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Os Karas
E o “cara” que inventou o grupo de adolescentes
investigadores mais lido da literatura brasileira



ed
it

o
ri

al
 &

 e
xp

ed
ie

n
te

Havia alguns livros infantis em casa, em especial aquelas 
coleções de contos de fadas que incluía Chapeuzinho Vermelho, 
Cinderela e etc. Tinha também aqueles infanto-juvenis mal 
conservados que os meus irmãos mais velhos eram obrigados a ler na 
escola. Eram poucos os adultos, até porque nem meus pais nem meus 
irmãos tinham o hábito da leitura. O que predominava nas prateleiras 
das estantes eram livros didáticos e acadêmicos, basicamente, além 
dos espíritas.

Eu não me interessava por livros, os piores eram aqueles que a 
escola obrigava (aliás, nem chegava perto deles e era comum eu tirar 
nota ruim na prova). O estranho é que gostava de ler... gibi da Mônica 
e a revista Superinteressante.

Devia ter uns 11, 12 anos quando fui à casa do meu tio e minha 
prima mais velha fez a maior propaganda de um livro chamado A 
Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Ela o resumiu de forma 
apaixonada, com ênfase nos códigos “secretos”. Fiquei curiosa e pedi 
emprestado (era a primeira vez). E li, de verdade! Três dias com o 
nariz grudado no papel, encantada com a aventura dOs Karas. Acho 
que reli esse livro umas cinco vezes. A última para os meus sobrinhos 
(com algumas adaptações). 

Meio que por acaso, A Droga da Obediência virou um marco 
particular - assim como As Meninas, de Lygia Fagundes Telles, mas 
num segundo momento. Foi por causa dele que descobri o quanto era 
bom ler pelo simples prazer. Hoje, tenho uma pequena, porém 
diversificada biblioteca, e A Droga da Obediência está lá no meio como 
se fosse a moedinha n°1 do Tio Patinhas. A capa está amassada, as 
folhas amareladas, e marcado com o nome da minha prima na 
primeira página. Acho que nessa altura do campeonato, ela não faz 
mais questão que eu o devolva.

Conto essa história para você entender o quanto a presença de 
Pedro Bandeira nessa edição tem um significado especial. Ele é o 
escritor de literatura infantil e infanto-juvenil mais vendido no país. 
São mais de 20 milhões de exemplares distribuídos em mais de 40 
títulos. Imagine quantas pessoas mais ele iniciou no hábito da leitura. 
Você foi um deles? Já leu A Droga da Obediência?

ELEFANTE BU N° 38

EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, PRODUÇÃO E 
TEXTOS NÃO ASSINADOS:

Djenane Arraes

CAPA:

Ilustração de Eugênio Colonnese

COLABORADORES:

Leonardo de Moura, Dewis Caldas, Rúbia Cunha 
e Marcelo Leite.

AGRADECIMENTOS:

Bruno (volver), Pedro Bandeira, Fernando Rosa, 
Manoel Frasães.

BLOG PARA DOWNLOAD:

CONTATO:

CANÇÕES E AFINS:

Selfish Jean, Travis (aaaaaaaaaaahhhh 
selfish Jean. Viu o clipe? Muito bacana); New 
Slang, The Shins; Sugar Kane, Sonic 
Yourth; Blister In The Sun, Paddy Milner; 
Oh Boy, Transcargo; The Importance of 
Being Idle, Oasis; American Boy, Juliette & 
The Licks; Thirteen, Big star.

http://elefantebu.poraki.com.br

elefantebu@yahoo.com.br



su
m

ário
o guia/capa:

pato fu:

Os Karas e Pedro Bandeira

Plano Santos
ziniando:

Paddy Milner
Skatalites
Volver

para ouvir (ou não):

Little Joy
Travis
para ver:

o guia:

Casa da Colina e outros...

Tirania das Árvores

mundo geek:

Crepúsculo



p
at

o
 f

u

plano alto
Duas visões 

diferentes do curta-
metragem Plano 

Santos, dirigido 
por Fernanda 

Takai.

por Manuel Frasães

Para quem ainda não sabe, no Multishow 
existe um programa chamado “Essa História 
Dava um Filme”, que nada mais é do que a 
iniciativa de colocar um ator(a) ou músico(a) 
brasileiro(a) para contar uma história de ficção ou 
não-ficção com no máximo quatro minutos. Mas 
se você acha que é só chegar lá e ficar de 
coadjuvante vendo as coisas acontecerem, se 
engana. Quem aceita o desafio tem que escolher 
a história, roteirizar, selecionar locação, cenário, 
casting de atores e dirigir. Se não fosse o 
bastante, tem que gastar apenas R$ 1,5 mil e se 
possível filmar tudo em um único dia. Já 
passaram pelo programa Malu Mader, Di Ferreiro, 
Supla, Pitty, Gabriel Pensador e Fernanda Takai. 

Talvez você não saiba que Fernanda Takai 
além de cantar na Pato Fu e de ser mãe da Nina, 
além de fazer turnê com álbum solo, escreve 
contos e crônicas para os jornais Correio 
Braziliense e O Estado de Minas (que rendeu o 
livro Nunca Subestime Uma Mulherzinha). E foi 
um desses contos que ela resolveu transformar 
em imagens

O curta, Plano Santos (só passar no 
youtube e dar uma conferida), conta a história de 
um carinha que vai para Santos a trabalho 
enquanto todo mundo está indo para se divertir. 

Um de seus maiores desejos é deixar de ser apenas 
mais um anônimo, então decide procurar alguém na 
cidade que o ajude a ser popular. Pensa em Pelé, mas 
descarta logo, afinal, por ali é que ele não deve estar. 
Daí se lembra que o Bolinha (se você tem quase 
trinta, como eu, lembra muito bem dele) é santista 
também, mas o recepcionista do hotel lembra que o 
Bolinha já era. É aí que ele se recorda de uma Bolete 
(dançarinas do programa Clube do Bolinha) que 
nunca ria, nunca, e que é por meio dela que as coisas 
vão melhorar para seu lado. É isso que acaba 
acontecendo, de uma forma surreal, que não vou 
contar pra não estragar a surpresa.

