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Lô Borges
Músico que foi um dos fundadores do 
Clube da Esquina lança o primeiro DVD 
depois de 35 anos de carreira.

Cena de Floripa
Primeira parte da matéria que vai 
passear um pouco na produção 
musical alternativa da capital 
catarinense.
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Vou contar uma historinha a respeito do filme Ilha das Flores. A 
primeira vez que o vi foi na aula de Estética e Indústria Cultural ministrada 
pelo professor Gustavo Lisboa. A turma o assistiu no auditório do bloco de 
Ciências Sociais da Universidade Católica de Brasília, mais conhecido como 
“prédio gay” por causa da sua cor salmão, mais pro rosa. O impacto do Ilha 
foi algo extremamente positivo, porque foi o primeiro filme brasileiro que 
falava de um assunto real e triste, mas com uma linguagem jovem e pop. 
Para mim cinema brasileiro ou era chato e sonolento como as viagens de 
Glauber Rocha ou era pornô light ou era humor pastelão dos Trapalhões. O 
Ilha mudou isso daí. Pelo menos os curta-metragens prestavam. 

Depois, em mais três matérias diferentes, professores voltaram a 
passar o Ilha das Flores e fiquei com preguiça dele. Pudera, já não sabia 
nem mais o que dizer de diferente do filme e por fim já estava fazendo cópia 
do trabalho anterior. De qualquer forma, Jorge Furtado me ensinou que 
cinema brasileiro podia ser legal. Foi só a partir dele que passei a dar um 
novo crédito para a produção nacional. Anos depois, ele colocou filmes 
maravilhosos nas salas de cinema. Lembro que O Homem Que Copiava 
ganhou páginas e mais páginas do Correio Braziliense, que eu lia na época. 
Era a crítica, a opinião do público, as análises, as entrevistas com os atores, 
ou seja, um espaço grande que nunca tinha visto em torno de um assunto 
só. E Jorge mostrou mais uma vez que filme com apelo popular também 
podia ser muito bom e rico em conteúdo. O problema é que muitos dos 
nossos cineastas ainda não têm a mesma perspectiva dessas coisas.

Então é essa a admiração que carregava a respeito da obra de Jorge 
Furtado. E por ter o colocado do pedestal de cineasta nacional predileto 
tinha uma vontade danada em fazer uma entrevista com ele, mas cadê a 
coragem? Demorou muito para perder a vergonha e pedir uma entrevista.

Que bom que esse papo aconteceu (e foi por telefone, depois de 
uma corrida maluca de atrás de um aparelho com viva-voz para poder 
gravar tudo). O resultado está aí nas páginas seguintes do Elebu. Espero 
que você curta não apenas o Jorge Furtado, como também a genialidade de 
Lô Borges e todas as outras coisas bacanas que o zine sempre procura levar 
pra ti. 
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Lô Borges lança em breve pela Som Livre, o 
primeiro DVD de sua carreira. Das músicas que vão 
estar presentes no projeto Intimidade, metade é do 
repertório dos seus mais recentes trabalhos - Feira 
Moderna, Um dia e Meio e BHanda - e a outra é 
recheada de clássicos do início de sua carreira. 
Vários artistas foram convidados pela Som Livre a 
participarem do projeto que tem a proposta de 
fazer um trabalho que resuma uma carreira. Se for 
olhar no caso específico de Lô Borges, é muita 
história para contar e diversos clássicos para 
saborear. Lô escreveu sozinho ou em parceria 
(sendo a mais freqüente o irmão Márcio Borges) 
canções fundamentais para quem quiser saber do 
que é feita a boa música brasileira. E estamos 
falando aqui de Para Lennon e McCartney, O Trem 
Azul, Paisagem na Janela, Tudo Que Você Podia Ser 
e mais dezenas de outras fantásticas. São poesias 
que dizem o seguinte: “porque se chamavam 
homens/ também se chamavam sonhos/ e sonhos 
não envelhecem/ em meio de tantos gases 
lacrimogêneos/ ficam calmos, calmos, calmos...”, 

de Clube da Esquina n°2.
O DVD foi gravado em quatro dias que para 

Lô foi uma “pauleira” só. “Foi um processo 
industrial e nunca tinha feito nada parecido. 
Normalmente trabalho bastante e faço muitos 
shows. Mas teve um dia nas gravações que precisei 
cantar 40 músicas. Eu me senti num trio elétrico 
fazendo shows seguidos. E realmente foi assim, 
porque num dia a gente fez um show a tarde sem 
público e outro a noite com público. E tive de 
gravar making of também. Então essa foi a 
dinâmica e pra mim foi uma maratona”. Lô ainda 
disse que outra problemática da gravação é que os 
músicos da banda que o acompanha desde a turnê 
do disco Um Dia e Meio trabalham em outras áreas 
e os ensaios ficam comprometidos. Essa foi uma 
das razões da única participação especial no DVD 
ser de Samuel Rosa. “O baterista e o tecladista são 
publicitários, o guitarrista é professor universitário 
de Direito Constitucional, o contrabaixista tem 
uma clínica veterinária. Para você ver que a banda 
não tem muito tempo para ensaios. A Som Livre 

Duas verdades: o Clube da Esquina, que nasceu em 
Minas Gerais, foi um dos “movimentos musicais” mais 

geniais que aconteceram no Brasil e talvez o mais 
importante dos anos 70, e Lô Borges foi uma peça 

fundamental em toda essa história. Hoje, depois de 35 
anos de carreira, ele não se acomoda e continua a 

compor belas músicas (em especial com o irmão 
Márcio) e a lançar discos deliciosos de se ouvir. 

Texto: Djenane Arraes; Fotos: Sylvio Coutinho 



inclusive sugeriu outras participações e eu falei que o Samuel 
Rosa para mim era o suficiente”.

Lô Borges classificou a presença de Samuel Rosa como 
“muito importante” e não esconde a admiração que tem pelo 
amigo. O integrante do Skank tem mesmo moral e história que 
justifique ser a única participação especial no DVD. Samuel é fã 
declarado de Lô e de toda geração que integrou o movimento 
informal Clube da Esquina em Belo Horizonte nos anos 70. 
Também é um grande conhecedor da música da época, e já 
escreveu, inclusive, artigo sobre o assunto em revistas. Samuel 
faz show em parceria com Lô Borges desde 1999, e ela rendeu o 
hit Dois Rios (também com Nando Reis), sucesso com o Skank, 
além da canção A Última Guerra. “O Samuel é um cara que tem 
admiração por mim desde garoto e eu aprendi a gostar das 
músicas dele. No DVD ele canta Um Girassol da Cor do Seu 
Cabelo, mas eu acho emblemático mesmo é vê-lo cantando 
Clube da Esquina n°2. É uma música muito importante ao longo 
da minha carreira e que se transformou numa espécie de hino. E 
o Samuel Rosa se adequou de uma forma tão intensa a essa 
música, que ela passa a ser uma síntese para o pessoal entender 
a importância da participação dele”.

Confira agora o restante da entrevista de Lô Borges 
cedida ao zine Elefante Bu.

Lô Borges - Acho legal ter esse DVD, ainda mais saindo pela 
Som Livre, que é uma gravadora que tem uma distribuição 
bacana e forte. O pessoal ficava perguntando cadê o meu DVD e 
na verdade eu já tinha feito um especial da Directv que era mais 
que um DVD de tão bem produzido. Na verdade era até para ser 
um, mas ele está até disponível no Youtube para todo mundo. E 
lá nesse site é legal porque eu posso pegar um momento da 
minha carreira tocando com uma banda paulistana em São 
Paulo quando morei lá nos anos 80 e que nem lembrava desse 
fato. Lá tem tudo! Se você quiser ver o Lô Borges ao vivo é só 
entrar lá. É por isso que nunca tive muita preocupação em ter 
um DVD formal.

Lô - É, o pessoal de Minas deu uma boa circulada na cena 
brasileira e conseguiu mesmo um bom destaque. Eu, como 
artista mineiro que começou nos anos 70 com o Clube da 
Esquina com toda essa história bacana, fico muito feliz em ver o 
pessoal fazer hoje uma coisa de maneira nacional e com muita 
rapidez. Realmente eles mostram a boa produção que Minas 
tem.

Lô - Totalmente excelente. Teve uma vez que fui até São Paulo 
participar de um projeto numa casa de shows para cantar com o 
Wilson Sideral. Ele me convidou e a gente ensaiou por telefone. 
Depois fui lá cantar, para você ver como é a facilidade de 
relacionamento. Com Samuel Rosa, a gente se encontrou em 99 
e fizemos um show com 25 músicas. E a banda que 
acompanhava a gente não era nem o Skank e nem a minha, era 
uma terceira coisa. O único músico que pertencia a minha banda 

Elefante Bu - Com tantos anos de estrada, por que só agora 
você vai lançar um DVD?

