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O problema todo foi achar um ponto de 

equilíbrio. Depois que arrumei o emprego em um 

jornal, um que me toma bastante tempo, as coisas 

ficaram complicadas em relação ao Elebu. Como ter 

condições de continuar o projeto sabendo que o 

trabalho consumia demais? Pior, muitas das pautas, 

das coisas que achava legal realizar, acabei usando 

em benefício do jornal e não mais do zine. Só que as 

coisas não podem ser assim, até porque existe 

aqui um projeto de 10 anos que precisa ser 

continuado.

Por outro lado, apesar de todas as 

dificuldades com tempo, conheci algumas 

pessoas incríveis. Uma delas foi o jornalista 

Cristiano Bastos, que tem uma bagagem cultural 

muito grande. Ele foi diretamente responsável 

pela metade do conteúdo desta edição. Quer ver: 

eu o entrevistei para a matéria sobre o Nelson 

Gonçalves, ele cedeu uma entrevista exclusiva com 

o kavernista Edy Star, e um amigo dele mandou um 

texto excelente sobre os 40 anos de Easy Rider. Não 

tinha espaço para o jornal que trabalhamos, mas tem 

aqui (e como é bem-vindo). Só esse conjunto dá uma 

edição fantástica, rica em conteúdo. 

Isso, fora as contribuições sempre excelentes de 

Marcelo Mendes, que aprontou dois textos muito bacanas, 

de Rúbia Cunha e também de Marcelo Leite. Não se pode 

esquecer do Washington Ribeiro com o Porãoweb, coluna 

que às vezes aparece, às vezes não, mas tem lugar cativo.

E assim foi construída a edição de agosto que acabou 

saindo em setembro. Espero que agora consiga normalizar as 

edições, afinal, seria uma baita injustiça essas coisas 

acontecerem justo nas comemorações dos 10 anos de Elebu. Até 

outubro!

Cristiano Viteck

Cristiano Viteck
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pato fu1

nunca só
... e a vida vai seguindo assim...



Luz Negra é um sambinha de Nelson Cavaquinho 

que Nara Leão gravou. No Youtube é possível assistir a 

um vídeo de 1962 onde a musa interpreta a canção ao 

lado do mestre Abel Ferreira. A letra é melancólica, bem à 

tradição dos sambas-canções dos boêmios que sugerem 

para cortar os pulsos.  “Sempre só/ e a vida vai chegando 

ao fim/ não tenho quem tem dó de mim/ estou chegando 

ao fim”. Luz Negra não apenas abre o DVD ao vivo de 

Fernanda Takai, que faz o registro da turnê de Onde 

Brilhem os Olhos Seus, como também dá nome a este 

produto.

Não é apenas Luz Negra. Fernanda interpreta, à 

sua maneira, a série de canções de mal de amor. Entram 

na lista Insensatez, Com Açúcar e Com Afeto, Você Já Me 

Esqueceu. Fora aquelas que falam de saudade e outros 

sentimentos densos. Aliás, o repertório escolhido por ela 

tem um bloco pesado, nesse sentido.

Quanta contradição! Fernanda canta a solidão, 

mas nunca esteve assim nesse trabalho solo. Um ponto 

marcante do registro do seu show diz respeito a isso logo 

no crédito, quando os músicos fazem suas respectivas 

entradas. John, Lulu Camargo, Thiago Braga e Mariá 

Portugal. É a banda “Fernanda Takai”, que acabou por 

criar uma identidade própria, distinta do trabalho do Pato 

Fu. De um trabalho que, no seu princípio, era algo quase 

“siamês” ao Daqui Pro Futuro, ao longo da turnê ele 

ganhou outras dimensões e cores. Luz Negra mostra o 

rompimento desse cordão umbilical. É a mudança de 

discurso de Fernanda. Se antes era “Pato Fu é 

prioridade”... “o disco partiu de uma brincadeira”... “foi 

sem-querer”, e coisas que rumavam por aí. Agora não. É 

a cantora ciente de que tem dois trabalhos e que eles 

seguem seus próprios caminhos, apesar dos vários 

pontos em comum.

John e Lulu são elos entre a banda e o solo – mais 

por parte do primeiro do que o tecladista, até porque John 

tem um estilo marcante e forte. Por isso tende a reforçar, 

e não distinguir, ligações entre qualquer trabalho que 

faça.  Thiago Braga não tem relação direta, e o mesmo 

para Mariá Portugal. Braga é tão bom quanto Ricardo 

Koctus, mas de um jeito diferente, o que é fantástico. 

Portugal, por sua vez, não é uma virtuose como Xande 

Tamietti. A questão é que o projeto “solo” de Fernanda 

não pede músicos do tipo. Precisa sim de competência, e 

a versatilidade de Portugal encaixa como uma luva na 

proposta “cool” e elegante. Muda-se um elemento do 

time, muda-se o tempero, e isso resulta em um sabor 

diferente. A química dos “acompanhantes” de Fernanda 

no palco é muito boa. Taí uma teoria do porque Luz Negra 

tornou-se mais forte do que o disco que o originou.

Extras

A parte de extras do DVD é para os fãs se 

esbaldarem. Tem o tradicional filme de bastidores do 

Pato Fu. E coloco a banda mais uma vez aqui porque é 

tipo de um trabalho que vem desde o DVD de Toda 

Cura Para Todo Mal, onde os músicos “caseiramente” 

filmam o cotidiano da construção de um disco e de 

uma turnê. É onde podem mostrar brincadeiras, 

piadas internas, etc. A diferença é que a câmera do 

Luz Negra não esteve nas mãos de um integrante da 

banda. Torna-se ainda mais interessante ver o 

documentário de bastidores de turnê do Pato Fu de 

Gabriela Lima, do DVD Extra Extra. Algumas cenas 

entre um e outro se complementam.

Legal é o encontro entre Fernanda e Maki Nomiya. 

É uma “satisfação alheia” para quem sabe da influência 

que a extinta banda japonesa Pizzicato Five tinha sobre o 

Pato Fu. No mais, são cenas de ensaios, rotina pesada de 

entrevistas e todas essas obrigações que acontecem em 

uma turnê. Tem os dois clipes gravados e o extra 

bacaninha de Ritmo da Chuva ao vivo executado pela 

cantora, banda e platéia. E, claro, mostra, mais uma vez, 

a quantidade de gente que acompanha Fernanda Takai. 

Ela nunca está só, como diz a música título do DVD, e o 

seu destino está muito longe de ser cruel. Bem ao 

contrário.

Djenane Arraes



SHOW: LUZ NEGRA
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Depois de um longo período 
hibernando, voltei a me sentir um 
Patofã*. Essa foi minha sensação ao 
esperar, pacientemente, na enorme 
fila do teatro da caixa, para comprar 
ingresso do show de Fernanda Takai, 
onde brilhem os olhos seus. Foi bom 
reencontrar  amigos e relembrar de 
shows de 10,  15 anos passados... é 
bastante tempo!!! 

Com ingressos comprados, na 
primeira fila, era só esperar o dia do 
show. E a espera valeu a pena. 
Fernanda Takai, acompanhada de 
Mariá Portugal (bateria), Tiago Braga 
(baixo), Lulu Camargo (teclados) e 
John (violão e guitarra), desfilaram 
sucessos do primeiro disco solo de 
Fernanda, Onde Brilhem os Olhos 
Seus, e algumas ótimas supresas 
como Sweet Soul Revue de Pizzicato 
Five, Ben de Michael Jackson, There 
Must Be An Angel do Eurythmics, 
Ordinary World do Duran Duran e 
Você Já me Esqueceu de Roberto 
Carlos.

Além de interpretar com perfeição as 
canções, Fernanda acrescentou ao 
show, no melhor estilo stand-up 
comedy, diversas piadas com 
situações do seu cotidiano que levam 
a platéia ao delírio. Ao final do show, 
mais uma fila para ganhar um 
autografo e uma foto ao lado de 
Fernanda. Isso sim que é fã!! !

*Patofã é utilizado para 
designar um fã (louco) 
por Pato Fu.

Texto e fotos: Washington Ribeirotakai
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do mito
Os jornalistas Cristiano Bastos e Fábio Ilha 
tem pela frente o árduo desafio de 
investigar com o máximo de fidelidade a 
vida e a obra de Nelson Gonçalves

Djenane Arraes

A série global até que segurou a onda, mas o 

diretor Jayme Monjardim soltou o verbo contra 

representantes da bossa nova. Que aquela geração deu 

as costas e, de certa forma, sacaneou aqueles que 

vieram antes com a tradição do samba-canção, do 

bolero, da música de dor-de-cotovelo. Com isso, eles 

cometeram algumas injustiças históricas. Elizete 

Cardoso foi a primeira a gravar uma canção de João 

Gilberto e não é reconhecida. Maysa popularizou O 

Barquinho na Europa, mas quem lembra? Os grandes 

ídolos dos precursores da bossa, Dick Farney e Lúcio 

Alves, foram esquecidos. Vicente Celestino, Francisco 

Alves, Orlando Silva, Herivelto Martins, Dalva de 

Oliveira, Ângela Maria e tantos outros foram ao limbo. 

Nelson Gonçalves também seria esquecido se não fosse 

um recordista de vendas. 

“Foi como o Lobão mesmo disse, e eu concordo, 

que Nelson Gonçalves foi a última voz masculina o Brasil. 

O resto é tudo mulher. Ele é um cantor que vem da 

linhagem de Orlando Silva, dos grandes cantores do 

rádio, de uma época que foi muito esquecida por causa 

da bossa nova. Acho que a bossa enterrou um pedaço da 

história do país”. A afirmação é de Cristiano Bastos, 

jornalista colaborador da Rolling Stone, do Jornal de 

Brasília, e também provável autor da biografia Nelson 

Gonçalves – O Rei do Rádio, co-escrita pelo também 

jornalista Fábio Ilha. 

O “provável” diz respeito à captação de recursos 

necessários que a dupla necessita para levar o projeto 

adiante. Uma vez com o dinheiro na mão, os dois estarão 

livres para dedicar-se integralmente, ao longo de um 

ano, na pesquisa da vida e obra de Nelson. A previsão é 

que a biografia possa ser concluída em 2010. “O livro que 

a gente pretende fazer é contar a história, e não fazer 

julgamentos do que foi bom ou ruim. Quero mesmo é 

poder falar deste patrimônio brasileiro”, e emenda na 

crítica “é que há uma inversão de valores no Brasil. Com a 

morte do Michael Jackson a gente viu isso: os valores 

nacionais estão abaixo do estrangeiro. Por isso que 

gostaria tanto de poder contar essa história”.