No fim o curta não ficou tão bom assim. Talvez 
seja porque o lance surrealista estragou tudo para 
mim, mas isso é um problema comigo, já que não sou 
muito fã do gênero. Tem algo que achei muito 
interessante: as referências pop inseridos no curta. 
Para uma vocalista de banda pop seria algo até 
esperado certo? Existem duas referências, uma ao 
filme Tubarão, a outra ao filme Psicose, por meio da 
“refilmagem” da clássica cena do banheiro. Mas isso 
nem é o mais importante. O interessante é a 
proposta do programa em si, e convenhamos que 
para quem nunca teve qualquer experiência com as 
câmeras, até que Fernanda se saiu muito bem com a 
tarefa.



por Rúbia Cunha

Tenho visto grandes discursos entre “artistas” de que 
a sociedade não dá chance aos novatos, de que a elite 
dilacera os sonhos e que se queremos realmente fazer o 
nosso nome, temos que dar uma de Sílvio Santos e torcer 
para que o acaso sorria para nós. Eu que não acredito em 
coincidências e acasos, jogo minha mochila nas costas e 
busco os caminhos mais pedregosos possíveis.

Acredite, são extremamente recompensadoras as 
vitórias que podemos adquirir seguindo esse tipo de caminho 
e Fernanda Takai se mostrou como alguém que deve ser 
respeitada e admirada.

Dizem que se a fórmula está dando certo, não 
devemos inventar ou acrescentar novos ingredientes. Mas, 
ao fazermos isso, estamos privando nossa imaginação, 
nossa criatividade e quem sabe até mesmo genialidade?

Ser gênio não é apenas ser dotado de grande 
inteligência, mas é ser alguém que possui certa malícia e vê 
as possibilidades apresentadas no momento em que o 
mundo revela seus planos. É saber quando aproveitar esses 
momentos, e Takai soube aproveitar bem a oportunidade 
quando foi convidada para adaptar seu conto Primeiro de 
Maio, Nove da Manhã – publicado no Correio Braziliense – no 
programa Essa História Dava um Filme do canal Multishow. 

Plano Santos (Plano Santos, Brasil, 2008), é um 
curta onde a produção é realizada pela Conspiração Filmes. 
O princípio do programa é convidar uma pessoa que nunca 
mexeu com cinema, ou que pelo menos nunca esteve 
sentado na cadeira de diretor, para fazer um curta.

Sendo assim, a dinâmica da proposta do programa 
fica mais compreensível pouco antes do curta começar, 
quando podemos presenciar a simpatia de Takai mostrando 
sua compreensão e o conhecimento que ela adquiriu ao fazer 
uma equipe inteira trabalhar junto para que tudo se tornasse 
mais fluido.

A meu ver, a película nos mostra o eterno pesar que 
muitos seres humanos passam. A angústia que assola a 
humanidade quando o trabalho não reconhece nosso 
potencial e nos tornamos uma mera sombra que passeia por 
entre as pessoas. Não muito distante, planos mirabolantes 
são formulados, transcritos em papéis, sendo sonhados na 
forma que poderiam possuir até vir a realidade e nos tacar de 
volta ao chão lembrando Ícaro em seu sonho tresloucado.

Mas o próprio destino pode sorrir para nós em um 
momento inesperado, e a tão desejada e sonhada fama 
chega a caminhos um tanto quanto tortuosos.

É, Takai. Você em seu jeito simpático e tímido 
mostrou para esta peregrina que jamais devemos deixar de 
lado os nossos sonhos e que sempre se deve investir neles 
para que os quais se tornem realidade.

Meus sinceros aplausos e espero que não apenas eu, 
mas muitos reconheçam sua criatividade e até mesmo 
genialidade.

Genialidade? Sim! Pois de um modo inesperado, as 
entranhas de sua película me mostraram que eu tenho 
seguido o caminho certo.
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rap virou jazz
Big Pimpin é um clássico do rapper Jay-Z e 

um dos seus maiores trunfos comerciais. A letra é 
algo “sutil e delicado” onde um cafetão diz que faz 
e acontece com as mulheres. Coisa que deixa o 
“segura o tcham” parecer inocente. Foi lançada 
em 2000 com produção do badalado Timbaland, 
chegou ao topo das paradas e ainda foi a vedete de 
processos jurídicos por causa de direitos autorais. 
Enfim, a música é um “espetáculo” em vários 
sentidos.

Muita gente já fez cover de Big Pimpin. 
Uma das mais recentes e interessantes ficou a 
cargo do britânico Paddy Milner. A parafernálha 
eletrônica típica do hip hop norte-americano deu 
lugar ao som orgânico protagonizado pelo piano 
indie virtuoso e baquetas só para fazer uma 
percussão. A linguagem também foi amenizada, 
versos sofreram modificações aqui e ali, e a letra 
foi cortada ao meio. O hip hop virou jazz e a 
sacanagem vulgar original ganhou classe dentro 
do possível. 

Paddy a lançou como um single isolado 
(não está incluída em nenhum de seus discos) e 
está disponível na página oficial com direito a um 
vídeo clipe promocional bem feito. Não é possível 
dizer as razões que levaram Paddy a fazer o cover, 
mas pelo cuidado da produção leva a crer que seja 
uma estratégia para lançar algo novo depois do 
lançamento do excelente Based On a True Story, 
porém com pouco apelo de público. É aquela 
história: a música é ótima e acessível, os críticos 
só falam bem, mas pouca gente conhece por 
alguma razão estranha. Então, não custa nada 
trabalhar um pouco no sentido de torná-lo mais 
visível ao usar um cover de um hit, mesmo que ele 
pareça estar tirando sarro.

Essa não é a primeira vez que Paddy pega 
clássicos e os fazem ficar ainda melhores em cima 
do seu piano. Foi assim com uma Unsquare Dance 
mais nervosa e muito elogiada por Dave Bruback, 
onde ele chegou a comentar que “não modificaria 
uma nota que fosse da versão de Paddy”. No lado 
“indie e pop” da força, o jazzman britânico 
arriscou ainda com Blister in The Sun (Violet 
Fammes) e Hey Bulldog, uma música que 
consegue ser lado B dos Beatles até hoje. A 
primeira ficou mais melodiosa (sem falar que 
Paddy canta muito melhor que Gordon Gano), e a 
segunda ganhou velocidade e metais.

A página oficial é  A 
partir de lá é possível seguir para as demais, como 
Youtube, MySpace e Last FM (esta ultima permite 
o download gratuíto de algumas músicas).

 www.paddymilner.com



questão de oportunidade

Se conselho fosse bom, seria vendido. Não é esse 
o dito popular? Mas a máxima será ignorada 
sumariamente agora. O conselho aqui é: esteja sempre 
atento a agenda cultural da sua cidade e não, nunca, 
jamais menospreze uma atração só porque você não 
conhece. Aliás, faça um esforço e “perca” uns cinco 
minutos do seu tempo numa pesquisa rápida na internet 
só para saber se o evento é do seu gostou ou não.