Elebu - O que você acha dessa última geração mineira dos anos 
90 e que teve repercussão nacional, como o Pato Fu, Jota Quest 
e o próprio Skank - só para citar os três maiores?

Elebu - Como é a sua relação com todo esse pessoal?



era o baterista Mário Carpela. O Samuel Rosa era um fã dele há 
muitos anos e o conhecia da noite, quando era considerado o 
melhor baterista de levada. Inclusive quando ele faleceu, a 
gente deu uma parada em nossos shows. Ele era o cara que 
fazia o ele entre o Lô e o Samuel.

Lô - Teve um momento que foi assim mesmo. A casa dos 
Borges vivia cheia. O meu irmão mais velho tocava numa 
banda e ia ensaiar por lá porque a minha casa era a única que 
tinha piano. Não era toda que tinha um e nem era algo tão fácil. 
Era novo na época, mas lembro muito bem dessas coisas, dos 
vários encontros musicais que tinha na minha casa. Depois o 
Bituca (Milton Nascimento) foi chegando e também o Wagner 
Tiso, Fernando Brant, Naná Vasconcelos, Ronaldo Bastos, foi 
chegando um pessoal do Rio e de BH também. Nesse 
momento, a minha casa foi o apartamento da Nara Leão em 
Minas Gerais. Eu lembro que o Milton ficava num quarto 
fazendo uma música, e eu no piano compondo outra. Era uma 
oficina maluca de construção musical com todo mundo 
etílicamente bem temperado. Você sabe que mineiro gosta 
bastante de bebida e naquela época todo mundo tinha idade 
que permitia essas coisas. Hoje, nenhum de nós gostamos 
mais, mas naquela época a gente aproveitou bastante.

Lô - Ah, essa história tem haver com o Samuel também. 
Começou com um jornalista que fez essa pergunta e eu 
respondi isso daí. O Samuel falou que eu era muito modesto. 
Mas é porque, naquela época, da turma que tocava com o 
Milton, eu realmente era o único cara que usava palheta no 
violão. O Milton, o Toninho Horta, todos tocavam sem palheta, 
assim como vários guitarristas... o Chico Braga também tocava 
sem. E como eu era um cara que curtia a beatlemania, gostava 
de tocar com a palheta. Na verdade tocava misturado até 
porque isso faz parte da minha origem. Comecei tocando 
bossa-nova, que é cheio de acordes dissonantes. Tive uma 
banda com meus irmãos e o Beto Guedes quando tinha uns 12 
anos chamada The Beavers. Mas o único que tocava violão era 
o Beto porque estava mais acostumado com a pestana. Depois 
dessa fase da bossa-nova, parti direto para a palheta. Mas 
acho que o forte dessa história veio mesmo quando fiz Para 
Lennon e McCartney. Essa foi a primeira música mais forte que 
fiz e que realmente levou a palheta para o clube da esquina. Ela 
diz o seguinte: "eu sou da América do Sul/ eu sei vocês não vão 
saber/ mas agora sou cowboy/ sou do ouro, eu sou vocês/ sou 
do mundo, sou Minas Gerais". Essa é a segunda música mais 
lembrada pelos mineiros segundo uma pesquisa que foi feita 
pela TV Globo. Só perde para "Oh! Minas Gerais". Você pode 
reparar como a gravação do Milton é forte. É completamente 
diferente das coisas que ele tinha feito até então. Deu um 
sotaque rock. Nunca tinha colocado as coisas dessa maneira 
antes, mas acho que a contribuição da palheta foi justamente 
aí: no sotaque rock. E depois, tocar rock só serve mesmo se for 
com palheta.

Elebu - Falando um pouco do Clube da Esquina, na época que o 
pessoal se reunia na sua casa, existe essa analogia que a casa 
dos Borges foi o apartamento da Nara Leão para a música 
mineira. A coisa era mesmo por aí?

Elebu - E como é essa história que a sua maior contribuição no 
Clube da Esquina foi ter apresentado a palheta para os músicos 
que acompanhavam o Milton Nascimento?



luta em floripa
Existem certas características em comum entre cidades que possuem uma cena 

independente/alternativa organizada ou não. A primeira delas é o chamado "muro de 
lamentações". Não há uma que não tenha problemas de público, locais de apresentação e 
incentivo. Mas esses obstáculos geralmente fazem surgir projetos e grupos que visam 
desenvolver uma cena propriamente dita, e que podem ser das mais diversas naturezas. 
Algumas têm um trabalho político forte, como o projeto Cubo, de Cuiabá, e todas as 
atividades desenvolvidas a partir dele, como a Voluntários da Música e etc. Já em Goiânia as 
coisas aconteceram meio na brincadeira, mas com uma visão muito inteligente de produção e 
marketing do pessoal que formava a Monstro Discos. A cena de Brasília ganhou fôlego com o 
Porão do Rock, em Fortaleza existe a novíssima Soma. Há também aquelas que, de certa 
forma, teve a sorte de contar com a simpatia da mídia de todo país, como aconteceu no Rio 
Grande do Sul. Por último, é claro, existem as bandas que podem ou não seguir uma 
tendência ou terem sonoridade próxima. A cena da vez aqui no Elebu é a de Florianópolis, 
capital de Santa Catarina, que você vai acompanhar numa série de duas reportagens.

Samambaia Sound 
Club, banda de Jean 
Mafra, um dos 
articuladores do Clube 
da Luta.



"Cena de Floripa é um nicho", afirmou com todas as 
letras Eduardo Xuxu, produtor, músico e ex-integrante 
da agora lendária Pipodélica. Ele conta que a data para 
o começo de toda a movimentação para a construção 
de uma cena começou a partir do início desta década, o 
que coincide com o próprio boom das bandas 
independentes num âmbito nacional. Antes, em Santa 
Catarina,havia um número sem fim de bandas covers 
ou daquelas que procuravam seguir tendências do que 
fazia sucesso na época. Apenas para recapitular, 
Raimundos, Charlie Brown Jr e Rappa estavam no auge, 
Planet Hemp ainda queimava alguma coisa, Jota Quest 
aparecia na propaganda da Fanta, o Pato Fu tocava em 
novela em ainda vendia 100 mil cópias, Skank 
mantinha a boa forma, Paralamas também. A 
Autoramas mal começou e já era a maior banda 
independente do país. Havia também um monte de 
revivais dos anos 80 por meio de acústicos MTV. Aliás, a 
MTV ainda prestava! As bandas de Porto Alegre 
começaram a ganhar moral e de repente a cidade virou 
a nova Seattle do rock brasileiro. Mas Florianópolis não 
passou em branco. A cidade viu surgir Os Pistoleiros 
(com "hits" como Never Over The Town e Não 
Contavam Com Os  P i s to le i ros )  e  
Ambervisions. "Paralelamente, a dita cena 
alternativa criou o seu espaço: uma 'casa' 
aqui chamada Underground Rock Bar. Um 
clássico que era referência no meio 
independente no país inteiro, porém com uma 
estrutura muito precária. Nessa época 
surgiram os pistoleiros, Os Jerusos, 
Ambervisions, Pipodélica e outras tantas. Mas 
essas eram as mais relevantes e que 
conseguiram sair daqui para tocar e participar 
de festivais e tudo mais. Entretanto aqui, 
mesmo sendo cidade pequena onde todo 
mundo se conhece, eram desconhecidas ou 
passavam quase desapercebidas do público 
que não era 'alternativo'", disse Xuxu.

As coisas, no entanto, começam a 
esquentar em Floripa com o surgimento de 
iniciativas como o Clube da Luta, uma espécie 
de cooperativa de bandas cujo um dos 
articuladores é Jean Mafra, vocalista da banda 
Samambaia Sound Club. Em artigo escrito 
para uma revista, Jean explica que o 
movimento surgiu devido a resistência dos 
bares locais em aceitar artistas/bandas com 
trabalhos autorais. Um problema denunciado 
também por Marco Britto, ex-Jeans e 
atualmente um "trovador solitário". 
"Recentemente tivemos uma boa surpresa 
com a Célula, casa de shows com estrutura 
condizente com a proposta. É um belo espaço. 

Porém acontece um 
fenômeno estranho em 
F l o r i p a  q u e  v e m  
estancando a produção 
musical há cerca de cinco 
anos, sabotando cada 
novo bar que se abre. A 
prefeitura, através de 

comissões ligadas à permissão de alvarás de 
funcionamento, faz uma repressão sistemática às novas 
casas noturnas. Qualquer 'pio' de vizinho foi suficiente 
para fechar alguns estabelecimentos muito legais. 
Recentemente a Célula foi fechada minutos antes do show 
dos Autoramas, que não puderam tocar. Há suspeita de 
que donos de bares ricos fazem parte dessas comissões, o 
que caracterizaria uma ação de cartel".

