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brasileira fundamental. Um chorinho grudento de 
melodia perfeita do Ernesto Nazareth. Foi executado 
lindamente pela Nilze. Eu fico assobiando a melodia o 
dia inteiro e sou capaz de escutá-lo quatro, cinco 
vezes seguidas fácil); Na Baixa do Sapateiro, 
Hamilton de Holanda e Marco Pereira (dois 
gênios); Bolinha de Gude, Choro das Três (essa foi 
composta pela integrante mais nova do grupo quando 
ela tinha apenas nove anos – a menina geniozinho 
que toca bandolim e clarinete. E a música é bonitinha 
demais. É fundamental essa renovação no chorinho, 
dessa garotada que não apenas gosta de tocar todos 
os clássicos conhecidos, mas que se atreve a fazer o 
seu também); (Music is My) Occupation, The 
Skatalites (o problema dessa tradicional banda 
jamaicana é que você vicia muito fácil. A vida fica 
colorida de repente, o sol brilha mais forte, o céu fica 
mais azul e há um efeito relaxante... e não, você não 
precisa ficar sob efeito de alguma erva para isso. 
Basta ouvir); Cascavel Paxixi, Filho dos Livres 
(chora viola pop); O Carroceiro, Cordel do Fogo 
Encantado; Baião Ambiental, Chico Science e 
Nação Zumbi; Um Bilhete Pra Didi, Novos Baianos 
(é Pepeu Gomes tirando onda); Interlagos 75, Sala 
Especial (eu acho essa maravilhosa. Lembro de 
Speed Racer toda vez); Guitarrada, Autoramas 
(rapaz, se depois dessa você disser que o Autoramas 
não é o melhor e o Gabriel Thomaz não é um herói da 
guitarra... desisto).

Tarda, mas não falha! É verdade que o Elefante Bu saiu com uma 
semana e meia de atraso, mas nada que realmente pudesse causar 
prejuízos. Bom, tirando o fato de que a produção do próximo vai ficar 
ainda mais apertada uma vez que o esquema aqui é só começar um 
novo trabalho quando o anterior tiver concluído. Sem pressão, por 
favor!

Por outro lado, o atraso até que vem bem a calhar visto que dá 
para comentar algumas coisas que aconteceram nos primeiros dias de 
outubro. Por exemplo: o meu time de vôlei, Finasa/Osasco, finalmente 
conseguiu ganhar uma final em cima do arqui-rival Rexona-Ades depois 
de dois anos de jejum. O Vasco está quase rebaixado, mas o mafioso 
Eurico Miranda disse que se derem plenos poderes para ele, o time não 
vai para segunda divisão (imagine o tapetão que esse sujeito pode estar 
armando). Aconteceram as eleições, evento do qual eu não participei 
por ser uma feliz moradora de Brasília. E a MTV teve coragem de colocar 
no ar o seu Video Music Brasil, a “mais importante” premiação brasileira 
de música – ou a mais zoada, como queira – que fica pior a cada ano.

Mas o que interessa mesmo é falar do conteúdo aqui. E o zine foi 
de novo lá para Fortaleza conversar com O Garfo. Na verdade era uma 
dessas entrevistas marcadas há meses (apesar de feita na época certa) 
e a espera se justifica no sentido de que o propósito era uma 
oportunidade para dar o devido destaque que os caras merecem. Se até 
a MTV pode fazer uma categoria chamada “aposta”, porque não o zine 
mostrar e torcer abertamente por uma rapaziada que tem grande 
potencial e que faz um ótimo trabalho.

Como não há uma estatueta para entregar ao trio cearense, 
então vai a capa do Elebu.
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Elefante Bu – Do que você mais gosta no seu trabalho e 
no som dO Garfo?

Elebu – Quando você formou O Garfo, já tinha todo o 
conceito formado para uma banda instrumental?

Felipe Gurgel – Primeiro, de compor e tocar “a favor” da 
música. Segundo é ter a oportunidade de dividir esse 
trabalho com músicos que admiro e são amigos. Abris a 
possibilidade de pessoas interessantes colaborarem com 
a banda como de fato acontece hoje. Um exemplo é o 
Felipe Diaz, responsável pela elaboração da arte do futuro 
disco e outro é o Dustan Gallas, na produção musical do 
mesmo. E, além disso, pensar várias etapas de produção 
do Garfo fora de cena também, porque assim o palco se 
torna mais valioso.

Felipe – Em parte sim, pelo que os caras já tinham feito 
até então. Mas definitivo não. Até porque não pensei na 
banda sozinho. Eu os conheço pela amizade e pelo 
trabalho que tinham com outras bandas. Eram próximos, 
por mais que não tocasse todo mundo junto ainda, saca? 
O João Victor e o Vitor eram, ou melhor, ainda são – 
porque a banda só entrou num recesso – do 2Fuzz, banda 
daqui que canta em inglês e bebeu muito de algumas 
sonoridades similares ao A Perfect Circle, à geração do 
rock de Seattle, etc. O João é um cara muito musical e lida 
bem com situações distintas. Então ele, que cantava e 
tocava guitarra no 2Fuzz, se propôs a tocar bateria. O que 
não era novidade, já que ele foi da primeira formação do 
Fóssil, banda instrumental bem conhecida do cenário 
independente o que o Vitor ainda hoje é guitarrista e um 
dos principais compositores. Falei disso tudo para dizer 
que o conceito se alinhou sem negar em momento algum 
o que a gente já era até ali. Houve também algumas 
premissas: fazer algo mais dançante, redondo, sem 
perder o frescor de arriscar arranjos incomuns, afinal, 

essa é a graça em fazer música. Seria hipocrisia minha 
dizer que nunca houve preocupação em se pensar alguns 
“canais” do som do Garfo. Mas também ninguém se 
prendeu. É possível que adiante apareça, algumas 
músicas com vocais. Vai depender das Circunstâncias que 
O Garfo terá para trabalhar e do que essas músicas 
pedirão para si.

Felipe – As duas coisas. Eu vejo um pouco que o Vitor cria 
no Fóssil, por exemplo, nos arranjos que ele faz para as 
músicas dO Garfo, ao mesmo tempo que é distinto – 
porque tem outra roupagem, outra dinâmica. O ritmo é 
bem diferente.

Felipe – Essa pergunta é difícil. Complicado encontrar 
semelhanças comuns porque não era com essas mesmas 
pessoas que eu fazia música vocal. Uma semelhança é 
que, em ambos os casos, você precisa estar aberto a 
ouvir, ao critério do grupo: nem que você pense a música 
todinha (com arranjo de voz, guitarra, baixo e bateria), 
aquilo que pensou a princípio dificilmente vai ser o melor 
do que uma idéia trabalhada coletivamente. Isso só 
funciona bem em carreira solo. A diferença é que na 
música instrumental você perde a referência da voz como 
guia na sequência de repetições, ritts e arranjos de cada 
música. Esse guia geralmente é a guitarra. A bateria e o 
baixo cumprem a “função social” de segurar a base.

