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Adenízia

Edição de aniversário é o seguinte: acende na gente um estado 

megalomaníaco que nos faz abraçar o mundo. Neste ano me propus a colocar 

no Elebu 11 entrevistas inéditas. Foi um trabalho de levou dois meses, com 

alguns “nãos”, um bocado de entrevistas não respondidas, alguma sorte, um 

computador formatado e uma visita a velhos arquivos que permaneciam 

inéditos e nem sei dizer a razão. E, olha só, as 11 entrevistas aconteceram. 

Dez delas são minhas e uma da Izabella.

O problema é que elas juntas, numa edição só, deixaria o zine enorme, 

o que não é tão interessante assim para o formato e com a proposta. Em 

outras palavras, ficaria pesado demais. Daí a decisão de publicá-las em duas 

edições com uma semana de diferença entre um lançamento e outro. 

Nesta, ficaram os assuntos mais diversificados ao passo que a seguinte 

será voltada para o meio musical em suas diversas esferas. 

As histórias por trás de cada entrevista são das mais variadas. A 

com M.Ward (da She & Him) foi um susto. Recebi um e-mail desses 

informativos da gravadora e perguntei qual seria a possibilidade de 

falar com o “ele” da dupla, uma vez que “ela” me parecia anos-luz 

distante. E não é que aconteceu? Foi um achado inesperado que 

acabou se transformando na primeira capa. A história de bastidores 

da Izabella também é muito boa e está implícita no próprio texto 

que ela escreveu. Confira porque vale à pena.

E a entrevista com o Scott Allie? A primeira vez que entrei 

em contato com o editor da Dark Horse foi para esculhambar com 

os rumos que os gibis da Buffy estavam tomando. Os leitores 

mais antigos do Elebu devem ter percebido que sou fanática 

pelo seriado (tenho até uma camiseta!). O Scott me respondeu 

com a maior classe e ponderação. Mesmo assim, não retiro 

uma vírgula do que disse. Bom, depois disso pedi, na maior 

cara-de-pau, por uma entrevista... e ele topou.

Tem também a da Adenízia. Eu sou torcedora do 

Osasco, cujo atual patrocinador é a Nestlé, e a central é uma 

das atletas que criou nome e fama por lá. Daí a sua alta 

identificação com a galera da arquibancada. A Adenízia ainda 

tem uma peculiaridade bem interessante: vibra que nem uma 

jogadora cubana. Isso irrita muito o adversário, mas eu acho o 

maior barato. Tê-la aqui nas páginas do Elebu é muito legal e 

acabou sendo uma forma de eu prestar o meu tributo ao time que 

torço e que é o atual campeão brasileiro.

Há diversas outras histórias legais ao longo desta edição e da 

seguinte, que formam essa celebração de um projeto que começa a 

viver a sua pré-adolescência. Aprecie sem a menor moderação. Boa 

leitura.

Scott Allie

Kill The Poor - The Dead 
Kennedys

Autumn De Wilde

Ballroom Blitz - Bay City Rollers

In The Sun - She & Him

Then He Kissed Me -The Crystals
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M. Ward, músico e compositor, 
vive uma fase única da carreira 
com o reconhecimento de uma 
carreira solo sólida e o sucesso 
de projetos como Monsters of 
Folk e She & Him, onde divide 
o palco com Zooey Deschanel

No videoclipe de In The Sun, ela aparece jovial e a vontade 

junto aos bailarinos que dançam para ele, que a ignora. Coreografia 

fácil, para geeks e indies poderem acompanhar. Ele tem um ar blasé, 

afinal, precisa fingir não perceber a bela mulher que canta logo 

atrás. Ela é a grande estrela. Então, no Youtube, há o vídeo da 

música ao vivo, mais especificamente no programa de David 

Letterman. O apresentador mostra o disco de vinil – sim, amigo 

meu, vinil – para as câmeras (e plateia), e a banda começa a tocar. 

Ela está logo à frente, com um teclado grande que dá impressão de 

ser um escudo protetor. Os olhos azuis e expressivos estão abertos, 

tensos, nervosos. Ele não. Logo a direita dela, deixa claro em sua 

postura, no trato do seu instrumento, na breve reverência que faz ao 

restante da banda formada por músicos experientes, que ela é quem 

está sob os holofotes, mas ele é o cara.

Ela é a atriz, cantora e compositora Zooey Deschanel. Ele é o 

guitarrista, cantor (quase), compositor e produtor Matthew Ward. 

Os dois formam a dupla She & Him, projeto que nasceu em meados 

da década passada por iniciativa dela, que encontrou nele a base de 

sustentação. M.Ward, residente de Portland (Oregon) – cidade que 

hoje é um dos maiores pólos de produção de quadrinhos 

independentes e da música folk – começou a carreira pra valer há 

pouco mais de dez anos com o disco Duet Of Guitars # 2 gravado em 

parceria com Adam Selzer. Quem? O autor do livro I Kissed a Zombie 

and I Liked It e músico nas horas vagas. Não importa conhecer esse 

moço em questão, mas quando tiver curiosidade, dá uma lida nos 

trabalhos dele. É bem legal, sem falar que Selzer é uma influência 

importante e inusitada na obra de Ward.

Djenane Arraes



moda primavera/outono

São sete álbuns na carreira solo de M.Ward, todos 

com recepção positiva por parte da crítica estadunidense. 