O Clube da Luta nasceu da idéia de Marcio Costa, 
da banda Tijuqueira, "sobre fazer uma festa que reunisse 
algumas bandas locais numa espécie de rodízio de 
apresentações", escreveu Jean. "Mas uma cena não se faz 
apenas com bandas. Sabendo disso, e da dificuldade de se 
arranjar bons locais para shows, os músicos envolvidos no 
Clube organizaram o próprio local da festa: inicialmente 
no precário Espaço Fios & Formas (embaixo do principal 
cartão postal da cidade, a ponte Hercílio Luz) e agora na 
Célula - que se abre também ao teatro e ao cinema".

Segue agora um artigo escrito pelo colunista, 
produtor de clipes e dezenas de outras coisas Antonio 
Rossa, que fez um apanhado geral maravilhoso da cena de 
Florianópolis.

Foto acima: Ambervisions, e abaixo, Os 
Pistoleiros.



em aberto
por Antonio Rossa

Engraçado que no almoço de hoje (com certeza não é hoje, mas muitos 
dias atrás) eu vinha discutindo mais ou menos a questão que você (Djenane 
Arraes) colocou. Não é tarefa fácil quantificar a arte, mas alguns indicadores 
podem esclarecer melhor a situação de determinada cena em relação a seus 
aspectos práticos. 

O primeiro ponto é tentar desmistificar esse negócio de independente. 
Há mais ou menos dez anos atrás, independente era quem se atrevia a fazer 
tudo “por conta”, da grana ao conceito, quando o normal era ter uma 
gravadora por trás, bancando o trabalho e lucrando com isso. Ser 
independente nos idos dos anos 90 era verdadeiramente uma atitude, quase 
um ato heróico. 

Atualmente não, o independente muitas vezes tem seu trabalhado 
distribuído por uma grande gravadora, isto é, Djavan é independente, você 
entende? É uma questão de viabilidade econômica.

Outra coisa importante é dissociar independência financeira e de 
idéias? Até que ponto suas convicções podem ser compradas a preço de 
banana?

Então, hoje em dia a bandeira que muita gente quer levantar é a 
bandeira de “um país que não existe”. Ou você é independente hoje ou você 
não é nada, não há nada de heroísmo ou de inteligência sublime nessa 
história.

A maioria dos movimentos “ditos independentes” está tentando fisgar 
o peixe grande, estão numa espécie de “big-brother da música”, onde o 
escolhido ganhará o grande prêmio.

A idéia do sucesso mexe com as pessoas, ainda mais quando alguém 
coletiviza o imbecilismo de uma loteria. Acredito na sorte, na energia cósmica, 
mas também acredito no trabalho árduo e na dedicação.

Um segundo ponto importante é: Existem bons lugares para uma 
banda independente tocar, ou para se realizar uma mostra de arte 
independente? A resposta é direta: não!

O nosso tal “Centro Integrado de Cultura”, o CIC, está aos pedaços, e as 
reformas estão levando tanto tempo que ao fim destas deverão ser iniciadas 
as novas. A energia do local está pesada, há um ranço ali, quase uma arte 
morta com cheiro de burocracia e documentos mofados.

Por mais obscura que seja uma determinada arte, é sempre possível 
achar um brilho. No CIC não, o tal centro hoje é um local em agonia, um centro 
que não é centro e que não integra nem é integrado.

São raros os locais onde as bandas podem se apresentar em sua 
plenitude, com equipamentos decentes e donos de casas “humanos”.

O público está sempre querendo novidades, ou pelo menos algo que lhe 
soe novo. A idéia de que o antigo muitas vezes é melhor do que o novo, não é 
um mero desfoque de realidade. Em muitos casos isso apenas mostra o quanto 
a gente foge daquilo que nós temos de melhor, procurando algo que jamais 
será nosso. Vejo muitas bandas tentando “o sucesso”, tentando compor “o 
hit”, tentando se encaixar num esquema.

Sinto dizer isso, mas a tendência é que essas bandas cheguem sempre 
um ano ou mais atrasadas. Elas querem ser parecidas com Los Hermanos, 
Charlie Brown, Capital Inicial, Franz Ferdinand, mas se esquecem de ser elas 
mesmas. Na verdade elas estão divulgando o som dessas “grandes” e 
esquecendo de buscar o som delas, aquilo que somente elas farão.

Nesse quesito Santa Catarina ainda não montou um set de bandas pra 
de fato incorporar uma cena nos quatro cantos do estado. Não há ainda um 
centro comunicador que junte trabalhos de todos os cantos e que faça as 
bandas se reconhecerem ali. É claro que existem alguns meios, como a 



Contracapa do Marcos Espindola e o Mundo47 do Rafael Weiss, que estão 
realizando um ótimo trabalho nesse campo. Mas a questão é mais do que 
burocrática ou tecnológica, é de caráter humano. Nós precisamos nos 
conhecer, saber quais os trabalhos que estão rolando em Lages, Chapecó ou 
Mafra, por exemplo.

Nesse ponto o FEMIC, idealizado pelo músico Luiz Meira, contribuiu 
bastante. Mas isso ainda é pouco, a gente precisa criar esse centro de idéias 
artísticas, um canal que permeie todos os músicos do estado e que seja de fácil 
acesso.

Ainda são poucas as bandas que levam o trabalho com o 
profissionalismo que um negócio desses merece. Ao mesmo tempo isso não 
quer dizer que não exista uma cena em trânsito, o espírito está se 
emancipando.

Há várias bandas em Florianópolis, a cada esquina você encontra uma 
dezena, mas quantas dessas são “de verdade”? Eu particularmente conheço 
poucas.

Agora, dessas poucas a gente pode ver algumas com um brilho 
especial. Temos Gubas & Os Possíveis Budas, banda que está preparada pra 
ganhar o mundo, e isso não é um exagero.  Tem a Samambaia Sound Club, 
que conta com o performático Jean Mafra, que é um espetáculo a parte. Tem a 
Aerocirco, que vem fazendo um ótimo trabalho. Tem a Tijuquera que está 
atualmente em turnê pela Europa e que faz um som muito particular. Tem a 
Kratera, que é outra banda com uma proposta bem definida e que faz um baita 
som. Tem a Stormental que é uma das grandes bandas brasileiras de metal. 
Tem o Capim Madeira, com umas misturas sensacionais. Tem a Missiva, com 
um reggae bem interessante. Tem o talentoso violinista Leandro Fortes. Tem o 
virtuoso guitarrista Luciano Bilu. Tem Maltines, Da Caverna, Stereotipos, 
Kronix, bandas que vem se destacando, enfim, o movimento Clube da Luta 
acabou por juntar algumas das melhores bandas locais, apesar de eu achar 
que movimento algum poderá ser maior do que cada parte, as bandas nesse 
caso. 

É importante dizer que eu estou falando apenas de bandas de 
Florianópolis, como você perguntou, e também certamente estou esquecendo 
de algumas.

Sem querer sem maniqueísta, as pessoas também saem de casa pra 
tentar coisas novas, conhecer alguém legal pra namorar, ser amigo e até 
mesmo fechar um negócio, porque não? Então o ambiente precisa ser de 
idéias, as pessoas precisam se abrir para a troca de informações, a energia 
criativa deve contemplar e ser contemplada.

O locais não devem ser apenas um centro para “tomar todas e beijar na 
boca”. Saber beber é legal e beijar na boca é uma delícia, mas os locais devem 
dar espaço também para a contemplação, devem ser locais inspiradores, 
multiplicadores e de ação. A proposta da Célula vem de encontro a isso.

Outra coisa que eu acabo percebendo é a nossa eterna inclinação à 
dependência do estado, como se só o estado pudesse salvar a arte. O estado 
não salvou nada, não salvou a saúde, não salvou a educação e não irá salvar a 
arte. Quem salva a arte são as idéias, se ainda assim tiver um apoio do estado, 
ótimo! Mas de qualquer forma o trabalho deve continuar forte, independente 
na concepção.  

O terceiro ponto, e talvez o mais importante, é não deixar nenhum 
bairrismo sufocar as opiniões, quero dizer, eu conheço você, eu conheço 
fulano, eu conheço todo mundo então eu não posso mais omitir opiniões 
francas e diretas, porque o interesse agora fala mais alto do que a arte.

Isso é um absurdo, é uma nova ditadura a vista!
Se o local e a cidade ainda são pequenos, a mente das pessoas é que 

não deve ser. 
O embate de idéias, a competição sadia e o respeito são excelentes 

energéticos para a mente.
Nada pode ser maior do que a clareza do pensamento, e isso muitas 

vezes inclui eu dizer coisas que você não irá gostar.
Quem não está preparado para a verdade é porque ainda não cresceu, 

e quem ainda não cresceu não é grande, não seria assim?
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filmes...