Elebu – E o fato dos integrantes estarem em outras 
bandas influi de modo significativo no som dO Garfo ou 
vocês conseguem separar e fazer coisas distintas?

Elebu – Agora o que há de semelhanças e diferenças na 
produção e no tratamento das músicas entre uma banda 
instrumental e um com vocais?

Elebu – Como é a reação do público ao se deparar com 

É um erro dizer que tudo que é música 
instrumental seja trilha de alguma coisa. Primeiro porque 
tudo pode virar trilha. Até o simples som de soquinhos 
numa madeira pode acabar servindo para o propósito nos 
cuidados de algum maluco. E segundo: ninguém fala que 
música erudita, chorinho e jazz se resume a trilhas. É 
apenas música que se ouve, curte e distrai seja 
arrumando casa, num engarrafamento, num bar e em 
pistas de dança, ou jogando paciência no computador. Se 
música instrumental apenas é o que é, então não perca 
tempo em querer teorizar muito em cima dela. Inclusive 
quando o campo em questão é o rock e o pop.

Não encare isso como uma bronca, apenas uma 
sugestão de “relaxe e aproveite sem nóias” quando se 
deparar com o som dO Garfo, trio instrumental vindo de 
Fortaleza (CE) formado por Vitor (guitarra), João Victor 
(bateria) e Felipe Gurgel (baixo). Os três se reuniram no 
ano passado com o propósito de fazer boa música, e 
desde então eles vêm acontecendo aos poucos na capital 
cearense, além de pintarem em festivais nordestinos e no 
Norte. A música é rock bom para ouvir e até dar uma 

balançada nos ombros. O Garfo não dá sono igual ao 
progressivo, não faz a testa franzir em descrédito com 
infindáveis barulhos de coisas bizarras que querem 
parecer modernas mas que na verdade são muito chatas. 
O melhor de tudo é que não há um desafinado na frente 
berrando letras questionáveis.

Talvez seja pelo fato dO Garfo fazer um rock muito 
bacana e descomplicado, apesar de se permitir viajar 
aqui e ali, que o trio arranca elogios da crítica 
especializada por onde passa.

Disco ainda não há. Por hora, o trio trabalha na 
produção do primeiro EP, A Cria de Frank Einstein, 
previsto para ser lançado ainda neste ano pelo selo 
carioca Midsummer Madness. Enquanto ele não vem, O 
Garfo disponibilizou algumas faixas no MySpace – dá 
para ouvir a faixa título e Médium, o hit do trio - e há 
vídeos espalhados no Youtube com trechos (bem 
resumidos e editados) dos shows e reportagens. Vale à 
pena conferir.

O Elebu entrevistou o baixista Felipe Gurgel, velho 
amigo que, mais uma vez, mostrou coerência e opinião. 



uma banda sem vocalista? 

Felipe – Eu vejo várias reações. Tem gente que pede para 
coloca voz. A maioria por força do hábito, talvez. Ou porque 
realmente sente falta de algo. Outras dão graças a Deus de não 
ter, porque enfim é comum na música pop a figura do vocalista 
ser amada e odiada. Vocais ruins e letras piores ainda são 
comuns, então a cultura musical das pessoas aqui no Brasil 
passa por essa impressão quase que obrigatoriamente. O 
estranhamento é recorrente, porque O Garfo não é um projeto 
que procurou se encaixar em determinado formato de trilha 
sonora, por exemplo, onde a música instrumental transita 
muito bem, obrigado. Por fim, há quem acredite que está no 
ponto certo. E o diferencial do Garfo é que o grupo não procura 
corroborar só com esse lado, a gente atenta para toda e 
quaisquer reações. Nem sei se interessa encontrar um espaço 
confortável demais para o som da banda e ali permanecer. A 
inquietação é indispensável.

Elebu – A crítica tem pelo menos duas bandas 
instrumentais queridinhas. Uma é a pata de Elefante 
e a outra é a Macaco Bong. E tinha uma que eu 
adorava, a Sala Especial, que fazia música para 
“trilha de elevador” que era ótima. Sem falar em 
muitas outras por aí que reservam uma ou duas 
faixas de seus discos para uma peça instrumental (e 
ISS vem ficando recorrente). O Autoramas sempre 
tem uma! Você identifica uma nova tendência nisso 
daí?

Felipe – Sim, mas não como uma febre. As 
pessoas estão percebendo que não é nenhum 
crime desrespeitar as fórmulas de se fazer 
música instrumental. Ela pode ser pop, 
simples, enxuta, como se você gravasse um 
disco e retirasse o registro vocal de cada 
faixa. O instrumental tem voz também. As 
vozes são um arranjo de guitarra, ou de 
baixo, dependendo da música. Vejo que 
algumas bandas têm vontade de fazer algo 
nessa linha. Mas muita gente ainda sonha 
com o público cantando as suas músicas.

Felipe – Se absorve, eu ainda não sei. Não 
trabalho pensando que isso vai acontecer. 

Elebu – E o mercado? Ele absorve bem 
bandas como O Garfo?



Bem ou mal, para muita gente O Garfo é uma 
referência nova de se compreender música. 
Não é erudito, não é clássico, não é algo 
pensada para trilha de cinema, nada disso. A 
própria brincadeira do texto do release da 
banda, sugerindo alguns rótulos para nós, é 
um deboche com esta expectativa do artista 
ter que se encaixar em alguma classificação. 
Alguns festivais independentes têm se 
interessado pelo Garfo, a gente tem pano pra 

manga para pensar projetos, mais isso não é o 
“mercado”, aquela coisa que o público paga pra t ver. E 
ser absorvido pelo mercado com certeza não é o único 
caminho. Cada um faz o seu.