Os mais recentes, Post-War (2006) e Hold Time (2009), 

foram considerados os melhores da carreira do guitarrista. 

O primeiro foi uma crítica a ocupação americana no Iraque. 

Desde Bob Dylan que o folk transformou-se num tipo de 

música também usado para a manifestação política e 

M.Ward aproveitou tal tradição para expressar idéias a 

respeito. Na verdade, ele queria mesmo era ajudar as 

pessoas a mudarem de opinião a respeito do que se 

pensava sobre a América. Ingênuo? Talvez! A música que 

Ward faz é um pouco assim, em especial no She & Him.

Não por menos, entre um e outro, passou a ser 

convidado para fazer parcerias e participações de gente 

graúda, como Norah Jones e Cat Power. Mais do que isso, 

viu a sua carreira ser triplicada em projetos como o 

supergrupo Monsters of Folk em parceria com Jim James, 

Mike Morgis e Conor Oberst. É bom explicar que os 

M. Ward disse que gostava de 

balancear os tons escuros e claros da 

música. Se isso fosse convergir em 

estações do ano, diria que ele faz 

canções para o outono e primavera. 

Jamais para o verão e para o inverno. 

Essa impressão é sentida em Volume 

2, da She & Him. Todas as canções 

falam de amor e relacionamentos. 

Entre elas, há aquelas que abordam 

desilusões e saudades. Ridin' in My 

Car é uma dessas. No refrão, ela diz: 

“And I can't find no true love, oh baby, 

it's so hard/ and I still think about you 

every time I'm riding in my car”. Mas 

daí a dupla pensou em um arranjo mais 

alegre que afasta o fio do inverno e  

transforma a canção em outono.

O oposto também acontece. Em 

Sing, por exemplo, Zooey canta uma 

letra quase otimista: “If it's broke then 

kick it, dust yourself off/ find a quiet 



americanos costumam chamar de 

supergrupos aqueles projetos cujos 

integrantes vem de outras bandas já 

firmadas e com algum prestígio no mercado 

cultural.

A Monsters of Folk começou por pura 

afinidade. Os quatro costumavam 

excursionar juntos pelo país e tal integração 

deixou de ser um problema de “como” ou 

“onde” para ser uma questão de “quando”, 

como disse M.Ward. Acabaram gravando 

em três sessões e em três estados, 

inclusive no Oregon. Ele disse que aprendeu 

um bocado de produção de disco neste 

período. “Existiram uma série de mudanças 

ao longo do processo por haver quatro 

produtores envolvidos, mas isso é parte da 

graça. Penso que essas reviravoltas que 

marcaram o final da produção foram para o 

bem, uma viagem louca para o ouvinte – 

uma que você não sabe exatamente onde 

está”. O disco homônimo foi também muito 

bem recebido e o legal é que ele pode ser 

ouvido na íntegra na página da banda no 

Myspace.  

Ouça M. Ward:

http://www.myspace.com/monstersoffolk

http://www.myspace.com/mward

http://www.myspace.com/sheandhim

place and have a good laugh”. Daí 

entra M. Ward com um arranjo bem 

calmo para impedir um estouro de 

cores de verão e da pieguice. Paira 

uma sensação de começo de 

primavera, onde a temperatura ainda 

está fria apesar do céu aberto.

A ingenuidade é outra 

característica forte de Vol. 2. Isso é 

evidenciado no projeto gráfico de 

desenhos delicados e tons pastéis. 

Algo que extrapola o disco e passa 

pelo visual construído por Zooey em 

vestidos e blusas de adulta que 

preserva a meninice, na dancinha, no 

uso do bambolê. Coisa que se vê na 

excelente In The Sun, o primeiro 

single. É dentro dessa interessante e 

gostosa dinâmica que o disco se 

desenvolve. 

Para apreciar o Vol. 2 em toda 

sua plenitude é preciso entrar no jogo 

e aceitar a simplicidade das 

sensações sugeridas por Zooey e 

Ward. Não vá escutá-lo esperando 

virtuoses e lances de genialidade. É 

preciso entender que a She & Him foi 

muito bem sucedido dentro daquilo 

que eles se proporam a fazer: 

música ingênua, porém sincera e 

sentimental que tem uma dose 

comedida de otimismo. E o som, 

folk, é ótimo.

Ward com os Monsters of Folk



She & Him

O primeiro disco da Monsters of Folk tinha lançamento 

planejado para o início de 2010. Optaram por antecipar a 

empreitada. Uma das razões é que M.Ward estava 

comprometido com o seu terceiro projeto de carreira: o segundo 

trabalho da dupla She & Him, previsto para a mesma época. 

Haveria um choque de agendas não apenas dele: outro 

“monstro”, Mike Mogis, também estava envolvido com o She & 

Him, mas como músico de estúdio (ele tocou percussão e 

sintetizadores), além de fazer a engenharia de som e a mixagem. 

A história com Zooey Deschanel foi firmada em 2008, 

quando os dois gravaram o Vol.1 e saíram tocando em festivais e 

afins. O entrosamento foi comparado, por eles mesmos, com Les 

Paul e Mary Ford, só que sem a parte do casamento formal e, 

espera-se, sem divórcios amargos. Aliás, a união aqui é o 

resultado de uma grande afinidade. Tanto ele quanto ela são 

altamente comprometidos com a música, uma razão que levou 

optarem por “She & Him” para batizar o projeto em vez de seus 

nomes. Para ele, “são das músicas que as pessoas têm de se 

lembrar”

Aqui é Zooey quem faz o trabalho primeiro. Ela escreve. 

