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O “projeto Lost” nasceu em um instalo, desses 

que se tem de repente ao tomar um gole de café. Para 

estruturá-lo, bastou cinco minutos. É mais ou menos 

como se desenvolve uma edição do Elebu: a matéria 

principal vem com um sonho, um insight, e todo o resto 

se desenvolve naturalmente dentro de um 

planejamento quase que intuitivo. Mas o “projeto 

Lost” não foi pensado para o Elebu. O propósito era 

ser um especial a ser publicado num outro local um 

dia ou dois antes da estreia da sexta e última 

temporada desta série nos Estados Unidos. 

Infelizmente, esse plano foi cancelado aos 44 do 

segundo tempo. Como ele estava pronto naquela 

altura do jogo, seria uma judiação simplesmente 

jogar fora o esforço e o tempo de quem fez parte 

dele. Daí o Elebu o “abrigou”.

Sorte minha (e por conseqüência do zine) que 

teve, pela primeira vez – e por causa do “projeto Lost” 

–, a colaboração de duas garotas iniciantes no ofício do 

Jornalismo, porém brilhantes e promissoras – cada uma 

no seu estilo. A primeira é Izabella Peregrino, moça que 

tem grande sensibilidade e percepção sobre o que está a 

sua volta. É quase uma “anteninha” parabólica. Izabella 

também tem a agilidade e a objetividade como pontos 

fortes, sem mencionar que não tem preguiça. Características 

essas que vão a levar longe na profissão. Marina Bártholo, a 

segunda, é uma menina de grande criatividade, sempre com 

uma ideia na manga. Fã da revista Bravo, ela tem um leque de 

informações culturais muito interessantes. Sem mencionar que 

ela consegue garimpar todo tipo de notícia dentro das redes 

sociais. É impressionante. Ambas ainda estão “em construção”, 

mas serão grandes. Izabella e Marina estão destinadas aos 

veículos de alcance nacional, pode crer, assim como outros jovens 

sensacionais que conheço.

Esta edição começa com a volta da Polysom, e a Deckdisc 

vai colocar no mercado, a partir de março, quatro LPs. Um dos 

títulos é o da Fernanda Takai. O negócio não é só a reabertura de 

uma fábrica de vinil, mas todo o sentimento e memórias que 

essa mídia desperta. Também tem mais um artigo de Cristiano 

Bastos sobre o disco clássico de Captain Beetheart.

Por último, ainda tem uma entrevista muito bacana 

com a bióloga Nurit Bensusan, autora o livro Meio Ambiente: e 

eu com isso?, ilustrado por Luciano Irrthum. Não estamos 

vivenciando o aquecimento global? Logo, entender um pouco 

dos mecanismo desse bicho é fundamental. No mais, espero 

que você possa se divertir com a edição.
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Polysom reacende a paixão pelo 
velho disco de vinil no Brasil e tem 
tudo para ajudar a erguer uma 
indústria em crise

Djenane Arraes



Vitrola com saída USB e RCA: R$ 550. 

LP Confessions on a Dance Floor, da 

Madonna: R$ 215. Paixão pelo velho disco de 

vinil e o seu chiado característico parece não 

ter preço. A reabertura da Polysom, a única 

fábrica de vinil da América Latina, 

capitaneada pelo dono da gravadora 

Deckdisc, João Augusto, e não apenas 

provocou uma onda saudosista como 

também trouxe expectativas para o 

ressurgimento de um mercado 

considerado morto há mais de dez 

anos. 

“Tenho convicção de que a 

volta da Polysom vai esquentar 

o mercado 'brazuca'”, disse 

Nervoso, cantor e compositor 

carioca, “torço para que haja 

um equilíbrio no custo-

benefício de ambas as 

apartes, que os preços 

sejam de bom tom”. 

Danilo Cabral, analista 

d e  m a r k e t i n g  e  

a p a i x o n a d o  p e l o  

chiado, acredita que 

mais do que ser uma 

luz no fim do túnel 

para  a  indúst r ia  

f o n o g r á f i c a ,  o  

mercado do vinil por 

criar novamente o 

hábito de consumir 

música. “É uma coisa 

que se perdeu com a 

facilidade do MP3. E as 

vantagens sensoriais do 

vinil acertam em cheio este 

objetivo”.

Desde o início da 

década passada que o LP era 

um produto de luxo que atendia 

apenas a um nicho de mercado, 

afinal, a indústria fonográfica 

havia abandonado esse formato de 

mídia e abraçado quase que 

exclusivamente o CD e o DVD. Nessa 

mesma época, até a velha vitrola 

desapareceu. Sem grande demanda, os 

preços relacionados a esses produtos foram 

nas alturas, o que inviabilizou de vez a sua 

massificação. A própria Polysom tentou 

remar contra a maré ao ser fundada em 

1999 – desde aquela época ela era a única no 

segmento – mas terminou por fechar as 

portas em 2007. Nesse meio tempo, os 

maiores clientes que tinha era cantores 

evangélicos e bandas independentes – 

muitos selos gostavam de lançar 

compactos coloridos, como a Monstro 

Discos.

“Existem no Brasil uma série de 

selos independentes (como a Terroten 

Records, do sul do país, a Cospe Fogo, de 

São Paulo, e mesmo a local – de Brasília – 

Raw Records, entre outros) que 

costumavam lançar vinis. Todos se 

utilizavam dos serviços da Polysom. 

Quando a fábrica fechou suas portas foi um 

banho de água fria nessa moçada. Na 

verdade, todo mundo ficou meio que na 

esperança que alguém comprasse a fábrica 

e desse continuidade ao trabalho” relatou 

Alice Gabriel, música e militante da cena 

underground.

No final da década passada, no 

entanto, o mercado londrino (sempre ele) 

passou a se movimentar no sentido de 

reaquecer a produção em vinil, mas agora 

com tratamento de produto de luxo. Os 

resultados foram animadores e isso 

repercutiu positivamente dentro de uma 

indústria fonográfica em crise profunda 

tanto financeira quanto de identidade. Os 

números falam por si. No eBay, por 

exemplo, cerca de 3 milhões de LPs são 

negociados anualmente no site. Nos 

Estados Unidos pesquisas da Nielsen 

Soudscan revelaram que 2,5 milhões de 

unidades foram vendidas em 2009, um 

aumento de 33% em relação a 2008 (1,9 

milhões).

As estatísticas não só foi um belo 

estímulo para a reabertura da Polysom, 

como há um recomeço tímido nas vendas 

de vitrolas, ou toca-discos. Por hora, os 

aparelhos ainda são caros – alguns 

modelos chegam a custar R$ 6 mil –, mas 

existem no mercado modelos mais baratos 

que apresentam, inclusive, inovações para 

funcionarem junto com o computador. 

Precisa reaparecer também os serviços de 

conserto, afinal, é judiação deixar as velhas 

vitrolas que só tem agulhas quebradas 

encostadas em casa. 

POLYSOM CONTRA-ATACA

A Polysom deve fabricar vinis de 

120g e 160g. A qualidade do som não se 



F
o

to
: 

D
a
ry

a
n

 D
o

rn
e
ll
e
s

a Polysom irá ampliar sua capacidade de 

produção mensal, que pode facilmente 

triplicar esse número sem perder qualidade. 

A Polysom está sendo reativada em 

condições ideais de ampliação. Assim que 

estiver em produção, estaremos trabalhando 

na ampliação, com mais prensas”, garantiu 

João Augusto.

Quando se fala do mercado brasileiro 

em si, as novidades vão começar a aparecer 

logo em março. É quando a Deckdisc, que 

João Augusto jura ser mais uma cliente da 

Polysom, vai colocar no mercado LPs da Pitty, 

Nação Zumbi, Cachorro Grande e a reedição 

de Onde Brilhem os Olhos Teus, de Fernanda 

Takai. “Eles [produtores da Deckdisc] acham 

que é um tipo de álbum clássico brasileiro, 

talvez pela história de sucesso dele”, 

comentou Fernanda, “mas eu não sou do tipo 

que prefere comprar vinil ao CD. Gosto 

mesmo é a possibilidade de ter um projeto 

gráfico bonito numa proporção bem maior”. 

Os LPs da Deckdisc devem chegar às 

lojas por R$ 60 – sairia a R$ 30 sem a carga 

tributária. Isso significa que a gravadora sai 

em vantagem em relação, por exemplo, a 

Sony Music Brasileira, que disponibilizou o 

seu acervo em meados do ano passado a R$ 

100. Um compacto (aqueles discos pequenos 

de duas músicas, uma em cada lado) saia por 

uma média de R$ 32, que hoje chega a ser 

mais caro que um CD e de muitos DVDs. “Os 

vinis da Sony, frutos de uma iniciativa muito 

legal, custaram caro porque custou caro 

fabricá-los lá fora. Aqui, o custo irá baixar, 

sem dúvida, mas os impostos são tão 

escorchantes, que provavelmente não 

poderemos baixar como gostaríamos. 

Baixar os impostos viabilizaria uma 

baixa representativa do valor final”, 

explicou João Augusto.

altera porque os sulcos são padronizadas. É 

que a versão mais leve agrada aos DJs, ao 

passo que a mais pesada é melhor 

“psicologicamente” para colecionadores. A 

capacidade de produção é de 28 mil LPs e 12 

mil compactos por mês. “Se tudo correr bem, 

João Augusto, sócio da 
Deckdisc e da Polysom



AMOR PELO BOLACHÃO

“Os discos em vinil são uma fonte 

inesgotável de prazer e aprofundamento. 

Hoje em dia, mal tenho tempo para parar e 

escutar um disco na integra. As obras vivem 

fragmentadas em nossos HDs. Os vinis 

acabam sendo motivação para escutar um 

disco do início ao fim, sem contar com a 

parte gráfica, que é muito mais valorizada, 

incluindo dados, ficha técnica, letras, fotos”. 

Nervoso sintetiza aqui o sentimento 

daqueles que são apaixonados pelo famoso 

bolachão.

Há quem discuta a qualidade das 

mídias digitais e a LP que, no final, não passa 

por uma questão de preferência. Há os que 

apreciem um som mais limpo e há os que 

gostem da sensação de profundidade 

proporcionada pelos sulcos. “Claro que o 

vinil, por ter um contato físico, é mais 

suscetível a barulhos e chiados, mas 

considero estes 'problemas' mais um 

charme”, explicou Danilo Cabral. “É como 

quando vai assistir a um show de uma banda 

qualquer, em que os barulhos naturais do 

lugar (gente conversando, guitarra 

apitando, coisas caindo no chão) também 

compõem o som que se ouve. Para mim, o 

som do vinil é mais natural, mais 'gordo', os 

graves geralmente são mais potentes do que 

sua versão digital”.

No caso de quem vos escreve aqui, 

por exemplo, o disco verde dOs 

Saltimbancos, de Chico Buarque e com Nara 

Leão no elenco, estão guardados com todo 

apreço, assim como os discos do Balão 

Mágico e os quatro primeiros da Xuxa (sim, 

eu assumo). E meu primeiro contato com 

música mais “adulta” – quando ainda 

criança – foi nos velhos LPs dos meus irmãos 

mais velhos. Se hoje gosto do The Smiths e 

do The Cure, é culpa deles. É como diz a 

música do Pato Fu: “num velho disco a vida 

se desfaz/ em poucos minutos”.

“Tenho muito carinho por discos de 

vinil”, disse o administrador Fábio Carbone, 

“lembro até hoje de quando ganhei uma 

vitrolinha sonata, com desenho do Mickey 

na tampa (que era também a caixa 

acústica). Eu devia ter uns 4 ou 5 anos e, 

junto com essa vitrola, veio uma caixa de 

compactos de primos que casaram ou que 

não ouviam mais e, logo de cara, o que eu 

mais ouvia era Revolution, dos Beatles. Até 

hoje, coloco essa música em qualquer top 10 

que pedem para mim”.

Danilo Cabral engrossa a voz 

daqueles que o sentimento por essa mídia 

vem muito da memória afetiva. “Sou da 

época em que as estantes nas lojas de discos 

eram preenchidas pelos bolachões. As capas 

eram grandes, pareciam quadros, 

despertavam a curiosidade em saber o que 

se escondia por trás daquele pedaço de 

papelão. Levar o disco para casa, de baixo do 

braço, tirar do plástico, apreciar a arte nos 

detalhes, colocar o lado A para rolar 

enquanto se lê o encarte, toda essa rotina 

me encanta até hoje. Ainda hoje sinto a 

mesma sensação de 25 anos atrás quando 

compro um vinil novo”.

Até mesmo João Augusto confessa 

ser apegado aos seus velhos LPs a ponto de 

não emprestá-los para ninguém – mas faz 

convites a quem quiser ouvi-los em sua 

companhia. “Deixo claro que acho o CD uma 

excelente mídia. Participei ativamente do 

seu lançamento no Brasil, quando era diretor 

artístico da Polygram e agora vejo sua 

queda. Mas nunca deixei de apreciar vinis 

nem me desfiz dos que eu tinha ou produzi. 

Hoje, até por força do nosso envolvimento 

com a Polysom, tornei-me um voraz 

comprador, especialmente em viagens que 

faço ao exterior”. Revela ainda que tem 

vontade de reeditar em vinil todos os discos 

dos Mutantes, Tim Maia, Raul Seixas e até 

dos Titãs. “Mas vou chorar muito no dia em 

que a Polysom produzir os discos do Rei, 

Roberto Carlos”.

 



dede

por Cristiano Bastos

Por um tempinho (mas só por um tempinho, 

viu?), esqueça “os discos mais importantes da história 

do rock”: Sgt. Peppers, Pet Sounds, Os Mutantes, Are 

You Experienced – essas maravilhas canônicas. Largue 

de mão, por uns dias, daqueles que já passaram, 

inclusive, de recém-redescobertos, como London 

Calling. Ou os clássicos “cult” V.U, The Slider, All the 

Young Dudes, Unknown Pleasures.