O Skatalites veio a Brasília pela primeira vez em 
abril deste ano para lançar um DVD. Lembro que na época 
cheguei a vê-los no noticiário e não dei a mínima bola. 
Essa história de big band jamaicana não me pareceu boa 
coisa. Ledo engano. Quase seis meses depois (olha a 
ignorância) me dei conta da tamanha burrice e da 
oportunidade perdida.

Skatalites é a mais tradicional banda jamaicana de 
ska. Foi fundada em 1964 para tocar aquele que é a maior 
expressão musical da ilha caribenha que fala inglês. A 
origem do ska por si só é fantástica no sentido que os 
músicos conseguiram fazer a fusão do jazz e do blues com 
calypso (sim, calypso) para formar algo original. 

No início eram 11 integrantes, entre eles Tommy 
McCook, Lester Sterling, Rolando Alphonso e Johnny 
Moore. Gravaram o disco ainda no mesmo ano de 
fundação, e ainda tiveram a delicadeza de contribuir 
ainda mais ao lançar novos músicos e bandas, entre eles 
The Wailers, nos shows que conduziam. Infelizmente a 
primeira fase dos Skatalites teve vida breve. Um dos 
líderes da banda, o gênio musical e trombonista Don 
Drummond, foi réu confesso e condenado pelo 

assassinato da namorada em 1965. A carreira 
musical de Drummond pode ter acabado de 
forma triste, mas não antes dele colocar uma 
composição sua, Man In The Street, no top 10 
britânico. O trombonista ainda assinou cerca de 
200 skas lançados só naquele ano. Com a prisão 
do líder e compositor mais inspirado, a banda 
acabou ainda em 1965. Drummond morreu na 
prisão quatro anos depois.

Cada integrante seguiu seu caminho com 
outros projetos na Jamaica ou em outros países. 
A oportunidade de uma reunião, nesses eventos 
comemorativos, aconteceu em 1983. As coisas 
deram certo e a banda continuou a trajetória a 
partir daí. Hoje o Skatalites tem nove 
integrantes, apenas três da formação original: 
Lloyd Knibb, Doreen Shaffer e Lester Sterling. 
São 24 discos gravados e um DVD para contar a 
história e vários prêmios pelo caminho.

Se fosse montar uma lista para que 
aquele que não conhece pudesse fazer uma 
rápida apreciação, então aí vão cinco jóias: 
Garden Of Love, Guns of Navarone, Dragon 
Weapon, Around The World e a estonteante 
(Music Is My) Occupation.

E fica a lição. Pesquise, não menospreze, 
ou você corre o risco de perder a oportunidade 
por ignorância de ver de perto algumas lendas 
vivas que continuam a produzir maravilhas.

Djenane Arraes



novo recife





Elefante Bu - Queria que você começasse falando 
justamente do segundo disco, Acima da Chuva, e do 
repeteco da parceria com o Fernando Rosa e a Senhor F.

Elebu - Você consegue ter esse olhar mais distanciado 
do segundo disco em relação ao primeiro? Maturidade, 
com certeza. Boas letras... o som que já se caracteriza 
como da Volver. Mas e o que mais?

Elebu - Desculpe se eu te colocar na panela agora, mas o 
que raios é a tal maturidade musical?

Bruno Solto - O Fernando é um cara que sempre 
admirei como jornalista e garimpador musical. Sua 
postura, seus pontos de vista, enfim. Quando gravamos 
nossa primeira demo, mandei uma cópia para ele e 
estabelecemos contato. Quando terminamos de gravar o 
Canções Perdidas Num Canto Qualquer (nosso primeiro 
disco) mandei outra cópia. Ele gostou e disse que 
gostaria de lançar pelo recém-criado selo Senhor F 
Discos. Ficamos eufóricos e começamos uma parceria 
muito legal em termos de estratégias, postura, carreira. 
Estamos muito satisfeitos em fazer parte do selo. 

Bruno - Pois é. Existe uma grande diferença entre o 
primeiro e o segundo disco. Para o bem e para o mal, 
acho que estamos mais seguros e maduros 
musicalmente. Foi um passo a frente em termos de 
melodias, letras e arranjos. Existe uma série de fatores 
que ajudaram: a entrada de Zeca Viana na bateria. Ele é 
um cara menos técnico do que nosso baterista anterior, 
porém é mais criativo e também é compositor e tal; 
peguei mais a manha de compor, afinal, a primeira 
música que fiz na vida foi Lucy que está no primeiro 
disco; tive um maior cuidado nas letras e nesse meio 
tempo, moldei e descobri meu jeito de cantar. No 
primeiro disco, tudo era novidade e não tivemos tempo 
pra descobrir nada. Foi tudo espontâneo. Por isso acho 
que o primeiro disco é tão bom. Tinha uma certa urgência 
punk e representa muito bem o que foi aquele momento 
nosso de ter acontecido tudo muito rápido e de assimilar 
as influências nas composições. Aquele período foi uma 
escola. No Acima da Chuva as coisas foram mais bem 
pensadas e tivemos maior cuidado com timbres e 
arranjos.  

Bruno - É o começo do fim! (risos)

Djenane Arraes

A cidade de origem é Recife, capital de 
Pernambuco e palco do movimento musical 
do país mais revolucionário desde a 
Tropicália. O Mangue Bit, liderado por Fred 04 
e Chico Science, revolucionou em meados da 
década de 90 ao inserir ritmos regionais e 
tradicionais dentro de uma abordagem 
moderna utilizando a eletrônica, o rock e o hip 
hop.

Uma década depois, a idéia de 
“modernizar o passado” está mais para 
“revisitar o passado” na visão dos novos 
músicos. Ou isso ou a simplicidade do rock. Os 
elementos regionais já não fazem 
necessariamente parte do som das bandas 
pernambucanas nascidas no novo século. É o 
caso da Volver, um quarteto dos mais 
interessantes que apareceu por lá. O passado 
em questão passa pela Jovem Guarda e 
Roberto Carlos, pelos Beatles, influências 
presentes de forma quase explícita nos dois 
discos lançados pela banda: Canções 
Perdidas Num Canto Qualquer e Acima da 
Chuva. Ambos lançados pelo selo Senhor F e 
com o “certificado de qualidade e garantia de 
boa coisa” do jornalista Fernando Rosa. 

Acima da Chuva foi lançado não faz 
muito tempo no MySpace para download, 
num lance de marketing diferenciado para 
uma banda que figura dentro do cenário 
independente alternativo brasileiro. Mas o CD 
físico também está disponível e traz um 
bonito, ainda que simples, projeto gráfico 
idealizado pelo guitarrista Bruno Solto e pelo 
baterista Zeca Viana. Completam a banda o 
baixista Fernando Barreto, e o outro 
guitarrista Kleber Croccia. 

O Elebu bateu um papo com Bruno 
Solto.