Cabe a ele pensar na produção. Os dois se viram nas harmonias e 

arranjos. “Existem pessoas que escrevem de um modo que 

carregam suas audiências ao lado escuro de suas próprias almas 

ou carregam algo pesado em suas costas. Não acho que Zooey 

encara a música desta maneira e acho que esta é uma grande 

parte de onde suas composições vêm. Certas pessoas escrevem 

músicas para fazer outros se sentirem bem. Quando penso em 

alguns dos meus cantores favoritos, como Sam Cooke ou 

pessoas daquela geração, acho que eles tinham o dom de fazer 

as pessoas se sentirem bem e feliz. É contagiante estar ao lado de 

pessoas assim”.

É neste clima de primavera que chegou mês passado o 

segundo resultado da parceria. Vol.2, foi lançado no Brasil pela 

gravadora Lab 344 e com direito a duas faixas extras exclusivas 

para o mercado latino-americano (leia mais a respeito na 

entrevista com Sérgio Martins). Ele e ela tiveram grande atenção 

da imprensa brasileira e mundial com opiniões diversas. Penso 

que não há sinal melhor do que a falta de unanimidade. Sinal de 

que o disco não é tão simples e por isso provoca divergências. 

Enquanto isso, na segurança de um trabalho bem feito 

ele e ela seguem pela Europa e Estados Unidos numa turnê que 

atravessa a primavera e vai até o início do verão. 



Elefante Bu – Você acha que hoje Portland, onde você reside, é a cidade mais indie dos 

Estados Unidos?

Matthew Ward – Muitas pessoas estão se mudando para lá porque se a mais barata e 

melhor cidade da costa oeste americana. É onde ainda pode-se usufruir de um espaço 

decente e onde se tem um monte de músicos com quem se pode trabalhar.

Elebu – Você disse que o seu pai transformou você num Johnny Cash. Como foi isso.

M.Ward – Tudo porque ele amava música gospel e country. 

Elebu – Como você administra três projetos ao mesmo tempo?

M.Ward – O que faço é dar a cada um dos projetos seu próprio espaço e uma data certa no 

calendário. E então, com um pouquinho de sorte, tudo pode funcionar bem.

Elebu – Quando conheceu Zooey Deschanel e passou a trabalhar com ela?

M.Ward – Zooey e eu trabalhamos em um filme chamado The Go-Getter. Então o diretor 

[Martin Hynes] nos colocou dentro de um estúdio para gravarmos um cover de Richard 

Thompson.

Elebu – Como você, no papel de produtor, enxerga as principais diferenças entre o Vol. 1 e 

o Vol. 2?

M.Ward – Eu sabia que gostaria que as gravações seguissem a mesma direção do Vol. 1. 

Mas eu também gostaria de ir um pouco mais fundo. Acredito que o novo disco é bem mais 

emocional tanto na produção quanto nos vocais.

Sobre Zooey Deschanel, perguntei o que vinha em primeiro lugar para ela: atuar ou 

cantar? A resposta é a seguinte: “Gosto de filmes, mas prefiro a música. É mais pessoal”.



desbravador
de mundos

por Izabella Peregrino



O jovem Chris Velona 
desvenda tribos 
urbanas (ou nem 
tanto) mundo afora 
com o olhar atento e 
uma câmera na mão   

Sentou-se no bar com um amigo. Usava um chapéu 

estilizado, uma camiseta branca e calça caqui. Na televisão passava 

um canal qualquer. Ele pediu ao bartender que mudasse para o jogo 

de basquete da NBA (liga norte-americana de basquete). Deu um 

gole em sua cerveja long neck e fitou o celular. Até aí não se passa 

de um cara comum com interesse em esportes e afim de relaxar um 

pouco.  À primeira vista, sua profissão não é fácil de decifrar, no 

entanto, depois de uma conversa curta, a surpresa: diretor de 

fotografia. Um cineasta!

Quando se imagina um cineasta é possível que todo tipo de 

imagem lhe venha à cabeça. Desde Polanski a Spielberg, Dennis 

Hopper a George Lucas, Fernando Meirelles a Hitchcock, porque 

não? Talvez, imagina-se que para ser desta área tem que ser um 

pouco artista, um pouco empresário, um pouco doidão. Mas Chris 

Velona é daqueles que mostram que simplicidade e um pouco de 

estilo não fazem mal a ninguém. Se esbarrasse com ele na rua não 

desconfiaria que ele pertence ao ramo cinematográfico, porém 

basta conversar  sobre o assunto e ver o brilho que ascende em seu 

rosto. É impagável. 

Com um chapéu na cabeça, um sorriso simpático, seus olhos 

azuis não negam a profundidade com que observa o mundo a sua 

volta. Nada escapa ao olhar do ex-aspirante a dentista.  Ele 

descobriu sua vocação durante uma viagem ao Caribe com um 

amigo. Lá ele agarrou a filmadora do companheiro e não soltou 

mais. Gravou tudo o que podia e percebeu uma inclinação forte para 

área e um talento para composição de imagens. Hoje, Chris se 

dedica a indústria que talvez seja uma das mais ferozes do mundo, 

mas nem por isso perdeu seu bom humor e jeito de bon vivant, ele 

se declara amante do ser humano e da natureza. 