Bala na Agulha

Cristiano Bastos tem experiência suficiente para 

entrar em projeto de tal grandeza. Jornalista experiente, 

foi co-autor do livro Gauleses Irredutíveis: Causos e 

Atitudes do Rock Gaúcho, além de grandes reportagens e 

entrevistas para diversos meios de comunicação. Sua 





produção escrita mais evidenciada foi publicada na revista 

Rolling Stone, entre elas entrevista com Zé Ramalho, 

reportagens sobre João Donato e Raul Seixas – esta última 

foi capa da edição de agosto deste ano. Atualmente produz o 

documentário Nas Paredes da Pedra Encantada, sobre o 

disco antológico Paêbirú, de Zé Ramalho e Lula Côrtes. Em 

outras palavras, é um sujeito afeito às grandes reportagens 

e não teria o menor problema em desenvolver o projeto 

sobre Nelson Gonçalves.

Na verdade, a vida e a obra do cantor não é algo novo 

em sua vida. “Há algum tempo. Eu tinha uma curiosidade 

jornalística sobre Nelson Gonçalves, embora não o 

conhecesse de uma forma não muito aprofundada. Daí, no 

final do ano passado, sugeri uma matéria na Rolling Stone 

sobre ele. Coincidentemente o lead acabou sendo o fato de 

que estava completando 10 anos de morte e ninguém, até 

então, havia se lembrado”. A reportagem sobre Nelson foi 

publicada não apenas na Rolling Stone – “O Cantor do Brasil” 

– como também ele teve condições de escrever uma outra 

para a revista Aplauso, de Porto Alegre, editada por Fábio 

Ilha.Foi nesse período que ele decidiu aprofundar-se na vida 

e na obra do grande boêmio. “Nunca tive preconceito 

com o tipo de música e sempre o achei, acima de 

tudo, um grande personagem. Mas não havia 

deparado com a obra profundamente. Quando fiz 

isso, descobri porque o cara tinha tanto magnetismo 

que exerceu durante os 60 anos em que cantou”.

Outro fato interessante m relação a iniciativa 

de Bastos e Ilha é que Nelson Gonçalves não tem 

uma boa biografia. A que existe, A Revolta do 

Boêmio – A Vida de Nelson Gonçalves, escrita por 

Marco Aurélio Barroso em 2002, não é autorizada 

pela família. O que esse livro traz, em resumo, é a 

“desmistificação” do personagem. Enquanto Bastos 

afirma que o cantor gravou mais de 2 mil canções, 

Barroso, em seu livro, diz que foram 869 (até 

Francisco Alves gravou mais). Fora que o cantor 

nunca conheceu Frank Sinatra, que foi explorado 

pelas mulheres da zona e não o cafetão, que nunca 

foi nocauteado por Eder Jofre e que era um cara que 

batia em suas mulheres e não pagava pensão aos 

filhos. “O Nelson inventou um personagem que cabia 

muito bem nas necessidades da imprensa, era um 

típico caso de me engana que eu gosto para os dois 

lados”, afirmou Barroso no livro. Outra crítica dura 

que o cantor encarou ao longo de sua carreira foi de 

ser um “mero imitador de Orlando Silva.

Taí uma missão complicada para Bastos e Ilha 

no processo que será de desmentir os desmentidos. 

Para tal missão, Bastos diz que o princípio da 

pesquisa está nas próprias reportagens que fez 

sobre o mito. Outra questão importante será ter 

acesso a todo acervo original, mesmo sabendo que é 

possível fazer o download de todas as músicas. 

Também vai pesquisar em todos os jornais em busca 

de matérias sobre o cantor ao longo de todos esses 

anos. “Estive no Rio de Janeiro e conheci a Marilene 

Gonçalves, que é filha legítima dele e autora do livro 

O Canto Que Me Embalou – Poemas Para Meu Pai, 

Nelson Gonçalves. É que ele tem uns oito filhos, mas 

apenas dois são legítimos. E ela está dando o maior 

apoio”. Bastos ainda pretende entrevistar o maior 

número possível de pessoas que esteve com ele, 

incluindo os grandes nomes da MPB. “Entrevistei o 

Roberto Luna que era amigo de farra dele. Pery 

Ribeiro, que é filho do Herivelto Martins é uma boa 

fonte. Tem o Cauby Peixoto e um monte de cantores 

famosos que gravaram com ele naquele disco de 

duetos. E tem um monte de histórias. O nome da 

Maria Bethânia foi por causa de uma música dele que 

o Caetano ouviu no rádio e achou bonita”.

Outro objetivo que Bastos gostaria de 

alcançar com a publicação da biografia é despertar a 

juventude para um tipo de obra e música que a 

moçada de hoje não ouve e, de certa forma, até 

menospreza. “A verdade é que a bossa nova 

Acima: Nelson com Maysa. Abaixo, um grande encontro com Milton e Chico 



desperta muito mais interesse. Mas o Nelson foi jovem 

um dia. Ele encantou uma juventude, isso não dá para 

renegar”, e completa “Camisa de Venus gravou duas 

músicas do Nelson Gonçalves: Negue e Enigma. Negue, 

para mim, nem é um bolero, mas uma música gótica. 

Quando ouvi o Nelson Gonçalves, achei que muitas das 

coisas eram darks, coisa meio suja, nova iorquina”. 

Bastos defende que há muita gente jovem que gosta dos 

boleros e tangos do boêmio. Alfineta ao dizer que quem 

não gosta e não dá valor são aqueles que formam 

opinião. 

Vida de Aventuras

Nelson Gonçalves foi gaúcho de Santana do 

Livramento. Morreu aos 78 anos vítima de um ataque 

cardíaco fulminante. Os quase 57 anos de carreira foram 

registrados em pouco mais de 200 compactos, LPs e CDs 

lançados entre 1941 e 1998, seu ano derradeiro. Ao 

passo que a sua produção começou a ficar mais espaçada 

a partir dos anos 1980, em décadas anteriores, Nelson 

lançava de seis a sete compactos. Só em 1958, quando 

surgiu a bossa nova, foram dois LPs e e quatro 

compactos. “A vida inteira ele ficou em uma só 

gravadora, que foi a RCA Victor. Depois virou Sony/BMG. 

Mas até o fim da vida ele falava 'vamos gravar na Victor 

lá'. E ele gravada de manhã cedo, sempre. Era um 

recordista. Às vezes tinha de gravar um disco por 

exigência contratual. Ele ia de táxi para o estúdio e falava 

para o motorista 'espera que daqui a meia hora eu volto'. 

E gravava um disco em um take só em uma hora”.

A música mais marcante foi A Volta do Boêmio, de 

Adelino Moreira. Na voz de Nelson Gonçalves, o 

compacto vendeu quase dois milhões de cópias em 1956. 

Um número excepcional no Brasil em qualquer época, 

sobretudo hoje. “A Volta do Boêmio correspondia muito 

com a vida que ele tinha, que foi quando conheceu as 

drogas. Então essa é a música mais marcante. Mas o cara 

gravou muito. Na minha opinião, a maior parte das 

gravações dele são boas. E o Nelson Gonçalves teve duas 

fases na voz dele. Cantava só com 1/3 da voz. Ele falou 

que mais não precisa”. Mas Bastos destaca outro 

trabalho importante, que foi o disco O Tango Na Voz de 

Nelson Gonçalves, também de 1956, que popularizou o 

gênero do país. 

O gaúcho Nelson Gonçalves foi criado mesmo em 

São Paulo onde foi lutador de boxe, na categoria peso-

médio. Por ser gago, tinha o apelido de Metralha, mas 

cantava perfeitamente. “Teve uma história em que ele foi 

se apresentar no programa do Ary Barroso, no Rio de 

Janeiro, que perguntou, 'o que você faz da vida?', e 

Nelson disse 'eu luto boxe'. Nisso ele já tinha cantado. 

Daí o Ary Barroso virou e disse 'então vá para São Paulo 

lutar boxe porque você não canta nada'. Essa foi a 

primeira grande decepção que teve. Depois, quando 

gravou Se Pudesse Um Dia, a primeira música dele. 

Depois que gravou essa música, o cara da RCA foi 

conversar com ele e não acreditou que fosse mesmo o 

Nelson por causa da gagueira. 'Esse não é você. Tu é 

gago, sai daqui'. Daí ele colocou o Nelson para cantar na 

hora, e foi perfeito”. Segundo Bastos, aquela época não 

havia muito espaço para polidez e o politicamente 

correto. “O Nelson Gonçalves chamava os caras de 

veados, fazia parte da persona dele. Acho que é uma 

coisa que precisa ser lembrada até para as novas 

gerações terem conhecimento de um parâmetro 

artístico. Senão vão esquecer”.

Outro ponto interessante da carreira de Nelson é 

que ele foi o primeiro grande punk do Brasil por sua 

postura, sua vivência e até mesmo por seu vício. Entre 

várias das lendas, dizia que não usava óculos escuros 

porque era coisa de veado. Foi viciado em cocaína e 

rezava a lenda que ele mantinha sempre um quilo da 

droga dentro de casa. Foi preso por conta disso, segundo 

outras lendas, porque queria se livrar do traficante, que 

por sua vez, o delatou à polícia. Foi preso em 1966. 

“Quando foi preso, foi em uma época que estava meio 

esquecido. Mas os três mil presos da casa de detenção de 

São Paulo ofereceram um dia a mais de suas penas para 

que Nelson fosse libertado. Também, na noite em que ele 

foi preso, cantaram em coro a Volta do Boêmio. É uma 

cena cinematográfica”.  

Se tudo isso era papo ou não, cabe a Cristiano 

Bastos e a Fábio Ilha descobrirem. De qualquer forma, é 

um mito que merece tem uma boa biografia à 

disposição. “Tem gente que não acredita nas coisas que 

ele falava, mas de qualquer forma, eram muito 

divertidas de se ouvir”. Boa sorte aos “meninos”.

O jornalista Cristiano Bastos
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C.J Ramone herdou o baixo 
do seu ídolo Dee Dee e hoje 
sai por aí na tentativa de 
manter vivo o espírito dos 
três acordes



Elefante Bu – Não é ironico você ser o mais 

habilidoso baixista em uma banda que ficou 

lendária por não saber tocar seus instrumentos?

C.J Ramone – Sempre achei engraçado as 

pessoas falarem isso, que o Johnny e o Dee Dee 

não eram bons. Considero os dois como os mais 

influentes baixistas de todos os tempos. 

Enquanto eu tenho boa técnica, eles inventaram 

um estilo, o que considero ser muito mais 

importante do que tocar milhões de notas a 

milhares de milhas por hora. É a criatividade 

sobressaindo à habilidade técnica.

Elebu – O que sentiu quando você substituiu Dee 

Dee, o seu ídolo, nos Ramones?

C.J – Se eu tivesse pensado em substituir Dee 

Dee, seria incapaz de entrar no palco. Ao invés 

disso, procurei me desligar e deixar que todos os 

meus instintos e músculos da mente tomassem 

conta enquanto nós queimávamos através do 

jogo. Dee Dee era o mestre e eu apenas um 

estudante. Foi uma honra estar onde ele pisou e 

eu fiz o meu melhor para manter vivo o espírito 

dos Ramones.