Elebu - Boa! (mais risos)

Elebu - Concordo. A velocidade do som tem muita 
relação com a idade, não necessariamente com 
amadurecimento musical. Até porque isso é uma 
evolução contínua e não há como apontar o ponto que 
acontece o tal momento mágico do amadurecimento... 
eu pelo menos acredito nas coisas por esse ponto.

Elebu - Você falou da troca de um integrante, e teve 
ainda o Diogenes que deixou a banda, mas ainda assim 
ele participou bastante do disco... só que ele está na 
Inglaterra, não é isso? É uma coisa muito louca 
integrante virar "participação especial". Como foi isso 
daí? Por internet?

Elebu - Falando em Europa, a banda tem recebido boas 
criticas na imprensa européia. A Europa é um mercado 
que desperta bastante a atenção de vocês? Já tocaram 
por lá?

Bruno - Mas, é isso de às vezes você ficar trabalhando 
muito em cima de uma música quando, muitas vezes, 
ela já aparece pronta. Com a experiência você sabe que 
pode ficar melhor. É esse o tipo de maturidade a que 
estou me referindo. Ter a intuição de saber quando é 
hora de parar. Agora muitas vezes as pessoas acham 
que se o som for menos rápido, é porque está 
amadurecendo. Não acho que seja por aí.

Bruno - Exato. A mudança na pegada e na sonoridade 
da banda não foi algo planejado. Simplesmente 
aconteceu. Acho que até antes de terminar de compor o 
Canções Perdidas. Se você escutar a última música do 
disco, Com Sabor de Choque Elétrico, vai ver que não 
parece a mesma banda do resto do disco. Essa foi a 
última música que compus para o nosso disco de estréia.

Bruno - Não foi bem assim. Na verdade o disco já estava 
pronto há mais de um ano e, por falta de grana, ele ficou 
encostado. O Diógenes ainda estava na banda. A única 
música que ele não gravou foi Clarice. 

Bruno - Ainda não tocamos lá. Gostaríamos muito, mas 
a grana curta é que dificulta as coisas. Mas estamos 
tranquilos e trabalhando pra que possamos mostrar 
nossas músicas por lá. Vai acontecer na hora certa.

Elebu - Vocês gravaram um DVD, não foi mesmo?

Elebu - Queria que você comentasse algumas palavras 
do Fred 04. Em resumo ele disse que na verdade o 
mangue bit foi mais uma "movimento" de mídia do que 
musical propriamente dito até porque o manifesto que ele 
escreveu na verdade era um release. E hoje a impressão 
que passa nessa mesma "mídia" é que a atual geração 
que não faz um som sem tanta mistura, como vocês, a 
Vamoz!, parece uma negação daquilo que foi nos anos 90. 
Mas entre vocês aí em Recife essa idéia do mangue bit foi 
um obstáculo a ser superado para quem não seguiu essa 
linha? 

Bruno - Gravamos nosso primeiro DVD no dia 14 de 
setembro no Teatro de Santa Isabel, que é o mais 
tradicional e bonito de Recife. Foi um dia muito especial 
para nós: o teatro estava lotado e todo mundo cantando 
junto... foi uma energia incrível! Para nós da banda, foi 
um reconhecimento de todo o trabalho feito até então. De 
ser uma banda em Recife que não faz um som regional e 
conseguir lançar dois discos e gravar um DVD com 
dinheiro do próprio bolso.

Bruno - Entendo o que o Fred quer dizer. Foi um grande 
movimento de mídia, mas também foi uma revolução 
musical (independente do mérito "original"). Acompanhei 
o boom do mangue bit e gosto da Mundo Livre S/A e da 
Nação Zumbi. Só não concordo com a impressão de que 
estamos negando a geração 90. Respeito e até gosto de 
muitas bandas que fizeram parte do movimento, porém, 
não é a MINHA realidade! Não vou negar quem eu sou em 
prol de uma música "nossa". Me criei ouvindo Beatles, 
Jovem Guarda, Rolling Stones, etc. E essa é minha 
verdade. Meu gosto musical começou a ser moldado lá 
atrás. Não vou colocar uma alfaia na banda para tentar 
ser reconhecido pelos radicais de plantão. O problema de 
ter uma banda que não tenha elementos regionais em seu 
som, aqui em Recife, é que ainda existe em alguns 
setores do governo, um ranço daquela época. 
Resumindo: Recife foi o centro das atenções da música 
pop durante um período. E muitas pessoas não 
superaram a perda de atenção por parte da mídia e ainda 
estão querendo viver nos anos 90. A própria Nação não 
parou no tempo. Os tempos mudam. O público procurou 
por novas sonoridades e formatos. Deixem o mangue bit 
descansar na história! Bola pra frente!
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little joy
Little Joy. Como a tradução ao pé da letra diz: pequeno prazer. 

E se for querer interpretar algo mais em relação ao nome, vai perceber 

que ele diz alguma coisa assim: olha, isso daqui é para diversão, um 

projeto leve, desencanado.

O problema é que tem um monte de gente por aí alardeando o 

novo projeto de Rodrigo Amarante feito em parceria com Fabrízio 

Moretti (baterista dos Strokes) e namorada é algo mais. Não é bem 

por aí.

Você encontra no primeiro disco homônimo do trio Little Joy, 

peças musicais simples, estilo retrô e muito suaves. Boa parte dele 

desce tão macio pelos ouvidos que possibilita a mente divagar a ponto 

de esquecer que o som continua. Sim, é um trabalho fantástico dentro 

de uma esfera intimista, minimalista. Só que tem momentos de tédio, 

não é comercial, é pouco provável que vá tocar em rádio e tampouco 

vai alçar Rodrigo Amarante na posição de guru brasileiro para norte-

americano bajular. É bobagem ter esses vislumbres. Besteira achar 

que Little Joy veio para mudar alguma coisa, e é uma tremenda perda 

de tempo cavar temas profundos (com o perdão do trocadilho) e 

barulhos originais ao longo das 11 faixas do disco. Little Joy, o disco, é 

apenas um trabalho bacaninha de uma banda que nem se sabe se é 

para valer. 

Quer saber o que casa bem com o som do trio? Deitar na rede, 

beber água de côco, chupar dindim, jogar baralho, ouvir a banda 

enquanto se dirige numa estrada litorânea pouco movimentada, rir de 

uma piada bem contada, roubar camarão do prato da irmã. Enfim, 

curtir pequenos prazeres sem importância. 



selfish jean
e outros

Uma das maiores virtudes de qualquer banda 
passa longe do que dizem ser o tal amadurecimento. 
Mais do que isso, a qualidade real é a capacidade de 
se reinventar. Não tanto quanto Madonna – que é um 
caso extremo dentro de um jogo comercial onde 
algumas vezes ela consegue até revolucionar e 
noutras se constrange ao tentar seguir uma moda 
que não é a sua. Talvez o maior exemplo em 
atividade do pop internacional seja o U2. Apesar do 
Bono ser um chato que aparece mais que deveria, 
ele trabalha muito bem com o The Edge, que é o 
gênio. É o maior responsável pelo U2 se renovar 
mantendo dentro do próprio estilo.