Relaxa, as obras-primas existirão pra sempre. 

Nenhum advogado vai dar sumiço nelas, a liga Wasp não 

está nem aí e a Igreja Católica não medirá forças e 

esconjuros com o poder imbatível & satânico do rock. Do 

umbral, novas levas de discos extraordinários e 

esquecidos, quase al ienígenas, de autores 

fantasmagóricos – sim, mortos! – clamam em maximum 

volume para reencarnarem novamente nos ouvidos 

esquecidos de roqueiros que andam meio desligados e 

muito indulgentes com o passado. É possível que se 

façam de surdos, mas não de loucos (ou será o 

contrário?) ao apelo renovador dos grandes discos. Em 

troca de resgate oferecem alento ao excesso de 

repetição mimética desses dias inomináveis. 

Entes vivos, alguns álbuns são missionários de 

antigas boas novas que ainda tão valendo. Nós é que 

perdemos a noção, preferindo adorar hypes 

insuportáveis como óleo de rícino (ainda existe esse 

troço?) ou mais passageiros que o Iggy naquela música 

– não a versão do Capital, por favor! Neles, há fôlego pra 

superar a pasmaceira travestida de novidade, com 

excessões aqui e ali, que tomou conta do rock “atual”. 

Como pedras, o rock ainda rola nos shows, nos discos, 

nas plataformas de sempre – só que, faz algum tempo, 

agora o rock é das pistas (!) – e todo mundo concorda 

que isso é moderrrnidade (com três erres mesmo): o 

rock “das pistas”.

Estamos todos roubados. Na década de 1970, o 

rock das pistas era a Disco. Se for assim, vão deixar só 

pro Radiohead gravar os verdadeiros álbuns e, daí, putz, 

que saco vai ser. Grandes álbuns de rock carecem ser 

deprês em alguns momentos, mas também precisam 

ser alegres e anarquistas. Além disso, existe a suspeita 

de que a tecnologia, antes proclamada como a grande 

revolução televisionada, vem tolhendo a criatividade 

nos estúdios. Tomara que não.

Álbuns que ficaram perdidos no passado agora 

são fonte de sonoridades futuristas. O tempo é 

implacável com o bom e não perdoa o ruim. Esses discos 

ficaram décadas esquecidos, agüentaram modas 

fugazes e mofaram nos compartimentos empoeirados 

das discotecas.

A alquimia foi feita: converteram-se em elixires 

sonoros. Saboreá-los agora é uma honra e, sobretudo, 

deleite. A nova geração de bandas precisa, 

urgentemente, ouvir outros fabulosos discos que os 





arquivos do rock têm guardados em milhares de gavetas 

– e não só aqueles clássicos citados no início do texto. 

Simples assim: se as bandas não ouvirem tudo que como 

lição de casa devem ouvir (e não é pouco!) para terem 

alguma noção sobre estética do rock, tão fodidas. Vão 

ser uns comuns. Vão usar t-shirt do David Bowie sem 

nunca ter ouvido The Man Who Sold The World.

A imprensa, que não perdoa, sempre vai falar 

mal. É óbvio. Por mais que os crossoveres regionais e as 

boas intenções imperem, não há “mistura” que segure a 

onda. Depois, não adianta chorar, se descabelar, achar 

que é o fim. Os Ramones, para chegar a genial 

simplicidade de três acordes, antes tietaram todas as 

melhores bandas: Joe Ramone era fanático por rock, 

amava Marc Bolan, Slade, Johnny Thunders; 

enlouquecia com o wall of sound de Phill Spector e 

delirava com os timbres de guitarra que Tony Visconty 

conseguia com Ronson/Bolan.

Joe era um apaixonado por canções e produções. 

Por isso deixou o legado que deixou. O Renato Russo, 

para engajar legiões, parou para ouvir todos os 

fantasmas que dialogavam com a sua sofrida alma, de 

Nick Drake a Tim Buckley, de Madonna a Edith Piaf. Uma 

genialidade que não é exclusivamente dele, portanto. 

Safe As Milk (1967, RCA), do Captain Beefheart & His 

Magic Band, é base sonora perfeita para perceber que as 

roupagens do rock atual já estão todas megaover, 

belvedere certo para dar um breakzinho na redundância 

sempre em cima das mesmas referências e clichês. Os 

mesmos cabelos, o jeito de tocar guitarra. Até isso.

Ninguém com bom senso & tímpanos com 

tolerância limitada suporta mais os simulacros mal 

ajambrados de estética novaiorquina e britânica da década 

de 1970 e início de 1980 que sobrelotam o cenário. Este de 

hoje tem muito das pistas de dança: o cara enjoa e 

ninguém quer mais saber da banda. É ela que dança no 

esvaziar do salão. Será que todo mundo pensa que vai 

formar uma banda, fazer os trejeitos do Tom Yorke ou, pela 

quadribilésima vez, emular The Who e Beatles e, ainda 

assim, pensar que está fazendo algo legal e “fresco”?

Música ficou no segundo plano. Uma explosão 

inevitável de imagens, modelitos descolados, videoclipes 

frenéticos, clipes mais legais que a música – a música, 

que está à frente da imagem, quando o lance é a própria. 

E o fashionismo? Franjinhas emo, terninhos mod, sei lá 

mais o que e, agora, as munhecas, além da balaca. 

Gostaria que alguém me explicasse pra que servem as 

munhequeiras... Rock wear? O som?! O som... bom, o 

som, deixa pra lá. Seja no Brasil, fora do Brasil, na 

Antártida ou na Islândia: deu, cansou. Como o novo não 

passa de quimera, poderia ter dito Cortázar, máquina do 

tempo, por favor: ativar!

ROCK AS SAFE 

Safe As Milk é uma experiência psicodélica 

maravilhosa por excelência. É o disco mais acessível do 

louco, músico & pintor Don Van Vliet, o Captain 

Beefheart. O sujeito era comparsa de infância de Frank 

Zappa e depois virou seu parceiro musical. Daí já viu. 

Segundo o arqueologista do rock Bento Araújo, editor da 

revista Poeira Zine, a ideia original de Beefheart (como se 

fosse possível prever o que se passava na cabeça desse 

maníaco) era fundir blues do Delta do Mississipi com free jazz 

e música concreta de Stockhausen & John Cage: “Beefheart 

queria soar como se Howlin Wolf tivesse tomado ácido e 

passasse a recitar peças de poesia 

surrealista, nunca mais tendo 

uma chance de recuperar sua 

sanidade novamente”, define.

Para se ter uma ideia, 

Beefheart fazia esculturas e 



pinturas aos quatro anos de idade, quando a família foi 

morar no deserto de Mojave. No meio do deserto 

desenvolveu sua musicalidade aprendendo sozinho a 

tocar sax e gaita. As habilidades lhe deram amizade (na 

escola da região) com outro músico inovador, Frank 

Zappa. Não demorou muito e estava tocando com as 

bandas locais The Omens e The Blackouts. Bento lembra 

que a peculiar voz de quatro oitavas de Beefheart era 

quase impossível de ser gravada. Não é a toa que, 

durante as sessões de Safe As Milk, vários microfones 

foram avariados assim que ele abriu a boca, dada a 

violência vocal: “Busco o som de uma serra-elétrica 

cortando uma chapa de metal”, disse Beefheart.

Em 1969 saiu o duplo Trout Mask Replica, 

produzido por Zappa com nada menos que 28 atentados 

musicais. Não é digerível nas primeiras audições e gerou 

muito mais influência do que $$$. Do prog ao punk, em 

colisão à new wave, nada saiu ileso. A música de 

Beefheart tinha o acompanhamento de um grupo 

rotativo de músicos chamado Magic Band, que esteve 

ativo do meio dos 60 ao início dos 80. Van Vliet, famoso 

pela fama de ditador com os músicos, também tocava 

saxofone de uma forma barulhenta e sem didática, o 

estilo free jazz. As composições têm a estranha mistura 

de marcações de tempo inusitadas e letras surrealistas.

Safe As Milk é um precipício de boas surpresas do 

início ao fim. Abre com um típico e inofensivo blues, Sure 

'Nuff 'N Yes I Do, e pula para o embalo rock-garageiro-

psicodélico de Zig Zag Wanderer – que pode funcionar 

nas pistas de dança mais criativas e ousadas, sem que 

todos fiquem te olhando com aquela cara atravessada de 

“que porra essa?!” Uma beleza da natureza. Safe as Milk 

não é só insanidade. Algumas vezes passeia de mãos-

dadas por baladinhas singelas e delicadas, como Call on 

me e I'm so glad, boas para dar apaixonados beijos na 

boca as mulher amada.

A voz de Don Van Vliet é instrumento poderoso, 

que ele usa e abusa em Electricity, música de vocal 

sinuoso acompanhado de guitarras mais zombeteiras que 

vespeiro em dia de eleição. Assombroso! Dropout Boogie 

entrega porque Mark Arm, o cara do Mudhoney, falou que 

Safe as Milk é um dos venenos prediletos na sua estante 

de discos em Seattle. Disco que ele não tira da vitrola. 

Recitando divertidas onomatopéias, em determinado 

momento parece que ouvimos Beefheart clamar em 

Dropout Boogie: "Cebola, Cebola! - Cebola, Cebola!". 

Demais.

Mas, o que Sr. Bigg Muff me confessou: qual álbum 

da primeira era piscodélica não sai nem a pau do seu player? 

Mark Arm - Escuto um monte de coisas diferentes 

e, uma hora ou outra, todas acabam deixando o meu toca-

discos. Mas, Safe As Milk, do Captain Beefheart & The 

Magic Band é um grande álbum da primeira fase do 

piscodelismo. Assim como The Psychedelic Sounds, o 

primeiro do 13th Floor Elevators.

Yellow Brick Road, a próxima faixa do disco, um 

country rock salpicado de LSD e acid rock, antecipa todas 

as nuances do psicodelismo, como todo álbum, na 

verdade, faz – registre-se. Abba Zaba é uma colagem pop 

de cacofonias e instrumentais inusitados. Plastic Factory, 

blues com a harmônica selvagem de Beefheart, sua voz de 

bandido e base de guitarra fuzz lutando box com os 

instrumentos – mais ou menos isso, se possível. Grown So 

Ugly, outro blues-rock adulterado – ninguém nunca fez 

blues-rock como Beefheart, nem Jon Spencer, que, 

esperto como é passa perto muitas vezes. Autumn's Child, 

o grand finale em soul rasgado. O início do segundo turno 

do pleito das vespas, um pouco mais tranqüilo e, até o 

fechamento das urnas, deliciosamente caótico, meio 

parecido com o Brasil. 

O relançamento de Safe As Milk, de 1999, vem com sete 

bônus: Safe As Milk (Take 5), On Tomorrow, Big Black Baby 

Shoes, Flower Pot, Dirty Blue Gene, Trust Us (Take 9) e Korn Ring 

Finger. Todas sobremesas deliciosas pós-refeição principal.

A formação que tocou em Safe As Milk é matadora. Don 

Van Vliet (vocais), Ry Cooder (guitarra, baixo), Doug Moon 

(guitarra), Alex Snouffer & St. Clair  (guitarra), Jerry Handley 

(baixo), John French (bateria), Milt Holland (percussão, 

marimbas), Sam Hoffman (teremim), Taj Mahal (percussão).

Também pudera! Agora tudo explicado. A história 

deveria ser reescrita – ao menos parafraseada: “Dos 

poucos seres humanos que ouviram Safe As Milk, quem 

ouviu pirou”. Deus queira que as bandas descubram, no 

oásis de criatividade e de loucura armazenado em tipos 

como Captain Beefheart, onde e como nascem as grandes 

idéias e as belezas feitas para durar para sempre.

E vivam os novos roqueiros! Tarde nunca é para 

relembrar o para sempre



cantora rara



Érika Martins é a roqueira mais feminina do Brasil 

desde Wanderléia. É uma das poucas que pode colocar 

roupa de couro preta com salto alto cor-de-rosa e ficar 

autêntica. Diferente do que vemos com o restante da 

mulherada que faz música por aqui. Quando não fazem o 

gênero “Pitty”, de muitas tatuagens, “atitude” e alguma 

agressividade – mas com fama de gente boa –, as 

cantoras são aquilo que chamo de “mpbistas”: música 

sofisticada, atitude blasé, roupas de estilistas. Há ainda 

uma terceira linha que certos jornalistas da música 

chamam de “sapafolks”, ou seja, as homossexuais (ou 

bissexuais), populares, cheias de estilo e opiniões.

“É muita sensibilidade sua sacar isso”, disse 

Érika, “eu me vejo exatamente assim. Olho para o lado e 

não me identifico com nenhuma outra cantora brasileira. 

Descobri lá fora um monte de cantoras que tem o meu 

clima, tipo Regina Spektor, Kate Nash, Lily Allen. Cada 

uma tem as suas especificidades, mas temos um 

universo em comum, a forma de encarar a música, de 

compor e atitude muito parecida”.

Desde os tempos de Penélope que Érika mostrava 

ser diferenciada ao assumir com autoridade o visual de 

garotinha com saia longa e uma guitarra pendurada no 

pescoço. Mais do que isso, é uma das poucas que se 

manteve coerente musicalmente falando. No início da 

década passada, ela cantava que não poderia namorar 

por estar “rubra abaixo da cintura”, esperava o dia 

passar e falava de caixas de bombom condizia com 

aquele espírito. “Era pra ser bom, pra você gostar/ de 

caixas de bombom/ e de conchas do mar”. 