Elebu – Como era o clima dos shows dos 

Ramones sabendo que Joey e Johnny já não se 

suportavam no fim?

C.J – Poderia ficar tenso às vezes, mas isso era 

parte de nossa química. Adicionava fogo nos 

shows, sem sombra de dúvida.

Elebu – E Marky Ramone resolveu as rusgas que 

tinha contigo?

C.J – Acho que não. Eu o convidei através de um 

amigo para fazer esta turnê comigo, mas ele 

recusou.

Elebu – Uma vez você disse que “tocar é um 

emprego”. Concordo contigo porque tocar é o seu 

serviço tanto quanto o meu é escrever. Mas onde 

está o “algo mais”? A razão para você fazer isso 

que não o seu emprego?

C.J – Eu amo tocar. A energia que você troca com o 

público durante um show ao vivo, gravando, 

rodando nas turnês, conhecendo garotas bonitas, 

viajando... amo tudo isso. Mas a partir deste 

ponto, manter os Ramones vivos é provavelmente 

a maior entre todas as razões.

Elebu – E você foi da Marinha. Como foi essa 

experiência de vida e de que forma você trouxe 

isso para a sua música?

C.J – Se eu nunca tivesse integrado a USMC 

(United States Marine Corps), nunca teria tido a 

disciplina para sobreviver na estrada. Também 

acho que o meu estilo de tocar e minha presença 

de palco não seriam tão agressivos.

Elebu – Você acha que Nova York ainda pode 

servir de cenário para uma outra história musical 

como a do punk?

C.J – Nova York tem se tornado um terreno muito 

rico. Brooklyn é provavelmente o lugar mais 

interessante para uma nova cena surgir.

Elebu – Quais experiências você traz do Brasil?

C.J – Que os fãs são incríveis e as garotas lindas. 

Eu amo o Brasil e é por isso que sempre volto.

Imagine o que deve ser para um fã pegar o instrumento do ídolo e continuar a missão de continuar 

uma trajetória de mais de 20 anos, mesmo que esta não duraria tanto tempo mais. Pois foi o que 

aconteceu com Christopher Joseph Ward, ou C.J Ramone, em 1989 quando Dee Dee Ramone 

pendurou o baixo. Daí adiante o americano segurou a onda por 10 anos enquanto os lendários 

Ramones duraram. Gravou o elogiado Loco Live (1991), um marco para a geração que, até então, 

não conhecia a energia do punk. Johnny Ramone, o baterista original, chegou a dizer que C.J 

mantinha a banda jovem. Mas nem tudo são elogios e palavras afáveis. Marky Ramone, por 

exemplo, prefere ver o diabo em pessoa do que C.J. Ou talvez pense que o baixista seja o próprio 

coisa-ruim. Ninguém sabe a razão e a única mais provável foi que C.J casou e descasou com, 

Chessa, a sobrinha do baterista e mais velho integrante vivo da banda. Coisas que só colocam um 

pouco mais de tempero nas histórias que envolvem os punks originais. O Elebu entrevistou o 

baixista por e-mail. Confira aí. (D.A)



Que diabos é o punk? O certo seria dizer o 

que foi, acho eu. Punk foi um movimento iniciado 

em Nova York, pelos Ramones e adjacências. 

Depois esse instante é capitalizado pelos 

ingleses, ou melhor: por Malcom McLaren e seu 

Sex Pistols. Bem, essa é a minha perspectiva, já 

que há uma espécie de contenda sobre a 

paternidade do punk – muito embora uma das 

coisas contra as quais o punk se colocou foi 

mesmo seus ancestrais diretos. Explico: o 

movimento surgiu para questionar o status quo, 

ainda que não houvesse uma agenda clara ou 

mesmo definida. Por um lado, havia uma vontade 

de romper, como em outros momentos da 

história, com as estruturas convencionais 

estabelecidas na sociedade. Romper com os pais, 

o mundo adulto, por assim dizer. Por outro lado, 

retomar a força do rock em seus momentos 

iniciais – porque até o rock ia se tornando parte 

do stabilishment. Conseguiram? Talvez por um 

momento. 

Como disse, os Ramones foram parte 

fundamental desta história, já que, ainda que 

inconscientes da força que sua música teria, eles 

apenas pegaram guitarras e outros instrumentos 

e resolveram tocar, a despeito do conhecimento 

musical ou técnica de cada um. Esta atitude, por 

si só, ainda que aparentemente nada politizada – 

só uns garotos tocando seus instrumentos 

baratos da maneira que podem –, seria suficiente 

para redefinir a música pop e, de certa forma, a 

própria sociedade. O do it yourself foi o principal 

fruto deste gesto simples de tocar o que fosse 

possível, com o pouco que sabiam e com a 

estrutura que tinham. Claro, esta atitude não 

estava apenas no campo musical; por uma 

questão geracional, eu acho, surgiram fanzines, 

artigos e revistas escritos por não profissionais, 

arte feita por “não artistas”, entre outras milhares 

de coisas. Cada um se expressando como 

conseguia e do jeito que podia ou sabia – eu acho 

que Mate-me, por favor, livro de Larry MacNeil, 

dá uma idéia legal do que estou falando, destas 

milhares de coisas preparando o caminho pro 

surgimento do punk e dos Ramones.  

Então, estes mesmos Ramones, uma 

bandinha de esquina, aparentemente sem 

importância alguma, surgida em 1974 nas ruas de 

Nova York, vão se apresentar na Inglaterra em 

1976 com seu primeiro disco em mãos. Este show 

sozinho impulsionou toda a cena musical inglesa e 

foi capaz de criar o punk, desta vez como um 

produto mais acabado, pronto para ser consumido 

não apenas no que diz respeito à música, mas ao 

visual e todo o resto da tal cultura. Obviamente, 

os Ramones tinham algum apelo comercial; eles 

eram parte e ao mesmo tempo ajudaram a 

conformar uma nova geração, ou seja, tocavam 

músicas e faziam letras mais afins com uma 

molecada que surgia então. Mas foi o Sex Pistols, 

banda que existia desde 1975, que capitaneou, de 

certa forma, o movimento punk, ou seja, que deu 

um sentido comercial, estético, visual à parada. 

Surgia o punk como produto. 

No final das contas, há dois caminhos: o 

punk como atitude e o punk como produto – e, 

sim, estou relacionando um com os Ramones e o 

outro com o Pistols. Como produto, a coisa se 

esgotou rápido e está relacionada a um período da 

história: final dos anos 70. Como toda moda, o 

punk vai se reciclando e aparecendo vez por outra 

em uma coleção de estilistas ou nos cabelos 

espetados das estrelas do rock contemporâneo, 

por exemplo. Até na música a coisa tem seus 

retornos: volta e meia surge alguém para salvar o 

rock do marasmo, devolver simplicidade a ele, 

tocá-lo de uma forma mais direta, ou mesmo 

copiar o som de bandas como as citadas ou o 

Damned, Clash, etc. Basta lembrar daquelas que 

fizeram parte de gerações posteriores e que 

soavam como os precursores do gênero – de 

Green Day a, sei lá, fala uma banda atual aí. No 

que diz respeito à atitude, palavrinha que 

infelizmente vem sendo muito desgastada, eu 

acho que a coisa tem certa potência ainda. Com os 

meios digitais, e suas ferramentas, o do it yourself 

ganha uma nova vida, já que os recursos, assim 

como os meios de distribuição, estão cada vez 

mais abertos e acessíveis. Não vou citar ninguém, 

pra não ser parcial, mas, sei lá, acho que dá pra 

ter uma idéia pessoal do que seria punk – pra cada 

um de nós – hoje. 

o punk
por Marcelo Mendes



Entrevista com Edy Star, o último sobrevivente da Sociedade da 
Grã Ordem Kavernista, formada também por Raul Seixas, Sérgio 

Sampaio e Míriam Batucada.  Os quatro lançaram em 1971 o 
Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10, 
disco fundamental da música brasileira. Edy Star falou com o 

jornalista Cristiano Bastos, da Rolling Stone, que cedeu 
gentilmente o material inédito para ser publicado no Elebu.



Cristiano Bastos - Conta-nos sobre a 

tua vivência em Madri e a respeito do 

trabalho que tens na Espanha? 

Edy Star - Eu adoro Madri, como toda a 

gente que a conhece. Gosto de andar 

por suas ruas antigas dos velhos 

bairros. Visitar o Museu do Prado, e a 

seus pobres vizinhos. Amo o flamenco e 

as “tardes de toro” (touradas no 

Brasil). Assim, já conheço meia Europa: 

gosto muito de Lisboa, de Paris, de 

Praga, de Viena. Apenas sou diretor de 

show em uma casa noturna. Lido com 35 

mulheres internacionais.

 

Bastos - Você estrelou, em 1975, a primeira 

montagem brasileira da peça Rocky Horror 

Show. Dá pra rememorar esses tempos? 

Star - Eu fui chamado em 1974 por 

Guilherme Araújo para protagonizar o 

projeto, que seria com Wanderléia, Jorge 

Mautner, Jerry Adriani, e outros. Mas 

abandonei as reuniões porque não 

concordava com a direção, e o projeto 

mixou... Tempos depois estreou, com um 

elenco completamente diferente e o 

Eduardo Conde fazendo o Vampirão. Mas, 

com 20 dias de estreado, o Conde caiu de 

hepatite, e o Guilherme mandou me 

buscar em Salvador, para vir substituí-lo e 

introduzir algumas coisas no espetáculo. 

Ali estive até o final da temporada no 

Teatro da Praia, no Rio de Janeiro.

 

Bastos - Sua apresentação no Palco Toca 

Raul foi considerada a melhor da Virada 

Cultural de São Paulo. Deu pra sentir o 

espírito de seu velho (e conterrâneo) amigo 

Raul Seixas pairando no ar?

Star - Não sei falar sobre isso. 

Dediquei-me a fazer um show 

diferente, divertido e muito dentro do 

espírito do disco. Só sei dizer que o 

público de Raulseixistas estava 

entregado a todas as musicas e a 

todos os músicos. Acho eu que nisso 

esteve o espírito e a força de Raul 

dominando todas as 24 horas de 

apresentações. Foi lindo! e emocionante!

 

Bastos - O que andava a ouvir (ou a ver) nos 

tempos de Sweet Edy?

Star - Eu atuava na Boite Number One, em 

Ipanema, praticamente levado por Maria 

Alcina para substituí-la. Ouvia o de sempre: 

muita musica velha brasileira, tinha 

sintonia com alguns “novos”, como Rodrix, 

Gonzaguinha, Caetano, Novos Baianos. Do 

velho e bom rock'n'roll, adorava o grupo 

Humble Pie.

 

Bastos – Por que você saiu do Brasil?

Star - Estava praticamente sem mercado de 

trabalho, as boites já não tinham conjuntos 

musicais. Trabalhava em cinco boites ao 

mesmo tempo, da Mauá a Copacabana. 