O tal “se reinventar” não é tarefa simples, no 
entanto. Tem tanta gente boa por aí que pára no 
“mais do mesmo”, ou não é seguro bastante para 
fazer mudanças significativas. É o exemplo do 

Travis. O disco lançado no ano passado, The Boy With No 
Name, é quase uma perfeição dentro do estilo que o quarteto 
escocês consagrou de músicas melancólicas. Se pensar bem, 
o que distingue o trabalho em questão e o clássico da banda, 
The Invisible Band, é a maior quantidade de hits em forma de 
baladas perfeitas. Qual a diferença entre os hits Sing (The 
Invisible Band), Turn (The Man Who) e Closer (The Boy With 
No Name)? São grandes canções, não há dúvida, mas que 
mantém a mesma fórmula do sucesso. Travis é uma banda 
que os críticos regulares classificam de “madura”, só que tal 
“qualidade” não quer dizer muita coisa.

Mas entre as faixas do The Boy With No Name há uma 
que pareceu um ensaio de reinvenção. Selfish Jean tem 
velocidade superior à média das canções do Travis, possui 
humor ácido apesar da dor-de-cotovelo, o refrão não fica 
repetindo eternamente uma única palavra, é riquíssima em 
referências e é um pop perfeito que cola igual super bonder. 
Para começar, o título é uma brincadeira com o livro The 
Selfish Gene, de Richard Dawkins sobre evolução natural. Os 
samples da bateria foram tirados de Lust For Life de Iggy Pop, 
e a letra em si é uma referência direta a Standing On My Own, 
um lado B da própria banda.

Em outras palavras, Selfish Jean tem todos os 
ingredientes que caracterizam o Travis, mas com algo mais. 
Nesse sentido, é sim um passo adiante e por isso mesmo é tão 
excitante. O porém é que ela é uma ilha dentro de um disco 
“mais do mesmo”.  
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De médico e louco, todo mundo tem um 
pouco.

Esta frase conhecida já foi utilizada em 
filmes de terror. Em alguns casos a fórmula gerou 
clássicos admiráveis como O Médico e o Monstro, 
em outros, os médicos insanos, que mortos por 
seus pacientes, transformam um ambiente em 
um lugar mal-assombrado.

A Casa da Colina (House on Haunted Hill, 
EUA, 1999) é um bom exemplo que mistura 
fantasmas, casas possuídas e mortes das mais 
variadas. Mas paremos por aí, já que essa versão 
é um remake do filme de William Castle, que tinha 
uma linha de humor mais macabro do que a 
película de 1999.

Essa fórmula acaba gerando desgosto 
para os diretores que resolvem usar e abusar do 
tema, e no anseio de proporcionar bons sustos, 
eles pecam, exageram, ultrapassam os limites da 
sanidade e o resultado disso é que as seqüências 
podem ser desastrosas, como De Volta a Casa 
da Colina (Return to House on Haunted Hill, 
EUA, 2007). A seqüência ficou tão 
tresloucada, que de uma casa possuída por 
fantasmas de pacientes torturados e do 
médico que morreu nas mãos deles, ela 
passou a ter a presença de um culto ao 
demônio que enlouqueceu o médico ao 
ponto de que ele usasse seus pacientes 
como sacrifício à veneração que ele possuía.

A casa que antes trancava suas 
portas, aprisionando suas vítimas e fazendo 
de tudo para matá-las, passou a dar 
passagem para quem escapava logo no 
começo, deixando claro para sua presa 
“venha, volte aqui. Sem você não terá graça. 
Afinal, você é a mocinha do filme que precisa 
passar pelo pão que o diabo amassou”.

Como não podia deixar de ser, por 
mais que você grite “deixa o povo morrer. 
Que se danem todos. Hey! Para onde você 
está indo? Volta! Volta! Putz, como odeio 
gente burra”, acredite a mocinha ainda não 

Rúbia Cunha

escutará seus apelos e você acabará ficando no 
sofá, vendo a seqüência, sabendo da alta 
percentagem de se arrepender amargamente, 
só que desta vez torcendo pela casa para que ela 
mate a mocinha. Novamente seus apelos não 
serão escutados. O que é uma pena por sinal, 
pois adoro quando os diretores colocam o mal 
para vencer.

Infelizmente isso não ocorre nem em 
Treze Fantasmas (13 Ghosts, EUA/Canadá, 2001), 
que tem uma senhora trilha sonora pesada, tão 
pouco em Asylum – Não Estamos Sozinhos 
(Asylum, EUA, 2007).

Eu já tinha pensado que De Volta a Casa 
da Colina havia superado tudo que poderia vir 
de desastroso nos ingredientes, médico louco, 
tortura, fantasmas. Mas os diretores ainda não 
desistiram de nos fazer rir, falar mal e pensar no 
por que continuamos a nossa busca por algo 
digno de nos assustar.

Chega aqui mais perto e confessa para 
mim. Você sendo estudante, recebendo avisos 
de que deve tomar cuidado com o dormitório 
novo, descobrindo que o local já foi um hospício, 
onde um médico torturava seus pacientes, que 
os pacientes se rebelaram e o torturaram e que 
um incêndio destruiu o lugar... permaneceria 
ali?

Bom, só se você for corajoso, não 
acreditar em fantasmas e ser sensato, o que não 
é o caso do grupo de estudantes, que buscam 
sarna para se coçar e que começam a morrer de 
forma estranhas.

Mas os momentos mais hilários são com 
as falas do médico louco, e com o fato de que a 
mocinha consegue pegar uma das agulhas de 
tratamento do médico fantasma.

EPA! Espera lá! Como é que é? A mocinha 
pegou um instrumento cirúrgico de um médico 
louco fantasma que tortura e mata suas 
vítimas?

Se você quiser arriscar, saiba que 
estamos bem longe da nossa parada final.
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O papel é uma prisão. Para o escritor, ele é o que prende a referência 
e enjaula seus textos em um espaço que às vezes é curto demais para 
mostrar todas as idéias. Mas acho que a coisa, na essência, vai muito além. 
Já escrevemos na pedra e era difícil. Palavras tinham peso, forma, textura e 
mais durabilidade. Algo destinado a registrar apenas os grandes feitos, a 
reconhecida sabedoria, as linhagens de reis e os dizeres de deuses.