Felipe – Dependendo do caso, às vezes vale mais a pena 
você investir no quintal do vizinho. O Nordeste não 
sustenta esse processo de valoração aí sozinho, mas 
ajuda muito se você souber investir e se articular. Tem 

Elebu – Fortaleza abrigou muito bem O Garfo e vocês 
estão começando a conquistar o nordeste de forma geral. 
E hoje esse público já é o bastante para sustentar a 
banda (não digo financeiramente) em termos de 
reconhecimento e atividades regulares ou não? Ainda é 
preciso descer até o velho Sudeste para ganhar 
credibilidade?

muita banda ansiosa por aqui pra descer e fazer uma 
tour em SP. Muita gente ainda, infelizmente, com aquele 
romantismo ingênuo de que, se toca para 40 pessoas 
aqui, em SP deve ter umas 300 interessadas no som. 
Tem nada. O reconhecimento e a atividade regular só 
vêm para quem trabalha e se articula de forma devida. 
Não adianta pensar numericamente: “ah, com cinco 
shows marcados em Sampa minha carreira ta feita”. Isso 
é mentira. Cadê as nove capitais do Nordeste? E Belém, 
que é no Norte vizinho? Tem produção nesses lugares, é 
correr atrás. Me orgulho da gente estar fazendo o feijão 
com arroz, seguindo o que cabe a nós e à demanda 
espontânea pela nossa música. Fizemos Natal e João 
Pessoa em março, voltaremos para as duas cidades em 
outubro (JP) e novembro (Natal) numa condição melhor, 
um desdobramento da primeira passagem. Essa é a 
idéia.
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Com o lançamento do Sou, disco solo de Marcelo Camelo, e a 
divulgação de músicas da Little Fun, novo projeto de Rodrigo 
Amarante, parece que ficou claro quem era o maior responsável 
pela inclinação para a MPB dentro da Los Hermanos. Foi como se 
Marcelo Camelo tivesse colocado toda as canções dele do último 
disco de sua antiga banda debaixo do braço e trabalhasse em cima 
dessa estética. É por essas e outras que Sou parece mais uma 
continuidade daquele trabalho, como se a Los Hermanos ainda 
existisse, mas sem o Amarante para dar uma quebra na “rotina”.

Está tudo lá: a voz arrastada e meio sussurrada de Camelo, 
sua postura blasé (que não é exatamente algo bom), as letras que 
na suposta simplicidade soam meio pretensiosas, uma guitarra que 
em momentos parece estar fora de lugar, e um certo tédio e 
melancolia. Ou seja, tudo que atrai aquele bando de fanáticos 
adolescentes universitários metidos a intelectuais que 
transformaram os shows em templos de adoração. Com a Los 
Hermanos a coisa girava em torno do “ou ame ou odeie”, porque a 
banda foi levada à sério demais. Parece que esse primeiro momento 
da carreira solo de Camelo tende a seguir o mesmo caminho, o que 
de certa forma não é tão interessante. Claro que isso é uma 
discussão posterior.

Eu que gostava de muitas músicas da Los Hermanos, mas 
nem tanto dessa áurea messiânica que os integrantes tinham, acho 

que Sou é um disco bem simpático. É o justo: ele tem lá seus 
defeitos, mas no geral, Marcelo Camelo fez um trabalho muito bom.

A melhor de Sou é a marchinha de carnaval, Copacabana. 
Camelo construiu uma pequena jóia utilizando uma atmosfera 
antiga, mas nada démodé. A música gruda que é uma beleza, em 
especial o quase refrão “o bairro do Peixoto é um barato/ e os 
velhinhos são bons de papo”. E há de se ficar muito feliz ao escutar 
Vida Doce. A alma dela é Caymmi, a do Dorival, com ritmo 
caribenho chique. Blasfêmia? Oras, não estou fazendo 
comparações, apenas relações. É possível até identificar alguns 
cacoetes usados em músicas do velho mestre, como o jogo de 
tempo verbal no verso “todo balanço que há nesse navegar 
naveguei”.

Há ainda Doce Solidão, a primeira a ser divulgada, que é 
muito gostosa de se ouvir também. Essa tem um assobio tão 
marcante quanto aquele de Young Folks de Peter Bjorn and John. 
Além disso, Doce Solidão possui arranjos deliciosos, violão bem 
tocado e caimentos harmônicos bonitos. Liberdade, com a 
participação singela de Dominguinhos, é música antiga que ele já 
havia inclusive mostrado no programa Sem Censura (TVE) ainda 
quando sua banda estava na ativa. Nesse caso, foi o convidado 
especial que engrandeceu a faixa com a delicadeza de seu 

na onda de mallu



acordeom numa faixa já minimalista. O mesmo porém não dá para 
dizer da badalada participação de Mallu Magalhães em Janta. A letra 
é simples, de bom gosto, Mallu canta bonitinho usando todos os 
seus trejeitos, é delicada e folk como manda a moda. O problema é 
que ficou parecendo gravação de fita demo, coisa do MySpace.

Taí um detalhe que chama a atenção para algumas faixas. Há 
aquelas que, de certa maneira, parecem inacabadas, como se 
Camelo tivesse preguiça delas, mas lançou assim mesmo. É 
verdade que o disco precisa primeiro atender e agradar o próprio 
autor - e Sou parece ser exatamente o que Marcelo quis, pelo título 
que tem e por ele ter sido o produtor (lançado no próprio selo, 
inclusive). É que um trabalho não pode ter uma pose egocêntrica 
tão grande assim... há de se pensar em quem vai absorve-lo, 
no recado, senão ele não vai passar de uma obra 
destinada para poucos. Como diria o jornalista e 
professor Felipe Pena, difícil é fazer o simples, 
o acessível. Não chega a ser o caso de 
Sou, mas o disco se aproximou muito 
dessa armadilha.



maré cheia

Adriana Calcanhotto tarda mas não falha 
jamais. É que a música/compositora/cantora costuma 
lançar seus discos em intervalos longos entre um e 
outro. Talvez o tempo menos apressado é um aliado 
importante na ajuda para a criação e a busca de um 
repertório ideal. Bom, independente das razões o fato 
é que a gaúcha radicada no Rio de Janeiro nunca 
lançou um disco ruim ou pobre. E não é com Maré, o 
mais recente, que Adriana quebra essa escrita.

A música continua calma e elegante, com uma 
ou outra faixa mais pop. Adriana segue cantando 
afinado e é muito agradável com a voz pequena que 
deus lhe deu. E a moça ainda resolve convidar uma 
galera interessante como parceira. Entra aí Kassin, 

Moreno Veloso, Dé Palmeira, Rodrigo Amarante, Jards 
Macalé e Gilberto Gil. Até a Marisa Monte participa só para 
fazer um vocal de “sereia” em Porto Alegre (não a cidade, a 
música). Não tem mesmo como dar errado.

Pode-se dizer que Maré é genial por apresentar uma 
unidade temática. Não é que todas as músicas falem sobre o 
mar. Algumas vão direto ao assunto, é fato, mas as outras 
possuem clima ou criam universos que se relacionam. No 
final, é possível imaginar uma vida urbana litorânea menos 
acelerada e mais contemplativa. Lugar que pode ser 
qualquer um, não necessariamente o Rio de Janeiro, reduto 
da maior parte da galera reunida por Adriana.