Durante oito anos, recebi o Troféu de Melhor 

Atração da Noite, mas o mercado estava cada 

vez pior. Antes que começasse a passar fome, 

resolvi conhecer o país que eu mais queria e 

depois voltar. Mas, logo fui contratado e fui 

ficando. Voltei em 99, atuei em varias peças de 

teatro, retornei as boites, mas ainda era tudo 

muito difícil. E me chamaram para volta para a 

Espanha. Assim voltei para Madri.

 

Bastos - É verdade que, durante um tempo, você 

sobreviveu no Rio graças a uma maracutaia de Raul, que 

lhe arrumava uma grana mensal, como prestador de 

serviços para a CBS?

Star - Sim, mas graças a Raul e “seu” Evandro 

Ribeiro, que era o diretor da CBS. Desde que o Raul 

me apresentou a ele, ficamos muito amigos. Era um 

gentlemen, muito culto e de bom papo. Tinha a 

certeza de que eu iria “estourar” um dia e 

planejou pra mim cantar salsa. Me trazia discos 

dos States. Como eu não tinha emprego, o disco 

compacto gravado sob a direção de Raul, não 

me rendia nada, me inventaram uma serie de 

“direitos conexos” e, às vezes, “pesquisas”. 

Recebia meu tutu e a vida ia correndo.

 

Bastos - Quando Raul lhe chamou para gravar 

Sweet Edy, você diz que se surpreendeu 

muitíssimo: "Porque eu fui o único dos seus 



amigos da Bahia, que foi convidado para trabalhar com ele!" Raul estava no 

início de carreira. Sentia nele o potencial artístico que ele viria a 

desenvolver futuramente?

Star - O Sweet Edy não! Para esse LP o convite veio de João 

Araújo (pai do Cazuza e diretor da Som Livre), ao me ver 

atuando no Number One (1973). Quando Raul me contratou 

para gravar na CBS, cheguei a pensar que seria uma 

brincadeira, justamente por isso. Havia gente mais 

importante e mais amiga, como o Thildo Gama ou Waldir 

Serrão. Eu nunca fui um bom cantor, sou um cara que 

canta razoável e tenho um jeitinho. Sentia o potencial 

do Raul vendo-o saber compor-e-produzir aquela 

“água-com-açucar” para seus pupilos, freqüentei sua 

casa e sabia que tinha outras músicas que jamais 

poderia gravar na CBS. Principalmente como cantor. 

Para explodir tinha mesmo eu sair de lá. E foi o que ele 

fez.

 

Bastos - Como artista plástico, "Edy" é verbete no 

Dicionário de Artes Plásticas do Brasil, de Roberto Pontual. 

Fale sobre essa sua vertente artística. 

Star - Sempre desenhei desde pequeno, e sempre tive 

um bom traço. Depois enveredei pela pintura, mas 

sempre como autodidata.  Fiz minha primeira exposição 

em 1961, tempos depois entrei para a equipe da Galeria 

Bazarte, e mais exposições. 

Assim, tenho 32 exposições, sendo 16 individuais, estive 

presente em três Bienais, e tenho dois prêmios. Parei de 

pintar por alta de tempo e espaço, mas estou voltando 

aos pincéis.

 

Bastos - "Paralelamente iniciou sua carreira como cantor 

nas rádios Sociedade da Bahia e Cultura da Bahia, onde 

conheceu Raul Seixas. No início, a relação de ambos não 

era das melhores. Raul era a atração principal da 

emissora (com seu grupo Os Panteras) e ficou 

enciumado ao ver o sucesso que Edy fez com sua 

versão histriônica de um sucesso da época, La 

Bamba. A presença de palco de Edy conquistou 

muitos fãs entre os ouvintes e público (os shows 

eram ao vivo no estúdio da rádio), mas entre 

eles não estava Raul. No entanto, aos 

poucos, os dois foram vendo que tinham 

mais afinidades do que diferenças e a 

amizade logo se firmou". Foi assim 

mesmo, Edy? 

Star - Sim, fui cantor dos 

programas que eram nos 



auditórios dessas Rádios. Porém, já conhecia o 

Raul desde o Elvis Rock Club, ao qual também 

pertenci. Na Rádio Cultura, Raul e os Panteras 

encerravam o programa, mas como eu fui como 

cantor, o conjunto teria que se apresentar 

primeiro, depois eu entrava. Não creio que fosse 

ciúmes, ele estava era puto da vida por ter que 

acompanhar uma bicha louca como eu, 

enlouquecendo o auditório. Mas, depois fomos nos 

aproximando nos papos de ensaios e nos tornamos 

grandes amigos, assim como com o meninos dos 

Panteras. Fizemos muito shows juntos.

 

Bastos - Qual era a melhor qualidade do Raul?

Star - O bom humor e a profissionalismo.

 

Bastos - Como era a relação artística de vocês?

Star - A melhor possível, pois já éramos amigos. Às 

vezes discordávamos do valor de alguma música, 

mas isso nunca nos afetou, muito ao contrário, 

fortaleceu. Ele me pedia sempre para cantar o 

bolero mexicano Suicídio. No ano passado, lendo o 

livro Baú do Raul Revirado - que me foi 

presenteado pela Kika Seixas - li numa página que 

este bolero era a 2ª musica preferida de Raul!

 

Bastos - Quase 40 anos depois, como definiria o álbum 

Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão 

das Dez?

Star - Acho um disco atualíssimo. Muito inventivo e 

divertido. Não fica a dever nada a discos de outros 

movimentos. Descobri nele uma ironia, um 

sarcasmo, uma alegria que jamais foi conseguida 

nos discos seguintes dele. Dos discos do Raul, para 

mim os dois mais importantes são: Sociedade da 

Grã-Ordem Kavernista, porque é nele que Raul dá a 

virada na carreira, e também porque, pela primeira 

vez, assina Raul Seixas. Depois o Krig-Há-Bandolo, 

porque é o primeiro disco dele sozinho, assumindo 

seu lado cantor, assinando todas as musicas e se 

junta ao PC (Paulo Coelho).

 

Bastos - Li que você teve uma respeitável coleção de 

LPs e CDs (quase cinco mil) e que, sem ter onde guardá-

los - principalmente depois que foi morar em Madri - 

desfez-se de boa parte deles, vendendo lotes de 50 a 

100 discos por R$ 50 cada. Que barato hein? Enumere 

dez álbuns que você curte muito e que estavam nesses 

lotes.

Star - Foi uma barbaridade. Meu coração sangrou. 

Mas, eu vivia na Europa e pagava um apartamento 

em Copacabana só pra guardar discos e livros! 

Resolvi me desfazer do apartamento, e por 

conseqüência de quase todos os LPs. Não saberia 

te dizer coisas que foram embora. tinha muito 

disco raro, de colecionador, coisas que nunca 

saíram nem vai sair em CDs. Mas antes, separei os 

meus preferidos e salvei: toda minha coleção de 

Ivon Curi, de Caetano Veloso, de Catulo da Paixão 

Cearence, de Ascenso Ferreira declamando, Jorge 

Mautner, Macalé, Lenie Dale, Yma Sumac, Maria 

Creuza, Emilio Santiago, os shows de Wanderléia, 

trilhas sonoras de filmes, Little Richard, Humble 

Pie, Vanila Fudger, e outros. Mais a minha coleção 

de compactos de primeiras gravações.

 

Bastos - Como era integrar aquele "quarteto fantástico” 

que formava os Kavernistas. Dá pra discorrer 

brevemente sobre os predicados de cada um dos 

quatro? 

Star - Nunca nos consideramos fantásticos ou 

grandes artistas. Éramos um pessoal na batalha 

pra estourar um disco diferente. Acho que única 

que destoava era a Miriam, vinha de São Paulo, 

uma outra cultura e outra procura de sucesso. Eu, 

Sergio e Raul éramos praticamente nordestinos, 

mais unidos, nos deboches, nas piadas, nas 

criticas, no humor, e curtíamos um bom baseado 

para abrir a cuca. Podes crer...

fotos do arquivo
pessoal de Edy



o fim de uma

geração
por Cristiano Viteck

O aniversário de 40 anos da 
produção que marcouo fim de 
uma geração inquieta, peculiar e 
que deixou um legado cultural 
riquíssimo para a posteridade

* Jornalista, historiador e mestrando em História – Práticas Culturais e Identidades (Unioeste/campus de Marechal Cândido Rondon).



Quinhentas mil pessoas é muita gente, mesmo 

para os padrões de hoje quando festivais de rock 

pipocam nos quatro cantos do planeta. Então, imagine 

isso em 1969! Lá se vão quatro décadas desde que nos 

dias 15, 16 e 17 de agosto daquele ano Jimi Hendrix, 

Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who, Joe Cocker, 

Santana e tantos outros artistas fizeram, ao lado 

daquele mar de cabeludos hippies, o concerto mais 

famoso de todos os tempos. Ápice da contracultura 

sessentista nos Estados Unidos, o festival de Woodstock 

também marcaria o começo do fim daquela 

movimentação cultural e social que virou a sociedade 

estadunidense de cabeça pra baixo.

Naqueles mesmos dias chegava às telas dos 

cinemas norte-americanos o filme Easy Rider – Sem 

Destino, que apresentava a jornada de dois hippies 

cruzando os Estados Unidos com suas motos em busca 

do sonho americano. Com direção de Dennis Hopper 

(que também faz o papel de uma das personagens 

principais), o filme, apesar da produção modesta de 

apenas 300 mil dólares, foi a quarta maior bilheteria 

daquele ano. Clássico absoluto, Easy Rider (premiado no 

Festival de Cannes como o melhor filme de um diretor 

estreante) antecipava os últimos dias da contracultura 

que, por suas próprias contradições e fraquezas, perdeu 

a luta contra a sociedade careta.

Década de 60

Os anos de 1960 foram um período de intensas 

agitações políticas e culturais nos Estados Unidos, que 

por extensão tiveram reflexos em outras partes do 

mundo, tamanha a abrangência destes acontecimentos. 

No início daquela década, o país viveu o acirramento da 

Guerra Fria contra a União Soviética, que teve um dos 

seus momentos mais tensos com a crise dos mísseis em 

Cuba, em 1962, quando por muito pouco as duas 

superpotências não iniciaram uma guerra nuclear. Em 

1964, sob o comando do presidente Lyndon Johnson, os 

Estados Unidos entraram na Guerra do Vietnã. Cerca de 

um ano antes, em 22 de novembro de 1963, o presidente 

John Fitzgerald Kennedy foi assassinado enquanto 

desfilava em carro aberto pelas ruas de Dallas. Cinco 

anos depois, o irmão dele, o senador Robert Kennedy, 

também seria vítima de assassinato.