Dentre pergaminhos e outras coisas mais, chegamos ao papel. Esse 
Frankenstein de pedaços de árvores que retalhamos e que hoje levanta-se 
contra nós. Essa prisão de celulose e cola que imitamos na tela do 
computador, quando meu programa de textos faz questão de mostrar-me 
uma página em branco. Afinal, nem a informática conseguiu substituir em 
definitivo ou conter o avanço dessa importante mídia do homem 
contemporâneo. Ainda lidamos com envelopes e bordas cortantes a cada 
segundo. Da pedra, a página herdou somente o peso simbólico e o desenho 
de letras frias. Mas quer dor como a de um corte de papel?

Todos os dias eu sou bombardeado por papéis de tantas formas e 
lembrado deles de mais tantas outras. Sei que preciso de alguns que digam 
ao mundo o que eu sei. Saber falar inglês, digitar bem, lidar com máquinas 
ou com pessoas não me basta sem as escrituras que comprovem tal. De 
manhã tem sempre um montinho de papel na minha porta, habilmente 
recortado e desenhado para mostrar-me tudo o que eu deveria ficar 
sabendo, sobre as últimas 24 horas. Na rua, pego alguns para saber que 
lojas me pedem dinheiro, onde peço dinheiro emprestado para gastar nelas 
ou qual político tem a melhor relação Photoshop-gráfica, o nome mais 
curioso e o ar mais pitoresco.

É engraçado como tudo isso vem em árvores que o homem molda à 
sua vontade. Em parte, acho que vejo a natureza vingada de forma um 
tanto poética. Lascas de madeira e pigmentos são nossa prisão mais 
insensível e invisível. Tenho papéis na minha carteira só para afirmar que 
sou um cidadão ou que posso guiar mais de meia tonelada de metal em alta 
velocidade sem ir preso. Consigo imaginar um mundo pós-apocalíptico em 
que arqueólogos alienígenas virão estudar uma estranha raça vegetal que 
algum dia terá dominado primatas em meio a uma bizarra relação 
simbiótica. Convenhamos, o papel já até assumiu uma vida cibernética que 
filmes trash dos anos 80 diziam que nós mesmos já teríamos, na virada do 
ano 2000.

E aqui admito. Sinto-me atrasado e lento, quando acho que meus 
olhos não conseguem acompanhar o correr de tantas letras. Forço os olhos 
para adaptar-me aos termos que me são impostos, pela velocidade dos 
grandes parques gráficos do mundo. Sinto-me bombardeado por 
manchetes em seus vôos rasantes, antes do pouso na próxima banca de 
jornal. Olham-me como abutres, com profundos olhos de celulose. As 
árvores que transformamos, transformando-nos de volta.

Marcelo “Addam” Leite



os karas
e o cara



Djenane Arraes

Chumbinho é um garoto muito esperto, 
além de ser um observador diferenciado. No 
colégio Elite de São Paulo havia uns caras mais 
velhos que ele admirava. Mas gostava tanto 
que passou a segui-los igual um espião 
profissional. Os caras nem se deram conta que 
um moleque de cabelo encaracolado e nariz 
empinado estava na cola deles. 

O garoto conseguiu reunir as mais 
impressionantes informações. Descobriu 
códigos secretos. Aprendeu a combinar esses 
mesmos códigos em mensagens que seria 
preciso perícia para decifrar. Memorizou gestos 
e constatou que vários tinham significados de 
comando. Ele sabia até o que esses garotos 
mais velhos faziam em suas atividades extra-
curriculares e onde se reuniam.

Mas não seria muito inteligente, depois 
de um trabalhão, ele chegar e se apresentar do 
nada e levar um fora. Seria preciso provocar 
impacto. Logo, Chumbinho teve paciência para 
esperar o dia exato, um evento diferente, para 
então surpreendê-los e, quem sabe, 
conquistar o seu lugar na turma. Quando viu 
uma movimentação di ferente, uma 
convocação para ação, Chumbinho soube que 
era o momento. Subiu no forro dos vestiários 
do Elite e flagrou os caras, quer dizer, os Karas 
iniciando uma investigação.

Estavam lá Calú, o grande ator da 
turma e mestre dos disfarces, Crânio, como o 
próprio apelido diz, um rapaz diferenciado por 
sua inteligência e pensamento lógico, Magrí, a 
única menina do grupo e atleta de nível 
olímpico. E, por último, aquele que fez a 
convocação, o líder Miguel. O então quarteto 
não ficou feliz com a invasão de Chumbinho. 
Sem problemas, Karas, porque o moleque 
teria muitas oportunidades de mostrar que 
tinha a acrescentar com sua coragem e 
destreza.

Os Karas fazem parte do universo 
literário infanto-juvenil brasileiro. Criados por 
Pedro Bandeira, o primeiro livro com os 
personagens, A Droga da Obediência, foi 
lançado em 1984. O sucesso não tardou e ler 
as aventuras dos jovens transformou-se num 
marco da década tanto quanto as séries Para 
Gostar de Ler e Vaga-Lume, da editora Ática. 
Um feito tão expressivo que surpreendeu até o 
próprio autor. “Hoje eu entendo o porquê do 
sucesso de A Droga da Obediência. Mas 
quando a escrevi, não podia imaginar que esse 
sucesso fosse tão grande que o transformou 
num clássico que agrada a adolescentes há 

mais de vinte anos, apenar das enormes 
mudanças tecnológicas e sociais ocorridas 
nesse período”, disse Pedro. Estima-se que 
mais de 1,5 milhões de exemplares de A Droga 
da Obediência tenham sido vendidos no Brasil. 
Ele também é um dos poucos títulos de Pedro a 
ser traduzido para outros idiomas. 

A popularidade do clássico infanto-
juvenil não apenas garantiu a sobrevivência da 
história ao longo dos anos como também deu 
origem a uma série com mais quatro livros a 
partir dos anos 90, que inclui Pântano de 
Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e 
Droga de Americana. Houve um quinto, a 
Droga Virtual, que chegou a ser lançado, mas 
Pedro Bandeira optou por tirá-lo de circulação. 
“Tratava de computadores e isso muda tanto 
que torna impossível que o livro se sustente”, 
exp l i cou.  Todos possuem h is tór ias  
independentes, embora existam conexões, ou 
seja, seria interessante ler a série na sequência 
para captar certas nuances, mas quem 
começar pelo último, por exemplo, vai 
entender a dinâmica com perfeição.