Das faixas, por assim dizer, há uma mistura de 
canções próprias, pedidos especiais e regravações. Algo que 
sempre valorizei na Adriana é a sua capacidade em assumir 
um show sozinha se for preciso, só com voz e violão. E essa 
mesma habilidade e segurança estão também no estúdio, 
onde a moça grava violões, guitarra, bateria. Isso porque 
além de boa compositora é uma instrumentista de primeira. 
Entre as músicas de Adriana, Maré é a melhor (justo dar o 
nome ao disco). É uma velha parceria com Moreno Veloso 
que ela toca há algum tempo nos shows. O tom é 
contemplativo, sinestésico. “Mais uma vez o mar vem se dar 
como imagem/ paisagem do árido à imagem”.

Mulher Sem Razão (Cazuza, Bebel Gilberto e Dé) e 
Três (Marina Lima e Antônio Cicero) talvez sejam as mais 
conhecidas pela “galera”, mas não deixe de prestar atenção 
na delícia jocosa de Um Dia Desses (Torquato Neto), uma 
maravilha resgatada por Kassin e que Adriana cantou com 
perfeição. “Meu pobre coração não vale nada/ anda perdido, 
não tem solução/ mas se você quiser ser minha namorada/ 
vamos tentar não custa nada”. E para terminar, ainda tem 
Para Lá, de Arnaldo Antunes (música de Adriana), que o ex-
Titãs havia lançado no disco Qualquer. Apesar de Adriana ter 
mantido o climão da música, ainda assim existiu um salto de 
qualidade sonoro. Talvez seja porque ela conseguiu tirar o 
efeito sonífero que essa música tinha na voz de Arnaldo.

Well done, Adriana! 

O Circulo - O Circulo
Sabe aquela banda que faz um disco bacana, soa bem, tem umas letras interessantes e 

ainda assim deixa aquela sensação de que está faltando algo? Esse é a impressão em relação 

aO Círculo, quinteto baiano que passa muito longe do axé. O que a banda carece é um pouco de 

personalidade. Você escuta o disco inteiro - é agradável, por certo - mas ele passa e não marca. 

O disco nem gruda igual certas músicas que você odeia e mesmo assim sabe cantar do início ao 

fim. A coisa é tão dramática que não dá nem assunto para poder discutir do que é bom e do que 

é ruim. Não adinata fabricar um disco recheado de músicas que descem fácil, talvez com um hit 

em potencial, Depois de Ver, porém vazias. 



Quando começa Pára-raio, a primeira faixa de 
Estandarte, o naipe de metais na introdução dá uma má 
impressão. Soa fora de lugar, meio brega. Por outro lado os 
instrumentos sinalizam o retorno do Skank ao espírito 
original da banda, mais swingado, ska, muito como o 
quarteto já havia dado a dica com o single por encomenda de 
Beleza Pura. Talvez o Skank tivesse caído em si do quanto 
estava ficando chato em querer ser britânico demais, cool 
demais e que se fizessem algo tão tedioso quanto o anterior 
Carrossel seria o fim. Parecia até que a banda tinha se 
esquecido de como se fazia a coisa. Mas no decorrer da 
própria música percebe-se que não é bem por aí. O balanço 
do início e a fase britânica se encontraram num equilíbrio 
interessante ao longo de Pára-raio e que essa seria uma 
tônica no restante do disco.

Estandarte agrada fácil. É um produto pop de 
primeira. Com duas semanas no mercado foi atingiu a marca 
de quinto disco mais vendido do país (segundo o 
Hot100Brasil.com). A primeira música de trabalho, Ainda 
Gosto Dela (com a participação de Negra Li), também 
ocupava a quinta posição, mas no ranking das músicas mais 
executadas. A notícia não poderia ser melhor para o quarteto 
e para o público. Ainda Gosto Dela é um pop perfeito, 
envolvente, grudenta e tem cinco minutos de duração para 
quem quiser comprar. E o dinheiro é bem gasto.

O mais interessante é que a banda chegou aos 40 (a 
idade dos integrantes) fazendo da reciclagem do seu próprio 

Skank - Estandarte

som e estilo uma arma poderosa para trazer um 
pouco de frescor na carreira. Nesse sentido o 
Estandarte pode ser considerado um disco chave 
num futuro próximo tal como o Calango e o 
Cosmotron.

Jean Mafra - Dobra

São duas músicas no primeiro “single” solo de Jean 
Mafra, vocalista da Samambaia Sound Club, banda de 
Floripa. A primeira, Dobra, foi dedicada a Gilles Deleuze, 
conhecido como o filósofo do desejo. Basicamente é um 
poeminha sobre a buceta de alguém. E a forma como isso foi 
produzido ficou parecendo um encontro do Caetano Veloso 
com a música eletrônica alternativa do lado “Z”. Puxa Mafra, 
foi mal, mas o resultado ficou muito estranho até para um 
ouvido habituado. A idéia me parece estar clara, mas a 
execussão não “chegou lá”, se é que você me entende.

A segunda música, Com Que Cara, foi dedicada a 
Emílio Pagotto – músico e professor de linguística da 
Universidade Federal de Santa Catarina. É um sambinha 
atravessado que tem uma letra sensacional. “Hoje meu nome 
é limpo e ando de terno novo/ sinto orgulho em adentrar 
salões em todo mundo/ mas quem vê com cuidado nota meu 
pé inchado, descalso e ainda imundo”. Música simples, 
curtinha, mas deixou o recado bonito. No geral, média 
cinco... passou raspando.
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Marcelo “Addam” Leite

Já tentei gostar de baunilha. De verdade, sabe? É simples e 
razoavelmente agradável, um sabor que a boca não precisa se esforçar 
muito em gostar. Sem a intensidade do chocolate ou as sutilezas do 
morango, baunilha simplesmente é e ponto final. A única novidade que vai 
encontrar ali é aquela que você jogar em cima, afinal.

Acho que tem algo a ver com comercial de margarina. Filho, 
sucrilhos e cachorro? Pois é, margarina é uma dessas coisas absurdamente 
'baunilhas', da vida. Aliás, eu duvido que se aquele paizão que aparece na 
tela tiver perdido o emprego um dia antes, deixar o labrador pular em cima 
da cama de manhã bem cedo seja uma boa idéia. “Papai hoje está num dia 
manteiga, filho.” Esse, possivelmente, vai querer sorvete Crunch, no jantar, 
e eu compreendo os seus motivos. Há um limite do quanto calda, chantilly e 
granulado conseguem enganar o paladar, ao longo do tempo. Tem quem 
ature flocos, mas esse eu já acho tão 'fake'. Ele é tipo um chocolate 
enrustido, com medo de contar aos pais e assumir que ele tem sabor de 
alguma coisa. Ainda assim, ele ao menos tem certa graça, mesmo que não 
seja lá muito autêntico.