Além desses fatos, outras turbulências, talvez 

ainda mais marcantes, ocorriam dentro do território 

norte-americano. Começou uma maior visibilidade da 

luta das mulheres pelos seus direitos, buscando a 

inserção plena no mercado de trabalho e, também, 

liberdade sexual. Essa busca ganhou impulso com a 

invenção da pílula anticoncepcional, criada nos anos 

1950 e que teve ampla disseminação na década 

seguinte. Da mesma forma, as lutas pelos direitos civis 

dos negros ganharam grande vulto, principalmente 

pelas ações dos Panteras Negras e do pastor Martin 

Luther King, que acabou assassinado em 1968. No ano 

seguinte, o movimento dos homossexuais pelo fim do 

preconceito também se fortaleceu após a Batalha de 

Stonewall. 

Nas universidades, pesquisas e experiências 

com LSD (que nos primeiros anos da década de 1960 

não era ainda considerado droga) ampliaram os 

horizontes sensoriais de muitos jovens. Mesmo proibido 

a partir de 1966, o LSD havia ganhado as ruas e era 

consumido em grande escala não apenas por 

estudantes, mas também por artistas, intelectuais, 

profissionais liberais, entre outros, ou por simples 

viciados em drogas. Ainda nas universidades, 

estudantes entraram em contato com livros de autores 

contemporâneos como Herbert Marcuse e Norman 

Brown, que fizeram uma releitura da obra de Karl Marx 

sob as luzes da psicanálise de Freud e, a partir dela, 

embora com conclusões em certos momentos 

divergentes, defendiam que era a psique que 

estruturava o modo de produção da vida material, e não 

o contrário, como acreditava o autor de O Capital. Sendo 

assim, mais do que uma explicação econômica do 

capitalismo, Marcuse e Brown realizaram uma crítica 

geral do comportamento do homem dentro da 

civilização como um todo e acentuaram a primazia da 

consciência na mudança social.

Em paralelo ao pensamento filosófico, nos anos 

1960 também aconteceu a segunda “explosão” do rock, 

que após quase ter desaparecido no final da década de 

1950, ressurgiu como um fenômeno cultural e social 

ainda maior e seus principais novos expoentes 

apresentaram ideias, letras e sons muitos mais radicais. 

Perto de nomes como Bob Dylan, Jefferson Airplane, The 

Doors, Velvet Underground, Jimi Hendrix e Janis Joplin, 

só para ficar nos exemplos de alguns artistas e grupos 

norte-americanos, o rebolado de Elvis Presley, que tanto 

chocou os Estados Unidos na metade da década de 

1950, era algo conservador para os agitados anos 1960.

Aos jovens entusiastas dessa intensa agitação, 

que era voltada em grande parte contra o sistema e que 

aconteceu de forma maior em São Francisco, na 

Califórnia, e depois se espalhou por todos os Estados 

Unidos e outras partes do mundo, deu-se o nome de 

hippies, que se transformaram realmente em um 

enorme fenômeno em 1967, naquele que ficou 

conhecido como o “Verão do Amor”.

Em sua essência, o estilo de vida alternativo dos 

hippies tinha como objetivo confrontar ou, quando não 

se desligar da sociedade moderna, que na concepção 

dos jovens rebeldes era planejada e concebida nos 

escritórios dos burocratas. Na contramão desse modo 

de vida marcado pela busca máxima da eficiência, a 

geração hippie ofereceu uma maneira de viver. Ou seja, 

para aquela parcela da juventude que não se 



enquadrava dentro dos padrões de vida considerados 

“normais”, a opção era fugir dessa teia em busca de 

outra realidade possível. Fuga de diversas formas: 

através das drogas, da literatura, da moda, do rock, fuga 

das grandes cidades para comunidades isoladas e, claro, 

fuga no sentido mais restrito da palavra. Ou seja, pegar 

a estrada! 

Easy Rider

É nesse contexto tumultuado que Easy Rider 

surgiu, apresentando a animosidade e o confronto entre 

a juventude rebelde e a sociedade careta. Conforme 

escreveu Lee Hill no livro Sem Destino, a ideia do filme 

surgiu de um devaneio do ator Peter Fonda, em 1967, 

quando ele estava descansando num hotel, depois de ter 

se apresentado numa convenção de distribuidores de 

cinema. Peter Fonda estava lá para promover o filme 

Viagem ao Mundo da Alucinação, realizado no ano 

anterior por Roger Corman. Cercado de material 

publicitário, o ator teria acendido um baseado e ficou 

contemplando uma fotografia de outro filme de Corman, 

The Wild Angels (1966), que mostrava ele mesmo e 

Bruce Dern em frente de duas motocicletas. Fosse em 

consequência da marijuana ou um simples devaneio 

inspirado pela exaustão, o fato é que Fonda teve uma 

revelação. Ele e Dern eram caubóis modernos! No lugar 

de John Wayne ou Gary Cooper, visualizou dois hippies 

viajando através dos Estados Unidos em motocicletas e 

vivenciando a liberdade da estrada. À medida que a 

imagem se tornava nítida em sua mente, ele viu a versão 

hollywoodiana de um filme de sucesso.

Easy Rider é a história dos hippies Wyatt (Peter 

Fonda) e Billy (Dennis Hopper), que cruzam os Estados 

Unidos rumo ao Mardi Gras, espécie de carnaval que 

acontece em Nova Orleans. Na jornada, eles entram em 

contato com os mais variados tipos de cidadãos norte-

americanos, sejam eles fazendeiros católicos, figurões 

reacionários de pequenas cidades ou outros hippies 

como eles vivendo em comunidades e enfrentando as 

mais difíceis condições de sobrevivência, resultado da 

escolha de viverem afastados da sociedade. 

Com uma excelente trilha sonora que incluir Jimi 

Hendrix, Byrds e Steppenwolf, além de ótima fotografia 

e imagens que exploram a diversidade da paisagem 

estadunidense, a cada quilômetro rodado Billy e Wyatt 



vão percebendo todas as contradições de seu país e o 

preconceito voltado contra quem ousa se opor ao 

tradicional american way of life. Personagem 

fundamental na história também é George (Jack 

Nicholson), que Billy e Wyatt conhecem na cadeia, após 

serem presos por tumultuarem um desfile cívico em uma 

pequena cidade. Assim como eles, George também está 

preso, mas por bebedeira. Advogado e filho de uma 

família rica, George logo é solto e consegue a liberdade de 

seus novos amigos. Juntos, os três seguem a viagem 

rumo a Nova Orleans.

Porém, os problemas continuam presentes no 

caminho do trio. Durante uma rápida parada em uma 

lanchonete, eles são hostilizados pelos moradores de 

outra pequena cidade, inclusive pelo xerife. Alvo de 

comentários jocosos sobre seus modos de vestir e dos 

cabelos compridos, eles deixam o local. À noite, 

acampados próximos àquela cidade, George e Billy 

conversam sobre o que havia ocorrido. O diálogo é um dos 

mais provocadores a respeito do que sociedade norte-

americana em geral pensava e como tratava os hippies:

GEORGE: Sabem... Este país já foi muito bom. Não 

entendo o que está acontecendo com ele. 

BILLY: Todos viraram covardes, é isso. Nós nem 

pudemos ficar num hotel de segunda, aliás, um motel! O 

cara achou que a gente fosse matá-lo. Eles têm medo.

GEORGE: Não têm medo de vocês, mas do que vocês 

representam.

BILLY: Cara, para eles, só representamos alguém que 

devia cortar o cabelo!

GEORGE: Não. Para eles, vocês representam a liberdade.

BILLY: E qual o problema? Liberdade é legal!

GEORGE: É verdade, é legal mesmo, mas falar dela e 

vivê-la são duas coisas diferentes. É difícil ser livre 

quando se é comprado e vendido no mercado. Mas nunca 

diga a alguém que ele não é livre porque ele vai tratar de 

matar e aleijar para provar que é. Eles falam sem parar de 

liberdade individual, mas, quando vêem um indivíduo 

livre, ficam com medo.

BILLY: Eu não boto ninguém pra correr de medo.

GEORGE: Não. Você é que corre perigo.

A fala de George revela uma personagem muito 

mais consciente a respeito do sentimento e da 

experiência da alienação produzidos pela modernidade do 

que Billy e Wyatt, que não participa do diálogo, mas o 

ouve. George Hanson, aliás, tem um papel fundamental 

em Easy Rider. Ele é o meio termo entre o cidadão 

politicamente liberal dos anos 1960, mas que ao mesmo 

tempo está bastante arraigado às tradições e valores 

conservadores da pequena cidade onde vive. Não é 

exagero afirmar que a personagem de Jack Nicholson é 

uma metáfora do cidadão comum dos Estados Unidos 

naquela turbulenta década. Logo após aquela conversa, o 



trio é atacado e George acaba morto. Apesar disso, Billy 

e Wyatt seguem até Nova Orleans e, então, traçam um 

novo destino: Flórida. Porém, eles nunca chegariam lá: 

na viagem, são assassinados por dois velhos caipiras 

que cruzam por eles em uma caminhonete. Sem 

qualquer outro motivo maior além de acreditar que os 

motoqueiros deveriam “aprender uma lição”, os caipiras 

disparam com uma espingarda, matando Billy e Wyatt.

Presságio do fim

A jornada dos dois hippies em Easy Rider, no 

final das contas, se mostra impregnada de pessimismo. 

Do início cheio de promessas de aventuras ao final 

trágico, os anti-heróis do filme vão descobrindo aos 

poucos que a sociedade em processo de mudanças 

imaginada por eles e por tantos ativistas daquele 

momento contracultural dos Estados Unidos, na 

verdade estava bem longe de se tornar verdadeira. 

O fracasso de Billy e Wyatt é também o de toda 

aquela geração rebelde, que começou a sua curva 

descendente do final dos anos 1960. Enfim, é aí que 

Easy Rider se encontra com o festival de Woodstock. 

Apesar de ser lembrado como o marco máximo da 

juventude do “faça amor, não faça guerra”, o evento 

era, ele mesmo, um negócio movido a interesses 

financeiros como outro qualquer. Enquanto aquelas 500 

mil pessoas passavam três dias enfrentando uma infra-

estrutura deficiente e ficavam expostas ao sol, à chuva 

e andavam em meio à lama para viverem seus ideais de 

“paz e amor”, cinicamente, nos bastidores, os 

organizadores do festival eram pressionados pelos 

empresários de bandas como o The Who, que se 

recusavam a permitir que seus artistas se 

apresentassem sem antes receber os milhares de 

dólares prometidos como cachê. 