Espiritualidade também não lhe falta. Meio canadense meio 

italiano, Chris aprendeu em casa a conviver com várias culturas e se 

encantou pelo mundo. Seu sonho é conhecer de norte a sul do 

planeta: Moscou, Pólo Norte, Pólo Sul, Brasil, Argentina, Islândia e 

tantos outros lugares. Com um sorriso que faria inveja em 

Monalisa, o diretor carrega consigo um ar de mistério e sedução.  

Com uma voz suave e um carisma sem igual – do tipo que faz 

amizade em qualquer situação, até mesmo em um bar de hotel com 

estrangeiros tagarelas – não é a toa que por onde passa leva 

consigo um rebanho de amigos. No final, sua principal característica 

é ser genuíno.



Tatuagens

Depois de ter trabalhado em Miami durante um festival de 

música em março deste ano, Chris Velona mal podia esperar para 

voltar para sua casa em Nova York, onde mora há dez anos. Malas 

prontas, BlackBerry na mão (algo que ele não desgruda) e tudo 

pronto para embarcar para a grande maçã. Mas Chris não sabia 

que seus planos não seriam como havia pensado e que um desvio 

para a cidade do pecado, Las Vegas, seria necessário. Era seu 

amigo ao telefone convidando-o para filmar um documentário 

sobre a inauguração da rede de body art (tatuagens) King Ink. O 

nova-iorquino de coração não teve dúvidas: mudou sua passagem 

e embarcou para a costa oeste dos Estados Unidos para capturar 

mais algumas imagens importantes para um trabalho que 

desenvolve desde 2006: um documentário sobre Mario Barth, um 

dos mais importantes tatuadores da atualidade. 

“Muitas vezes recebemos trabalhos e oportunidades de 

última hora”, observa o cineasta, diretor de fotografia. Em Las 

Vegas, participou de momentos importantes para o documentário 

sobre seu amigo tatuador e pode aprender mais algumas coisas 

sobre o mundo da arte no corpo, mesmo depois de tantos anos se 

debruçando sobre o assunto. Sua conclusão é animadora. “Hoje 

em dia é muito mais aceito do que antigamente. É realmente uma 

arte que precisa ser valorizada e não menosprezada. Durante 

muito tempo, ter tatuagem era motivo para ser estigmatizado 

porque estava associado a gangues e marginalidade. Isso mudou 

nas grandes cidades dos Estados Unidos. Mas é possível que, em 

locais mais do interior, ainda haja o preconceito”. 

Entre as técnicas de tatuagens mais impressionantes que 

viu, foram as japonesas. Ele as conheceu de perto e sentiu na pele 

a experiência de ter uma. Por interesse próprio e para gravar o 

documentar sobre Barth, Chris viajou o mundo, esteve na Europa, 

Samoa e Japão e carrega nos braços 

lembranças dessas visitas. De um lado uma 

tatuagem tradicional japonesa e do outro, 

uma de Samoa. “O Barth fica chateado 

porque até hoje ele não fez uma em mim, 

mas estou pensando o que vou fazer. Talvez 

algo relacionado ao planeta e à natureza. Me 

considero um cidadão do mundo e um museu 

de arte ambulante”. Pelo visto a memória da 

dor das tatuagens não é forte o suficiente 

para lhe fazer repensar sobre querer desistir 

outra.

Embora seja dos Estados Unidos, país 

de larga tradição cinematográfica, entre seus 

filmes preferidos está o brasileiro Cidade de 

Deus, de Fernando Meirelles. Inclusive um de 

seus trabalhos teve inspiração no longa. “Fiz 

um comercial para Nike que foi inspirado no 

filme, naquelas cenas que o cara anda de 

bicicleta pelas favelas do Rio de Janeiro”.  A 

estética do filme também lhe encanta e ele 

reconhece em Quem Quer Ser Um Milionário, 

de Danny Boyle, semelhanças importantes 

com a direção de arte e fotografia do filme 

brasileiro. 

Apesar de um currículo louvável (que 

inclui comerciais importantes e episódios de 

programas da MTV), Chris Velona tem 

apenas 32 anos, sendo dez deles dedicados 

ao cinema.  Quando olha para sua trajetória 

sente orgulho. “Acho que devemos ver as 

coisas de um plano geral, e estou satisfeito 

Links:

Propaganda da Nike:

http://www.youtube.com/watch?v
=xj6jLs_4VvA

Portifólio:

http://www.vimeo.com/9904726



com tudo que conquistei até agora. Mas não posso parar, ainda 

tem muita coisa que quero fazer”. Um de seus sonhos é trabalhar 

com longa-metragens e ganhar um Oscar, porque não? Afinal o 

prêmio abre muitas portas na área e é um dos pontos mais altos 

da carreira de qualquer pessoa envolvida com o cinema. Chris 

começou sua jornada em busca desses desejos e gravou no início 

de março seu primeiro curta-metragem chamado Bridge to 

Bourne (em referência à ponte que liga Massachusetts a Cape 

Cod), cuja história é centrada na vida de um adolescente que 

entra para o mundo das drogas como traficante, mas sabe que 

não quer isso para sua vida e luta para sair desta condição. Uma 

realidade bem brasileira no meio da América do Norte. 