Luiz - E essas discussões são 
feitas entre quem?

Adirley - O filme, na verdade, é só 
o final dessa história toda. A gente 
está criando, de fato, uma 
discussão de cinema. Neste caso 
aqui (referindo à reunião da 
produtora que estava prestes a 
começar) estamos trazendo um 
texto do Albert Camus a este meio 
espec í f i co  ( re fer indo-se à 
Ceilândia) para discutir cinema. 
Que é muito mais do que estar 
somente focado no filme. Mas 
também de produzir cinema em 
periferia. Daí passamos por 
linguagem fotográfica, como é o 
ator de cinema, a direção... 

Adirley - São feitas por essas 
pessoas que estão todas aqui. Eu, 
João Break, Wellington Abreu, 
Edva l do  Ba l s an i ,  Ma r l e t e  
Fernandes e o Pablo Peixoto 
estamos aqui para discutir a parte 
de produção. Mas também temos 
agregado os atores. Tem o 
Edmilson Braga que está com a 

cara do mundo. E lidar com essas 
certezas, vontades e realidades a 
26 km da Capital da Esperança, na 
cidade cujas “ruas não são como a 
Disneylânda”, como Mano Brown 
canta em Capítulo 4, Versículo 3, 
Adirley Queiroz explica como, nas 
linhas abaixo. 

Adirley Queiroz - A Ceicine existe 
desde 2007 e tem a idéia de fazer 
um grupo de cinema que possa 
discutir cinema na Ceilândia. Além 
disso, nós queremos tentar 
estabelecer uma relação técnica de 
verdade. Criar uma equipe que 
possa formar diretor, produtor, 
ator, enfim, preencher essa cadeia 
cinematográfica e que tenha um 
foco ou viés voltado para a 
Ceilândia. A idéia é a de discutir a 
h i s tó r ia  do  c inema,  ma is  
especificamente um cinema que 
possa interagir com outros espaços 
daqui. 

Luiz Xavier - Como começou e 
quem faz parte da Ceicine?

Luiz - Então a finalidade da criação 
da Ceicine não foi só a de fazer 

Cinema é a expressão 
artística mais cara e complexa de 
se produzir. Mas Adirley Queiróz, 
cineasta vencedor de mais de 10 
prêmios pelo seu curta-metragem 
Rap, O Canto da Ceilândia, não 
dá bola para isso. Segue a 
trajetória de diretor premiado em 
mais de uma dezena de festivais 
sem sair e nem se esquecer da 
Ceilândia. 

Cidade-satélite com o maior 
colégio eleitoral do Distrito Federal, 
porém constantemente ignorada 
pelas autoridades locais, e 
conseqüentemente tida como 
perigosa e violenta por boa parte 
dos brasilienses. 

Para Adirley Queiróz, a 
Ceilândia é fomentadora principal 
de seus temas como a própria 
história da cidade, a música e o 
futebol amador local. Alguns 
destes temas são parte tanto do 
seu filme de estréia Rap, O Canto 
da Ceilândia (2005), como dos 
vídeos musicais que dirigiu (Lá no 
Morro, do Viela 17 (2007), e Não 
Dá Nada, Se Der É Pouca Coisa 
(2007), do Cirurgia Moral), além de 
diversos projetos ainda em fase de 
produção. 

Dentre estes projetos, a 
adaptação do conto Os Mudos do 
filósofo e escritor argelino Albert 
Camus, é o que tem mais exigido 
de sua atenção. E a partir dessa 
empreitada, a Ceicine, produtora 
criada em 2007 por Adirley e 
colaboradores de suas obras, tem 
tomado forma e direcionamento 
para pôr em prática tanto os seus 
roteiros como também o da 
formação de uma escola de cinema 
ceilandense. 

Absurdo é, juntamente com 
revolta, um dos tópicos principais 
da obra de Albert Camus. Para ele o 
absurdo vinha de experiências de 
vivências e era inexplicável e sem 
razão. 

Adirley tem motivos e 
vontade de fazer filmes sem 
dinheiro na periferia, assim como 
levar a sua idéia de fazer escola de 
cinema onde existe poucos 
incentivos culturais. Embora a 
própria Ceilândia seja rica em 
produção artística. Principalmente 
musical. 

Mas como já foi dito e não é 
difícil de notar, cinema é a arte mais 



gente aqui hoje. Mas o foco da Ceicine, da produção, 
somos nós.

Adirley - Esse vai ser o primeiro trabalho da Ceicine 
nesta perspectiva de discussão mais ampla. A gente vai 
colar cartazes na cidade toda. Nas escolas, nos pontos 
de referências...  Convocaremos os moradores para 
uma seleção do nosso próximo filme. Que vai se passar 
numa serralheria. Eles vão ter que ter esse perfil.

Adirley - A gente vai chamar a população, ou quem 
queira participar do cinema, para, em dias específicos, 
ter discussões específicas. Por exemplo, a gente quer 
fazer quarta-feira à noite, discussão só sobre roteiro. 
Como seria? Nós estamos adaptando texto do Camus 
para cá. E a gente quer tentar que ele dialogue com a 
cidade. Essa é uma referência para que nós possamos 
contar a Ceilândia de verdade. Então, para às quartas-
feiras a gente quer fazer uma discussão sobre roteiro. 

Adirley - A gente está preocupado em querer 
desvincular a nossa história, principalmente da idéia de 
ONG... Queremos trazer a história das pessoas da 
cidade, mesmo que seja de uma só pessoa que esteja 
afim de estudar. Que esteja afim de pegar um roteiro, 

Luiz - Como vocês pretendem levar isso para a cidade?

Luiz - Como serão os trabalhos com a população?

Luiz - Existem outras metas da Ceicine? 

de ler e de tentar ter um aprofundamento teórico. 

Adirley - A gente quer que a pessoa faça e tenha 
resultado. Independentemente do gosto ou do estilo. Pode 
ser uma comédia, pode ser o que for. Mas tem que ter 
domínio da técnica. Se a pessoa quer fazer uma comédia 
escrachada, então a gente vai dominar esse conceito de 
comédia para não ficar forçando e não resultar naquela 
história de deixar a câmera no piloto automático.  Não que 
isso não possa ser feito. Mas nós, enquanto produtores, 
procuramos esse requinte, apesar das dificuldades. A 
nossa intenção é de fazer uma escola de cinema na 
Ceilândia.

Adirley - O que é o filme da Ceilândia? Eu não sei. A gente 
vai discutir para descobrir se existe o filme da Ceilândia 
também.

Adirley - Estamos fazendo um filme baseado no conto Os 
Mudos, do livro O Exílio e o Reino. Ele é um filósofo que 
muita gente chama de existencialista, mas que na 
verdade não é. Pelo menos na minha perspectiva, é outra 
história. O que isso tem a ver com a Ceilândia? Isso não é 

Luiz - De qual maneira?

Luiz - Existe um cinema ou filme da Ceilândia? Se existe, 
como é?

Luiz - Você mencionou estar trazendo Albert Camus para 
o cinema. Como é isso?

Foto: Luiz Xavier



muito elitista para colocar junto com a Ceilândia? A 
gente acha que ele é um escritor universal e estamos 
trazendo a sua angústia para uma greve em uma 
serralheria, que é sobre o que o filme fala. 

Adirley - A gente acha que aquele “absurdo” do qual 
ele fala é o que a gente vive. A Ceilândia tem essa coisa 
de ser um absurdo em sua existência. No início, 
jogaram as pessoas aqui e aí? Fazer cinema na 
Ceilândia é um absurdo. Quero dizer, no Brasil é um 
absurdo. Na Ceilândia, as pessoas perguntam: você 
está de sacanagem, não é? Por isso esse diálogo com a 
obra dele. 

Adirley - O personagem principal é um ex-jogador de 
pelada. A gente pensa em colocar no final do filme uma 
música que seja um brega. Porque é isso o que rola nos 
botecos da Ceilândia. E é isso que a gente chama de 
roupagem total. A gente traz um clássico para cá e 
aprende a falar com ele. Mas a gente quer que tudo 
tenha essa roupagem. Senão, não tem sentido trazer o 
clássico para cá. Trazer o Camus para cá, para quê? 

Adirley - Vai ser um curta de 15 a 20 minutos. E o que a 

Luiz - E como é essa “vinda” de Albert Camus?

Luiz - Como vocês pensam em estabelecer este 
diálogo?

Luiz - Poderia falar mais sobre o filme?

gente está fazendo é assumidamente dramático e tem um 
alto risco de ser vaiado. A gente vai reforçar os símbolos 
da cidade de forma deliberada. É baseado no texto de 
Camus, mas vai ter escola de samba, futebol de rua, 
embora ele também jogasse bola, e boteco. Mas não vai 
ser bar da França. Vai ser boteco que tenha a marca da 
Ceilândia. Por exemplo, a direção de arte vai providenciar 
aos atores, camisetas de times-símbolos da cidade, como 
o Econ.