A grande verdade é que eu me esforcei em tentar ficar só com o de 
baunilha. Sei lá que teimosia me tinha batido, mas eu tentei o quanto pude 
e até que durou um tempinho. Já estava até comendo meu pão com 
margarina e me forçando a acreditar que granola não era algo apenas para 
pássaros, jogando o treco no iogurte. Estava prestes a começar a pedir à 
empregada que toda manhã servisse o café da manhã com tudo o que 
tivesse a ver, na mesa da sala, mesmo aquelas coisas que você compra pra 
provar e nunca mais come.

Mas algo me travou, no meio disso tudo: eu odeio cachorro. E a cada 
novo passo que eu dava em direção àquele mundo 'default' da televisão, a 
cada nova colherada de sorvete cor de creme, eu via aquele labrador – um 
golden retriever, pra ser mais exato – chegando mais perto. Foi aí que me 
dei conta... eu não quero um cachorro! Eu odeio sucrilhos! EU NÃO SEI 
DORMIR SÓ DO MEU LADO DA CAMA! Eu quero meio-amargo, muito 
amargo, quero brownie, pistache e café!!! Crocante, que seja, 
pelamordedeus! Que coisa chata, esse gostinho de baunilha!

...
E de qualquer maneira, todo sorvete é uma melação só! O que 

interessa é se você se divertiu, comendo.



todos à bordobonjour
Aí vai a dica de dois clássicos da literatura universal: A 

Pérola, de John Steinbeck, e Bom Dia, Tristeza, de Françoise 
Sagan. É provável que você já tenha os lido ou, pelo menos, 
ouvido falar deles. Ambos, inclusive, foram adaptados para as 
telas da televisão e do cinema.

A Pérola é a história do índio Kino, um pobre pescador 
que, assim como toda sua gente, não tem estudo e fica a mercê 
da exploração alheia. Um dia ele encontra “a maior pérola do 
mundo” e fica esperançoso de que a jóia tinha o poder de 
modificar a vida dele e de sua pequena família. Claro que o livro 
não é um conto de fadas e as coisas nunca são tão simples. Antes 
do desfecho da história, Kino e sua família vão passar por alguns 
bocados que só confirmam que a vida é cruel e o homem faz 
questão de torná-la ainda mais selvagem.

Bom Dia, Tristeza não é tão pesado nesse sentido. Traz 
uma perspectiva toda juvenil de uma situação adulta, uma vez 
que Sagan tinha apenas 18 anos quando escreveu o clássico. 
Nele, a personagem Cécile é uma adolescente que desfruta as 
férias e uma vida de prazeres com o seu pai, um viúvo rico que 
gosta de viver na superficialidade cercado de gente bonita e 
interessante (não necessariamente inteligente). A vida entre 
festas, cassinos, taças de vinho e risos é a idéia de vida ideal da 
jovem Cécile. Mas ela vê o seu castelo de areia ficar ameaçado 
quando sua madrinha, uma mulher madura e refinada, fica noiva 
do pai. Idéias como “estudar, trabalhar e ser independente” da 
futura madrasta entram em conflito com o “casar com um 
homem bonito e rico” que o pai e ela acreditavam. Logo, Cécile 
decide agir contra a madrasta num joguinho bem sujo e amoral.

Os autores Steinbeck e Sagan foram consagrados por 
razões distintas. O primeiro pelo método e pela genialidade. A 
segunda pela polêmica. Steinbeck foi premiado, ganhou estátua 
e é considerado um dos maiores escritores norte-americanos. A 
francesa Sagan nunca foi reconhecida pela crítica, cheirou e 
bebeu toda a sua fortuna e no fim da vida sobrevivia da caridade 
dos amigos. Em comum, os dois tinham a escrita ágil e simples. 
Traziam complexidade em histórias aparentemente comuns. 

Taí porque são autores donos de inúmeros clássicos 
imortais. Literatura não precisa ser complicada, não tem que ter 
escrita rebuscada e nem tramas densas e mirabolantes. Isso só 
dá preguiça ao leitor. E viva os clássicos. Eles são assim 
considerados por uma ótima razão.

Djenane Arraes
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Você se lembra, quando comentei que 93 
minutos podiam vir a se tornarem a verdadeira 
história de terror para os espectadores?

Pois é! Encontrei mais uma pérola desse 
quilate.

Passeando pela locadora e pensando que 
filme eu escolheria para despertar a sua curiosidade, 
pensei seriamente em rever Almas Desesperadas 
(Desperate Souls, Canadá, 2005), de Chad 
Archibald, pois envolve fantasmas, maldições e 
outros ingredientes legais para ser escrachado. Mas, 
ei que surge ele... Lindo, maravilhoso e berrante: O 
Fantasma do Louvre (Belphegor: Le Fantome Du 
Louvre, França, 2001), de Jean-Paul Salome. 
Implorava-me para ser levado e me mostrava as 
mesmas especiarias que tanto buscava.

Façamos então a nossa rápida parada no 
Egito, para depois irmos ao Louvre. Sim! Nada 
melhor do que essa misteriosa região e uma 
expedição para começar toda a trama de uma “bela” 
maldição.

Você já percebeu que arqueólogos 
(cinematográficos) não prezam pela segurança ou 
que só entram em pirâmides totalmente “clean”? 
Poxa! São tão lindinhas, com suas areias aplainadas, 
pinturas bem feitas e sem nenhuma teiazinha de 
aranha. Caminhos certos e nada difíceis que os 
conduzem direto para uma tumba e pasme! Um 
sarcófago intacto que é aberto por um guia nativo 
que não se mostra nem um pouco temeroso com as 
maldições das múmias.

Claro que quem acaba sendo amaldiçoado, 
como sempre, é o egiptólogo e a caminho de Paris 
tudo começa a acontecer. Mortes para saciar a alma 
encarnada e um navio que, como todos os outros 
bons navios fantasmas, chega sem danos e para em 
um porto com um único sobrevivente. 

Já em Paris, podemos presenciar a expansão 
do Louvre, os problemas que isso causou nos 
arredores, o despertar de uma paixão entre uma 
vizinha do museu (Sophie Marceau) e de um 
eletricista (Frédéric Diefenthal), assim como os 
conflitos de não saber mais em que ano se passa o 
filme.