O primeiro curta-metragem tem cerca de 15 minutos e 

contou com uma equipe de sete pessoas. Chris foi diretor de 

fotografia e co-diretor, afinal, sua função pede um trabalho 

casado com a direção do filme. Segundo ele, a experiência, 

apesar de maravilhosa, ainda não foi o suficiente para lhe 

inspirar a escrever roteiros. “Tenho boas idéias, mas não consigo 

me ver fazendo isso. É muito difícil, prefiro trabalhar com 

roteiristas. Eu poderia tentar escrever todos os dias um diário 

para guardar momentos importantes e coisas legais que vejo na 

rua e nas minhas viagens, seria um bom exercício”, pondera.  

Chris se considera abençoado por todas as 

oportunidades que teve na vida. Poucas coisas lhe tiram do 

sério como, por exemplo: pessoas querendo se dar bem, ou 

passando a perna em outra pessoa. “Mas acho que isso 

acontece em qualquer área”. Com uma década de experiência 

no mundo cinematográfico, Chris Velona garante que não 

encerrou seus estudos. Agora ele procura aprimorar-se na 

edição de vídeos.  Assim como no Brasil, os Estados Unidos 

bu s ca  p r o f i s s i o na i s  c omp l e t o s  e  

multifacetados.  “Muitos procuram pessoas 

que saibam filmar, dirigir e editar. Até uma 

maneira de conter gastos de uma produção. 

Quero agora me dedicar a isso, fazer um 

curso mesmo, voltar para a faculdade para 

me especializar”. Inquieto e entusiasmado, 

Chris defende que não se pode perder o 

sentimento de início de carreira, como os de 

estagiários. Conforme explicou, os 

aprendizes estão sempre dispostos a 

trabalhar, de bom humor, e querem sempre 

aprender mais e mais, e “isso é 

fundamental”. Essa postura transparece em 

sua personalidade e Chris sem dúvidas é um 

verdadeiro apaixonado pela sétima arte.  

Como ele mesmo diz: é um amante do ser 

humano e quem o conhece sabe que ele fala 

a verdade. 

Fotos: na página anterior, 
Chris Velona e o tatuador 
Mário Barth; ao lado, a 
porta de entrada da King 
Ink; nesta página, Chris em 
ação; na imagem menor, ele 
está ao lado da amiga Dina, 
que também trabalha na 
King Ink

Fotos: arquivo pessoal de Velona



de olho no futuro

Adenízia Silva, central do Sollys/Osasco, é 

longilínea, forte, habilidosa e muito aguerrida. 

Características essas que fazem muitos comentaristas e 

jornalistas esportivos chamá-la de “cubanita” ou 

“cubana”. Mas não é só por causa disso que ela recebe tal 

definição. Não a provoque de forma desrespeitosa na rede 

ou ao time do Osasco, porque essa moça tem sangue 

quente e parte para cima: ou ela arma um bloqueio do 

tamanho do mundo, fazendo a bola voltar no pé da 

atacante adversária, ou ela cria molas nos pés, salta um 

absurdo para cravar um ataque fulminante antes da linha 

dos três metros da quadra. Então dá um tapa na quadra e 

chama a torcida antes de dar um abraço desses de urso 

em suas companheiras. O ginásio vem abaixo, o outro 

time reclama, pode até rolar um cartão amarelo. 

É bom ressaltar que as coisas ficam por aí, nesse 

tempero um pouco mais apimentado que, afinal de 

contas, faz parte das emoções que envolvem uma partida 

de vôlei feminino. Brigas, como a famosa que envolveu as 

seleções brasileira e cubana nas olimpíadas de Atlanta, 

são raras e tristes exceções que felizmente passam longe 

da festa na quadra e nas arquibancadas. 

A energia e talento de Adenízia também estão a 

serviço da seleção brasileira. Ela é a menor entre as 

centrais (1,87m) e fica pequena ao lado da companheira 

de clube e seleção, também central Thaísa (1,96m). Em 

compensação, é a maior bloqueadora do país. Foi 

considerara a melhor bloqueadora em campeonatos 

mundiais das seleções de base e também em alguns 

torneios menores em que jogou pela seleção adulta. 

Adenízia possui o recorde de pontos neste fundamento: 

123 numa mesma edição de Superliga. Na temporada 

encerrada no mês passado, também foi a maior 

pontuadora (109), e a terceira em eficiência. Uma pena – 

e uma vergonha – que a Confederação Brasileira de Vôlei 

(CBV) usa critérios políticos e marqueteiros para premiar 

as melhores em cada fundamento. Daí a razão para esta 

atleta, hoje campeã brasileira, nunca ter tido 

reconhecimento formal.

Mas se os cartolas parecem querer fechar os olhos, 

a torcida osasquense sabe reconhecer o valor de quem 

defende o time quatro vezes campeão nacional. Adenízia 

esteve nas categorias de base em Osasco e hoje é uma 

das jogadoras mais queridas e com maior identificação 

com a torcida. Não estranhe quando chegar ao ginásio 

José Liberatti, a casa do vôlei feminino do Osasco, e ouvir 

o seu nome ser ecoado das arquibancadas.