Hoje, Érika canta “ser dedicado e esperar/ quero 

tempo pra te dar/ tudo que eu tenho” vestida de Donna 

Reed enquanto espera o bolo assar. Mas, para em 

seguida, deixar o maridão arrumar a bagunça na cozinha 

enquanto ela sai para trabalhar, ou melhor, ganhar os 

palcos da vida vestida de forma glamourosa com sua 

guitarra em mãos. O conjugue em questão é Gabriel 

Thomaz, vocalista e guitarrista do Autoramas. Eles 

estabeleceram uma parceria interessante na vida 

profissional. Ambos fazem parte do elogiado projeto 

Lafayette & Os Tremendões e também assinam juntos 

algumas composições.

“A primeira canção que fizemos juntos foi Música 

de Amor. Ela levou uma gravação da base num show da 

Penélope e pediu para eu colocar a letra. Adorei de cara e 

escrevi uma letra sobre a música personificada, pedindo 

para ser a trilha de um casal. Acho que a música 

antecipou a nossa história!” Música de Amor faz parte 

tanto do repertório do trabalho solo de Érika Martins 

quanto do Autoramas, banda de Thomaz. A canção tem 

um refrão bem simples e direto que diz o seguinte: “eu 

te adoro tanto/ você não imagina quanto/ quero ouvir 

uma canção que diz assim”.

Érika e Gabriel assinaram ainda mais três de dez 

faixas do disco solo da ex-Penélope, fora a versão em 

português de Lento, de Julieta Venegas. “Pra esse meu 

disco, ele se mostrou um compositor mais incrível ainda 

do que imaginava, porque se transformou exatamente 

no que eu queria. As letras são minhas e as músicas, 

fizemos em parceria. Com certeza vem muito mais aí 

pela frente!”

O disco solo homônimo saiu em meados o ano 

passado, mas começou a ser planejado em 2004. Como 

o processo foi lento (sem trocadilhos com a música de 

Julieta Venegas), a produção acabou levando a 

assinatura de Carlos Eduardo Miranda, Constança 

Scofield e Tomás Magno. “Cheguei a gravar uma música 

[Me Provocar] com o Tom Capone, que iria produzir o 

álbum inteiro, e parei quando aconteceu a tragédia toda 

com ele. Fiquei um tempo só viajando, fazendo shows, 

compondo e pensando em que poderia continuar o 

trabalho. Daí convidei o Miranda e a Constança e 

continuamos calmamente o processo”.

Processo este que resultou em um trabalho com 

gosto de “greatest hits” porque as faixas ficaram 

conhecidas ao longo do tempo. “Ter o privilégio de testar 

um disco na estrada e depois lançar é uma experiência 

que ainda não tinha vivido e funciona mesmo! As 

músicas já entram fácil no ouvido, soam como velhas 

conhecidas. Isso me deixa mais a vontade no palco”. É o 

caso da versão de Ainda Queima a Esperança, um dos 

maiores sucessos do compositor e produtor Raulzito 

antes de ele virar “Raul Seixas”, e de Sacarina, que 

rodaram festivais Brasil afora com o então Érika Martins 

& Telecats. Não é preciso dizer que foram aprovadas de 

imediato.

Depois de acompanhar a evolução constante e 

coerente de Érika Martins, agora é esperar o que essa 

moça vai mostrar a seguir. Mas só não pode demorar 

mais seis anos. 

Envolvida com o disco lançado no ano passado 
e com o projeto da banda de covers Lafayette & 
Os Tremendões, Érika Martins toma as rédeas 
da carreira e se afirma como uma das roqueiras 
mais femininas e diferenciadas do país

Djenane Arraes



raciocínio verde
A primeira coisa que me chamou atenção para o livro, fora a 

cara verde-vivo, foi a ilustração de Luciano Irrthum. Ele tinha recém-

lançado a elogiada adaptação em quadrinhos de O Corvo, de Edgar 

Allan Poe. A segunda coisa que chamou atenção foi a diagramação. As 

ilustrações de Luciano estavam por toda parte e criavam uma 

dinâmica muito interessante com o texto. Como fã e pesquisadora de 

quadrinhos, aquilo me pegou de jeito e fiquei a pensar em novas 

possibilidades de aliar a imagem com o texto.

O livro em questão era Meio Ambiente, E Eu Com isso?, de Nurit 

Bensusan (Editora Peirópolis, 174 páginas). Título bacana de uma 

autora que não me era estranha. Parei para prestar mais atenção o 

conteúdo. Haviam títulos engraçados como “Fred Flintstone vai à 

praia”, Por que os elefantes odeiam Chopin” e “Every breath you take”. 

Desse jeito mesmo, nome da música do The Police estava ali num 

livro sobre meio ambiente. Aliás, ecologia pop.

Nurit Bensusan e os editores da Peirópolis tiveram uma 

sacada genial neste projeto nascido em 2007 (lançado em 

novembro de 2009). A autora consegue transmitir 

informações cotidianas e dar dicas ambientais em um 

texto muito ágil. Por exemplo, “Fred Flintstone vai à 

praia” chama atenção para a necessidade de não 

jogar lixo no mar ou em qualquer outro lugar. “E 

os que gostam de praia sabem: é possível 

caminhar quilômetros sem encontrar 

ninguém, mas é difícil andar cem 

metros e não encontrar lixo”. Daí 

vem conseqüências, como a 

morte de animais marinhos 

por ingestão de plástico.

Ao final de cada 

capítulo, Nurit faz um 

convite a ação que não 

s i g n i f i c a  a p e n a s  

organizar mobilizações 

sociais e exigir direitos. 

As pequenas coisas 

fazem diferença, como racionar o 

uso da água, não jogar lixo nas ruas, 

nas praias ou no mar, comprar 

refr igerante com embalagem 

retornável e até não comer camarão proveniente de cultivos. “Prefira 

os capturados, pois, além de prejudicarem menos a natureza, 

possuem um sabor muito melhor”.

Nurit Bensusan mora em Brasília (assim como eu). Por isso, 

tive o prazer em passar um pedaço da tarde na companhia dela para 

falarmos sobre Meio Ambiente, E Eu Com Isso?. Confira o nosso papo.

Djenane Arraes



Elefante Bu – estou numa curiosidade danada em 

saber o que é ecologia pop?

Nurit Bensusan - Não é bem ecologia pop. Acho que é 

mais o uso diferente da cultura pop. A ideia, que tem 

tudo a ver com o livro, é trazer elementos do cotidiano 

das pessoas e, de alguma forma, conectá-las com a 

questão ambiental. É entender que a cadeia produtiva 

de muitas coisas esbarra no meio ambiente. Um 

exemplo é de um cara que toca violino. O que isso tem a 

ver? O arco do violino é feito de pau-brasil: uma árvore 

em extinção original da Mata Atlântica e que também 

está acabando. O negócio é fazer conexões, sendo que 

muitas das feitas neste livro é por meio de referências 

consideradas da cultura pop. Isso vai desde a 

propaganda das duchas Corona (que não são da sua 

época), até desenho animado e música do Police. 

Elebu – Quando você percebeu que agregar a cultura 

pop facilitaria da transmissão da mensagem?

Nurit - O problema é que o meio ambiente se 

transformou em algo muito chato. É aquela coisa 

pentelha, didática. Mas é possível falar de meio 

ambiente de uma forma interessante quando se faz 

conexões com muitas outras coisas.

Elebu – No livro, você não só faz conexões como 

também insiste para que as pessoas busquem 

informações, em especial no final de cada capítulo. O 

caminho é por aí?

Nurit - Claro que o livro traz uma filigrana de 

informação, mas é preciso mostrar que tudo que você 

faz tem a ver com meio ambiente. Vamos supor que 

você curta carros. É verdade que você pode relacionar 

isso com a poluição logo de imediato. Mas já parou para 

pensar no banco de couro do carro? De onde ele vem? 

Muitos são de frigoríficos que estão usando terras 

desmatadas ilegalmente.

Elebu – Há planos para outros livros do tipo?

Nurit – Este livro é o primeiro de uma série que aborda a 

questão ambiental a ser lançada pela editora Peirópolis. 

O segundo é Questões Climáticas: E Eu Com Isso?, que 

a gente quer lançar até o meio deste ano. Tem um sobre 

consumo e um quarto livro que acho ser o mais 

interessante, mas infelizmente vai ficar para 2011, que 

é o Tecnologia: E Eu Com Isso?. Muitas das soluções que 

estão na cabeça das pessoas, ou que pelo menos as que 

elas usam como desculpa para não se preocupar com o 

meio ambiente na vida cotidiana, tem a ver com 

tecnologia. É como se ela fosse arrumar solução para 

tudo. Em muitos casos, isso é bobagem. Existe também 

uma série de conexões que não fui muito bem sucedida 

em fazer nesse livro, mas espero que consiga ser nos 

próximos, que é sobre conservação do meio ambiente e 

a exclusão social.

Elebu – Como o meio ambiente pode excluir alguém 

socialmente?

Nurit – Vou te dar um exemplo que acontece aqui 

mesmo em Brasília. De onde vem a água para consumo 

para o Plano Piloto? 

Elebu – Da barragem de Santa Maria.

Nurit – E onde fica essa barragem?

Elebu – Dentro do Parque Nacional.

Nurit – Saiba que o custo para a captação dessa água é 

baixíssimo, porque a área do entorno a essa barragem é 

conservada. Agora, imagine o seguinte: tire o Parque 

Nacional de Brasília e plante soja. A partir desse 

momento, será preciso fazer um tratamento especial 

nessa água por causa dos agrotóxicos, que vai 

encarecer o processo. Então você tem a captação, o 

transporte pelos canais e o tratamento. Isso tudo 

compõe a sua conta d'água. Se você aumenta esse 

custo, a sua conta vai ficar mais cara. Se a minha conta 

dobrar ou triplicar, eu vou continuar pagando. Mas tem 

muita gente que não vai poder. Se a conta que hoje é de 

R$ 20 for para R$ 200, você vai privar um monte de 

gente de ter esse serviço. 

Outro exemplo: como é constituído o preço de um 

alimento qualquer?  Você tem o preço do cultivo, 

transporte, armazenamento, lucro do mercado e etc. 

Agora imagine você ter de plantar em uma terra onde 

vai exigir um enorme tratamento porque ela está 

detonada. Você não tem polinizador, então precisa 

arrumar uma colméia ou fazer isso artificialmente. Você 

tem um monte de problemas com pragas, então coloca-

se mais agrotóxico. Como resultado, o seu quilo de 

tomate que custaria R$ 5, vai custar R$ 25. 

Existe uma série de outros fatores que excluem 

socialmente uma parcela significante da população de 

coisas que ela poderia consumir. Tem até uma história 

super bacana. Em Nova York, eles tiveram a 

necessidade de aumentar a captação de água para a 

população. Então fizeram uma consulta por causa da 

construção de uma nova usina que seria caríssima. Mas 

aí o que aconteceu: antes tiveram de pagar 

proprietários de áreas que ainda eram naturais no norte 

do estado para que eles não desmatassem por 20 anos a 

fim de que a água de Nova York fosse captada ali. Eles 



perceberam que o custo de tratamento era quase zero. 

Ficava mais barato pagar os proprietários para 

conservar as terras do que construir uma usina. 

Elebu – Tinha planos em fazer uma pergunta sobre 

refugiados ambientais, mas está aí um tema que nunca 

havia parado para pensar. Não é o tipo de argumento 

que se costuma passar sobre a questão ambiental.

Nurit – Eu sempre me incomodei com essa onda de 

dizer “ah, um povo com tantas necessidades se 

preocupando com meio ambiente, com anta e capivara”. 

Olha, conservar a anta e a capivara é importante 

também, mas nós estamos falando aqui de outras coisas 

que são muito importantes para as pessoas e que pode 

ser sim um fator de exclusão. Também tem uma outra 

onda que o pessoal chama de ‘justiça ambiental’. Os 

caras não vão fazer usinas de lixos e de tratamento de 

esgoto no Lago Sul, por exemplo. Os danos ambientais 

não são uniformemente distribuídos. Não são os que 

mais detonam e consomem os que sofrem com 

racionamentos. A bomba não estoura no colo dos mais 

ricos. Essas coisas são sintomáticas. Quem são os 

refugiados ambientais? Quem são os maiores 

prejudicados com as mudanças climáticas? Não são os 

caras que moram na península do Lago, e sim a galera 

das encostas, dos morros. Quando não se preserva o 

meio ambiente, além de causar exclusões sociais, você 

ainda vai ajudar em danos que vão ser distribuídos de 

forma desigual.

Elebu – Você acredita que o ser humanos só vai 

começar a levar a preservação como uma necessidade 

imediata quando começar a sentir da pele?

Nurit – Eu fico oscilando entre uma visão mais 

pessimista ou menos pessimista. Talvez a COP 15 [15ª 

Conferência da ONU sobre Clima, realizada no ano 

passado] e toda a mobilização tenha mostrado que meio 

ambiente é importante. Tem muitos eventos climáticos 

com impacto no Brasil, como Angra dos Reis e Santa 

Catarina. São coisas que não se pode ignorar. Daí me 

enamoro nessa ideia, mas depois caio na real e vejo que 

as coisas não são bem assim. É como disse um amigo: 

“Esse mundo nunca foi um lugar bom para a maior parte 

da humanidade”. A galera que tem como se livrar dos 

efeitos mais desagradáveis do aquecimento global, não 

está nem aí.

Elebu – Então o negócio só pode ser resolvido pela dor?