Veja bem... Ele mostra a construção da 
pirâmide de vidro, os danos causados nas 
construções vizinhas e um acesso, onde qualquer 
pessoa poderia usar para roubar as obras que 
tinham lá. Não é por nada não... Sou leiga no 
assunto, mas quem souber de arte ou conhecer o 
Louvre, terá a mesma impressão que eu tive. E usar 
artifícios como estes, é o mesmo que dizer “veja! O 
Louvre não era nem um pouco seguro”. Coitada da 
Monalisa que foi tão rapidamente visitada, 
entregando os louros para o tal Fantasma que 
desliza pelo Louvre fazendo do famoso piso, sua 

Rúbia Cunha

pista de patinação.
A bela Lisa (Marceau), sem trocadilhos à 

parte, sofreu com a perseguição da múmia que 
simpatizou com ela ao ponto de persegui-la e 
usa-la para seus verdadeiros intentos. Mas, os 
motivos foram sem pé e cabeça e os “defeitos 
especiais” me chamaram a atenção. 

Poxa! Todo filme de múmia que se preza, 
possui a figura mítica despertando e matando o 
povo em seu corpo decrépito e cheio de 
bandagens. Não é o caso desse. O meio 
fantasma, na melhor cor refrigerante de laranja, 
gosta de passear, pregar peças, brincar com o 
medo alheio e ainda por cima escolher um corpo 
bonito para fazer sua passagem para o descanso 
eterno. Ou seja, Belphegor (múmia/fantasma), 
que foi chamado de Lúcifer, Satanás, Besta e 
outros adjetivos mais, não passava de uma alma 
atormentada que queria descansar. Nem que 
para isso ela matasse alguns, traumatizasse 
outros e usasse um bando de loucos para 
conseguir seu verdadeiro intento.

Coitada da Marceau e do Diefenthal. Será 
que eles farão outro filme nesse estilo, em que a 
capa como sempre traz a ilusão de que veremos 
um f i lme perturbador,  assustador e 
aterrorizante?



adeus mundo
Jess, a filha dele. Ao ficarem sabendo da onda psicótica, 
eles pegam o trem e fogem para algum lugar da 
Pensilvânia onde julgam que estarão a salvos. Só que a 
coisa não funciona bem assim. Tudo piora quando a teoria 
de que são as plantas que estão matando as pessoas é 
colocada em pauta, justo no momento que estão no 
campo cercado por elas.

Pode parecer estranho, mas de uma trama 
inusitada que usa a fórmula “resta um”, M. Night 
Shyalaman traz uma mensagem ecológica das melhores 
já vistas no cinema: “os humanos detonaram tanto que 
agora não tem mais volta”. Até porque vem de uma 
situação hipotética que não passa na cabeça de seu 
ninguém de tão absurda, só mesmo na do maluco do 
diretor e roteirista de Fim dos Tempos. Por outro lado, o 
que a gente sabe da natureza ou conhece do nosso 
planeta? Amigo meu, tudo pode acontecer e tenha 
certeza que não será de graça.

Taí uma mensagem que muita gente não gosta de 
escutar – muito menos os norte-americanos, ao que 
parece! Fim dos Tempos recebeu censura 18 anos (ou 
“R”, pelo sistema de lá). Logo um filme sem nudez, cenas 
de sexo ou violência explícita (pelo menos não é nada que 
chegue perto dessas produções sangrentas que aquela 
gente adora e ainda diz que é para adolescente).

Fim dos Tempos não é exatamente o que pode se 
chamar de “filmaço”, mas o entretenimento – e alguma 
reflexão – está garantido. (Djenane Arraes)

“Cortem todas as plantas. Elas um dia ainda vão 
te matar”. Poderia até mensagem dos agropecuaristas 
instalados na região amazônica se ela fizesse algum 
sentido. Por mais que eles devastem e matem, seus 
lucros ainda têm base na produção de um vegetal. Então 
essa frase deve ser de uma mineradora. Só que também 
não faz muito sentido porque, apesar de fazerem um 
buraco no chão, mineradoras tem censo ecológico e 
preservam muito mais uma floresta do que a atividade 
agrícola. Então deve ser dos japoneses... a não... esses 
aí gostam é de matar as baleias.

Na verdade a frase não é de nenhum grupo em 
específico, mas poderia ser dita por algum maluco 
(talvez um norte-americano) caso esse indivíduo tivesse 
vivenciado e sobrevivido à situação proposta em Fim 
dos Tempos (The Happening, EUA, 2008), de M. Night 
Shyamalan.

Imagine o seguinte: lá está você num parque ou 
praça tranqüilo da vida, tomando um sorvete e no meio 
de uma conversa animada com um amigo. De repente o 
seu amigo começa a balbuciar coisas sem sentido, 
pessoas gritam e você percebe que muitas delas estão 
paralisadas. Algumas até andam para trás. Sem mais 
nem menos, elas começam a se matar.

Na ficção é o que vive Elliot Moore (o excelente 
Mark Wahlberg - Infiltrados), sua esposa Alma (Zooey 
Deschanel – Guia do Mochileiro das Galáxias), o 
professor de matemática Julian (John Leguizamo - E.R) e 
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A Mônica cresceu. O empresário e criador Maurício de Sousa disse que 
era um sonho antigo fazer a Turma adolescente. E considerando o que o mangá 
abocanha uma boa fatia do mercado, ele embarcou na onda e decidiu crescer 
seus personagens mais famosos dentro dessa estética ditatorial de quadrinhos 
japoneses. Isso porque é um estilo de traços padronizados onde existem, 
inclusive, manuais e sites especializados em ensinar a desenhar um. Bom, por 
mais que seja um quadrinho que não incentiva o traço original em favor de uma 
unidade, o consumo é alto. Maurício de Sousa não é nada bobo e tratou de 
navegar nesse mar, porém, mantendo os traços que caracterizam um gibi seu. 
Nasceu a Turma da Mônica Jovem em estilo mangá, que na verdade parece 
ser mais um híbrido do gênero.

Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali agora são adolescentes de 14/15 
anos que falam todas as gírias da garotada. Mônica continua com super-força, 
temperamental, dentuça e líder, mas já não é baixinha nem gorducha. Pelo 
contrário: está em forma, veste mini-blusa e mini-saia. Ficou sexy, inclusive (e 
o mundo acabou). Ah sim, ela também tem dedos nos pés! Cebolinha tem mais 
cabelos, Cascão toma banhos ocasionais e a Magali gosta de comida light. 
Como já anunciado em diversas historinhas futurísticas, Mônica e Cebolinha 
formam um casal de namorados... ou quase isso.

 Claro que os puristas (como eu) estranharam um monte. Sou do time 
que se o Maurício tivesse perguntado se seria legal crescer a turma, diria que 
não. Que se fosse fazer algo para o jovem, era mais jogo reformular as 
historinhas da Tina que, afinal de contas, é um vislumbre da própria Mônica aos 
18. Mas já que o novo formato está aí concretizado resta saber se funcionou.