O que fazem esses Karas? É um grupo 
de estudantes adolescentes investigadores. A 
história acontece sempre em torno de um 
crime ou uma série deles que de alguma forma 
afetam os garotos. No primeiro, por exemplo, 
havia uma onda de sequestros de estudantes 
dos colégios mais privilegiados de São Paulo. 
Quando um dos alunos do Elite desapareceu, 
os Karas se reuniram para tentar decifrar o 
mistério. Suas ações acabam os levando a um 
grupo industrial sinistro que desenvolvia uma 
droga do controle da vontade. Já no mais 
recente, Droga de Americana, a filha do 
presidente dos Estados Unidos vai fazer uma 
demonstração de ginástica artística no colégio 
Elite, mas um grupo armado invade os 
vestiários e, na confusão, sequestra Magrí por 
engano. Os Karas, com a ajuda do detetive 
Andrade (um personagem fundamental na 
série), lutam contra o tempo para descobrir 
quem são os criminosos e onde está Magrí 
antes que os bandidos percebam o erro e 
matem a jovem.

Pedro explicou que a opção pela 
temática do enredo policial e de mistério não 
vem de qualquer tipo de influência literária ou 
preferência pelo gênero. “Meu tema são as 
emoções humanas. Os enredos aventurosos ou 
de suspense são apenas os trilhos por cima dos 
quais corre o trem das emoções”. 

O grande mérito do escritor ao criar os 



Fanfiction
Na entrevista com Pedro Bandeira, 

foi perguntado o que ele achava da 
produção de fanfictions em sites e blogs, e 
se a atividade poderia revelar bons 
escritores. Pedro confessou desconhecer a 
atividade embora acredite que o “brincar 
de escrever” seja um ato saudável. Como a 
dúvida pode ser de outras pessoas 
também, não custa nada explicar.

Como o próprio nome diz, é uma 
“ficção de fã” ou “história de fã”. É quando 
você recria histórias usando personagens 
já existentes. Pode ser da sua série de TV 
favorita, de um livro, ou de qualquer outro 
veículo. A condição é básica é gostar muito.

Quem escreve essas histórias de fãs 
geralmente são adolescentes ou jovens 
adultos. Numa fanfiction (ou fanfic) a 
pessoa pode alterar os rumos de uma 
história “oficial” e produzir um final que lhe 
agrade mais, ou mesmo inventar algo 
completamente novo. Há, inclusive, a 
página fanfiction.net que funciona como 
uma de central de escritores do gênero do 
mundo inteiro. Lá encontra-se fanfics 
escritos em mais de 15 idiomas, inclusive o 
português. Se você clicar na categoria 
“livros”, por exemplo, verá que existem 
mais de 350 mil só do Harry Potter, já na 
categoria “filmes”, o mais popular é série 
Guerra na Estrelas (cerca de 20 mil). Tem 
até a categoria “games”, onde pode-se 
encontrar mais de 38 mil inspiradas no jogo 
K ingdon Hear ts .  Há  também a  
possibilidade de buscar uma história de 
acordo com o gênero, tamanho, idioma, 
classificação indicativa e até pelo 
personagem central.

Não há uma fanfic inspirada nos 
personagens dA Droga da Obediência ou de 
ou t ros  de  Pedro  Bande i ra .  Em 
compensação, lá está registrado um plágio 
descarado do livro, só que ao invés de Calú, 
Magrí e Chumbinho, os personagens são de 
um mangá. 

O curioso é que, ao passo que 
existem poucas fanfictios dos Karas pela 
rede, os personagens estão presentes em 
muitos fóruns, em especial de sites 
dedicados a série Harry Potter.

personagens foi dar a cada um deles um ar de 
super-heróis – cada um tem uma habilidade 
especial – que integram uma espécie de “Teen 
Titans” com Nancy Drew, mas que na verdade 
não passam de adolescentes normais e 
imperfeitos que erram bastante, que estão 
abertos ao amor e tem os sentimentos à flor da 
pele. Isso faz com que o jovem leitor, em 
especial aquele de 11, 12 anos, tenha uma 
identificação maior com os Karas e com os 
temas típicos da idade que estão presentes nas 
histórias secundárias.

Uma curiosidade é que os Karas teriam a 
chance de ficarem ainda mais populares se 
produções baseadas na série para a TV e cinema 
tivessem sido levadas adiantes. “Tudo sempre 
parou no orçamento, sempre caro demais para 
a realidade do cinema brasileiro”. Mas Pedro 
deixou no ar a possibilidade de uma adaptação 
americana. Se concretizado, um filme dos Karas 
seria uma consagração definitiva da excelente 
criação de Pedro e o seu reconhecimento em 
terras internacionais. Ao mesmo tempo, 
poderia ter um gosto meio amargo se 
personagens brasileiros residentes de uma 
megalópole como São Paulo e todas as suas 
peculiaridades virarem norte-americanos.

O cara

Pedro Bandeira é um dos escritores 
brasileiros que mais vendem livros infantis e 
infanto-juvenis no país e talvez um dos mais 
importantes da categoria ao lado de Ruth 
Rocha, Ana Maria Machado, além do imortal 
Monteiro Lobato. Ao longo de 25 anos dedicados 
exclusivamente ao ofício, publicou mais de 70 
títulos e vendeu cerca de 20 milhões de 
exemplares. A Droga da Obediência e o infantil 
O Fantástico Mistério de Feiurinha estão entre 
os mais conhecidos.

É bem verdade que uma parcela das 
vendas deve-se à adoção dos livros pelas 
escolas. Algumas, inclusive, ainda seguem a 
linha de obrigar o aluno a ler um determinado 
título. Um tipo de abordagem, aliás, que Pedro 
condena. “Nada no ensino deve ser obrigatório. 
Ensinar é seduzir. Se o professor não conseguir 
seduzir os alunos para a Matemática, eles 
jamais gostarão da Matemática. O caso da 
Literatura, porém, é ainda mais grave, pois os 
livros são feitos para agradar, para divertir. 
Transformar sua leitura em algo imposto, 



Alguns Livrosobrigatório, diminui muito a própria essência da 
arte”.

Natural de Santos, Pedro estudou e fez 
carreira em São Paulo. Formou-se em Ciências 
Sociais e trabalhou como jornalista na revista 
Última Hora, e depois na Editora Abril. O curioso 
é que Pedro começou a escrever contos como 
forma de complementar a renda. Só que ele 
tomou gosto pelo ofício e já início dos anos 80, 
tinha escrito histórias que se tornariam clássicos 
pouco tempo depois. Em 1983, quando chegou 
ao mercado o seu primeiro livro infantil O 
Dinossauro Que Fazia Au-Au, Pedro largou o 
jornalismo e passou a se dedicar com 
exclusividade à literatura para crianças e 
adolescentes. “Escrever para um determinado 
público é o mesmo que ocorre com a medicina: 
por que alguém escolhe ser pediatra em vez de 
geriatra ou ortopedista? Trata-se de uma 
questão de especialização”.