Nurit – Aí é que está. Tem gente que sente a dor a vida 

inteira. Então não faz mais diferença. Claro que a gente 

sempre gostaria de ficar um pouco mais otimista, com 

mais esperança. Acho que estou na onda do pessimismo 

na análise e otimismo na ação. Tem riscos em se pensar 

assim. Por um lado, você pode fazer análises pouco 

realistas por estar sendo otimista em um cenário que 

precisa do pessimismo para ser levado a sério. Por outro 

lado, se você for só pessimista, daí você não faz nada. É 

melhor ficar parado e esperar a morte chegar ou fazer 

foto: arquivo pessoal



Nurit Bensusan é 

bióloga que há muito está 

envolvida com o trabalho de 

políticas públicas na área 

ambiental.  Desenvolve 

trabalhos em ONGs e, por 

muitos anos, fez parte da 

WWF. Também publicou 

livros de títulos espirituosos 

como Biodiversidade: para 

comer, vestir ou passar no 

cabelo? e Seria Melhor 

Mandar Ladrilhar? (ambos 

pela editora Peirópolis). Ela 

ainda mantém o blog Nosso 

P l a n e t a ,  n o  s i t e  d a  

globo.com. Mas nem tudo é 

ecologia e meio ambiente 

para Nurit Bensusan. Ela é 

também organizadora do 

divertido Os Banheiros que 

vivi... Ou Não... (Editora 

Esquina da Palavra, 126 

páginas). Junto com mais 

dez mulheres (além das 

ilustrações de Alessandra 

Arantes) ,  Nur i t  conta 

aventuras e desventuras 

passadas em banheiros país 

afora. Cada história é mais 

divertida que a outra. Nurit e 

suas amigas ainda dão dicas 

para a arquitetura ideal de 

um banheiro feminino 

público. “Além do vaso, da 

porta e do papel higiênico, o 

essencial é o espaço para dar 

uma voltinha, ou seja, entrar 

no banheiro e se virar para 

ficar na posição adequada 

para fazer xixi. E mais 

espaço, pois nenhuma 

mulher se senta em um 

banheiro público: a tradução 

disso é que, se não há espaço 

suficiente, batemos a cabeça 

na porta, não apenas de 

raiva...” Muito bacana.

Banheiro 
Feminino

um suicídio coletivo na Plataforma da Rodoviária. Não é bem assim. Se o 

cara escreve um livro desses, trabalha em ONG e faz blog é porque acredita 

que alguma coisa pode ser feita. Nessa história toda, pelo menos uma coisa 

é preciso admitir que mudou: existe uma agenda ambiental. Hoje, mesmo 

que os governos não façam nada, há um discurso, pelo menos. Isso é 

alguma coisa. Você não vai subir numa escada sem passar pelo primeiro 

degrau. Então que esse seja esse tal primeiro degrau e que a gente consiga 

subir mais.

Elebu – Você acha que a mídia, os meios de comunicação, tratam o meio 

ambiente de forma séria?

Nurit – Acho que eles não dão muita bola. Se bem que “meios de 

comunicação” é um termo muito genérico. TV é aquela coisa que noticia e 

aliena simultaneamente. Aqui no Brasil, a notícia ambiental vem atrelada a 

tragédia. Eu acho que os jornais impressos deveriam ter um papel diferente, 

mais analítico. De jeito nenhum que os jornais brasileiros fazem isso sobre a 

questão ambiental. Fazem, e muito pouco, em outros assuntos. Em geral, 

mostram informações completamente equivocadas. 

Elebu – Você tem alguma coisa mais pontual para exemplificar isso?

Nurit – Não vou te dar um exemplo pontual, mas de um caso mais genérico 

que achei impressionante. Há alguns anos, a [revista] Veja fez uma edição 

especial sobre a Amazônia. Eu imagino que os caras devam ter ido pesquisar 

sobre o assunto, pelo menos, acredito que sim. Mas o resultado foi uma 

confusão de informações equivocadas, uma página atrás da outra. Imagino 

que isso deva ser a maneira como as coisas são feitas e que isso não 

acontece só na questão ambiental. Talvez seja um problema do próprio 

cotidiano da imprensa. Lamento que as coisas sejam assim. Há algumas 

exceções honrosas, como a cobertura da Míriam Leitão na COP 15. 

Surpreendeu positivamente. Ela fez um trabalho super legal, conseguiu 

fazer algumas análises interessantes e colocações pertinentes. Algumas 

poderiam até ser equivocadas, mas são possibilidades de análises. 

Elebu – A rotina do jornal é muito complicada, quase desumana. A maioria 

dos jornais do país sequer tem um projeto editorial sério e isso afeta a 

produção, faz do nosso jornalismo um serviço de péssima qualidade.

Nurit – Sabe o que é o pior? É que a gente encara as notícias como verdade. 

No caso desse especial da Amazônia, eu sabia que havia bobagens escritas 

ali por conhecer o assunto. Por ser uma estudiosa da área. Mas se eu ler 

alguma coisa sobre um país da África que nunca fui, por exemplo, vou 

acreditar, mesmo que todas as informações estejam erradas. É complicado!

Elebu – E quanto ao mercado editorial. Você que está com uma série de 

livros por vir sobre o meio ambiente, acha que as editoras estão mais 

atentas?

Nurit – Não. As editoras não ligam para o assunto. O meu projeto junto à 

editora Peirópolis é uma feliz exceção. Não temos, sequer, uma boa 

bibliografia de autores brasileiros que escrevem sobre meio ambiente. São 

muito poucos. 



Texto e fotos: Washington Ribeiro 

para ouvir

Todas as críticas por Djenane Arraes

O Cristiano Bastos disse que eu me 

divertiria com Turn Ons, disco da dupla The 

Hot Rats. O projeto é dos integrantes da 

Supergrass Gaz Coombes e Danny Goffey 

onde eles aproveitaram as férias para fazer 

versões de bandas que eles gostam. Estão 

nessa panela, The Cure (The Lovecats), The 

Doors (The Cristal Ship), The Kinks (Big Sky), 

Elvis Costello (Pump It Up). O próprio nome 

da “dupla” vem de um disco de Frank Zappa 

lançado em 1969. Turn Ons foi apontado com 

um dos melhores lançamentos de 2010. Eu 

diria para se ter cautela. O disco é muito bom, 

e Cristiano tinha razão, me divirto pacas com 

ele. Você o coloca e ele pode ficar tocando a 

tarde inteira que não enjoa. Por outro lado, é 

mais um disco de covers feito por gente 

competente, é verdade, que sabe selecionar 

repertórios. O maior trabalho que tiveram foi 

de não estragar aquilo que já era bom. E 

nessa missão, Gaz e Danny foram muito bem 

sucedidos. Se tiver uma lista de melhores 

discos de cover de 2010, então essa 

brincadeira chamada The Hot Rats vai 

configurar nela.

Turn Ons - The Hot Rats

Que voz a da Beatriz Teixeira! Uma blueswoman de primeira. 

Mas falo o seguinte: te controla menina! O que falta na maioria te 

sobra, por isso é preciso dosar. É um alerta que vai para a banda 

Madre. É um quarteto de muito talento, mas peca em alguns 

momentos pelo excesso. Menos garotada, para colher mais e melhor. 

De qualquer forma, dá para ver que Beatriz, Rafael, Filipe e Pedro 

estão bem encaminhados. As letras das músicas são boas, a batida é 

forte, com muito ritmo e groove. A música que mais curti foi Sofá, que 

é um blues bem bacana, com pegada forte. A segunda faixa 

interessante do EP homônimo de Madre é a dissonante Infância 

Perdida. Aliás, essa música exemplifica bem o quanto a Madre ganha 

ao economizar nos decibéis. Nos momentos mais suaves, eles são 

perfeitos. Escute a Madre no www.myspace.com/bandamadre

Madre (EP) - Madre

Vá a Luta - Derivada
Uma grata surpresa a banda Derivada, de Jataí (GO). O som deles é influenciado pelo rock dos 

anos 80. Coisa que nem é preciso dizer, pois logo na primeira audições pode-se identificar ecos 

da Legião Urbana e do Ira. Mas o quarteto surpreende porque faz bem-feito dentro de uma 

proposta que muita gente torce o nariz. Ouça em www.myspace.com/bandaderivada



trilha sonora de glee - elenco da série
A série Glee tem muitas qualidades, 

sendo que uma das mais interessantes é a 

de revisitar tanto clássicos do rock e da 

Broadway quanto hits atuais. Aí está uma 

característica que contribuiu para o 

sucesso do grupo de losers. Mas o que 

funciona quase a perfeição dentro dos 

episódios não faz mais efeito quando 

descontextualizado em um disco. Qual o 

sentido em repetir o mesmo arranjo da 

Nouvelle Vague em Dancing With Myself? É 

melhor ficar com o original... quer dizer... 

com a versão da versão original. Nesse 

sentido, falta imaginação aos produtores 

musicais do seriado. 

Oras, eles tem em mãos um grupo 

de vozes bonitas e afinadas, juventude, 

logo não seria problema usar da 

criatividade para, ao menos, contribuir 

com um arranjo diferente ao já conhecido. 

Pelo menos esse costuma ser o propósito 

da maioria daqueles que fazem 

regravações. Não é o caso de Glee, que faz 

o simples cover. É como os arranjos vocais 

em You Can't Always Get What You Want, 

dos Rolling Stones, e em Somebody To 

Love, do Queen – músicas conhecidas por 

ter coral em sua estrutura. Até os “iê iê iês” 

e os gritinhos são iguais. Então qual o valor 

disso?

Para não dar uma de mau-

humorada, a trilha sonora de Glee tem dois 

momentos memoráveis. Começa pela (aí 

sim) reinvenção de Don't Stop Believin, da 

Jorney, versão essa que ganhou o respeito 

de roqueiros, losers e afins. Lea Michele – 

que, aos 23 anos, é uma premiada 

veterana da Broadway – e Cori Monteith 

parece que nasceram para fazer o dueto 

desta música. Outro momento de arrepiar 

é o quase desafio de vozes entre a 

sensacional Kristin Chenoweth e Lea 

Michele em Maybe This Time, do musical 

Cabaret. Kristin é uma atriz de carreira 

sólida nos palcos da Broadway, mas uma 

coadjuvante “aclamada” na televisão, em 

especial depois de Pushing Daisies. Sua 

voz poderosa e sua interpretação voraz 

são capazes de fazer prender a respiração. 

Lea Michele é a coadjuvante na faixa, uma 

comum que tenta acompanhar alguém 

com talento quase divinal.

kitchen door - gabi gru
Quando ouvi Sunday 

Morning Hope levei um choque. 

Ela se parecia com alguma coisa 

de uma banda que ouvi há anos, 

dessas demos enviadas para 

serem resenhadas pelo Elebu. 

Fiquei meio obsessiva e saí 

procurando na coleção de discos. 

Primeiro, fiquei surpreendida com 

a quantidade de demos e EPs de 

bandas independentes que tinha. 

Nem lembrava mais. Vi algumas 

que gostava pra caramba, como a 

Clarim Diário, do Rio de Janeiro (por onde anda esse povo?). O raio é 

que, apesar de ter certeza de conhecer essa música (era um pouco 

menos acelerada), não consegui encontrar a prova física. Tudo bem. É 

uma boa música, a melhor de Kitchen Door e também a que abre o 

disco. Quanto ao restante? O som é nervoso, bem feito, mulher no rock, 

entende? Mas falta o “algo mais” e talvez isso passe pela própria Gabi 

Gru, no interesse em aprimorar os vocais. Por ironia, esse é o ponto 

fraco de uma menina muito talentosa que decidiu seguir carreira de 

cantora.



o guia

capote ensina
Travessia de Verão é o primeiro romance escrito 

por Truman Capote, porém, foi o último a ser publicado. A 

história de bastidores que o envolve é mais interessante 

do que o enredo da obra em si. Capote começou a escrevê-

lo em 1943, mas o lançamento no mercado só aconteceu 

em 2005, mais de 20 anos depois da morte do escritor. Ele 

não queria Travessia de Verão nas prateleiras das lojas e 

bibliotecas. Na verdade, só as pessoas que lhe eram 

próximas antes da fama é que tinham uma “vaga ideia” da 

existência do romance. Ele foi descoberta quando um 

zelador se apossou das coisas de Capote abandonadas em 

um apartamento que morou na década de 1950 – o 

destino mais provável dessa papelada seria o depósito de 

lixo. Não que o zelador tivesse agido por altruísmo. Ele 

sabia que aquela papelada poderia ter algum valor e 

decidiu leiloar tudo. 

Em 2004, Alan Schwartz, o trustee que retém os 

direitos de publicação de toda obra de Truman Capote, foi 

alertado pela casa de leilões Sotheby's sobre o material. 

Schwartz não perdeu tempo e correu com amigos e 

especialistas para analisar tudo. Descobriram o original de 

Travessia de Verão escrito a mão em quatro cadernos 

escolares. Houve muita discussão se seria direito publicar 

uma obra que o próprio escritor nunca mencionou e não a 

queria. Por fim, decidiram que o romance era maduro e 

bom o suficiente para ganhar o mercado.

Afinal, Travessia de Verão é bom? Como leitura de 

entretenimento, sim. Está ali a narrativa ágil e sagaz de 

Truman Capote. A história passa pelo universo burguês de 

Nova York que o escritor tanto apreciava. A personagem 

central é Grandy, menina tola e rica de 18 anos. No dia que 

seus pais saem para um cruzeiro de férias, ela tem a 

oportunidade de aprofundar o seu romance com Clyde, um 

judeu trabalhador braçal grosseiro. O complicador dessa 

relação vai além das 

diferenças sociais, o que 

provoca um desfecho 

c u r i o s o ,  a b e r t o  a  

imaginação do leitor. Essa 

abertura provoca a dúvida 

se o livro foi mesmo 

terminado. A impressão é 

de que a trama poderia ir 

além. Agora, se comparada 

com o restante da obra de 

Truman Capote, Travessia 

de Verão parece um belo 

treino. De fato, ele é!