Adirley - A gente se encontra agora numa discussão para 
saber que tipo de fala vai ser usada no filme. Todas as 
ações podem ser cotidianas, mas os diálogos eruditos. O 
que é uma doideira. Imagina um cara no bar falando 
erudito. A gente ainda está construindo o processo. Mas 
deliberadamente. É um estudo. Talvez essa idéia possa 
cair.

Adirley - A gente ganhou o prêmio em 2005 (no 38º 
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro por conta do Rap, 
O Canto da Ceilândia) e de madrugada, numa festa, uma 
mulher de São Paulo me chamou e perguntou qual era o 
meu próximo filme. Eu nem sabia qual era, mas disse que 
ia adaptar uma obra de Camus. E ela disse que quem fala 
de rap não pode falar de Camus. E foi dessa provocação 
que veio esse projeto.

Luiz - Como tem sido a preparação e o trabalho de pré-
produção?

Luiz - Como surgiu a idéia dessa adaptação?

Foto: Luiz Xavier
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Antes de fazer filmes com nomes engraçados 
de sucesso, houve um curta-metragem classificado 
como documentário que começava assim: “existe 
um lugar chamado Ilha das Flores. Deus não existe”. 
O Ilha Das Flores, de 1989, tem linguagem pop, 
narrado pelo excelente Paulo José, onde a definição 
de um tomate era tão relevante quanto o de 
liberdade. Pode-se dizer também que ele é reflexo 
do seu diretor, um moço que quer saber de tudo com 
a mesma intensidade que perde o interesse depois. 
Palavras do próprio Jorge Furtado, o personagem 
desta matéria. Não é à toa que sua inquietação por 
saber de tudo o levou a cursar Medicina, Psicologia, 
Jornalismo e até Artes Plásticas, mas sem concluir 
nenhum deles. “Mas também não larguei tão rápido 
assim”, ponderou. Fez quatro anos de Medicina, por 
exemplo. “Ser médico é uma coisa muito obreira, e é 
no hospital que a gente vê que tem que ter vocação”.

Jorge Furtado é natural de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul. É do signo de gêmeos, mas no 
horóscopo chinês ele é porco e seu elemento é a 
terra. Só que no zodíaco, ele é ar. O pai google 
explicou que uma pessoa com essas características 
é inteligente, bondosa, ética, versátil, porém 
dispersiva. O elemento "ar" diz respeito a 
capacidade de comunicação e poder criador. Já a 
terra chinesa diz que ele é um sujeito que sabe 
administrar bem as coisas e é muito verdadeiro. 
Talvez essas informações não estejam tão longe da 

escritor de mão cheia

Jorge Furtado é dessas 
pessoas que tem uma 
produção grande e 
significativa, que chega um 
ponto que as pessoas se 
surpreendem ao descobrir 
que foi dele a mente por trás 
de trabalhos que foram 
sucessos tanto na TV quanto 
no cinema. É dele o texto 
dos filmes Os Normais e 
Lisbela e o Prisioneiro, e das 
séries de televisão Cidade 
dos Homens e A Comédia da 
Vida Privada. É também o 
diretor que transformou a 
linguagem pop no cinema em 
obras como o Homem que 
Copiava e llha das Flores 

Djenane Arraes



realidade. Furtado disse que sempre foi um grande 
leitor e que estudava de tudo, porém, sem foco. 
Ainda adolescente, ficou interessado em Freud e 
Psicanálise (coisa de maluco). 

Outra paixão de Furtado era desenhar (daí 
se entende porque tentou Artes Plásticas). O 
problema é que, para ele, o universo da 
imagem não coincidia com o das 
palavras e, provavelmente, a 
linguagem dos quadrinhos, onde esses 
dois elementos se encontram, também 
não o satisfazia. “Achava que só 
poderia fazer uma coisa ou outra. De 
repente, vi uma turma aqui que fazia 
filmes em super 8. Foi aí que vi que 
cinema era uma mistura dos mundos das 
palavras e das imagens. É uma 
sincronicidade. Aí me interessei por isso. 
Somando o fato de ser um generalista obsessivo e 
me interessar por muitas coisas e, ao mesmo 
tempo, por nenhuma, calhou de ser uma boa 
mistura para ser diretor de cinema. Sempre tive 

escritor de mão cheia



emoções fortes e passageiras. Quando me 
desinteresso, o filme já está quase feito”. Ainda 
bem que quando o interesse vai embora a coisa 
já está encaminhada, senão, filmes bacanas 
como Houve Uma Vez Dois Verões nunca 
ficariam prontos. “A arte requer comunhão. Ter 
uma obsessão e ficar só para ti é chato. Então 
quando aquilo se transforma num filme, num 
livro, numa música, num site... passa a ser 
compartilhado”.

Apesar de ser um diretor consagrado, é 
bom ressaltar que Jorge se considera mais um 
roteirista, um escritor. E se for pensar bem, na 
sua carreira há mais trabalhos como escritor do 
que na cadeira da direção, em especial na TV. 
Pela Rede Globo, onde trabalha desde 1989 e 
geralmente no núcleo do Guel Arraes, ele foi 
roteirista em programas como Comédia da 
Vida Privada, das séries Agosto e Memorial de 
Maria Moura (esses dois últimos trabalhos, fez 
com Carlos Manga), do seriado Cidade dos 
Homens. No cinema, fez o roteiro dos filmes Os 
Normais e Benjamim. “Sou mais um roteirista 
que dirige seus próprios filmes do que um 
diretor de ofício. Jamais me ocorreu dirigir um 
filme que não tivesse escrito. Às vezes as 
pessoas me mandam livros ou roteiros para ver 
o que acho, e digo que é pão para um padeiro. 
Eu sou roteirista. Não adianta alguém pedir 
para eu digirir um filme que não seja meu”.

Ilha das Flores

A primeira aventura de Jorge Furtado no 
audiovisual foi na televisão como assistente de 
produção do programa semanal Quizumba na 
TVE de Porto Alegre. Foi lá que conheceu uma 
turma, e mais tarde ela se uniu para fazer 
cinema, no caso, curtas-metragens. O 
primeiro, Temporal, é de 1984. O mais 
emblemático, porém, foi o Ilha das Flores. 
Além de ter feito sucesso internacional, foi o 
primeiro que levou a assinatura da Casa de 

Cinema de Porto Alegre, produtora que formou com seus 
amigos. No início eram 13 pessoas, mas em decorrência da crise 
do cinema por causa da política do governo Fernando Collor que 
acabou com a Embrafilme em 1990, restaram apenas seis 
sócios e heróis da resistência. Além de Jorge Furtado, a Casa de 
Cinema também é responsabilidade de Carlos Gerbase, Ana 
Luiza Azevedo, Giba Assis Brasil, Nora Goulard e Luciana 
Tomasi. “A turma que ficou decidiu fazer TV, curtas e foi assim 
que a gente segurou a onda, esperando o furacão passar. Não 
demorou muito porque logo em 92 veio a retomada. Mas foram 
três anos dificílimos. A gente chegou a fazer um filme chamado 
Felicidade É... que eram quatro episódios de diretores 
diferentes. Eu fiz um, o Zé Pedro (Goulard) outro e teve mais 
dois diretores paulistas (José Roberto Torero e A.S. Cecílio 
Neto). Esse filme ganhou os principais prêmios dos festivais de 
Gramado, Brasília e Cuiabá porque era o único concorrente. 
Depois, as produções foram voltando, mas o período foi difícil e 
a gente segurou a onda fazendo TV”.

Ilha das Flores foi fundamental para abrir as 
portas à possibilidade de produções na TV no Brasil 
e na Europa. Elas levaram a assinatura da Casa 
de Cinema e seus integrantes. O Ilha 
também foi o primeiro solo de Furtado 
como roteirista e diretor. Nos curtas-
metragens anteriores, além de 
dividir a direção, os textos eram 
baseados em obras de outras 
pessoas. “Mas queria escrever e 
também fazer um filme que fosse 
baseado num texto meu. Então 
em 89, já na Casa de Cinema, fiz 
o roteiro do Ilha, que era uma 
coisa muito diferente de tudo 
aquilo que já tínhamos feito e do 
que a gente conhecia. Era um 
filme muito barato também. 
Não tinha uma ação direta, era 
todo baseado no texto, assim 
como uma cartilha. O ponto de 



partida era uma observação da realidade, mas depois 
ele ia se afastando disso”. O filme partia da produção do 
tomate num município do Rio Grande do Sul e faz uma 
viagem do vegetal, e tudo de se relaciona a ele de 
alguma forma, até a chegada num lixão chamado Ilha 
das Flores, onde pessoas catavam comida dentro de 
uma propriedade local cujo dono julgava não ser boa o 
suficiente para os porcos que criava. “Nem acho que ele 
seja um documentário, mas sim um ensaio. O filme 
antecipou, de certa forma, a idéia do hipertexto que a 
internet estava recém-descobrindo. Era como se você 
navegasse em uma palavra e descobrisse um texto em 
três dimensões. Nesse caso, o texto tridimensional 
estava a serviço de uma história baseada no real, e que 
também poderia servir para contar qualquer outra 
coisa”. 

