de carros, fumar um charuto 
cubano, no entanto, valoriza o veículo. Nunca saia de 
casa após as duas da madrugada, porque não acontece 
nada de bom após esse horário. Não tenha um 
relacionamento com o seu próximo, por exemplo, colega 
de trabalho ou vizinho, porque esse tipo de relação 
nunca dá certo e, o que é pior, quando acaba você é 
obrigado a encarar o indivíduo pro resto da vida. Existe 
ainda a regra do limão, que exige um parágrafo exclusivo 
para explicações de como funciona. 

How I Met Your Mother é coisa boa de verdade 
feita para poucos. E para quem está prestes a romper a 
barreira dos 30, vai achar a série perfeita porque a 
identificação é total.
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Quando recebi a pauta para essa edição, fiquei pensando como poderia 
falar dos 9 anos de Elefante Bu nesta coluna, afinal, somos tão livres 
para escrever que no primeiro momento me senti pressionado!!! Mas 
foi só no primeiro momento!!! Abri meu baú de raridades e encontrei 

muitas coisas interessantes. Confira!!! 

NA PAUTA: 9 anos de Elebu

Primeira 
entrevista 
Internacional
Em meio a crise 
política que
vive o Brasil, 
o Elebu caminha
rumo às estrelas!
Isso mesmo, surge a 
primeira entrevista 
internacional. 

Primeira edição
Em maio de 1999, tive o 
prazer de receber, ainda em 
papel, a edição 0 do  Elefante 
BU que tinham como objetivo
falar apenas sobre Pato FU. 
Um trabalho de faculdade 
que deu certo!!! 

Primeiro aniversário
O primeiro aniversário
a gente nunca esquece!!!
Nessa edição, aconteceu
a primeira contribuição da
equipe do porãoweb.

Primeira 
participação

Depois de diversas
participações especiais,

fui convidado a escrever
uma coluna fixa no Elebu.

As vezes a coluna não entra
na edição porque eu esqueço 

de entregar o material no prazo! 

Vanguarda
Sempre foi um
diferencial doElebu 
estar a frente do seu tempo. 
Contatos com as cenas
de Alagoas, Ceará, Mato Grosso
entre outros locais do Brasil e 
do exterior sempre trouxeram
bons futuros ao zine!



História
Em 1997, quando
o Quack Fu 
ainda existia, 
recebiamos muitas 
correspondências
e sempre tivemos
o costume de 
arquivar todas 
cartas. Considero
uma relíquia!!!
O QuackFu acabou, 
mas o ElefanteBu 
não. Viva longa 
ao Elebu!!!

Primeira edição extra
A edição 24 chega com uma novidade,
edição extra com a cobertura completa
do Porão do Rock. A edição principal 
trouxe a matéria do autoramas 
Mais uma foto minha na capa!!! Uhhuhuhuu!!!

Distribuição
Eletrônica
Essa edição marcou 
o início da distribuição
eletrônica do Elebu. 
As edições impressas 
eram apenas para 
colecionadores.
Eu tenho a minha 
com a capa em 
papel couché!

Renovação II
A revanche
Uma mudança de 
alguns conceitos 
marcou 
a edição 19.
Além da reformulação 
gráfica no zine, 
há uma mudança 
no nome, que passa
a se chamar 
carinhosamente de 
Elebu, e é criada uma 
nova identidade visual.

Minha 
Primeira
Capa
Fotografar Érica 
Martins e os 
Telecats me rendeu 
a primeira capa do 
Elebu. Que emoção!!!

Primeira 
reformulação
Começa o processo 
reformulação do Zine.
A mudança do logotipo,
dividindo em Elebu,
será alteração futura.
A cor passa a fazer 
parte das edições.
Notem que o azul e
preto será utilizado na
próxima renovação ->