Talvez, a grande 

lição de Capote com este romance é a seguinte: tenha 

critério. Ele estava consciente o bastante para saber 

que esta história podia ser interessante para muitos, 

mas estava longe daquilo que ele poderia alcançar. O 

fato é que o primeiro livro publicado, Outras Vozes, 

Outros Lugares, causou impacto e trouxe benefícios – 

além de credibilidade – que a trivialidade de Travessia 

de Verão dificilmente ocasionaria. É uma bela lição para 

aqueles que lançam qualquer coisa (e reforço: qualquer 

coisa mesmo!) porque acreditam que é assim que se 

constrói uma carreira literária. Está aí o tipo de 

pensamento que separa os talentosos dos medíocres. 

[D.A] 



Depois da excelente sequência de livros-reportagens em 

quadrinhos sobre a questão palestina e a Guerra na Bósnia, tudo 

que Joe Sacco lançou posteriormente parece inferior. De fato é. 

Sacco hoje é como Art Spiegelman (autor de Maus): tornou-se 

refém da própria obra e parece não encontrar meios de se libertar. 

Após sua passagem pelos os Bálcãs e pelo Oriente Médio, tudo 

que Sacco colocou no mercado foram ressonâncias. Até mesmo 

todo trabalho anterior, produzido até o início da década de 1990, 

leva essa impressão. É o caso de Derrotista, um livro que serve 

como um prelúdio onde ele conta como ficou obcecado com a 

guerra. De certa forma, é curioso ver como um “loser” teve a 

percepção em resgatar o que era ignorado: uma guerra é muito 

mais do que as luzes mostradas pela CNN. E isso, amigo, foi uma 

construção com base numa pesquisa séria. Essa é uma parte que 

fica subentendida em Derrotista, claro, pois Joe Sacco é, antes de 

mais nada, um sujeito da noite, do rock, do álcool. Nessa 

coletânea de trabalhos que antecederam suas reportagens, ele 

está mais preocupado em mostrar uma visão particular de mundo 

e suas inquietações, algo que o faz com uma crueza 

estarrecedora. É a partir daí que se compreende melhor o 

posicionamento do jornalista perante a guerra e seus 

personagens. Importante: Derrotista só é interessante para 

quem leu algum dos livros-reportagens de Joe Sacco. Sem essas 

informações prévias, Derrotista perde um pouco do sentido. 

derrotista - joe sacco

Pacto de Monstros  é a segunda antologia 

organizada pela dupla Mônica Sicuro e Rúbia 

Cunha. Desta vez, escritores se reuniram para 

contar histórias de terror. Escrever algo sobre 

este gênero é muito complicado. Não se tem 

muita credibilidade porque é difícil produzir 

alguma coisa de boa qualidade apesar das 

inúmeras referências que existem, como a 

literatura clássica inglesa – constante fonte de 

inspiração. Entendo o esforço e a boa vontade do 

pessoal que fez parte do livro, em especial de 

Rúbia Cunha – que é uma amiga –, mas as 

histórias não são inspiradoras. Na maioria delas, 

é difícil passar do primeiro parágrafo devido às 

falhas na construção da narrativa. É comum, por 

exemplo, os textos começarem com uma 

situação tensa, com alguém sangrando, 

descrições de locais escuros, sujos. Sobram 

clichês e falta imaginação.

pacto de monstros -
antologia

Graphic Novel excelente escrita pelo francês 

Fabien Nury e desenhada pelo premiado e 

superestimado John Cassaday. Ela consegue unir 

argumentações típicas das histórias em quadrinhos de 

super-heróis com temáticas mais “sérias”, que faz da 

GN uma obra para adultos. A história ocorre durante a 

Segunda Guerra Mundial onde o serviço de inteligência 

dos “aliados” investiga onde está uma das principais 

armas nazistas: uma menina que, por meio do seu 

sangue, consegue controlar corpos e mentes de 

qualquer ser vivo. No caso, o governo alemão usa a 

garota para controlar prisioneiros judeus em missões 

suicidas. A menina é o assunto, mas não é a 

personagem principal. O bacana de Eu Sou Legião é o 

processo de investigação com toques refinados de 

terror e suspense. Vale cada centavo investido. 

eu sou legião - fabian 
nury e john cassaday

Todas as críticas por Djenane Arraes



geek

família como 
qualquer outra



Jay Pritchett é sujeito aposentado e rico. Casou 

com a colombiana Glória e, de quebra, ainda acolheu o 

enteado Manny Delgado. Como um americano típico, 

Jay é um sujeito que goza de sua vida bem-sucedida, 

tem uma bela casa com piscina, gosta de ver jogos de 

futebol americano, tomar cerveja e ainda pode exibir 

uma linda e jovem mulher latina como esposa. O detalhe 

é que a temperamental colombiana tem quase a mesma 

idade de Clarie Dunphy, filha mais velha de Jay. 

Clarie é quase o oposto de sua madrasta. É 

casada com Phil Dunphy, corretor de imóveis e pai 

panaca. Ela ainda precisa lidar com três filhos 

complicados. A mais velha, Haley, de 15 anos, só quer 

saber do namorado Dylan; a do meio, Alex, é uma 

garota inteligente que adora tirar sarro da cara de seus 

irmãos; o mais jovem, Luke, é um garoto... imaginativo. 

Como vê, Clarie não tem tempo para uma vida como a 

de Glória. Mas sabe se virar.

Ao menos ela considera mais sortuda do que a do 

irmão mais novo, Mitchell Pritchett. Ele é advogado e 

homossexual que tem uma relação estável com 

Cameron Tucker – gordinho simpático e muito 

inteligente. Os dois decidiram que era o momento de 

serem pais e foram até o Vietnã adotar a pequena Lily, 

uma fofura de bebê.

Esse é a situação montada na comédia Modern 

Family, criada por Christopher Lloyd e Steven Levitan. 

Os dois trouxeram novo fôlego ao gênero nos Estados 

Unidos e fizeram o melhor seriado sobre família desde 

Arrested Development. O entusiasmo da crítica foi 

traduzido nas indicações que recebeu ao Globo 

de Ouro – Julie Bowen (Clarie) concorreu como 

melhor atriz de comédia ou musical – entre 

outras premiações. A audiência também é 

ótima, com média de 9 milhões, a mesma de 

How I Met Your Mother e superior às 

consagradas The Office e 30 Rock.

O que faz de Modern Family 

interessante não é o formato de falso 

documentário – fórmula usada em The Office, 

por exemplo – nem a ausência das risadas 

muitas vezes irritantes a cada piadinha, por 

mais sem graça que ela seja. O roteiro tem 

suas falhas, há uma pieguice no final de cada 

episódio do tipo “somos disfuncionais, mas 

somos legais”. A progressão do roteiro é um 

diferencial. A equipe não está preocupada em 

soltar uma piada a cada 20 segundos, como 

acontecia em Friends, por exemplo. O processo até 

se chegar a gargalhada é o que chama atenção. Para 

ficar mais claro, as situações engraçadas são 

construídas a todo instante até que a “grande piada 

final” possa ser jogada.

O cuidado para a piada também passa pelo 

desenvolvimento dos personagens. As crianças são 

bidimensionais e cada uma cumpre o seu papel. Os 

adultos fazem diferenças. O ator Ty Burrell faz o seu Phil 

Dunphy de forma quase genial. Ele é um bobalhão tão 

bacana, que é capaz de mostrar facetas surpreendentes, 

como apreciar pornografia e jogos eróticos. Julie Bowen 

empresta a Clarie toda a dignidade de uma mulher que 

desistiu de ter uma carreira profissional para ser dona de 

casa. Taí uma decisão difícil.  

Os produtores ainda tiveram a corajosa ideia de 

colocar um núcleo familiar formado por um casal gay que 

passa várias desventuras para cuidar da filha adotiva. 

Até onde se sabe, isso é inédito e não deixa de ser um 

reflexo da atual sociedade americana. Ela não aceita com 

facilidade esse novo tipo de estrutura familiar, mas existe 

um começo. São situações mostradas sem tanta 

maquiagem em Modern Family. Um belo mérito. [D.A]



Arte de Alberto Souza





será o fim?

Djenane Arraes

Lost chegou a sua última 
temporada com muitos mistérios a 
resolver. Alguns deles podem ser 
desvendados no cinema



A imagem abre num close no olho de um homem. 

Sua pupila retrai com a luminosidade. No corte seguinte, 

árvores balançam e camuflam o céu nublado. A imagem 

volta para o homem, que agora é possível identificar 

alguém em seus 30 anos, vestido em um terno preto e 

que estava deitado no chão no meio de uma floresta. 

Seu rosto está ferido. Olha para o lado e vê um labrador 

correndo entre as árvores. Ainda atordoado, se levanta 

com muito esforço e vai em direção aos gritos e sons 

agudos que, aos poucos, começam a ficar intensos. Ele 

corre até a praia e se depara com um cenário tranqüilo à 

direita, até que olha para o outro lado e testemunha 

uma cena caótica: um acidente aéreo acabara de 

acontecer.

A primeira cena de Lost, descrita acima, que 

envolve o personagem Jack Shephard, teve impacto 

muito além do visual e do primor da produção. Era 

marcado ali o início de uma nova forma de se fazer séries 

televisivas, forma pioneira cujo final começou a ser 

conhecido no dia 2 de fevereiro no canal ABC (Estados 

Unidos) – no Brasil a estreia foi no dia 9 de fevereiro pelo 

canal por assinatura AXN. A série mostrou que era 

possível montar uma história que unisse elementos do 

folhetim tradicional aliada a uma produção 

cinematográfica de orçamento considerável, cheia de 

ação, efeitos e para a televisão. 

A única dúvida, a época de quando Lost foi 

lançada, em 2004, era de se J.J. Abrams aliado a Jeffrey 

Lieber e Damon Lindelof (este também roteirista) 

conseguiriam manter o interesse e a qualidade de um 

produto seu além da primeira temporada. Abrams tinha 

fama de fazer séries de TV quase perfeitas no primeiro 

ano, mas que entravam em forte decadência na 

temporada seguinte. Foram os casos de Felicity e Alias. 

Na primeira, chegou-se ao cúmulo de dizer que a culpa 

da baixa audiência foi o novo corte de cabelo de Keri 

Russell, a atriz principal de Felicity.

Lost mostrou que teria um destino diferente. A 

primeira temporada da série teve média de 15 milhões de 

expectadores (alta para os padrões americanos) e 

conseguiu manter o interesse até a terceira temporada. 

Sofreu queda acentuada de audiência em 2008 e chegou 

a 11 milhões de média no ano passado. O primeiro 

episódio da temporada derradeira, LAX, mostrou 

recuperação e obteve 12,6 milhões. É um valor 

considerado muito bom, visto que a perda de audiência 

na televisão americana foi generalizada por causa das 

novas tecnologias que permitem assistir a série por 

outros meios. Lost é também a série mais baixada na 

internet de forma ilegal. No Brasil, no ano passado a 

média foi de 72 mil downloads ilegais 

apenas pelo site , um dos 

maiores na época. Ainda assim, a 

Rede Globo registrou em 2009 uma 

média de 16 pontos no Ibope pela 

exibição da quarta temporada em 

um horário ruim, após a meia noite. 

Números nada desprezíveis.

ENREDO

O drama de sobreviventes de 

um acidente aéreo em uma ilha. Se 

fosse apenas este o enredo de Lost, é 

provável que eles ainda pudessem 

ser bem sucedidos em uma trama de 

cunho quase que antropológico. Mas 

legendas.tv

os mistérios e as centenas de perguntas inseridas do 

meio, de fato deram o sabor especial que contribuíram 

para que a série fosse elevada ao status de clássico da 

ficção moderna. Entre escotilhas, navios fantasmas, 

monstros de fumaça e conexões inusitadas de 

personagens, existe um triângulo amoroso formado pelo 

herói romântico, o líder Jack Shephard que briga com o 

trambiqueiro de bom coração James "Sawyer" Ford pelo 

coração da criminosa – e heroína – Kate Austen. 

A sexta e derradeira temporada começa apontar 

os destinos dos três e dos outros personagens 

fundamentais para o plano geral da história. É o caso da 

relação entre os moradores da ilha chamado de "os 

outros", antes liderados pelo manipulador Benjamin 

Linus, com os sobreviventes do voo 815 da Oceanic 

Airlines e dos envolvidos com o projeto Dharma. O 

propósito deste último era explorar a fonte de energia 

magnética que existe no interior do local e faz com que as 

pessoas ali sejam curadas de mais diversas mazelas: o 

câncer de Rose Nadler e o fato do então paraplégico John 

Locke poder andar. 

Até onde se sabe, o projeto Dharma responsável 



pela construção das diversas bases científicas, foi ainda em aberto devem ser esclarecidas. É isso que 

adquirido por Charles Widmore. Ele é um habitante da todos os fãs da série esperam, apesar de não ser bem 

ilha que foi banido e, desde então, usa a sua riqueza para este o propósito dos produtores de Lost que ainda 

tentar voltar ao local onde nascera. Widmore é pai de pretendem lançar um filme após o término da série. 

Penny, o amor da vida de Desmond Hume, que foi um Contanto que não façam como em Arquivo X, outra série 

náufrago que passou anos digitando 4, 8, 15, 16, 23, 42 histórica e pioneira – e uma das fontes de inspiração 

a cada 108 minutos para "salvar o mundo". Mas ele declarada de J.J. Abrams –, que terminou perdida na 

falhou uma vez e a fonte de energia magnética contida própria mitologia, mas que ainda usa o cinema para 

na "Estação Cisne" derrubou o avião. Dentre os satisfazer o desejo de lucros, explorar a fórmula e o bolso 

passageiros, estavam Jack, Sawyer, Kate e todos os dos fãs saudosos. 

demais que passaram a ter como meta sobreviver ao Enquanto as respostas não vem, acompanhe a 

ambiente estranho e seus mistérios, às investidas dos seguir as especulações, teorias, personagens, principais 

habitantes originais e, principalmente, a si mesmos episódios e toda a contribuição de Lost a cultura pop 

enquanto buscavam uma forma de voltar a "civilização". mundial neste especial.