O Ilha das Flores faturou, entre outros, prêmios 
no Festival de Gramado, no Festival Internacional do 

Curta-Metragem, na França, e no American Film 
And Video Festival, em Nova York. “Ele teve 

realmente uma repercussão muito 
maior que a gente poderia imaginar. 

Todo mundo gostava do projeto 
dentro da Casa de Cinema e 
todo mundo acreditou e se 
empenhou em fazer o filme. 
Mas a gente não poderia 
i m a g i n a r  t u d o  q u e  
aconteceu. Ele estreou no 

Festival de Gramado e foi um acontecimento. A gente 
quase perdeu o controle. O filme começou a passar 
num monte de festivais e ganhou muitos prêmios. Por 
outro lado, ele foi o primeiro momento do Collor 
quando o cinema acabou. Mas sem mentira, até hoje 
eu recebo pelo menos um e-mail por semana de 
gente que acabou de ver o filme”. O Ilha também foi 
um marco para quem cursou alguma faculdade de 
humanas, em especial na área de Sociologia e 
Comunicação Social. Há uma certa veneração no 
meio acadêmico sobre essa obra, uma prova a mais 
de sua peculiaridade.

O meu tio

Apesar de uma carreira modesta quando diz 
respeito a quantidade de longas-metragens, a obra 
de Jorge Furtado é riquíssima em temas e conteúdo. 
É um cineasta que pode falar de pobreza, 
malandragem, desigualdade social e violência, por 
exemplo, sem cair na vala comum do cinema 



brasileiro - miséria/violência/putaria para 
intelectual e sociólogo. Ele deixa o Rio de Janeiro, 
São Paulo e o sertão nordestino e vai para Porto 
Alegre, o que já é uma mudança significativa de 
cenário. É contemporâneo, portanto, nada de 
romantização da ditadura militar dos anos 60. E, 
sobretudo, sua obra traz entretenimento, é 
compreensível para todos sem nivelar por baixo. 
Citar um poema de Shakespeare, por exemplo, se 
torna um momento importante, e ainda existe a 
gentileza de uma "interpretação simultânea". Fora 
as inúmeras referências pop que estão presentes 
para o deleite dos aficionados. Numa única cena há 
disco do Frank Jorge, desenho do Allan Sieber, 
revista da MTV (com a Madonna na capa), gibis, 
brinquedos dos anos 80 e Marilyn Monroe.

O primeiro longa dirigido por Furtado foi 
Uma Vez Dois Verões, de 2002, sobre o ingênuo 
Chico e a sonhadora Roza que se encontram por 
acaso e vivem uma paixão. “Ele começou de forma 
caseira. O meu filho queria um projeto de teatro e a 
gente começou a escrever. Aquilo virou um filme 
que até hoje eu gosto muito. Teve uma repercussão 
boa com a crítica, ganhou vários prêmios, mas com 
pouquíssima distribuição”. Os dois seguintes, O 
Homem Que Copiava (2003), e Meu Tio Matou Um 
Cara (2005) foram os maiores sucessos de 
bilheteria de Furtado. O primeiro, inclusive, usa 
recursos de narração e com o “hipertexto” do Ilha 
das Flores, o que, de certa forma, se transforma 
numa característica marcante do cineasta. A 
diferença é que a narração estava a serviço para 
contar a história de André que amava Silvia e fez o 
inacreditável para conquistá-la. “Estava 
trabalhando há cinco anos no roteiro dO 

Homem Que Copiava e era para ele ter sido o 
primeiro filme. O Meu Tio Matou Um Cara já 

foi o contrário. Tinha escrito um livro de 
contos e um deles era o Meu Tio. Tinha 
acabado de fazer com o Guel Arraes o 
Lisbela e o Prisioneiro quando a Fox, a 
produtora do filme, disse que tinha grana 



filmes:

para fazer outro e perguntou se eu não 
queria. Eles sugeriram que filmasse meu 
próprio livro. Meu Tio só não foi um filme 
de encomenda porque era meu mesmo, 
mas a sugestão foi da própria produtora. 
Naquela época já estava trabalhando em 
outro projeto que foi o Saneamento 
Básico, meu último filme”.

Saneamento Básico, O Filme 
(2007) é formado por um elenco que 
Furtado classifica como “dos sonhos”, 
com Paulo José, Wagner Moura, Lázaro 
Ramos, Fernanda Torres, entre outros. O 
curioso é que foi a terceira vez que 
Furtado trabalhou com os atores Paulo 
José e Lázaro Ramos. “Quando escrevo o 
roteiro, já penso em bons atores que 
conheço e isso acaba virando uma 
turma. Quando chamei o Paulo José para 
fazer o Saneamento, falei que já tinha 
uma turma onde todos eram amigos e 
ótimos atores. E o Paulo disse que o 
importante é que todos eram amigos. Eu 
prefiro trabalhar assim, dividir a 
responsabilidade do filme, conversar 
com as pessoas sobre os próximos 
projetos. No caso do Saneamento, 
distribuí os papeis para aqueles que 
achava que mais se aproximavam. Já o 
Lázaro, eu o conheci no teste para O 
Homem Que Copiava e ficamos amigos”. 

O cineasta já está trabalhando no 
projeto do seu próximo longa pela Casa 
de Cinema de Porto Alegre. Mas por hora 
ele continua a escrever para a TV. 
Atualmente assina o quadro de 
dramaturgia do programa Fantástico, 
Sexo Oposto, e trabalha na adaptação 
do filme Ó Pai Ó para uma série de TV. É 
aguardar porque muita coisa boa ainda 
está por vir pelas mãos e letras de Jorge 
Furtado.

longas

A Matadeira (episódio do 
longa Os Sete 

Sacramentos de Canudos)
Estrada (episódio do filme 

Felicidade É)
Houve Uma Vez Dois 

Verões
O Homem Que Copiava
Saneamento Básico - O 

Filme

curtas

Temporal
O Dia Em Que Dorival 

Encarou a Guarda
Barbosa

Ilha das Flores
Esta Não É a Sua Vida

Veja Bem
O Sanduíche
Oscar Boz
Rummikub



segunda parada
Rubia Cunha

Onde paramos? Ah, sim! É chegada a 
hora de atender à curiosidade deixada em 
minha primeira parada. Wes Craven e Patrick 
Lussier se mantiveram firmes na continuação 
de Dracula 2000. Se você achou que as noivas 
boazudas e de cabelo lambido foram motivos 
de um olhar crítico e de sorrisos sarcásticos, 
então prepare este mesmo sorriso para a cena 
inicial do filme Dracula II: a ascensão (Wes 
Craven presents Dracula II: Ascension, EUA, 
2004).

Por questão de necessidade, é colocada 
uma citação que explica porque vampiros não 
possuem reflexo. Esse pequeno lembrete 
possui uma peculiaridade que dá aquele 
charme à primeira aparição do padre Uffizi 
(Jason Scott Lee) em sua perseguição dois 
meses antes dos eventos ocorridos em Nova 
Orleans. Espera, pára tudo! Dois meses, 
antes? Sim! O padre, caçador de vampiros, 
temido por sua selvageria e sem muitas 
expressões, não demonstra golpes a lá Bruce 
Lee, fazendo movimentos até simplórios, onde 
até eu faria melhor com as armas que ele 
utiliza. Acredite, até agora estou tentando 
compreender como Lussier atou essa bendita 
ponta para justificar a aparição desse padre. 
Calma! No decorrer do filme, depois de 
verdade i ros  f l ashbacks ,  f i ca  tudo  
explicadinho. Só queria te apavorar um pouco.

Mas voltando aos momentos finais do 

primeiro filme da trilogia de Lussier, o corpo de Drácula é levado para 
o necrotério, claro, para onde mais? Um empolgado funcionário e 
uma necropsista calham de descobrir que aquele corpo à frente 
deles era um vampiro. Sério! Se você for ficar atento em como eles 
definem isso antes de concluírem a autópsia, você deixará de lado 
todas as tardes de Scotland Yard, Sherlock Holmes e até mesmo 
Scooby-Doo.