É fã de Monteiro Lobato, Machado de 
Assis entre outros grandes autores. Por vezes 
tem idéias de produzir histórias baseadas em 
clássicos pois acredita que ao falar de temas em 
comum pode mais tarde despertar o interesse 
do jovem leitor para obras universais. Foi o caso 
de A Hora Da Verdade, outro clássico de Pedro 
lançado nos anos 80 e que teve inspiração direta 
em Dom Casmurro, de Machado de Assis, e 
Otelo, de William Shakespeare. O conhecimento 
dessas obras é tão grande a ponto de Pedro 
afirmar ser um dos poucos a ter certeza que 
Capitu nunca traiu Bentinho.

- A Droga da Obediência
- Pântano de Sangue
- Anjo da Morte
- A Droga do Amor
- Droga de Americana
- A Hora da Verdade
- Prova de Fogo
- O Poeta e o Cavaleiro
- Gente de Estimação
- A Marca de uma Lágrima
- O Mistério da Fábrica de Livros
- O Vírus Final
- Como Conquistar essa Garota
- Malasaventura: Safadezas do 
Malasarte
- De Punhos Cerrados
- Alice no País da Mentira
- Brincadeira Mortal
- O Grande Desafio
- O Par de Tênis
- Mariana
- Descanse em Paz, Meu Amor
- Desastre na Mata
- O Fantástico Mistério de 
Feiurinha
- Horas de Desespero
- O Dinossauro Que Fazia Au-Au
- Papo de Sapato (com Ziraldo)
- Histórias Apaixonadas
- Rosaflor e a Moura Torta
- É Proibido Miar
- Pequeno Pode Tudo
- A Eleição da Criançada
- Mais Respeito, Eu Sou Criança
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vampiresca
Sabe o que é um vampiro vegetariano? É 

aquele que não bebe sangue humano. Só de 
animal. Não é piada (aliás, que seria muito sem-
graça). Essa novidade saiu da mente da escritora 
Stephanie Meyer, autora da série Crepúsculo 
(Twilight). Uma vez que Harry Potter chegou ao 
fim, a garotada logo encontrou alguma outra 
literatura de fantasia para que pudesse idolatrar, 
fazer páginas na internet e participar de fóruns 
para discutir o casal preferido.

Maldades e ironias à parte, a verdade é que 
a série literária Crepúsculo é um sucesso de 
vendas ao redor do mundo, mas que só agora os 
brasileiros estão começando a ficar por dentro do 
novo fenômeno. A produção hollywoodiana 
baseada na obra que deverá estrear neste mês 
também ajudou nessa “descoberta”. Para se ter 
uma idéia, já foram lançados quatro livros, com 
um quinto à caminho, mas no Brasil apenas o 

primeiro é encontrado em português nas 
prateleiras das livrarias.

Na visão de Meyer, vampiros são seres 
divididos divididos em clãs. Há os vegetarianos 
são reformados, vivem em família e procuram ser 
membros úteis da sociedade (hahaha). O “lado 
negro da força” é formado por aqueles que bebem 
o sangue humano, são mais selvagens e adoram 
uma “caçada”. Entre os dois tipos ainda tem os 
Volturi, um grupo seleto que forma uma espécie 
de família real absolutista cuja maior função é 
ditar regras, principalmente aquelas que visam 
manter a existência dos vampiros em segredo 
para o resto do mundo. Vampiros de ideologias 
diferentes fazem guerras entre si. O que é capaz 
de uní-los é a antipatia natural que sentem por 
lobisomens.

Essa parte mística é tão complicada que 
parece enredo de novela mexicana. Isso porque 



não foi citado a metade dos detalhes que fazem do 
mundo de Meyer ainda mais bizarro e cheio de voltas. 
Mas há muitos méritos na escrita da moça.

A essência da história é comum e lembra um 
Romeu e Julieta menos trágico. A ação acontece na 
maior parte do tempo em Fork, cidade pequena do 
estado de Washington. E aquela região é perfeita para 
histórias fantásticas por possuir inverno rigoroso, 
outono chuvoso e florestas de pinheiros (a maior parte 
reflorestada), ou seja, um convite a uma vida 
melancólica. Esse cenário é apresentado à jovem Belle 
Swan, menina responsável, bonita, porém um tanto 
reclusa. Na escola, Belle sente atraída por um grupo de 
jovens igualmente reservados, a princípio sem saber 
que eles são na verdade vampiros. Um dos poderes 
desses seres, na visão de Meyer, é a de ler 
pensamentos. Esse é um fator decisivo que leva o 
vampiro vegetariano Edward Cullen a ficar atraído pela 
humana. Ele não consegue ler os pensamentos de 
Belle, o que faz dela um mistério excitante.

Como acontece em qualquer romance 
adolescente, Belle e Edward vão se envolver num 
namoro não recomendado, porém intenso e marcante 
como todo primeiro amor. Com o passar do tempo, 
Belle é apresentada ao mundo fantástico que cerca o 
seu amado e desperta sentimentos que ela era pouco 
familiarizada. De um modelo de adolescente 
responsável, a jovem descobre que é capaz de 

cometer atos cruéis. Edward, por sua vez, tem como 
maior desafio proteger a sua amada dos perigos de seu 
mundo além de resistir a tentação de torná-la uma 
vampira.

Meyer fez a opção de manter a história num 
patamar introspectivo, com prioridade ao sentimento. 
Numa cena de ação, por exemplo, a autora prefere 
mostrar conflito das personagens do que fazer uma 
mera descrição gráfica do momento. Dessa forma, suas 
criações ganham em profundidade e complexidade. 
Está aí o diferencial de Crepúsculo em relação a muitas 
outras séries literárias destinadas ao público juvenil. A 
parte fantasiosa é só uma desculpa para incrementar o 
drama e complicar as coisas.

Se o universo místico fosse comparado com os 
de outras séries sobre vampiros, o mundo de Meyer 
perderia feio. Não tem a construção sólida de Anne Rice, 
a capacidade em criar suspense e terror de Brian 
Lumley, e muito menos a simplicidade metafórica de 
Joss Whedon. Até a popular série brasileira de André 
Vianco tem a linha de fantasia mais interessante. Se o 
Drácula de Bram Stoker fosse colocado também na 
roda, aí seria um tiro na testa da autora. 

Logo, era mais inteligente dar enfoque a 
questões morais e relevantes ao universo adolescente. 
Com essa decisão, Meyer conseguiu dar credibilidade a 
Crepúsculo e colocar a série na respeitável condição de 
novo clássico.