Nos próximos meses, as dezenas de perguntas 

teoremas

e suposições

alerta de spoilers
Pule este texto caso não queira 
saber de informações relevantes a 
6ª temporada de Lost

Djenane Arraes e
Marina Bártholo



Toda série costuma fazer uso de livros, filmes, 

teorias e até de outras produções televisivas conhecidas 

para estruturar-se e criar uma sequência de eventos 

familiar para o público, mesmo que ele não consiga 

perceber de imediato. Em Lost, essas referências são 

essenciais para entender certos mistérios, pois nelas 

estão contidas pistas para os mistérios levantados. É 

desse jeito desde o início e parece que assim será até 

mesmo depois do fim. Logo nas primeiras imagens de 

divulgação da sexta e última temporada, os produtores 

instigaram os fãs que procuram dicas e possíveis 

respostas em uma reprodução do quadro A Última Ceia, 

de Leonardo da Vinci.

Nela, os personagens encontram-se diante das 

ruínas da Estação Cisne, destruída no fim da segunda 

temporada. John Locke está na posição de Jesus Cristo, 

Kate Austen na de Maria Madalena – isso de acordo com 

as interpretações que o escritor Dan Brown faz no livro 

O Código da Vince. Sayid corresponde a Judas, porém 

não há referências a traição, como a sugestiva adaga 

deslocada que sai das costas do personagem real 

histórico.

Estabelecidos paralelos com a mitologia bíblica, o 

romance de Brown, e a foto de divulgação, John Locke é a 

figura central da temporada derradeira. Resta saber se o 

papel de "Jesus Cristo" seria literal ou, como em um 

espelho, os valores seriam invertidos. Desta forma,  

Locke seria, na verdade, o vilão maior, como foi sugerido 

no primeiro episódio da atual temporada, LAX. Nele, 

ficamos sabendo que o “monstro da fumaça” – que é o 

misterioso inimigo de Jacob –, assumiu a identidade do 

caçador. Sayid, teoricamente, também morreu no 

templo dos “outros”, orientados pelo mentor da ilha, para 

em seguida ressuscitar. Teria ele sido contaminado?

Kate, na mesma posição de Maria Madalena, 

estaria grávida. Confuso é o posicionamento de Sawyer, 

logo atrás da heroína, que sugere sua aproximação com 

ela. Mas, caso a gravidez seja confirmada, o pai da 

criança é Jack. Por outro lado, a disposição pode indicar 

como o triângulo amoroso vai ser resolvido ao final da 

série: mesmo com um filho de Jack, Kate fica com o 

trambiqueiro de bom coração. 



A BÍBLIA

Os paralelos entre Lost e a mitologia bíblica estão 

presentes desde a primeira temporada. Começa pela 

quantidade de nomes que tem origem nas escrituras, 

como Aaron, Daniel, David, Jacob, James, John e etc. O 

pai de Jack e Claire, Christian Shepard (Pastor Cristão), 

morto na lógica comum, aparece vez em quando na 

própria ilha como uma espécie de guia espiritual que 

conduz alguns dos personagens 

em momentos críticos. Vários 

personagens tinham ou tem 

re lação próx ima com o 

catolicismo, como foi o caso do 

roqueiro Charlie. 

Os "outros" habitantes 

originais, seguem as instruções 

d e  J a c o b  –  h o m e m  

aparentemente imortal que 

mora embaixo das ruínas de 

uma grande estátua egípcia. No 

início da quinta temporada, ele 

aparece na praia em companhia 

de outro homem. Os dois 

observam uma carave la  

(possivelmente a Black Rock) e 

tem uma divergência. Ao passo 

que Jacob defende a vinda dos 

homens que podem trazer a 

civilização e o progresso, o 

outro diz que tudo que eles 

trariam seria corrupção. Este, por fim, sai de cena com a 

promessa que encontrará uma maneira de matá-lo. No 

final da temporada, com a aparência de Locke, ele 

cumpre o propósito.

Na mitologia bíblica, Jacob é um enganador que 

se passa pelo irmão gêmeo, Esaú, para ganhar a 

herança de filho primogênito. Ele é pai de Benjamin 

(nome que também dá nome ao manipulador líder dos 

"outros"), filho favorito que é usado para testar a 

fidelidade dos outros irmãos. Jacob ainda é tido como 

um profeta diferenciado por ter "visto a face de Deus". 

Seja lá como for, a história de Lost tem muitas 

semelhanças com tal passagem, e a solução de alguns 

dos mistérios devem passar por aí.  

REALIDADE PARALELA

Depois de flashbacks e viagens no tempo, a atual 

temporada fala de realidades paralelas. Explico. No final 

do quinto ano de Lost, Jack, depois da viagem no tempo 

quando foi parar em 1977, achou que uma bomba 

atômica ativada dentro do poço do campo 

eletromagnético prevenir que o vôo da 815 Oceanic caísse 

na ilha. Ele foi bem sucedido, mas o que não poderia 

imaginar é que criaria uma realidade alternativa onde 

Kate está presa e sendo escoltada de volta aos Estados 

Unidos por um agente do FBI, Charlie ainda é um roqueiro 

decadente consumido pela heroína, Sun é a esposa 

submissa que morre de medo de Jim e Boone está vivo.

Detalhe importante: a ilha está afundada nesta 

realidade. Oras, se ela se desloca, promove viagens no 

tempo e tudo mais, ficar no fundo do oceano é moleza. A 

realidade alternativa explica também as fotos de 

divulgação dos atores, sempre em duas posições. Na 

primeira, eles olham para frente. Na outra, olham de lado 

e para baixo.

Na internet, principal ponto de encontro dos fãs de 

Lost, as comunidades de redes sociais e sites 

especializados na discussão da série estão 

movimentadas. Os "lostmaníacos" enfevercem a rede 

com especulações sobre os mistérios da história. 

Baseados nas últimas entrevistas com os autores 

publicadas e na recordação de cenas de episódios 

perdidos na memória, os fãs criaram verdadeiras teorias.

Um dos episódios lembrados pelos membros da 

comunidade do Orkut Lost Brasil e que, de acordo com 

eles seu esclarecimento pode significar muitas respostas, 

é Born To Run, da primeira temporada. Nele, o menino 

Walt diz a Locke "Sr. Locke, não abra aquela coisa". A 

princípio isso soou estranho aos espectadores, mas Walt 

falava da escotilha, que até então era conhecida apenas 

por Locke e o falecido Boone. "Walt poderia representar o 

'lado' da Ilha que tanto alerta e atormenta os losties, 

como em situações: 'Você não deve cria-lo', 'Não traga-o 



de volta a Ilha', 'Encontre minha cabana' e tal. Como Walt 

sabia? O que ele queria alertar? Ele realmente é a peça 

escura do jogo de gamão? E Locke? É a peça branca?" como 

sugeriu o integrante Guilherme num dos fóruns da 

comunidade, que é complementado em seguida pelo 

usuário Darlan: "A resposta dessa sua dúvida pode ser a 

chave para entender o seriado. Numa entrevista com o ator 

que faz o Walt quando lhe perguntaram sobre o que era a 

cena, ele disse que não tem autorização contratual para 

falar sobre ela até o fim da série. Esse episódio era um 

ultra-mega-power spoiler do seriado". 

Outra teoria dos internautas gira em torno de Claire, 

que retornou na sexta temporada, e seu filho Aaron, que 

nasceu na ilha. "Para mim, Aaron é Jacob no futuro e o 

vidente (que disse a Claire não entregar seu filho para 

adoção) pode ter relação com a ilha, prevendo que se Claire 

não criar Jacob, o seu inimigo, poderia comandar a ilha, 

pois as coisas não aconteceriam como deveriam. Quem 

sabe o casal (de sobrenome Malkin, que significa família 

ruim) que iria adotar Aaron seja cúmplice do inimigo fora da 

ilha para fazer com que mude o percurso da história?", 

especula Rodrigo, no que Mischelson concorda e 

acrescenta, "faz sentido até na aparência, pois os dois têm 

olhos azuis". 

A respeito de Claire, o integrante Plínio faz uma 

recordação. "Existe uma informação importante dada no 

decorrer da série que pelo visto quase ninguém se lembra. 

Uma das visões de Desmond tem Clair saindo do 

Helicóptero e com o bebê no colo. Essa cena deve acontecer 

nessa temporada, senão será um grande furo dos autores. 

Se isso acontecer, significa a volta de Aaron à ilha".

As coincidências com história bíblicas também são 

discutidas pelos internautas que, depois da divulgação das 

fotos da sexta temporada que remetem à Santa Ceia, 

ganharam relevância. Um membro da comunidade 

ressaltou a tradução em hebraico dos nomes de 

personagens que mais apareceram na quinta 

temporada. "Aaron em Hebraico Aarão significa 'o 

elevado', Jacob (que em hebraico significa Jack) é 

'aquele que vence', Thomas é 'o matador', Benjamin 

é o 'Filho da Felicidade', Ethan é o 'forte', Johnathan 

(Locke) significa 'presente de Deus'. Isso seriam 

pistas", escreveu Leandro.

Na comunidade 

Teorias Lost, a tatuagem 

de Jack foi lembrada como 

uma pista importante. "A 

tatuagem do Jack significa 

'ele está no meio de nós, 

mas não é um de nós'. 

Como ele disse que não 

c o n c o r d a  c o m  o  

significado, podemos 

dizer que ele não quer 

aceitar o seu destino. Isso 

pode significar que ele 

seja o responsável por 

tudo pois não é o que 

aparenta ser", disse Dânil. 

N a  m e s m a  

comunidade o tema do 

suicídio dos personagens 

de Lost levou a uma 

discussão filosófica. "Essa coisa de apagar a história 

pode soar bem indigesta a princípio, mas por outro 

lado é uma possibilidade muito interessante para 

reflexões, especialmente em relação às nossas 

expectativas particulares. Isso sem falar no 

tradicional tema da segunda chance", disse o 

usuário Luciano remetendo à ideia de que a ilha 

se r i a  uma chance  de  rever te r  a lguns  

acontecimentos.

Os misteriosos números de Lost não foram 

esquecidos pelos fãs. Em um tópico, o membro 

Leco diz que cada um deles corresponderia a 

algum personagem de acordo com pistas deixadas 

em episódios. "O Fake-Locke vai até a Vila do 

Others e convence Sawyer a sair para uma 

pequena 'viagem'. Eles encontram uma lista com 

vários nomes interligados, e todos têm números 

anexos. Sawyer encontra seu próprio nome na 

lista e com o número 15, Locke está interligado 

também e seu número é 4. O nome de Kate 

também está lá, mas não foi revelado seu número. 

Isso indica que os motivos que levaram os losties 

para a Ilha devem ser muito bem tratados nessa 

Temporada Final e relacionados com os números".



impactos 

culturais
Djenane Arraes



Cebolinha acorda e está vestido de terno e 

gravata no meio de uma ilha. Lá ele encontra Mônica em 

uma calça jeans, Magali em um vestido preto com uma 

melancia na barriga e Cascão com camiseta listrada azul 

e branca. O resto da turminha também está lá, cada 

personagem caracterizado com detalhes diferentes do 

costume. Juntos, eles partem em expedição pela ilha 

para descobrir os seus mistérios. Qualquer semelhança 

com Lost não é mera coincidência. O especial Lostinho, 

lançado em 2007, é um dos vários exemplos de impacto 

cultural que a série de J.J. Abrams teve em todo o 

mundo.

Pensa que não é grande coisa? Oras, fazer uma 

série cheia de referências culturais é fácil. Vide Gilmore 

Girls, que conseguia produzir uma lista gigantesca 

delas. A produção chegou a computar uma média de 400 

referências da cultura popular por episódio. Agora, 

tornar-se parte dessas menções é uma outra história. 

Ainda tomando a dramédia como exemplo, Gilmore Girls 

teve sete temporadas de relativo sucesso na televisão 

americana. Mas o impacto cultural que ela própria 

causou foi modesto. Diferente de séries como Arquivo X, 

Família Soprano e CSI, por exemplo, que são facilmente 

reconhecíveis. Por exemplo, quando se fala em casal de 

agentes do FBI, a primeira opção que vem a mente é 

Mulder e Scully.

Lost navega por essas águas. Elas englobam as 

atividades normais desenvolvidas pelos fãs, como sites 

temáticos, organização de convenções, fóruns virtuais e 

produção de fanfictions – no , o maior site 

do mundo sobre o assunto, são mais de 8 mil histórias 

escritas sobre o show televisivo. Há referências em 

outros seriados (Chuck, The Office, Veronica Mars, The 

Simpsons, etc), em games (World of Warcraft), em 

quadrinhos (Turma da Mônica, Catwoman e X-Men). Os 

números de Lost (4, 8, 15, 16, 23 e 42) viraram presença 

constante em apostas lotéricas do mundo inteiro – eu 

mesma já arrisquei ter a sorte de Hurley. 

Há também os bordões e frases marcantes que 

passam a integrar o cotidiano. É o caso de “dude” dito por 

Hurley e “brother” com o sotaque de Desmond. O “não 

me diga o que eu não posso fazer” – dita em momentos 

distintos por John Locke, Jack e Sawyer – caiu no gosto 

fanfiction.net

popular. A música You All Everybody, da Drive Shift 

(banda de Charlie) chegou a ter alguma execução nas 

rádios estadunidenses. Para a professora Lynnette 

Porter, da Embry-Riddle Aeronautical University in 

Daytona Beach, nenhuma outra série fez parte da cultura 

popular internacional por tanto tempo. “Ela consegue 

surpreender sua audiência continuamente e se 

reinventar a cada temporada”.

LOST EM CLASSE

 Buffy, a Caça-Vampiros é, até hoje, a série 

televisiva de maior impacto acadêmico nos Estados 



há pouco interesse acadêmico em Lost, “mas acho que 

isso é para o futuro. Certamente há uma inclinação com 

todos os livros e referências a cultura erudita”.