Só que o filme não para por aí. A ambição é um dos 
“melhores” ganchos existente na trama e a mocinha da história, 
deixa de ser Justine Waddell e passa a ser a Dra. Elizabeth (Diane 
Neal). O problema é que a mocinha é fraca em sua interpretação, e 
confusa no que ela realmente quer. Não a culpo, já que interpreta a 
namoradinha do professor Lowell (Craig Sheffer - Hellraiser 5: 
Inferno), que possui uma ambição obscura por trás da descoberta. 

Roy Scheider (Tubarão, 1975) e John Light (Profecia: A 
guardiã do destino, 2006) também aparecem nesse filme. Roy é 
importantíssimo para a compreensão da saída de Gerard Buttler 
como Drácula. Você acha que o bronze forçado e a morte “gloriosa” 
foram capazes de fazer o ator passar o calvário para o loiríssimo 
Stephen Billington? Não! A explicação vem justamente na aparição 
ultra-rápida do Scheider, que continua sua participação no terceiro 
filme.

De volta as inovações de histórias vampirescas, Lussier é 
realmente criativo quando mostra as compulsões que um 
sanguessuga pode ter. E vampiro tem lá outra compulsão além de 
sangue? Risadinha à parte, deixarei que se aventure para descobrir 
quais são elas.

Maquiavélica? Nem um pouco! Maquiavélico é o diretor do 
filme que já lançou em 2007 Dracula III: o legado final, com 
ninguém menos que Rutger Hauer.

Apenas um adendo, senti falta da trilha sonora. Senti falta do 
Dracula 2000. E onde está a minha roupa de caçadora de vampiros, 
para iniciar a minha missão impossível de encontrar “o legado final”?



o
 gu

ia
quero o meu rim

Lembra do Amnésia? Aquele onde se podia ver o 
filme de trás para frente ou de frente para trás que 
dava na mesma? Pois com o livro My Sister's Keeper, 
de Jodi Picoult, é quase a mesma coisa. Descobri essa 
peculiaridade por conta de um péssimo hábito: ler 
primeiro o final da história. Em minha defesa, digo que 
esses capítulos finais, ou a passagem final geralmente 
são curtos e tem um significado metafórico que nunca 
entendo. Logo, é melhor conferir o resto do livro para 
saber o que aconteceu. No caso de My Sister's Keeper, 
li o final e entendi mais ou menos o que se passou, mas 
ao invés de ir para o início, continuei a seqüência do 
final para frente. Deu no mesmo e foi legal. Isso porque 
Picoult fez de cada capítulo um emaranhado de 
percepções individuais de cada personagem e há muito 
flashback nessas passagens. Apesar do livro ter uma 
seqüência narrativa bem amarrada, a ordem de 
algumas passagens não influi no todo.

My Sister's Keeper é um drama familiar que se 
desenvolve em torno de um assunto polêmico. Sara e 
Brian tinham um casal de filhos e as coisas eram cor-
de-rosa até descobrirem que a mais nova, Kate, tinha 
leucemia. Como não havia muitas opções em mãos 
para salvar a menina, Sara arriscou uma terceira 
gravidez, mas manipulada de forma que o bebê gerado 
pudesse servir de doador para a irmã. E foi só por isso 
que Anna nasceu. Ela serviu de doadora de sangue, 
medula e outras coisas por muitos anos, até que os rins 
de Kate começaram a falhar e seria preciso um 
transplante. A primeira e única candidata para doar o 
órgão era Anna. Mas a menina tinha apenas 13 anos. 
Ela ficou com medo e cansada de ser um "banco de 
órgãos". Um belo dia, ela procura um advogado para 
pedir que lhe fosse dada juridicamente autonomia do 
próprio corpo.

O grande feito de Picoult foi conseguir 
desenvolver um estilo diferente de escrita na narração 
de cada personagem. Com o tempo, o leitor consegue 
identificar quem é o narrador sem precisar ler o nome 
do indivíduo. É claro que a fonte diferente usada para a 
passagem também contribui. Jodi Picoult é dessas 
escritoras de ofício que lança um livro por ano que 
caem direto na lista dos mais vendidos. Ano passado, 
chegou a escrever uma série da Mulher Maravilha para 
a DC. No mais, drama familiar e relacionamentos 
amorosos são os temas que ela sabe escrever. Não 
espere que My Sister's Keeper seja uma obra-prima. 
Mas esse livro em particular vale a leitura porque 
consegue trazer novas perspectivas à questão que se 
propôs a falar. E, sim, a leitura é muito agradável, 
mesmo quando de trás para frente.

Em tempo, o filme baseado no livro já está em 
produção. Será estrelado por Cameron Diaz, Alec 
Baldwin e Abigail "Little Miss Sunshine" Breslin. A 
previsão é que seja lançado no início do ano que vem.



Transitologia
Marcelo “Addam” Leite

O trânsito é algo brutal. Todas as grandes 
capitais do Brasil e do mundo sofrem com o tempo que 
ele custa, os atrasos e a insatisfação de filas imensas de 
carros pelas ruas, tentando se apertar em direção ao 
trabalho, aos estudos ou ao que quer que seja. Mas me 
pergunto em quantos lugares ele pode ser tão incômodo 
quanto por aqui. É tudo um problema com a escrita, 
sabe? Não? Então você deve ser dessas pessoas 
sortudas que não lêem o que está escrito à frente. Isso 
mesmo, “à frente” leva crase.

Não, não vou cobrar que a média da população 
brasileira saiba de cor as regras de uso da crase, disso eu 
já desisti. Alguém algum dia decidiu que a crase é um 
agudo afrescalhado e, seja quem for, está conseguindo 
convencer cada vez mais pessoas. Esqueça as 
musiquinhas idiotas que você decorou para suas provas 
e cursinhos. “Se quando eu venho, venho DA, quando eu 
vou, craseio o A. Se quando eu venho, venho DE, 
quando eu vou, crase pra quê?” Está bem, coisa assim é 
difícil esquecer, concordo. Mas já desisti de brigar por 
esse pobre e menosprezado acento. Que se dane a 
crase, ela é uma causa perdida.

De qualquer maneira, os erros ortográficos no 
trânsito não são piores que o tom de certas mensagens. 
Uma kombi outro dia me falava que “Não sou rico, só 
trabalho muito”. Fiquei um tempo pensando na 
mentalidade que leva a uma oração desse tipo. De 
alguma forma, fomos ensinados a crer que ter dinheiro e 

uma vida confortável nada tem a 
ver com o trabalho. Todo rico é 
trambiqueiro, safado, ladrão e 
cretino. Chamar alguém de rico é 
uma verdadeira ofensa, aliás. Acho 
que o problema é antigo. “Mais fácil 
um camelo passar pelo olho de 
uma agulha que um rico entrar no 
reino dos céus” é tudo o que 
vagabundo quer ouvir, não é 
mesmo?

Voltando ao trânsito, 
entretanto, a grande campeã das 
ofensivas leituras de traseira se 
multiplica pelos táxis de todo o 
país: “Cuidado. Táxi sujeito a 
paradas repent inas.  Dir i ja 
defensivamente”. O aviso é claro e 
s i n c e r o ,  c onvenhamos .  É  
praticamente como se o taxista 
estivesse em cima do carro, 
sacando o florete e gritando EN 
GARDE. Se ele te manda se 
defender, é porque ele vai atacar. 
Ah, se vai! E pode ter certeza que 
será impiedoso - e sem seta. 
Muitos taxistas, aliás, devem ter 
sua genealogia traçada de volta à 
linhagem de Genghis Khan, não é 
mesmo? Se for esse o caso, vamos 
aprender Kung-Fu, meu amigo 
motorista. Somos chineses, afinal.



um melancólico coaxar

Genésio Rodopio crescera fascinado por magia, como, porém, 
ensinaram-lhe que esta não existia, contentou-se em ser, apenas, mágico.

Por um tempo, os truques de salão, as técnicas de ilusionismo e os 
aplausos de um público que apreciava ser enganado serviram para animá-lo, 
mas, dez anos naquele ofício enfastiaram-lhe a alma. Ansiava por magia, como 
nos livros e desenhos animados, como nos quadrinhos e filmes: vibrante e 
miraculosa; impossível e explosiva.

Dedicou-se, então, a estudar Ocultismo. Naquelas páginas e segredos, 
nos rituais, cerimônias e tomos antigos, buscava reencontrar a magia, que já 
habitara o mundo em alguma época e, assim pensava, ele poderia trazê-la de 
volta.

Seu espírito, todavia, descobriu somente frustração e recorrentes dores 
de cabeça que os médicos não souberam explicar. Afundou-se 
em remédios e bebidas e começou a errar os truques na 
hora do espetáculo.