Mas, se o clima ainda era de euforia durante 

Woodstock, o final da contracultura seria acelerado com 

uma sequência de fatos que nada diziam respeito ao 

lema de “paz e amor”. Ainda em dezembro de 1969, um 

show dos Rolling Stones com entradas gratuitas, 

realizado no autódromo de Altamont, em São Francisco 

(EUA), acabou com um jovem morto a facadas pelo 

grupo de motoqueiros Hell's Angels, que fazia a 

segurança do evento. Também em 1969, tragédia maior 

ainda foi provocada pela família Manson, uma 

comunidade de hippies liderada por Charles Manson, 

um artista fracassado que acreditava estar recebendo 

uma missão divina, a qual lhe era repassada através de 

músicas dos Beatles e de textos bíblicos. Com o objetivo 

de iniciar uma demente guerra racial entre brancos e 

negros, sob o comando de Charles Manson alguns 

jovens realizaram assassinatos em série. O mais 

conhecido foi na residência do diretor de cinema Roman 

Polanski, onde sua esposa (grávida de oito meses) e 

mais alguns amigos do casal foram cruelmente 

assassinados. O caso teve grande repercussão negativa 

sobre o movimento hippie. 

Essa desesperança na geração que tentou impor 

um novo modelo de vida em sociedade aumentaria ainda 

mais com a chegada dos anos 1970 e as mortes de 

ícones do rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim 

Morrisson. Antes deles, ainda em julho de 1969, havia 

morrido Brian Jones, guitarrista dos Rolling Stones. 

Todas as mortes ligadas ao uso de drogas. A repercussão 

desses episódios serviu, é claro, para justificar uma 

retomada do conservadorismo entre os norte-

americanos nos anos 1970. Some-se a isso, ainda, a 

própria animosidade que passou a existir entre os 

hippies vindos de famílias pobres e os de famílias ricas. 

Como relatou o poeta Ed Sanders em depoimento 

publicado no livro Mate-me Por Favor, de Legs McNeil e 

Gillian McCain:

“O problema com os hippies foi que se 

desenvolveu uma hostilidade dentro da contracultura 

entre aqueles que tinham o equivalente a um fundo de 

crédito – uma espécie de poupança familiar - e aqueles 

que tinham que se virar sozinhos. É verdade, por 

exemplo, que os negros estavam um pouco ressentidos 

com os hippies lá pelo Verão do Amor, em 1967, porque, 

pela ótica deles, aqueles garotos estavam desenhando 

figuras espirais nos seus blocos, queimando incenso e 

tomando ácido, mas poderiam cair fora a hora que 

quisessem. Eles podiam voltar para casa. Podiam ligar 

para a mamãe e dizer: 'me tira daqui'. Ao passo que 

alguém criado num conjunto habitacional da Rua 

Columbia e que estava se arrastando em volta de 

Tompkins Square Park não podia escapar.”

Outra avaliação ainda mais profunda sobre o 

período foi feita pelo jornalista estadunidense Hunter S. 

Thompson. Em 1972 ele publicou o livro-reportagem 
.Medo e Delírio em Las Vegas.  O que a princípio era para 

ser uma simples matéria sobre uma corrida de motos, 

acabou se transformando numa espécie de registro da 

ressaca que se abateu sobre a cultura hippie quando ela 

dava seus últimos suspiros:

“Lembranças estranhas nesta noite nervosa em 

Las Vegas. Cinco anos depois? Seis? Parece uma vida 

inteira, ou no mundo uma Grande Era – o tipo de auge 

que nunca mais volta. San Francisco na metade dos anos 

60 era um lugar muito especial para estar, em um tempo 

muito especial para viver. Talvez tenha significado algo. 

Talvez não, no fim das contas... mas nenhuma 

explicação, nenhuma combinação de palavras, músicas 

ou lembranças é comparável à sensação de saber que 

você esteve lá, que viveu naquela parte do mundo 

durante aquele momento. Seja lá o que isso tenha 



significado...

História é um assunto nebuloso, por todas as 

merdas que acabam incluídas mais tarde. Mas, mesmo 

sem podermos ter certeza nenhuma sobre a 'história', 

parece bastante sensato imaginar que, vez ou outra, a 

energia de uma geração inteira atinge seu ápice num 

instante magnífico e duradouro, por motivos que na 

época ninguém compreende por inteiro – e que, em 

retrospecto, nunca explicam o que realmente aconteceu.

(...) Havia loucura rolando por todos os lados, a 

qualquer hora. (...) Todos compartilhavam uma 

sensação fantástica de que estávamos fazendo algo 

correto, mesmo sem saber o que era... sentíamos que 

estávamos vencendo... E acho que essa foi a armadilha – 

essa sensação de vitória inevitável sobre as forças do 

Antigo e do Maligno. Não num sentido cruel ou militar; 

não precisávamos disso. Nossa energia simplesmente 

prevaleceria. Lutar não fazia sentido – tanto do nosso 

lado como no deles. Aquela era a nossa hora; estávamos 

na crista de uma onda imensa e linda... E agora, menos 

de cinco anos mais tarde, basta subir um morro íngreme 

em Las Vegas e olhar para o Oeste com a predisposição 

adequada para quase enxergar a marca da maré – o 

lugar onde aquela onda enfim quebrou e se retraiu.”

Pessimismo

Easy Rider é sempre lembrado como um filme que fala 

sobre liberdade, o qual criou em torno de si uma imagem 

mítica de uma juventude idealizada e ao mesmo tempo 

incompreendida, e por isso mesmo ainda hoje tão 

atraente. Porém, para além da rebeldia, Easy Rider, no 

final das contas, é extremamente pessimista quanto ao 

futuro daquela geração e quanto às mudanças por ela 

sonhadas. Como escreveu Lee Hill no livro Sem Destino, 

o filme “é suficientemente forte para antecipar que uma 

parcela substancial destas ideias e destes movimentos 

não teria fôlego suficiente para vicejar nos anos setenta, 

sendo de fato consumida por seus opostos polares nas 

décadas de 1980 e 1990”. 

A jornada de Easy Rider, com seus personagens 

conservadores, suas comunidades alternativas 

marcadas pela aridez do campo e a violência de quem vê 

o diferente como uma ameaça, profetiza na morte de 

Billy e Wyatt a própria morte daquela efervescência 

contracultural. De fato, a contracultura hippie ruiu tão 

logo suas contradições e o preço cobrado por ela foram 

demais para aqueles que sonhavam com outro mundo 

possível, sem, no entanto, ter uma estrutura para 

construí-lo. É aí que está a grandeza de Easy Rider, um 

legítimo balde de água fria despejado sobre a geração 

Woodstock, que naqueles três dias de festa acreditou 

estar com a faca e o queijo nas mãos para transformar o 

mundo. Depois de Easy Rider, ficou mais fácil para John 

Lennon decretar que o sonho tinha acabado.



beck.com
Eu já gostava do Beck Hansen por alguns de seus discos – 

meus prediletos: Mutations, Midnite Vultures e Modern Guilty – e 

pelos shows do cara, que são bem bacanas. Ao vivo, só o vi uma vez, 

naquele Rock in Rio 3, mas há diversas gravações, em fases 

diferentes, rolando por aí. De qualquer maneira, o que me 

surpreendeu nos últimos tempos, e me fez gostar ainda mais do 

sujeito, foi o site do artista, o beck.com. Beck começou a reformular 

seu site e incluiu a primeira nova seção: Record Club. 

Nesta, ele disponibiliza gravações realizadas com pessoas 

diferentes em apenas um dia – nada ensaiado ou arranjado 

anteriormente, como diz o texto do site. A idéia é pegar 

um disco famoso e reinterpreta-lo ou utiliza-lo como 

referência. O primeiro escolhido foi Velvet 

Underground & Nico – o disco da banana na capa. 

Estão disponíveis músicas como: Sunday Morning 

(minha versão predileta), Wainting for My Man, 

Famme Fatale e Venus in Furs. A cada semana uma 

nova vai ser disponibilizada; assim como, espero, outros 

discos serão utilizados e artistas diferentes participarão 

das seções de gravação. 

Além dessa seção, Beck criou mais duas, por 

enquanto: Planned Obsolescence e Irrelevant Topics. Na 

primeira, o artista inclui semanalmente um mix de tudo que está 

ouvindo no momento – feito por ele ou por um DJ convidado. Na 

segunda, que descobri por acaso, ao retornar ao site – o que me faz 

crer que mais novidades deste tipo vão ser implementadas – ele 

reproduz uma conversa aleatória entre ele e algum artista, músico ou 

escritor “sem pretexto promocional ou direção editorial”, como está 

explicado no site. A primeira dessas conversas é com Tom Waits. O 

papo vai tomando rumos inesperados, da cidade onde cresceram à 

questão dos equipamentos ou a falta deles numa apresentação ao 

vivo, de uma forma livre e muito interessante. 

Com um visual simples, o site cativa pela qualidade das seções 

que vêm sendo criadas e pela criatividade com a qual cativa o 

leitor/ouvinte/internauta – diferente de muitos sites de artistas, por 

mais interessantes que sejam, vale a pena retornar ao beck.com, com 

certeza, seja pelas novas músicas do Record Club, uma ótima idéia 

aliás, seja pelos mixes ou pelas entrevistas. Você pode acompanhar 

Beck também pelo Twitter – até onde vi, ele não escreveu nada – ou 

pelo Facebook, onde ele anuncia as novidades do site, entre outras 

coisas.

Marcelo Mendes



Autoramas cantam os melhores roques portugueses no EP Brasil na 

CEE, lançado na Europa. Bom, pelo menos são as melhores canções na 

opinião do trio Gabriel, Bacalhau e Flávia. Embora não possa dizer 

qualquer coisa da música original, posso afirmar que na guitarreira 

Autorama, essas músicas são mesmo legais, mas não chegam perto da 

qualidade do trabalho autoral da banda. Portugal na CEE é legalzinha, e 

Robot é bem arrumada. O resto é mais ou menos. No mais, o trio arma 

o seu acústico MTV. Quem já viu o projeto acústico correndo pelos bares 

do Rio de Janeiro que diga por favor como será. (D.A)

é rock o pá

Preconceito é coisa bocó mesmo. Tive a oportunidade de 

bater um papo por telefone com o Xororó, no meu trabalho 

oficial. Sim, falo do pai da Sandy e do Júnior. Ele me chamou 

a atenção ao me fazer perceber que a minha mente é mais 

fechada do que a dele. Sempre respeitei Chitãozinho e 

Xororó por ser, dessas duplas sertanejas, a mais tradicional, 

com mais histórias e, portanto, é preciso saber reconhecer o 

valor do trabalho de José e Durval de Lima. E nessa conversa, 

fiquei com essa feliz surpresa do amplo conhecimento 

musical que o Xororó. Ele fala desde os primórdios do rock 

até o pop atual com muita autoridade. E depois disparou. “A 

gente precisa romper com essa barreira do preconceito. Claro 

que existem aqueles mais radicais, que só gosta de um 

determinado seguimento, mas o que me interessa são as 

pessoas que tem uma mente aberta, que é capaz de reconhecer 

o valor do meu trabalho e do Sepultura (o Andreas Kisser vai 

participar do próximo disco de inéditas da dupla a ser lançado 

no mês que vem). O sertanejo é influenciado pelo rock e vice-

versa, porque não? Criticam o nosso viés romântico, mas a 

música romântica é a mais tocada e aceita no mundo inteiro. 