Neste ano, a atleta de 23 anos vai em busca de um 

grande desafio: se afirmar na seleção brasileira e disputar, 

pela primeira vez, o campeonato mundial. [D.A]

Campeã brasileira pelo 
Sollys/Osasco, a central 
Adenízia Silva agora encara 
o desafio de firma-se na 
seleção brasileira e ser 
campeã mundial
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Elefante Bu – Muitas pessoas relacionam a sua postura 

dentro de quadra com a da ex-jogadora Márcia Fu. Ela foi 

uma influência e referência para você? Quem são as suas 

maiores referências dentro do vôlei?

Adenízia Silva – Para mim é uma honra ser comparada 

com uma jogadora que trouxe muita felicidade para nós 

brasileiros, creio que não só para mim como para várias 

outras, jogadoras como a Márcia, Ana, Leila entre 

outras... São influências para nós. Minha maior referência 

foi Valeskinha, por sua altura e jogo.

Elebu – Eu lembro de um lance muito curioso seu durante 

a Salonpas Cup no segundo jogo contra o Pesaro. Você 

fechou o set em um bloqueio e comemorou de frente, em 

uma cena que me lembrou muito uma certa seleção 

histórica cubana. O que passa na sua cabeça quando você 

tem reações tão passionais e aguerridas dentro de 

quadra?

Adenízia – É uma felicidade enorme, não só nos meus 

pontos como das minhas companheiras. Eu quero passar 

para todos a minha felicidade.

 

Elebu – Aliás, há quem diga que você é uma cubana 

dentro da seleção brasileira, justo dentro dessa atual 

geração considerada muito fria dentro de quadra (me 

desculpe a comparação, mas esta nossa seleção as vezes 

é igual a picolé de chuchu de tão fria). É estranho pra você 

estar tão acostumada com o Osasco, que é um time que 

joga na base de muita vibração, e depois na seleção que é 

uma outra história, com um grupo mais frio em quadra, 

você não tem a titularidade (ainda)?

Adenízia – É diferente sim, gosto de vibrar, rodar a 

quadra e chamar a torcida, talvez por estar chegando 

agora, estou um pouco tímida na seleção. Porém, já 

passei por isso em Osasco. Nem sempre vibrei assim. 

Quando tinha outras jogadoras e eu era a mais nova 

também fiquei tímida. Espero que mais para frente 

mostrar toda minha alegria e vibração com a seleção.

Elebu – Como foi sua primeira experiência no ano 

passado, quando você jogou efetivamente pela seleção 

principal, encarou jogos na Ásia e um calendário quase 

que desumano para jogar competições que não tem 

grande peso internacional pelo campeonato em si, ou pelo 

nível técnico dos adversários?

Adenízia – Eu fiquei muito feliz nem acreditava, tanto 

que estava em Madri de férias quando fui convocada, era 

tudo que eu queria e faltava para minha vida no esporte, 

foi muito importante jogar campeonatos que as pessoas 

acham que não são difíceis. Foram nesses jogos que eu 

aprendi muito jogando como titular.

Elebu – É verdade que, na quadra, muitas das brigas na 

rede surgem no calor do jogo. E que ficam no jogo. Mas 

você já sentiu que alguma provocação foi pessoal? 

Quando?

Adenízia – Nunca! Apesar de ter uma fama de 

esquentada, sou muito tranquila fora de quadra. Quero 

ver meu time bem e faço qualquer coisa para isso, mesmo 

que leve um cartão amarelo. Depois, tudo acaba. Se tiver 

que sair e jantar depois, levo numa boa. Só que não são 

todos que levam assim.

Elebu – Falando do Osasco, o time (independente do 

patrocinador) sempre teve em Paula Pequeno a sua 

“cara”. Era uma jogadora que trazia em si a identidade da 

equipe pela grande jogadora que é, mas pelo amor que ela 

sempre mostrou a camisa. Mas ela está na Rússia agora e 

parece que você, aos poucos, começa a ocupar esse 

espaço deixado pela “PP4”. Você que passou pela equipe 

de base, jogou ao lado de grandes estrelas quando ainda 

era juvenil e que agora possui grande identificação com a 

torcida. Com você encara essa responsabilidade?



Adenízia – Primeiro: uma jogadora como a Paula o Osasco não 

terá mais. Não porque ela é uma amiga, mas por ela ter 

representado muito bem Osasco e vestiu com amor a camisa. 

Eu falaria que é uma responsabilidade muito gostosa. Era tudo o 

que eu queria: estar em um time por muitos anos e ter uma 

torcida apaixonada por vôlei e gritando o nome do time e o meu 

nome, levando alegria para eles, assim espero retribuir.

 

Elebu – Como é o ambiente dentro do Osasco, um time que tem 

tantas estrelas, o melhor elenco, e uma cobrança terrível por 

causa da sequência de vice-campeonatos?

Adenízia – A cobrança é a mesma com a mudança do 

patrocinador. Estamos mais alegres, unidas e com o mesmo 

objetivo ser campeão [e foi]. Não tem estrelas no nosso time, 

tem boas jogadoras. Mas se jogar sozinha, não será o mesmo 

jogo.

Elebu – Teve algum momento, um fato interessante da sua 

história no Osasco que você vai guardar com carinho pelo 

resto de sua vida?