A primeira impressão ao ler Turma da Mônica Jovem é que os 
personagens cresceram, mas o roteiro e o conteúdo continuam seguindo a 
mesma linha leve e ingênua dos gibis clássicos. Há ainda o porém da presença 
de influências nem tão interessantes assim. É como se fosse uma revistinha 
regular demasiadamente alongada onde os personagens se comportam como 
se estivessem num seriado da versão norte-americana dos super-sentais 
japoneses. Em outras palavras: parece com os Power Rangers. 

Na primeira história, acontece um incidente no museu onde uma 
feiticeira do mal foi libertada com ajuda do Capitão Feio (agora ele tem um outro 
nome, que não vem muito ao caso). Franjinha pede ajuda para a Mônica pelo 
celular e ela, junto com os outros três, vai ao resgate. Depois do primeiro 
confronto e uma explicação bem esdrúxula envolvendo os pais, a galera vai ter 
que passar por quatro dimensões e resgatar quatro objetos mágicos se quiser 
salvar seus pais, o Franjinha e derrotar a tal feiticeira.

Quando a Mônica aceita o desafio e os outros três fazem pose, juro que 
nas páginas seguintes pensei que a dentuça iria gritar “hora de mophar” e se 
transformar no ranger vermelho. Ao invés disso, na edição seguinte, eles viram 
personagens de RPG. Magali é uma maga (o trocadilho deve ter influenciado), 
Cascão um ladino e Cebolinha um guerreiro paladino. Mônica se tornou uma 
arqueira elfa com manoplas de Hércules. Qual o sentido de entregar um objeto 
mágico que dá força sobre-humana a alguém naturalmente assim?

De modo geral, as duas edições são muito bobinhas a ponto de achar 
que a Mônica aos sete anos é mais madura e interessante do que sua versão aos 
15. O mesmo vale para o restante. O único que se “salva” é o bom e velho 
Cascão que dá um tom cínico ocasional e necessário. Oras, já que cresceram a 
turma, o mínimo era, pelo menos, proporcionar uma boa história para o público 
alvo, e que de preferência não subestimasse a inteligência alheia. Não foi caso.

É possível que Maurício e sua equipe de roteiristas ainda não tenham 
achado o tom certo (aliás, há de se modificar inclusive os roteiros das 
historinhas regulares porque estão com a qualidade aquém). Da forma que 
está, é nivelar demais por baixo. Não é por nada não, mas essa garotada de 
hoje cresceu lendo Harry Potter, que fala de temas pesados sem ficar floriando 
demais. Nesse sentido, o aviso “aconselhável para maiores de 10 anos” não tem 
nexo. Ainda tem amadurecer muito antes de  querer restringir a idade do leitor.

Agora se tem uma coisa que o Maurício não precisa temer é quanto às 
vendagens. Ainda assim estamos falando de personagens que fazem parte da 
cultura brasileira. É lógico que vão continuar a serem “consumidos” 
independente da idade que tiverem.



olhos de ressaca

Durante a semana que marcou as comemorações do centenário da 
morte do escritor, jornalista e gênio João Maria Machado de Assis, tudo 
que é tipo de meio de comunicação, escolas e afins trataram de 
homenagear o escritor. Desses, o jornal Extra encontrou a forma mais 
geek para lembrar a data: uma história em quadrinhos. Durante uma 
semana saíram capítulos do Julgamento de Capitu, uma “fanfiction” 
baseada em Dom Casmurro. Taí uma iniciativa interessante que se for 
feita num projeto bem estruturado, pode estimular a produção de 
roteiristas e desenhistas de quadrinhos, além de agradar em cheio ao 
leitor.  

O livro, como se sabe, é uma recriação de Otelo, de William 
Shakespeare. A diferença entre as duas obras é que se em Otelo as coisas 
são claras e o leitor sabe que Desdémona era uma mulher honesta. 
Machado, por sua vez, criou Capitu e também uma dúvida cruel que é 
recorrente até hoje: ela traiu ou não Bentinho? Lançado em 1900, Dom 
Casmurro é um dos livros fundamentais e mais brilhantes da literatura 
nacional por sua forma de escrita inovadora e por trazer a própria Capitu, 
considerada até hoje a mais importante personagem feminina da nossa 
ficção. Ela tinha como característica física marcante os tais olhos de 
ressaca que "traziam não sei que fluído misterioso e energético, uma 
força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos 
dias de ressaca", segundo as próprias letras de Machado.

Em o Julgamento de Capitu, João Arruda criou o argumento de um 
tribunal formado para determinar o que aconteceu de fato. Teria Capitu 
não só traído Bentinho como também tido um filho de Escobar, o seu 
melhor amigo? São cinco partes de questionamentos e uma olhada em 
fatos pontuais da trama, sendo que a sexta e última parte seria escrita 
pelo leitor. A arte foi de Vinícius Mitchell, ilustrador de talento reconhecido 
no meio. Começou fazendo trabalhos em zines e HQs próprias, hoje 



trabalha no O Globo. Para ele a parceria com João 
Arruda foi ótima. "Trabalhamos com liberdade, 
trocamos idéias e conversamos bastante durante 
a preparação do roteiro. De cara gostei da idéia 
dele de situar a história em um julgamento. 
Também tentamos tratar a história de forma 
atemporal, uma vez que não seria uma adaptação 
exata, e se concentrar na trama entre os 
personagens", disse. 

Vinícius garantiu ainda que fazer uma 
adaptação de uma obra da natureza de Dom 
Casmurro não teve problema algum e que a 
complexidade de se fazer um trabalho como esse 
e uma obra original é a mesma. "No final, acaba 
saindo uma coisa diferente mesmo, e é preciso 
resolver o trabalho da mesma maneira. É claro 
que um respeito enorme pela obra sempre existe. 
Ainda mais nesse caso! Mas não tínhamos a 
responsabilidade nem pretensão de fazer uma 
adaptação. Teria sido muito mais complicado - 
diria até impossível em apenas seis páginas. A 
idéia era bolar uma HQ inspirada em Dom 

Casmurro e homenagear a data. Quando você trabalha 
em referência a uma obra, imagino que se pode ter 
alguns pontos de partida pré-definidos: o tema central, 
um roteiro geral; ou os personagens e a relação deles 
entre si, por exemplo. Por outro lado, tem aquela coisa: 
como seriam os rostos dos personagens? Como seria a 
semelhança entre os olhos deles? No desenho você 
acaba refletindo e respondendo algumas perguntas que 
no texto podem ficar em aberto".