Lynnette tem uma visão mais ampla e otimista 

que seu colega. “Nos Estados Unidos, muitos 

professores dão aulas em cursos ou módulos sobre Lost. 

Online, Lost University possui um fórum para 

professores e alunos. Conferências acadêmicas 

mostram apresentações e painéis sobre o impacto em 

nossa cultura ou analisa os textos que se tornaram parte 

da mitologia”, e completa, “Lost tem um texto 

incrivelmente rico, com várias camadas de significados 

que podem ser interpretadas de diversas formas. Só 

esta razão é o suficiente para estudos acadêmicos”.

A professora defende que a série pode ser 

aplicada de duas principais maneiras. Uma diz respeito a 

produção técnica relativa a própria televisão, como 

estrutura narrativa, complexidade do roteiro, jogo de 

câmeras, luz, fotografia e efeitos especiais. A outra 

maneira é mais filosófica, onde os alunos podem usar os 

temas da série em discussões sobre problemas da vida 

real. “Por exemplo, meus alunos debatemos sobre o que 

[o episódio] Man of Science/Man of Faith representou ao 

longo da série com Jack Shephard sendo um homem da 

ciência e John Locke, um homem de fé. Nós discutimos 

porque essas filosofias são importantes para a nossa 

cultura e o que elas dizem a respeito do mundo hoje”.

O primeiro foco de debate em classe proposto 

por Lynnette é o tema de Reading Lost: Perspectives on 

a Hit Television Show, de Roberta Pearson, diretora do 

Instituto de Estudos Sobre Filme e TV da University of 

Nottingham. Este livro é apontando por David Lavery 

como o único verdadeiramente acadêmico sobre a série. 

Em linhas gerais, o livro fala da escalação de um elenco 

internacional, dos elementos que mistificam Lost e dos 

aspectos técnicos da produção.

Dentro da segunda possibilidade de estudos 

proposto, existe Lost e a Filosofia, organizado por 

William Irwin, livro que faz parte da famosa coleção que 

tem como objetivo aproximar temas da filosofia clássica 

Unidos. Em 2003, a jornalista Neda Ulaby, da National 

Public Radio, denunciou um “movimento de acadêmicos 

entretidos no que alguns chamam de 'Buffy Studies'”. 

Houve até quem ironizasse ao dizer que os pais pagam 

uma fortuna para seus filhos estudarem a caçadora na 

universidade. Críticas a parte, o fato é que Buffy abriu 

espaço para muitos outros shows, inclusive Lost.

“Há uma aula sobre Lost na University Of North 

Florida”, informou David Lavery, professor da Middle 

Tennessee State University e co-editor do Slayage: The 

Online International Journal of Buffy Studies. Mais que 

isso, é um estudioso crítico de séries televisivas. Ele 

também publicou o livro Tesouros Enterrados de Lost, 

em parceria com Lynnette Porter e Hillary Robson. Ao 

contrário do que acontece em Buffy, David considera que 



para a população em geral fazendo uso de ícones da 

cultura pop. Em geral, cada capítulo é escrito por um 

professor ou estudante de filosofia.

REALIDADE BRASILEIRA

No Brasil, discutir produções televisivas 

nacionais ou não na sala de aula das universidades ainda 

encontra resistência no nosso meio acadêmico. Vários 

professores de Psicologia, Comunicação Social e 

Filosofia das universidades de Brasília e São Paulo foram 

procurados para comentar sobre Lost. Interessante é 

que, apesar da popularidade da série, muitos deles 

alegaram que não poderiam responder porque nunca 

assistiram um capítulo sequer, apesar da popularidade 

da série. Outros foram mais secos e alegaram que só 

valeria a pena usar Lost como ferramenta para “analisar 

o discurso dominante frente ao resto do mundo”.

É um reflexo da escola brasileira que recebe forte 

influência da chamada Escola de Frankfurt – formada 

por um grupo de pensadores que desenvolveram a 

Teoria Crítica da Sociedade com base nos pressupostos 

do marxismo. Os alunos de Comunicação Social, por 

exemplo, têm em Theodor Adorno e Walter Benjamin 

como velhos conhecidos devido a quantidade de textos 

escritos por eles usados na faculdade. A partir do 

momento que a referência mais forte parte de um braço 

filosófico de crítica a cultura de massa, Lost e outras 

séries estrangeiras não são bem-vistas.

Mas há vozes dissonantes, embora ainda revelem 

certa cautela. A professora Thais de Mendoça Jorge, da 

Universidade de Brasília, concorda que a pesquisa sobre 

a televisão é uma maneira de aproximar a academia com 

a comunidade. Afinal, são programas e temas familiares 

ao público em geral. “A Pós em Comunicação está cheia 

de pesquisas de mestrados e doutorados que abordam 

temas do dia a dia. A série Lost, embora não seja a 

realidade do nosso país, mostra que os antigos 

romances de capa-e-espada, que deram origem aos 

antigos folhetins dos jornais e às novelas, ao 

melodrama, ainda continuam atuais na mente das 

pessoas”, argumentou Thais. “Aventura, drama e aço 

estão no cerne desse tipo de empreendimento que tanto 

cativa a audiência, ainda mais que parte de um episódio 

marcante: um desastre de avião. Ao mesmo tempo, 

junta elementos de heroísmo, suspense e incerteza que  

estavam presentes nas histórias remotas da 

humanidade, como a Bíblia e Robinson Crusoé, por 

exemplo”.

Em tempo, Lynnette Porter e David Lavery estão 

à frente de uma Convenção internacional sobre Lost no 

Havaí marcada para 2011. Mais informações no site 

. Para quem quiser saber 

mais sobre estudos acadêmicos, visite a Sociedade Para 

E s t u d o s  S o b r e  L o s t  n o  e n d e r e ç o  

. 

http://davidlavery.net/Lost/

http://www.loststudies.com/



transmídia 
quem?

Izabella Peregrino



O universo de Lost ultrapassou barreiras. Para se 

ter informações sobre a série norte-americana, não é 

preciso esperar o próximo episódio. Basta buscar na 

internet uma vasta gama de produtos e notícias 

desenvolvidos para fomentar e manter acesa a 

curiosidade sobre os acontecimentos bizarros que 

acometem a ilha do Pacífico, onde os personagens vivem 

intrigas, amores e experiências sobre-humanas que 

deixa qualquer telespectador perdido.

Seja pelo Twitter, Youtube, pelos video-games, 

Lostped ia,  Facebook,  

revista oficial ou até 

mesmo pelo site oficial da 

rede ABC, os fãs podem 

vivenciar algo que é 

chamado de transmídia. 

E s t a  p a l a v r i n h a  

pretenciosa significa, no 

caso de Lost e outras séries 

e filmes, que a ficção 

ultrapassa a barreira da 

televisão para ganhar 

outras mídias e produtos. 

Tudo para propiciar aos fãs 

uma interação melhor com 

suas histórias favoritas. 

S e g u n d o  M a r k  

Warshaw, um dos grandes nomes da transmídia digital 

da atualidade (responsável pelo desenvolvimento de 

sites especiais para Smallville e Heroes) a primeira 

franquia a realizar esse trabalho foi Guerra nas Estrelas, 

que com o sucesso do filme criou bonecos, revistinhas e 

desenhos animados, ainda na época em que não existia 

o mundo virtual, apenas analógico. "Nós percebemos 

que muitas ideias que não serviam para televisão não 

precisavam ser descartadas, elas poderiam ser 

aproveitadas por outras plataformas", observou 

Warshaw. 

De lá para cá, o avanço da tecnologia permitiu a 

expansão da transmídia para a esfera da internet. Blogs, 

sites, vídeos e notícias são espalhados pelo mundo 

inteiro. A série Lost não poderia ficar fora deste universo 

e garantir assim mais alguns dólares para os bolsos dos 

produtores. Além de poder assistir aos documentários 

da empresa Dharma – os mesmo assistidos pelos atores 

na série – o fã pode acompanhar a vida dos personagens 

pelo Twitter, novidades pelo Facebook, e ainda sentir-se 

um sobrevivente da ilha através do jogo de vídeo-game 

Lost. Houve até uma época 

em que era possível acessar o 

site da Dharma Initiative, e 

hoje pode-se frequentar a 

Lost University, onde é 

preciso fazer um vestibular de 

perguntas sobre a série para 

ser aceito e participar das 

au las ,  fazer  tes tes  e  

"graduar-se" pela ‘‘LU’’ como 

especialista em Lost. 

A franquia da série é 

tão grande que até mesmo 

roupas e jóias ganharam a 

marca. Por exemplo, quem 

quiser, pode comprar pela 

i n t e rne t  ou  em l o j a s  

especializadas, camisetas, casacos, macacões Dharma 

e medalhões iguais aos usados por alguns atores em 

cena. Seja qual for a plataforma, Lost permeia todas as 

esferas das vidas dos fãs e não fãs. Se você nunca 

assistiu, com certeza tem um amigo que viu e veio lhe 

contar com empolgação sobre esta série que ninguém 

sabe o que se passa. Apesar da última temporada estar 

se aproximando, ainda dá tempo de se atualizar e ver os 

episódios anteriores, basta alugar na locadora, ou 

acompanhar uma maratona pela televisão.  



personagens da temporada

Kwon Sun-Hwa (Yunjin Kim) - 
Casada com Jim, filha de um 
poderoso empresário, 
sobrevivente do voo 815

Jack Shepard (Matthew Fox) - 
Médico, meio-irmão de Clarie, 
teve um relacionamento com 
Kate, líder dos sobreviventes

James Ford (Josh Hollaway) - 
Trambiqueiro, se envolveu com 
Kate e Julliet, sobrevivente do 
voo 815

Sayid Jarrah (Naveen Andrews) 
- Ex-militar, matador, bom com 
equipamentos, sobrevivente do 
voo 815 eletrônicos, 

Benjamin Linus (Michael 
Emerson) - Ex-funcionário da 
Iniciativa Dharma, ex-líder dos 
‘outros’,  manipulador de primeira

Kate Austen (Evangeline Lilly) - 
Fugitiva, boa rastreadora, 
péssima de mira, sobrevivente 
do voo 815

Clarie Littleton (Emilie de 
Ravin) - Meia-irmã de Jack mas 
não sabe disso, mãe de Aaron, 
sobrevivente do voo 815

Kwon Jin-Soo (Daniel Dae Kim) 
- Ex-pescador, matador de 
aluguel, casado com Sun, 
sobrevivende do voo 815

Hugo Reyes (Jorge Garcia) - 
Azarado, milionário, adora falar 
‘dude’, sobrevivente do voo 815

Inimigo do Jacob (Terry 
O’Quinn) - É o ‘monstro da 
fumaça’. Na realidade paralela, 
ainda é John Locke

Richard Alpert (Nestor 
Carbonell) - Mora da ilha, não 
envelhece, recebia instruções 
diretamente de Jacb

Miles Straume (Ken Leung) - 
Nasceu na ilha, filho do físico 
instrutor da Iniciativa Dharma, 
fala com os mortos



outros personagens

Desmond David Hume (Henry 
Ian Cusick) - Passou anos 
‘salvando o mundo’ na ilha, saiu 
dela e casou com Penélope

Charlotte Staples Lewis 
(Rebecca Mader) - Cresceu na 
ilha, voltou anos depois, não 
resistiu aos pulos temporais 

Libby Smith (Cynthia Watros) - 
Psicóloga, sobrevivente da calda 
do avião, morreu com um tiro 
disparado por Michael

Mr. Eko (Adewale Akinnuoye-
Agbaje) - Sobrevivente da calda 
do avião, morreu atacado pelo 
monstro da fumaça

Walter Lloyd (Malcolm David 
Kelley) - Filho de Michael, 
sobrevivente do voo 815, é  
médium, está fora da ilha

Boone Carlyle (Ian Somerhalder) 
- Irmão de Shannon, sobrevivente 
do voo 815, mas não sobreviveu a 
queda de um monomotor na ilha

Ana Lucia Cortez (Michelle 
Rodriguez) - Policial, sobrevivente 
da calda do avião, morreu com 
um tiro disparado por Michael

Daniel Faraday (Jeremy 
Davies) - Físico, filho da ex-
líder dos ‘outros’, morreu com 
tiro disparado pela própria mãe

Michael Dawson (Harold 
Perrineau) - Engenheiro, 
sobrevivente do voo 815, morreu 
na explosão de um cargueiro

Dr. Juliet Burke (Elizabeth 
Mitchell) - Médica, morava na 
ilha, teve um relacionamento com 
James, morreu na escotilha cisne

Charlie Pace (Dominic 
Monaghan) - Músico, sobrevivente 
do voo 815, namorou Clarie, 
morreu afogado

Shannon Rutherford (Maggie 
Grace) - Sobrevivente do voo 815, 
morreu com um tiro disparado por 
Ana Lucia



o resumo da história

1ª temporadaO voo 815 da Oceanic Airlines cai em uma ilha 

aparentemente perdida no meio do oceano pacífico. 

Há sobreviventes. Após o caos inicial, logo eles se 

organizam e as lideranças começam a ser 

estabelecidas. Jack, o médico cirurgião, tinha o 

respeito e era ouvido pela maioria. Kate, Sayid, 

Charlie, Michael e Hurley passaram ser os aliados 

mais expressivos. Haviam os solitários, como John 

Locke, que logo ganhou Boone como discípulo, e 

Sawyer, que era um individualista por natureza. 

Haviam ainda o casal de coreanos Jin e Sun, Clarie 

(em gestação avançada), Shannon e Walt como 

personagens principais. Os sobreviventes logo se 

encontraram envolvidos nos mistérios daquela ilha, 

como um monstro que arrancava árvores e era capaz 

de matar com crueldade. Perceberam que haviam 

outras pessoas por lá, incluindo Rosseau, uma 

francesa que havia chegado por lá na década de 

1980. No final, um grupo parte para o alto-mar em 

um barco planejado por Michael (que era 

engenheiro) enquanto outro procurava abrir uma escotilha descoberta por John Locke e Boone.