Adenízia – Depois da final do ano passado a Paula virou 

para mim falou: “Você é foda”. Ouvir isso de uma jogadora 

como ela me fez muito feliz e querer mais ainda ser uma 

jogadora de valor.

 

Elebu – O que faz para se divertir e descansar entre um treino 

e outro?

Adenízia - Por estar em fase final, tenho dormindo muito. Em 

dias normais, gosto de sair dançar, ficar com meu namorado em 

casa vendo vários filmes ou fazer churrasco com meus amigos. 

 

Elebu – Você é antenada na "cultura pop"? Gosta de seriados, 

música pop, desenhos e tudo mais que é relacionado a esse 

universo? Do que gosta mais?

Adenízia – Um pouco. Adoro desenhos, os antigos são os 

melhores, seriados prefiro se for policial. Meu namorado 

me chama de bebê: quando ele acorda estou tomando 

leite e vendo pica-pau. rsrsrsrs. 

Elebu – E livros? O que anda lendo agora e o que 

recomendaria?

Adenízia – Adoro ler. Sou espírita então gosto muito 

de Zibia Gasparetto. Agora estou lendo Paulo Coelho, 

O Vencedor Está Só. 

Elebu – Hoje, qual o seu maior sonho profissional?

Adenízia – Ganhar a Superliga. [E ela foi, de fato, 

campeã. Leia a crônica desse acontecimento na 

página seguinte]



ibisco to nunca mais
Sassá tinha os olhos marejados antes mesmo do 

ponto final. Estava prestes a explodir, contudo ainda 

precisava se controlar para o bem do time. Um vacilo e tudo 

poderia ir por água abaixo... de novo. Ah, mas suas 

lágrimas pareciam que tinham vontade própria e teimavam 

em cair. O filme que poderia estar passando em sua mente 

não é difícil de presumir: o quase desemprego no ano 

passado, a temporada irregular da seleção brasileira, o 

início aquém do Sollys/Osasco, a superação do grupo e a 

força incomum que encontraram para virar um jogo quase 

perdido. Sim, a experiente ponteira tinha motivos para se 

emocionar.

Não só ela. A central Thaísa enfrentou contusões e 

um sério problema pessoal; a ponteira Jaqueline precisou 

driblar a desconfiança da parte xiita da já fanática torcida 

osasquense. E a eternamente contestada levantadora Carol 

Albuquerque? Fez um início de campeonato ruim, perdeu a 

titularidade para talentosa, mas ainda crua, Ana Tiemi, e 

precisou correr atrás do prejuízo. A oposta Natália também 

viveu seus pequenos dramas. Chegou a Osasco aos 18 anos 

com a responsabilidade de integrar a equipe titular. Ela 

passou três anos amadurecendo a ferro e fogo sob uma 

enxurrada de críticas a cada título perdido.

O que dizer do técnico Luizomar de Moura, discreto 

protagonista dessa história? Ele substituiu o vitorioso José 

Roberto Guimarães, teve em mãos um dos melhores 

elencos de vôlei do mundo e foi derrotado por quatro anos 

seguidos pelo técnico Bernardo Rezende, do Unilever. 

Apelidado como “Ruinzomar” por uma parcela da torcida, 

teve hombridade para resgatar uma equipe fadada a 

extinção, acumulando os cargos de técnico e de gerente 

esportivo do Osasco.

Ali, no jogo final, estava um Osasco unido pela 

adversidade diante do maior rival, que também se 

encontrava em situação parecida. Oras, aquele era o 

poderoso Unilever cheio de contusões, recém-ilhado e com 

separações anunciadas – a principal jogadora, a central 

Fabiana, havia comunicado que estava se despedindo do 

time. É um grupo que está junto há quatro anos e que deve 

ser renovado na próxima temporada. 

O ginásio Ibirapuera estava tomado em sua maior 

parte pela torcida de laranja. Massa esta que sofreu ao ver o 

time da casa tombando, de novo, diante da equipe 

fluminense nos segundo e terceiro sets. Quanta frustração! 

No final do terceiro set, no entanto, Natália atacou pela 

saída e a bola resvalou no bloqueio. Todo mundo viu o 

toque, menos o juiz. A oposta ficou inconformada, levou 

cartão amarelo (que no vôlei dá ponto extra ao adversário). 

Por uma ironia, dessas articuladas cuidadosamente pelo 

destino, aquele lance de punição injusta se transformou na 

derrocada do Unilever. A partir dalí, Natália virou um 

monstro dentro de quadra.

Sassá, Jaqueline e Camila Brait voltaram a mostrar 

porque fazem a melhor linha de passe do país e um dos 

melhores fundos de quadra. Fizeram defesas 

inacreditáveis. Numa delas, momento determinante na 

partida, Jaqueline defendeu um ataque de Joycinha. A bola 

voltou alta para a quadra adversária e Carol Gattaz tentou 

bater de cheque. Natália defendeu e Jaqueline passou pro 

outro lado. Foi a vez de Érika bater de cheque. Natália 

defendeu, de novo. E Carol Albuquerque largou no fundo da 

quadra adversária. Não foi só um ponto suado. Naquele 

momento, a levantadora também voltou para o jogo. Era o 

elemento que faltava para que o Osasco quase derrotado se 

transformasse num carrossel envolvente.