E depois, música é música. Com tanta informação que se tem 

hoje, acho inconcebível o preconceito musical. Não cabe na 

minha cabeça separar públicos”. Um dia, eu ainda pego esse 

moço para falar com o Elebu! (D.A)

xoxoró surpreendente

fique de olho
Interessante é o trabalho da banda Extinto Coletivo, de Curitiba. O som deles pode ser conferido neste endereço: 

www.myspace.com/extintocoletivo.  O legal é que os cinco moços (Marcelo Bakana, Bernardo, Gilson, Anderson Seco, Glicimar Cima e 

Diego Motta) fazem, em essência, é pop, apesar das misturas, do groove e tudo mais. Há um pouco de vestígios de “bichos-grilimos” e ecos 

do Rappa (que é influência declarada), mas é uma moçada bacana que se desenvolver direitinho, vai pra frente. (D.A) 

Pirei na batatinha com o som da Caraivana. É um sexteto de 

chorinho que se conheceu na cidade de Caraíva, um vilarejo 

do sul da Bahia.  Uma reunião daquelas que parece coisa do 

destino. Isso porque tem baiano, brasiliense, carioca, gente 

que trabalha fora do país que, sabe-se lá como, se reuniu e fez 

um belíssimo disco. Eles não inventaram nada, as músicas ao 

os clássicos de sempre do gênero, como Noites Cariocas e 

Tico-Tico no Fubá.  A diferença está na interpretação mais 

doce que do restante. A flauta transversal está em primeiro 

plano e não o cavaquinho ou o bandolim. Ah sim, e o grupo 

intercala faixas instrumentais com canções. Alex Sousa e 

Juninho Billy Joe cantam corretamente, o normal, mas o 

suficiente para emprestar o seu diferencial.  (D.A)



o guia1 a merda da bomba
Em horas em que se vê na TV que um maluco 

governante de um país anuncia que tem ou vai testar a 

bomba atômica, fico a pensar se esse moço já leu 

alguma coisa na vida fora os dizeres em livros 

“sagrados”. É provável que a resposta seja “não”, afinal, 

que a sua pouca inteligência não permite absorver a 

simplicidade de leis universais, como “amar ao 

próximo”. Se esses senhores da guerra tivessem a 

oportunidade de ler Hiroshima, de John Hersey, talvez 

não pensassem melhor a respeito de uma arma de tal 

natureza.

John Hersey foi jornalista americano vencedor de 

prêmio Pulitzer e colaborador da revista New Yorker 

(que sou fã incondicional). Foi por este veículo de 

comunicação que ele publicou Hiroshima, considerada a 

melhor reportagem da história do jornalismo 

estadunidense e uma das melhores em todo mundo.

Em 1946, Hersey foi enviado ao oriente com o 

objetivo de fazer matérias tanto para a revista Life 

quanto para a New Yorker. A primeira adotava uma linha 

nacionalista ao passo que a segunda sempre primou 

pelo bom jornalismo e acabou. Enquanto a Life se 

satisfazia com os textos quase turísticos, a New Yorker 

tinha como editores os sensacionais William Shawn e 

Harold Ross, uma dupla que não se satisfazia com 

pouco. Hersey foi a Hiroshima contar a respeito do pós-

bomba, um assunto que, naquela época, ninguém 

comentava a respeito.

Tinha algum sentido, afinal, o Japão fez quase 

tanto estrago quanto a Alemanha de Hitler em sua 

tentativa de se formar o grande império oriental (não é à 

toa que os asiáticos odeiam seus vizinhos japoneses). O 

país é berço de um fanatismo disfarçado de “honra” e 

“lealdade” que criou os kamikazes: soldados suicidas 

que não se diferem em nada dos homens-bomba que 

servem à face distorcida (e terrorista) do islã que vemos 

hoje.

Isso é um fato e os americanos daquela época 

estavam carecas de saber. Logo, por que deveriam 

comentar a respeito de uma bomba que determinou o 

fim da guerra contra um inimigo tão ruim? É o mal que a 

generalização faz. Na guerra, existem vítimas, existem 

pessoas inocentes que estão por todos os lados, tanto no 

território do “vilão” quanto no do “mocinho”.

Hiroshima era considerada a “cidade do exército” 

em 1945. Era a porta de saída dos militares que 

combatiam na ilha de Kyushu, no sul do arquipélago 

japonês. Era lá onde a guerra se concentrava no primeiro 

semestre daquele ano. A frota americana tinha 

praticamente destruído a marinha inimiga, mas o Japão 

ainda contava com o exército ainda pouco usado para a 

resistência. A informação que se tinha é que no dia 6 de 

agosto de 1945, data em que a bomba Little Boy (de 

urânio) foi jogada nas proximidades a ponte Aioi (centro 

da cidade), cerca de 40 mil soldados estava em 

Hiroshima, a maior parte concentrada no forte Gokoku 

Maquete de Hiroshima antes e depois da Little Boy

Djenane Arraes



Shrine.

A bomba nuclear foi um sucesso extraordinário 

do ponto de vista militar. Varreu os 40 mil soldados 

inimigos do mapa num golpe só. Só que também 

carregou mais 100 mil civis que tinham nada com a 

história. Isso foi os que morreram na hora. Houve 

sobreviventes, mas eles só tiveram voz um ano depois, 

quando John Hersey, sob orientação de Ross e Shawn, 

foi à cidade.

Com o uso da técnica “mosca na parede” 

(quando o repórter procura recriar um determinado 

acontecimento sem se incluir nele) Hersey, por meio 

do relato de seis sobreviventes, faz o leitor se 

transportar para a manhã ensolarada do dia 6 de 

agosto de 1945. São imagens poderosas, vívidas, que 

só podiam acontecer por meio de um texto bem 

escrito. E também fazem refletir que é preciso haver 

limites até para a estupidez.

Ross e Shawn sabiam que tinham ouro nas 

quando receberam o material de Hersey e decidiram 

armar algo especial. Foi a primeira e única vez na 

história da New Yorker que uma grande reportagem foi 

publicada inteira, para preencher uma edição na 

íntegra. Hiroshima foi um sucesso tremendo com 

edições esgotadas, leituras em rádios e, mais do que 

isso, forçou os militares estadunidenses de ir a público 

para discutir o uso da bomba atômica com a população 

civil. 

A única contradição de sentimentos que 

Hiroshima traz é como pode uma leitura tão visceral e 

apaixonante ser a respeito de um dos episódios mais 

tristes da história. Melhor ainda, é tão direto que nem 

dá margem a interpretações. Perfeito para os senhores 

da guerra pensarem algumas vezes antes de jogar 

uma arma de destruição em massa na cabeça de 

alguém.

Um Flash Silencioso.

Exatamente às 8h15 da manhã do dia 6 de agosto 

de 1945, horário japonês, no momento quando a bomba 

atômica brilhou acima de Hiroshima, senhorita Toshio 

Sasaki, uma funcionária do departamento pessoal da East 

Asia Tin Works, tinha acabado de sentar-se na sua mesa 

no escritório e se virou para com a garota da mesa ao lado. 

No mesmo momento, doutor Masakazu Fujii estava 

sentado com as pernas cruzadas para ler Asahi de Osaka 

no alpendre do seu hospital privado sobre um dos sete 

deltaicos rios que dividem Hiroshima; senhora Hatsuyo 

Nakamura, a viúva do alfaiate, debruçou-se sobre a janela 

de sua cozinha, olhando um vizinho derrubando a sua casa 

porque ela estava no caminho da linha de fogo das defesas 

aéreas; Wilhelm Kleinsorge, um padre alemão da 

Sociedade de Jesus, deitou-se de cuecas na sua cama no 

piso superior da casa de sua ordem para ler a revista 

jesuíta Stimmen der Zeit; doutor Terufumi Sasaki, um 

jovem integrante da equipe cirúrgica do moderno hospital 

da Cruz Vermelha, caminhava em um dos corredores do 

hospital com uma amostra de sangue em suas mãos para 

um teste de Wassermann; e o reverendo Kiyoshi 

Tanimoto, pastor da igreja metodista de Hiroshima, parou 

diante da porta de um homem rico em Koi, no subúrbio 

oeste, e se preparou para descarregar um carrinho de 

mão cheio de coisas que ele tinha evacuado da cidade por 

medo de um massivo ataque dos B-29 que todo mundo 

esperava que Hiroshima sofreria. Cem mil pessoas foram 

mortas pela bomba atômica e esses seis estão entre os 

sobreviventes. Eles ainda se questionam porque viveram 

ao passo que tantos outros pereceram. 



antologias - a organização
Rúbia Cunha

Creio que você se lembra do meu surto de 

dominação mundial pelo mercado literário?

Pois bem, o processo todo de participação em 

uma antologia é uma verdadeira provação, mas 

acredite, não chega nem perto das noites mal dormidas, 

das horas de negociações, dos conflitos internos e 

externos que um organizador passa quando ele resolve 

colocar o nome dele na reta.

Perdoe-me o baixo calão, mas quem trabalha na 

área editorial, ou até mesmo comercial, sabe o quão 

difícil é lidar com o público, ainda mais quando ele é 

convidado para participar de uma empreitada que 

muitos ainda consideram duvidosa. 

A primeira coisa quando você mergulha no 

mundo organizacional de uma antologia é apresentar 

sua ideologia, a temática sonhada, aquele diamante 

bruto que você quer lapidar. Até aí, é tudo muito fácil, se 

você conhece as pessoas certas e sabe cativar. O 

segundo passo é dado, quando se recebe textos e mais 

textos e você começa a perder as noites, marcando as 

passagens falhas e a dar dicas aos participantes, 

tentando entrar em comum acordo e ver se não haverá 

eventuais dúvidas posteriores. Então vamos para a 

terceira etapa, que é começar a organizar o miolo do 

livro, fazer as planilhas com os dados requeridos e 

mandar o contrato com a aceitação da publicação da 

obra do escolhido. Muito bem! Parece tudo muito lindo e 

fácil, né?

Livro pré-organizado, dados devidamente 

arquivados e vamos nós para a caçada de algo inusitado. 

Tá certo que um revisor a mais sempre é necessário, 

afinal o julgamento de erros cabais na ortografia e 

gramática está compromissado de tanto que você leu os 

textos. Mas o inusitado vem com a caça de um ilustrador 

profissional para dar um “tchã” a mais no produto final. E 

é aí, que os problemas iniciam...

Sabe quando as dúvidas que não existiam antes 

começam a surgir, as explicações dadas começam a não 

surtir efeito e você descobre que tacar pedra em Cristo e 

cuspir ao chão o amaldiçoando três vezes é pouco perto 

do que um organizador passa?

Tenha em mente que uma editora sempre será 

regida por regras, das quais você não pode escapar. Que 

os escritores não são robozinhos que você pode 

programar. Que um grupo que organiza um trabalho, 

nem sempre irá concordar. E se você quiser dominar o 

mundo pelo meio literário, esteja preparado para colocar 

uma armadura, mergulhar em uma luta e jamais se render 

perante todas as pancadas que você vai levar, porque não é 

fácil não. 