Outros acontecimentos: Boone morre, Aaron nasce.



2ª temporada

3ª temporada

Assim que Jack, Kate, John e Hurley 

explodem a escotilha, descobrem que Desmond 

habitava o local. Não apenas isso: havia passado 

anos digitando o código 4, 8, 15, 16, 23, 42 a cada 

108 minutos acreditando estar salvando o mundo. 

Enquanto isso, o grupo da balsa formado por 

Michael, Walt, Sawyer e Jin é atacado pelos 

“outros”, que seqüestram o menino. Sobreviventes 

da calda do avião que estavam em outra parte da 

ilha resgatam Jin e Sawyer. Eles eram liderados 

pela desconfiada Ana Lucia. Após uma série de mal 

entendidos, Jin e Sawyer promovem um encontro 

com o restante dos sobreviventes. Michael inicia 

uma saga desesperada para encontrar o filho, 

inclusive se deixa levar pelo jogo psicológico de 

Henry Gale, (na verdade, o líder os “outros” 

Benjamin Linus), que se deixou ser pego em uma 

das várias armadilhas armadas por Danielle 

Rousseau e ficou preso na escotilha. O engenheiro 

faz um acordo com os “outros” e entrega Kate, 

Sawyer, Jack e Hurley em troca de Walt. John 

Locke, em um momento de frustração e loucura, destrói o computador onde era digitado o código para desespero de 

Desmond. A escotilha explode e libera uma grande energia eletromagnética, a mesma responsável pela queda do avião 

da Oceanic Airlines.

Outros acontecimentos: Shannon, Ana Lucia, Libby e Mr. Eko morrem. Rose encontra o marido Bernard. Sun 

descobre que está grávida. Outras escotilhas são descobertas.

Kate, Sawyer e Jack são levados a uma ilha 

menor onde havia uma estação de pesquisa 

denominada a Hidra. Na ilha menor, eles conhecem 

Alex, a filha de Rousseau, e a médica Juliet. 

Benjamin Linus estava com um câncer em um local 

difícil de ser operado e por isso armou um plano 

complexo para que Jack concordasse em fazer o 

procedimento de risco. Kate e Sawyer escapam do 

confinamento com ajuda de Alex. Kate não desiste 

de Jack. Ela e Sayid descobrem o acampamento 

dos “outros”, na verdade, um agradável vilarejo 

construído no coração da ilha. Enquanto isso, uma 

misteriosa paraquedista que diz estar ali a mando 

de Penélope, namorada de Desmond. Ela disse 

saber como resgatar a todos da ilha, mas precisava 

desbloquear seu comunicador. Isso leva a 

descoberta de uma estação de pesquisa construída 

no fundo do mar. Charlie e Desmond vão até lá para 

desativar o bloqueio do sinal de rádio. Charlie 

morre afogado durante a missão, mas não antes de 

descobrir que a equipe não era de Penélope. Os 

sobreviventes contatam a equipe de “resgate” e, sem saberem, iniciam uma guerra com os moradores mais antigos da 

ilha.

Outros acontecimentos: John se afasta do grupo ao passo que Juliet passa a ser parte da equipe. Jacob passa a ser um 

tema recorrente. 



4ª temporada

5ª temporada

A equipe de resgate na verdade era um 

grupo de mercenários contratado pelo poderoso 

empresário Charles Widmore com o objetivo de 

capturar Benjamin Linus. Entre eles estavam o 

físico Daniel, o empático Miles e Charlotte, que 

havia sido moradora da ilha pelo Instituto Dharma 

na década de 1970. Para a surpresa dos 

sobreviventes, Michael era uma das pessoas que 

integrava o grupo, infiltrado a mando de 

Benjamin. Ele trabalhava em um cargueiro 

parado próximo a costa da ilha. Enquanto a 

guerra é estabelecida, os sobreviventes sentem a 

necessidade de estabelecer alianças com os 

outros a fim de se livrar dos mercenários. No final, 

Kate e Sayid, com a ajuda dos outros, conseguem 

acabar com os mercenários e entram em contato 

com a equipe de Penélope, a namorada de 

Desmond. Kate (com Aaron), Sayid, Jack, Sun, 

Hurley e Desmond são resgatados e a ilha 

desaparece misteriosamente diante de seus olhos 

por causa de uma intervenção de Benjamin. 

Outros acontecimentos: Rousseau e Alex morrem. Clarie desaparece misteriosamente e Kate passa a tomar conta de 

Aaron. A temporada é marcada pelos flashforwards

A história passa a caminhar em dois 

paralelos. A primeira metade da temporada 

mostra dramas e complicações dos “Oceanic Six”, 

como ficou conhecidos publicamente os 

sobreviventes que saíram da ilha. Jack fica em 

condição miserável após o noivado frustrado com 

Kate, Sayid torna-se um matador que recebe 

ordens de Benjamin – este empenhado em 

destruir o rival Charles Widmore. Hurley volta ao 

hospício, Sun se torna uma empresária poderosa 

e calculista e Desmond passa a ter a vida que 

sempre desejou ao lado de Penélope. Enquanto 

isso, na ilha, Juliet, Sawyer, Jin, Daniel, Charlotte, 

Miles, Locke e, supostamente, todos os demais 

sobreviventes, sobrem com os saltos temporais 

provocados pela intervenção de Benjamin. Locke 

recebe a “missão” de sair da ilha para convencer 

os demais a retornar. Na segunda metade da 

temporada, Kate, Jack, Sayid, Sun, Benjamin e Hurley (com Jonh Locke sendo transportado, morto, em um caixão) 

retornam a ilha por meio de um segundo desastre aéreo. Porém, Jack, Sayid, Kate e Hurley voltam no tempo e vão para 

1977. Lá eles descobrem que Sawyer, Juliet, Jin e os demais estavam vivendo (e bem) junto com a equipe da Iniciativa 

Dharma. No tempo presente, Sun e Benjamin precisam lidar com a ressurreição de John Locke. No passado, Jack segue 

instruções de Daniel para tentar prever que o avião da Oceanic Airlines caia na ilha. No presente, John Locke (que na 

verdade é uma outra entidade) persuade Benjamin para matar Jacob, o mentor da ilha. No passado, uma bomba nuclear 

explode dentro da estação cisne. 

Outros acontecimentos: Sawyer e Juliet passam a viver juntos como um casal e são felizes, para a ciumeira de Kate. 

Charlotte e Daniel morrem. 



respostas à espera
O que são Jacob e o homem de preto?

Por que o homem de preto se transformou 
no monstro de fumaça?

Por que Jacob procura candidatos para 
substituí-lo e os relaciona com os números 
4, 8, 15, 16, 23 e 42?

O que significam 4, 8, 15, 16, 23 e 42?

A relação dos números com o personagens 
tem algum significado especial: 4 – John 
Locke; 8 – Hurley; 15 – Sawyer; 16 – Sayid; 
23 – Jack; 42 – Jin ou Sun (não se tem 
certeza qual dos dois)? 

Se Kate não está relacionada com os 
números, por que ela recebeu a visita de 
Jacob quando ainda era criança?

Qual é o papel de Richard Alpert dentro da ilha e como interlocutor de Jacob?

O que vai acontecer com as realidades paralelas criadas a partir dos eventos que marcaram o final 
da 5ª temporada?

Por que a ilha afundou, como mostrado no primeiro episódio da 6ª temporada?

O que é a tal infecção que atingiu Clarie, de acordo com “os outros”, e que agora pode vir a afligir 
Sayid?

Qual era o verdadeiro propósito da iniciativa Dharma na ilha?

Apesar da dificuldade em saber a localização da ilha, como é que os suprimentos da Iniciativa 
Dharma nunca deixaram de chegar lá?

Qual é a origem da disputa entre Charles Widmore e Benjamin Linus?

Por que as mulheres que ficam grávidas na ilha morrem?

Quem são, na verdade, Adão e Eva achados em uma caverna por Jack e Kate?

O que é a cabana velha que Benjamin alegava ser de Jacob?

O que é a estátua de quatro dedos, morada de Jacob?

Por que Jacob tinha uma máquina de tear?

O que é a ilha?



ilha de muitos

outros

Izabella Peregrino

Quando se fala no seriado Lost é impossível não 

imaginar a ilha no qual os personagens se encontram 

perdidos. Mato, floresta, mar e uma série de coisas 

inexplicáveis envolvem o ambiente paradisíaco do 

Pacífico. O que poucos sabem, no entanto, é que não é 

preciso viajar no tempo, rastrear forças magnéticas, ou 

coisa parecida para encontrar a ilha de Lost. Ela fica logo 

ali no Havaí e é, na verdade, um dos melhores lugares 

para se ficar perdido nas férias. Localizada no 

arquipélago mais importante do 50º estado norte-

americano, a ilha de Oahu, além de servir como locação 

das gravações do seriado, também oferece um cenário 

natural sem igual, e possui grandes hotéis, bares, 

restaurantes e lojas para se gastar dinheiro.

"Em se tratando de Havaí, normalmente as 

pessoas se referem à Oahu, porque é a ilha mais 

popular, onde grande parte das pessoas moram e fazem 

turismo", explica Marília Ebert que é formada em 

Turismo e viveu durante três meses na ilha de Lost. 

Além da presença de muitos surfistas famosos que 

disputam as ondas no Pipeline – local onde ocorre o 

campeonato de surf WCT –, a ilha recebe turistas de 

todos as partes do mundo. "Waikiki é o bairro mais 

chique de lá, é onde ficam as principais lojas de marcas 

e onde os japoneses torram o dinheiro", revela Marília. 

As opções de hospedagem em Oahu vão desde hotéis 

luxuosos como o Hilton e o Hyatt como casas para 

temporada, albergues e campings. Tudo com muito 

mais higiene e qualidade de sono do que o 

acampamento onde vivem os personagens da série. 

Mas Oahu não é só para quem deseja farra e 

festa 24 horas por dia. Quem procura um lugar para 

relaxar, fazer mergulho, aprender a surfar e 

simplesmente curtir o contato com a natureza também 

encontra diversas oportunidades para desfrutar de 

férias relaxantes . "O símbolo do Havaí é o arco-íris, 

devido a grande quantidade deles que inundam o céu. 

Isso torna o salto de paraquedas uma boa pedida para 

quem não tem medo de altura. A vista é maravilhosa, e 

além de mergulhar nas cores é possível ver baleias 

nadando e até mesmo espiar o cenário de Lost pelas 

alturas", sugere Marília.

Uma das formas mais baratas para visitar as 

outras ilhas não é por meio da Oceanic Airlines. É 

Fotos: Marília Ebert



melhor comprar passagens pela Hawaian Airlines, uma 

companhia aérea que faz o trajeto entre os arquipélagos 

em aviões monomotores. A Hawaii's Big Island, por 

exemplo, fica a cerca de 30 minutos de monomotor de 

Oahu, "mas é imperdível, porque é a ilha que possui o 

vulcão mais ativo do mundo, o Kileaua. Dá para ver o 

vulcão em atividade e até mesmo regiões de lava seca". 

Depois de tanto calor, o turista pode se dirigir para o Buba 

Gump, um restaurante com tema do filme Forrest Gump, 

cuja especialidade da casa é camarão.

Apesar de ter sido tomada pelos norte-

americanos, algumas tradições nativas ainda 

permanecem no complexo de ilhas do Havaí. O clássico 

lual à beira mar, regado a bebidas, peixes, frutos do mar e 

muita dança hula-hula é uma das atrações oferecidas 

pelos resorts nas noites de Oahu. "Às vezes fica até difícil 

saber até que ponto é só show para turistas", diz Marília 

que enfatiza que as ilhas possuem muito do estilo 

americano de viver. "No entanto, os nomes das ruas e de 

algumas coisas ainda são na língua local. Existe também 

uma parte da ilha de Oahu que é habitada pelos nativos, 

mas os turistas são desaconselhados a visitar a região, 

pois é o único pedaço que ainda permanece intocado 

pelos norte-americanos". 

Meio ambiente é coisa séria nas ilhas do Havaí e 

com a grande quantidade de praias e locais ideais para o 

mergulho, os turistas são instruídos a preservar a 

natureza. "Em algumas praias, o visitante é obrigado a 

assistir um filme que trata de meio ambiente e 

preservação de corais, antes de pisar na areia", avisa 

Marília Ebert. A preocupação, segundo ela, vale a pena, 

pois as praias são limpas e bem preservadas pelos 

próprios usuários. 

A grande quantidade de atrativos que as praias e 

cachoeiras de Oahu oferecem pode ser inspiradores para 

quem quiser aprender mais sobre história local. Uma dica 

é visitar Pearl Harbor e aprender, no museu, tudo sobre o 

ataque japonês durante a Segunda Guerra Mundial. 

DICAS

- A discoteca Lulus é a mais famosa da ilha de Oahu e 

quem procura avistar alguns famosos, lá é o lugar. Há 

relatos de que Kelly Slate costumava frequentar o local 

todas sextas-feiras.

- O restaurante Duke's é um dos mais chiques da cidade e 

fica no hotel Hyatt. Além de possuir uma atmosfera 

agradável, o cardápio do restaurante é recheado de 

opções de frutos do mar com preços acessíveis.

- Excelente para ver peixes diferentes e corais incríveis, a 

praia Hanauma Bay é uma área de preservação 

ambiental e portanto um local perfeito para a prática de 

snorkel.

- Gastar dinheiro é para quem pode, e a rua Kalakaua Ave 

é onde estão as grandes lojas de marca como 

Dolce&Gabana, Luis Viton e outras. 