Até que uma vez foi pior que todas. Confundiu-
se ridiculamente e a platéia gargalhou tanto que lhe 
feriu a honra e a alma. A dor de cabeça voltou mais 
forte que nunca e algo estourou lá dentro. Dizem 
que vacilou, tremeu, balbuciando como se 
procurasse uma palavra, e então gritou algo 
terrível e antigo, do tipo que não deveria 
mais ser ouvido neste planeta...

Mais tarde, quando a polícia 
chegou para investigar acontecimento 
tão bizarro, encontrou apenas 
estátuas de uma perfeição artística 
invejável, conforme afirmaram os 
jornais da época, sentadas onde deveria 
estar a platéia daquele teatro. No palco, 
aninhado entre as roupas que pertenceram ao 
mágico Genésio Rodopio, podia-se ver um 
sapo de pele azulada, do tamanho de um 
punho humano fechado, de cujos olhos, 
assim ainda contam, saltava a maior 
tristeza imaginável e que coaxava 
melancolicamente.

rita maria félix da silva
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Ciclope é chato pra 
cacete, faz comentários 
cínicos de pouco 
impacto e ainda usava 
suspensórios na escola. 
Por outro lado, pensa 
rápido e age depressa, 
está preparado para 
quase tudo e é capaz de 
liderar kamikazes numa 
marcha pela vida.

Djenane Arraes e Leonardo de Moura

“Família janta junto todos os dias, nunca perde essa mania”. É um hábito feliz. Mas da união 
também pode vir dores de cabeça para seus chefes. A caçadora Buffy Summers e o mutante 
Scott Summers, mais conhecido como Ciclope dos X-Men, sabem bem dos problemas que 
ela pode gerar. E foi por causa dela e de tantos trabalhos estressantes, como salvar o 
mundo, que os dois heróis foram parar no spa. Lá eles se conheceram e viram que tinham 
muito em comum. Aconteceu numa tarde de sol. Buffy estava aproveitando o frescor do 
final do dia quando o herói mutante se aproximou.

_ Olá! Se importa se eu pegar esta espreguiçadeira?

_ Fique à vontade - Buffy tirou os óculos escuros e deu uma boa olhada no belo homem - sou 
toda sua... quer dizer... a espreguiçadeira é toda sua.

_ Obrigado - ignorou o embaraço da jovem moça - faz tanto tempo que não paro na beira de 
uma piscina que acho que já esqueci como é - e deitou para descansar - a propósito, sou 
Scott Summers.

_ Summers? Não brinca?! Eu também sou Summers... Buffy Summers - estendeu a mão 
para cumprimentá-lo e seu gesto foi logo correspondido.

_ Oh... olá de novo, Buffy... digo, srta. Summers. Desculpe, é que nunca encontrei outro 
Summers antes além dos meus avós, meu pai e meus irmãos.

_ Buffy está legal. Também nunca encontrei outro Summers além da minha família... quer 
dizer, metade dela. Será que somos parentes?

_ É possível, sua família é de onde?

_ Los Angeles, Califórnia. A sua?

_ A minha veio da Inglaterra e viveu durante anos no Alaska - sorriu sem 
graça - Veio descansar do trabalho também?

_ Me forçaram na verdade... minha família... Willow, Xander e Dawn, 
fizeram ameaças caso eu não tirasse uma semana de folga. Mas me 
diga, Scott, o que você faz?

_ Sou diretor de uma escola. Já ouviu falar do Instituto Xavier em 
Nova York?

_ Não sou muito de escola, sinto muito... Mas legal você ser diretor, 
embora não se pareça com um.

_ Bem, é só por meio expediente. No outro turno, eu sou x-man. 

_ Não brinca! - Buffy arregalou os olhos e abriu um sorriso 
animado.

Na meia hora seguinte, os dois falaram de suas profissões, suas 
vidas de super-heróis e todos os problemas que enfrentam. 
Ciclope contou sobre suas aventuras no espaço, dos seus 
irmãos, mulheres e de todo stress que eles causaram. Com 
Buffy a coisa não era diferente. Ela narrou, inclusive, a última 
crise que enfrentou no Japão, que deixou alguns corpos pelo 
caminho.

_ ... e foi por isso que eles me forçaram a vir para o spa - Buffy 
tomou mais um gole de sua caipirinha - Disseram que estava 
surtando... imagine? Eu surtar? Quando o exército americano 
e outros poderosos disseram que era uma ameaça mundial e 
colocaram um assassino com poderes de Super-Homem nas 
minhas costas, eu não surtei. Então, por que o faria agora?

_ Ameaça mundial? - soltou uma gargalhada - Eu tenho 
experiências com coisas assim. Já te falei da Jean? Foi uma 
confusão quando ela surtou e quase destruiu tudo. No fim das 
contas nem era ela mesmo! Bons tempos aqueles em que se 
podia ficar louco que as coisas se resolviam sem clínicas de 
spa - tomou um gole da caipirinha.

mundo geek
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Buffy deixa os livros e computadores para 
outras pessoas, mas é excelente quando o 
assunto é estratégia de combate. É uma 
grande líder (o lema “eu mando e você 

obedece” também ajuda muito). Tem 
certeza que haverá uma crise 

diferente toda semana. Não é 
tão cínica quanto o dr. House, 

ainda assim tem seus 
momentos. Não é careta, 

mas também é incapaz 
de fazer uma piada 

decente. 

Outras doses vieram e a conversa foi tomando um tom mais depressivo conforme o estado 
de embriaguez começava a ficar evidente.

_ Acho que tenho problemas com rótulos - Buffy disse com a boca cheia de amendoim.

_ Como assim?

_ Bom... no dia que incendiei um ginásio cheio de vampiros, me expulsaram da escola e me 
chamaram de marginal. Daí libertei alguns escravos numa fábrica no inferno, me chamaram 
de comunista. Quando explodi minha própria cidade para salvar o mundo, me chamaram de 
terrorista. Mas só fui ser uma ameaça mundial quando assaltei um banco na Suíça. 

_ Ameaça mundial por assalto a banco? Essa é nova! Os X-men eram taxados de terroristas 
e tudo mais, mas no dia em que revelamos onde morávamos e todos viram que era uma 
escola, viramos docentes da noite pro dia.

_ O meu erro foi roubar o dinheiro dos caras que governam, sabe? Imagina, explodir cidades 
pode, mas pegar um pouco da grana deles é crime capital... O problema é que essas pessoas 
que mandam não querem saber quem você realmente é ou faz. O dinheiro é o que importa e 
você se transforma no rótulo que lhes convém.

A noite avançava tão rápido quanto os copos de 
caipirinha se acumulavam a mesa do bar ao lado da 
piscina. O cinismo e as reclamações dos dois 
heróis desciam ladeira abaixo. A família passou a 
ser o alvo preferencial.

_ Problemas apocalípticos? - Ciclope soltou um 
raio óptico que destruiu uma cadeira - Nem me 
fale! Isso lembra o filho que tive com o clone da 
Jean e que também foi clonado. Tremenda dor de 
cabeça só de lembrar!

_ Ainda bem que nunca tive problemas com clones. 
Só com ruivas surtadas.

_ A Jean?

_ Não, a Willow. Um nerd me baleou por vingança, mas o 
tiro fatal acertou o amor da vida dela. Ela ficou maluca e acabou 
virando uma mistura de emo com Darth Vader. Deu um trabalhão... 

_ Emo com Darth Vader? Isso parece mesmo mais perigoso que a Fênix. Nunca 
mais reclamo se ela voltar - e mais amendoins - O problema é que ela sempre 
volta. Você já passou por algo assim? Morrer e voltar, morrer e voltar?

_ Eu já morri uma vez e fui para o paraíso. Estava feliz por lá, até que Willow 
resolveu brincar de ser Deus e usou os poderes dela para me ressuscitar...

_ Olha que coincidência. Eu também morri uma vez e voltei. Deve ser coisa de 
Summers!

_ Como foi?

_ Tive de me fundir com uma criatura grotesca, o mesmo Apocalipse que te falei. 
Mas a minha ex-mulher e o filho que tive com o clone dela me trouxeram de volta.

_ É... família sempre faz merda. Prefiro mil vezes liderar o meu exército de 
caçadoras para uma batalha mortal do que resolver os problemas daqueles três... 
aliás... os problemas deles quase sempre me levam a uma batalha mortal!

_ Sabe... andei pensando em escrever um livro sobre a minha. O título seria "Os 
Summers", mais ou menos como "Os Maias", entende? Acho que daria uns dois 
volumes grandes, pelo menos... e se vender bem, ainda me ajuda a sair da 
pindaíba! Afinal, o salário de diretor do Instituto Xavier não é lá essas coisas.

_ Você ainda recebe salário?! E eu que preciso roubar para sustentar aqueles três 
e de quebra fazer o meu trabalho. Só o preço do combustível está um absurdo... 
Mas, enfim, quando vai começar o seu livro?

  E os dois caíram em coma alcoólico.