O final vencedor foi de Brunno Viana. Em sua 
versão Capitu era inocente e Ezequiel era mesmo filho 
de Escobar, mas com uma cortesã. O filho de Capitu e 
Bentinho havia morrido no parto, então Escobar 
entregou a criança dele para que Capitu a criasse e 
pediu segredo para que Sancha, a esposa de Escobar, 
jamais soubesse da traição. "O final do cara foi ótimo", 
comemorou Vinícius, "uma reviravolta que ninguém 
esperava. Para a HQ eu fico com esse mesmo. Para o 
clássico, eu gosto mesmo é da dúvida".

Veja:  
ou entre em contato no e-mail do zine para receber a 
história completa.

http://extra.globo.com/blogs/tirandodeletra/#129118



desandou a maionese
Onde foi parar o enredo simples, 

que provocava perguntas que não 
tardavam em ser respondidas de forma 
satisfatória, ou quase? Na televisão norte-
americana ele tomou chá de sumiço. Pelo 
menos nas séries de drama e ação. Não se 
trata de Lost, porque esse é um caso 
perdido (sem trocadilhos). Mas o que se 
pôde observar no início de temporada das 
séries, em especial daquelas de forte 
ligação geek como Terminator: The 
Sarah Connor Chronicles e Heroes, é 
elas estão mais confusas do que eu. E olha 
que o páreo é duríssimo.

Terminator: The Sarah Connor 
Chronicles teve uma ótima primeira 
temporada e um episódio de abertura da 
segunda que seria perfeito se não fosse a 
baixa audiência. O enredo geral é 
relativamente simples: Sarah Connor 
precisa lutar não apenas para protejer o 
filho destinado a ser o messias com uma 
38mm na mão, como também salvar a 
humanidade do dia do julgamento. Ou 
seja, do dia em que um computador que 
joga xadrez fica muito irritado com a 
humanidade e para acabar com essa raça 
ruim, provoca um holocausto nuclear para 
em seguida produzir um monte de 
ciborgue que liquidam os sobreviventes 
(está vendo porque adoro essas séries!).

O problema é que, de repente, na 
série, apareceram milhares de outros 
ciborgues vindos do futuro e soldados da 
resistência a mando de John Connor. Virou 
uma festa. Se filmes os personagens 
quase morriam para eliminar um só, e o 
ciborgue protetor ainda era destroçado ao 
longo das duas horas, agora eles só tiram 
um chip da cabeça e derretem o esqueleto 
com um foguinho químico mágico. Quanto 
aos soldados da resistência? Bom, eles 
aparecem a todo instante para dar 
aqueles recados bisonhos do tipo “cuidado 
com o dono do açougue que está fazendo 
uma pesquisa revolucionária em como 
colocar chips de celulares em gansos para 
poder estabelecer uma comunicação com 
os  b ichos  por  meio  de ondas  
eletromagnéticas e o código Morse”. Até 
mesmo as crônicas bacanas que eram 
narradas em off pela personagem título 
desapareceram.

Resumindo, Terminator: The 



Sarah Connor Chronicles perdeu a 
mão. O pior é que corre-se o risco 
de nem se ver o final dessa história. 
A audiência está tão baixa (média 
de 5 milhões) que ela está preste a 
ser “exterminada” pela Fox. Se um 
outro canal não bancar e comprar 
os direitos da série, já era.

Heroes, por sua vez, não 
está a perigo porque consegue 
manter uma boa média de 
audiência. Mas até quando o 
público terá paciência de assistir 
uma trama que parece dar voltas e 
mais voltas e ainda assim não sair 
do lugar?

Quando Heroes começou, a 
idéia inicial era perfeita, mesmo 
sendo chupada dos X-Men. Um belo 
dia, depois de um eclipse, pessoas 
comuns descobrem que tem 
poderes de super-heróis. Pelo 
menos essa era a sinopse que foi 
vendida ao público num primeiro 
momento. Depois havia uma trama 
onde os heróis deveriam evitar um 
acontecimento num futuro próximo 
arquitetado por uma firma 
misteriosa e sinistra. Nesse ponto o 
seriado passou a beber da fonte de 
Watchmen. Os produtores e 
roteiristas conseguiram manter um 
ritmo, lento mas aceitável, de ação 
e um bom suspense até o fim da 
primeira temporada (apesar de um 
último episódio frustrante).

A maionese começou a 
desandar de verdade a partir da 
segunda temporada. Foi tão ruim 
que os criadores até soltaram um 
pedido de desculpas. A greve dos 
roteiristas que levou Heroes a ter a 
metade de uma temporada foi 
encarada até como uma benção 
para dar tempo de sentar, respirar e 
arrumar a casa. Não foi bem assim. 
O início da terceira temporada 
causou uma avalanche de críticas 
negativas. Há personagens demais, 
ninguém entende mais nada. A 
trama tem realidades alternativas, 
idas, vindas, idéias malucas e 
soluções medíocres que causam 
buracos. Agora os criadores vão 
querer matar a metade do elenco 
para ver se as coisas entram nos 
trilhos. Mas é pouco provável que 
consigam melhorar dessa forma 
por mais que o número de atores 
(que dá para competir com o de 
uma telenovela) seja mesmo um 
problema. O desafio é muito maior. 

É preciso deixar a história mais 
simples e linear. Mas nessa altura 
do campeonato, até para isso seria 
necessário uma volta mirabolante.

M a s  n e m  t u d o  s ã o  
detonações. Smallville é a grande 
surpresa positiva da temporada. 
Ao final do sétimo ano que marcou 
a saída do vilão Lex Luthor e dos 
produtores originais, pensava-se 
que a série cairia de qualidade (que 
já não era lá essas coisas). Mas o 
efeito foi contrário do imaginado. 
Os produtores foram espertos ao 
estreitar o universo de Smallville 
com o regular do Super-Homem. 
Em outras palavras, mandaram 
Clark Kent trabalhar no Planeta 

Diário junto com Lois Lane. 
Adicione o Arqueiro Verde, a 
permanênc ia  de  Ch loe  (a  
personagem mais legal do seriado) 
e a saída da insuportável Lana 
Lang. Tudo ficou melhor.

Lost, por sua vez, só estréia 
no início do ano que vem, mas é 
fácil fazer uma previsão. Vai ter um 
monte de episódios eletrizantes 
que não explicam coisa alguma, 
pelo menos dois personagens 
principais irão morrer e depois 
aparecer de novo. E vai ser feito um 
final impactante que adiciona 264 
perguntas à lista já gigantesca de 
mistérios, mas todo mundo vai 
gostar. Quem viver verá.