O estrelismo, o ego ferido, o amadorismo e tantos 

outros ismos e idos são presença constante por trás dos 

bastidores e tudo virá para cima de você, tal qual um trem 

desgovernado se acaso fraquejar.

Confesso que os verdadeiros desbravadores e 

mineradores de autores novatos precisam estar aptos para 

mostrar que mesmo com todas as dificuldades possíveis e 

inimagináveis, não o farão parar. Sim! Um organizador 

precisa ser um trem tão desgovernado quanto e ter uma 

força maior para mostrar que seu ideal é algo que precisa 

ser investido.

E o cabo de guerra se manterá, até que haja o 

lançamento, aonde nesse ínfimo momento, seu sorriso vai 

prevalecer soberano até o retorno positivo de seu principal 

grupo de apoio. Afinal, o espetáculo agora se encontra nas 

mãos dos escritores que foram escolhidos a dedo.

* Rúbia Cunha é, ao lado de Mônica Sicuro, organizadora da antologia 
Fiat Voluntas Tua - Por anjos e demônios. O livro está a disposição para 
compra. Se você quiser um exemplar, entre em contato no endereço: 
rubia.cunha@gmail.com.br
Mais sobre o livro do próximo Elebu



casulo
Já fui criança. Corria o mundo como se nada pudesse me 

alcançar e saltava alturas como se os braços abertos me 

ajudassem a voar. Foi assim que conheci o ardido do mertiolate e o 

vermelho do mercúrio cromo. Foi assim que conheci a prisão do 

gesso, em suas diversas formas, mas também descobri que meu 

corpo podia se cuidar, com a ajuda certa. E assim, já tive a 

impressão de que era invencível.

Já fui adolescente. Enfrentava o mundo como se nada 

pudesse me satisfazer e percorria as sombras como quem cumpre 

alguma grande missão. Fui o protagonista de mil dramas e 

centenas de aventuras, desejando um dia que fosse eu naqueles 

holofotes do cinema. Ia perdendo as certezas e ganhando cada 

pedaço de chão, onde deixar cair os cacos de uma dúzia de 

corações partidos. Com papel e caneta, montava mosaicos deles e 

achava tamanha estupidez linda e sublime. E assim, já tive a 

certeza de ser mártir.

Já fui perdido. Me desfiz de pedaços errados e encaixei o 

que dava no lugar. Me esfacelei, reconstruí, melhorei e aprendi. Já 

odiei espelhos e ganhei sei lá quantos sete anos de azar. De vez em 

quando, escorregava pela vida só pra maré levar. Nadei pra morrer 

em muita praia, mas sempre em alguma nova ilha. Quem estava 

lá, não sei. Em algumas se tinha quem, não encontrei. E ali, tive a 

angústia de estar só.

Já fui número. Maior quê, menor quê, igual, diferente. 

Marcelo Leite

Derivei de mim mesmo em equações de 

incontáveis graus. Fui meu próprio majorante 

para porcentagens absurdas de sei lá quantos 

exercícios. Não encontrei botões o suficiente 

em calculadora alguma, pra ajudar a me 

calcular, então fiquei com uma de camelô, que 

apertando soava “pi”, só porque era 

menorzinha e cabia no bolso. E então, tive a 

audácia de ser ímpar.

Entre todos os meus heróis, tenho 

certeza que fui muito melhor como um vilão. 

Aprendi com meus vôos a queda, com meus 

delírios, algo perto da sanidade. Nunca 

descobri, no entanto, o que é ser grande nem 

se isso me traria qualquer significado. De 

tantos tombos, levantei-me alguns 

centímetros mais alto e só. Quando parei pra 

perguntar, me falaram que crescer era caber 

numa caixa menor do q eu era. Perder 

pedaços, pra poder entrar ali e ficar daquela 

mesma altura. E assim, já tive medo de ser eu.

E se algum dia tive tempo, só sei que 

hoje tenho pressa. Correndo pra tentar saltar 

e ser eu, de novo.



olhe1
Rúbia Cunha

Muitas pessoas ficam ressabiadas quando 

alguém fala demais sobre um filme, pois sempre pode 

vir a decepção pelo simples fato de que nem sempre se 

tem a mesma opinião. Mas e quando poucas palavras 

despertam sua curiosidade, fazendo-o ir ao cinema, 

sem pegar referências (sinopse, diretor e atores)?

Deixe-me pintar o cenário de minha mais nova 

aventura...

Um belo dia, estava lendo o blogger Topismos, 

onde Denis Pacheco comentou sobre final girls, que são 

mocinhas que sempre escapam no final do filme. O 

interessante é que ele sempre coloca uma menção 

honrosa ao final da postagem, e nesse dia ele indicou 

Arraste-me para o Inferno (Drag Me to Hell), com 

direito ao link para o trailler e a frase que disparou o 

gatilho de minha curiosidade.

Lá fui eu, em um domingo de folga, caçar a 

indicação do Pacheco e começar a ter surpresas. 

Sem me atentar ao diretor que tinha feito o filme 

e mesmo tendo o nome dele tão acessível, a primeira 

coisa que aconteceu, foi que a língua usada pelos atores 

não era americana. Por um momento, tive um dejà vu 

do Navio Fantasma (Ghost Ship, 2002). Perguntei-me 

se tinha entrado na sala certa, se estava vendo o que 

queria. Claro que me segurei um pouco mais à cadeira e 

compreendi que aquilo era nada mais que o prólogo de 

tudo que estava por vir.

Como tudo que assisto e com referências 

escassas – como o conceito de uma final girl e um 

trailler – comecei a ter meus momentos tensos, criando 

a expectativa de que o filme viria assombrar os meus 

pensamentos.

estação ganush

O encanto da tensão foi quebrado, quando a 

rogadora de maldições (Lorna Raver) contracenou 

junto a mocinha (Alison Lohman). A princípio, Lorna 

gera desconfiança, dá um baita susto, e também de 

cenas nojentas e hilárias, as quais me fizeram cair na 

gargalhada e, ao mesmo tempo, me encolher na 

cadeira e olhar de soslaio, repetindo para o cara ao meu 

lado, “eca que nojo, que nojo, nojo, nojo, nojo!” Não 

sabia mais se o cara ria da cena, ou de mim.  Venhamos 

e convenhamos, tem horas que rimos não do filme, mas 

da reação das pessoas que estão ao nosso lado no 

escurinho do cinema. E olha que não foram poucas 

vezes que fiquei enojada com as cenas da Raver, 

fazendo o mocinho ao meu lado rir um bocado.

Graças ao bom Deus, a rogadora de maldições, 

capaz de me fazer rir, conseguiu o mesmo com o 

restante do público. Mas ela não foi a única. Há 

momentos tão nonsense no filme, que a coqueteleira 

continuou sendo sacudida com pitadas de tensão, nojo 

e risos. 

Até aí, eu não tinha me atentado ao nome do 

diretor, que não foi citado ainda por nobres motivos. 

Sei que depois de tamanhas reviravoltas, em 

que horas eu tinha ódio ou torcia para que a Alison 

tivesse seu final feliz ao lado do Justin Long - mocinho 

da história –, que devido ao final espetacular forçado 

goela abaixo, depois de virtuosos 99 minutos, entrei 

em crise de risos no decorrer dos créditos finais. Mais 

uma vez, meu vizinho de cadeira, caía na gargalhada.

Comentei para algumas pessoas sobre o 

Arraste-me e quando veio a pergunta se o filme era de 

Sam Raimi, corri para o pai Google de todos os dias e 

confirmei que o diretor era esse mesmo. A ficha ainda 

não tinha caído e nem me atentava em quem poderia 

vir a ser esse Raimi, até visitar o blogger Topismos e o 

Denis iluminar meu lado desatento com sua frase 

gatilho: “Evil Dead, vc já assistiu? [...] É a essência do 

Raimi!”



“Filme triste, que me fez chorar...”. Não se trata 

de Filme Triste, a versão de música gringa que o 

Demétrius, o Trio Esperança e também o Chico Cesar 

interpretaram com sucesso. Aliás, a situação não tem 

nada com a letra. É só o verso que aproveito para 

descrever Veronika Decide Morrer.

Deu uma vontade danada de chorar quando saí 

do cinema, uma raiva danada por ter deixado R$ 18 na 

bilheteria para conferir o pior filme do ano. Achava que 

estes seriam Crepúsculo e Heróis (com a Dakota 

Famming), que nada teria a competência de ser pior do 

que essas duas produções. Acontece que nessa vida, 

tudo é mesmo possível, sobretudo quando falamos de 

algo inspirado no livro homônimo do Paulo Coelho. 

Como se sabe, é páreo duro derrotar o digníssimo 

escritor e mago na má qualidade literária. 

Enfim, entrei no cinema para ver um filme que 

tinha tudo para ser ruim. Mas conservava alguma 

esperança de ver, ao menos, uma boa atuação de 

Sarah Michelle Gellar, a eterna Buffy. Sim, ela pode ser 

uma atriz de um papel só – a própria Buffy – mas se 

conseguisse emprestar a Veronika um pouco só do 

empenho e da disposição da caçadora, então o negócio 

daria algum caldo. Some isso ao fato de esta ter sido 

considerada a última chance de Gellar no cinema. 

Explico. Quando o seriado acabou, SMG estava 

em alta. Como muitos atores de TV que ganham um 

filme triste
pouco de fama e começam a se achar os bons, ela 

cuspiu no prato em que comeu e disse que só faria 

cinema. O negócio é que Gellar é uma atriz limitada. 

Destacou-se como Buffy porque o seriado virou um 

clássico icônico devido a uma ótima equipe de 

produção, roteiro e diretores. Só que ela virou as 

costas para tudo isso, fez filmecos, e virou uma 

sombra do seu personagem. Pior, fez 30 anos e um 

mundo que só tem olhos para atrizes de 20. Por isso, 

precisava provar que era atriz forte para sobreviver no 

mercado. Uma boa atuação, mesmo com roteiro ruim, 

seria fundamental.

Gellar falhou. Verdade que o roteiro era 

péssimo, mas isso faz parte do pacote em uma obra de 

Paulo Coelho. O lance é que o seu desempenho foi 

pífio. A cena e que Veronika tenta o suicídio é tão 

desprovida de emoção que o espectador torce 

horrores para que ela morra e o filme termine por ali 

mesmo, aos cinco minutos. O resto é um desespero só, 

uma agonia para que aquela porcaria acabe logo. Sim, 

é um ato de sadomasoquismo não levantar e ir embora 

com 15 minutos de fita. Imagina pagar R$ 18 para 

sofrer.

Enquanto isso Gellar voltou para a TV toda 

humilde. Vai aparecer em um seriado produzido pela 

HBO, uma espécie de Party of Five com humor-negro. 

Boa sorte para ela. (D.A)