No final do quinto e decisivo set, Osasco ganhou 

vantagem em dois bloqueios seguidos. O primeiro de 

Adenízia, o segundo de Jaqueline. Match point. Naquele 

momento, Sassá chorou em quadra. A cena comoveu. Não 

apenas isso. As câmeras capturaram Adenízia ao fundo, 

segurando as mãos de Jaqueline, como se estivessem a 

rezar. Era como se a central pedisse a Deus que a 

companheira fizesse uma recepção perfeita. Não fez. A 

mesma Jaqueline foi bloqueada. O lance seguinte foi quase 

uma repetição, mas o bloque deixou passar e o Unilever 

defendeu com certa dificuldade. A bola foi empinada para a 

entrada de rede e Regiane atacou. O Ibirapuera explodiu 

em gritos, as jogadoras saíram correndo alucinadas. A bola 

foi fora. Osasco campeão.

Há muitos anos que o Brasil não testemunhava uma 

final de vôlei entre clubes tão emocionante e emocional. 

Sassá, com as lágrimas agora livres, disse que era o dia 

mais feliz da vida dela. O repórter, intrigado, quis minimizar, 

argumentou que o título olímpico deve ter sido mais 

impactante porque aquele era só um campeonato nacional. 

A ponteira contra-argumentou e explicou que o atleta se 

prepara e faz muitos sacrifícios para vivenciar esses 

momentos de glória. 

Afinal, conquistas são conquistas. Elas costumam 

ser intensas e não há ninguém que possa colocar isso numa 

escala racional ou matemática. Quem é capaz de medir o 

orgulho de ver o trabalho bem realizado? Do filho ter 

sucesso na escola? De se manter íntegro? De ganhar o 

campeonato de queimada na escola? De ganhar as 

olimpíadas? Não há como. Sassá foi sábia em sua 

simplicidade e suas lágrimas ficaram ainda mais 

dignificadas. [D.A]
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guardião de segredos

Elebu – Na época em que estive no Oregon, não imaginava que o estado, 

especialmente em Portland, abrigava tantos quadrinistas como Joe 

Sacco e você. Por que o Oregon sobressaiu quando falamos em 

quadrinhos?

Scott Allie – Absolutamente. Portland é o segundo maior pólo de 

quadrinhos perdendo apenas para Nova York. Acredito que foi por Mike 

Richardson ter começado a Dark Horse aqui e o envolvimento da editora 

depois. A conseqüência disso é que alguns garotos daqui, jovens 

quadrinistas, passaram a ter uma firme rede de arte independente até 

chegar ao ponto que nem viram mais a Dark Horse como parte da cena 

local.

Elebu – Acho que temos algo em comum: às vezes percisamos produzir e 

ser o editor dos nossos próprios trabalhos. Acho isso uma tarefa ingrata, 

ao mesmo tempo em que não existem muitas pessoas em que confio 

para o serviço. Como é essa experiência pra você?

Scott – É sempre muito bom ser um editor, pelo menos em relação a 

uma sondagem conselheira. Gosto de saber o que está e o que não está 

funcionando nos meus roteiros. Mas, então, gosto de me interar sobre 

todos os outros aspectos da produção, se for possível.

Elebu – Gosta de trabalhar com alguém específico na arte das páginas 

internas e das capas?

Scott – Gosto de muitos artistas. Amo trabalhar com Paul Lee. Dave 

Stewart é um cara com quem sempre tento trabalhar sempre. É o meu 

colorista favorito. Existem tantos grandes talentos por aí que é 

impossível fazer uma lista pequena.

Elebu – Gabriel Bá e Fábio Moon fizeram várias artes e capas para a Dark 

Horse. Acho que o estilo deles é exótico para quadrinhos de mainstream. 

Por outro lado, ter artistas assim é o que faz da DH diferente das outras 

editoras?

Scott – Yup. Nós usamos artistas distintos toda hora, mas Bá e Moon 

começaram a fazer trabalhos para a Marvel e DC agora. Nossa equipe 

editorial é uma grande entusiasta pela boa arte, por isso vamos atrás de 

gente como Bá e Moon e sou grato por termos dado uma mão para eles 

se firmarem.

Elebu – Conhece outros artistas brasileiros?

Scott – Yeah, muitos. Juan Ferreyra, Cliff 

Richards, Will Conrad. Tenho trabalhado com 

muitos caras aqui. O que é interessante para 

mim é que o Brasil exporta todo esse monte de 

artistas que são muito influenciados por Mike 

Deodato, então você tem uma incrível gama 

desses caras independentes como os gêmeos. 

Elebu – Qual a sua maior dificuldade na 

edição de uma grande companhia como a 

Dark Horse?

Scott – Eu não sei. A coisa mais difícil para 

qualquer editor provavelmente é manter a 

pontualidade com boa qualidade de forma 

constante.

Elebu – Como é trabalhar com caras como 

Joss Whedon?

Scott – Eu só trabalho com um cara como 

Joss Whedon e este único é muito bom. Ele é 

uma ispiração para mim como escritor e 

adoro sair para trabalhar com ele. Mas é 

sempre muito ocupado e, às vezes, é 

complicado para ele fazer tudo que se 

compromete. Como acontece com o arco 

final da 8ª Temporada [de Buffy], em que 

Joss está escrevendo e sua agenda está 

Scott Allie, editor da Dark Horse, fala como é trabalhar 
com um dos diretores mais cultuados do mundo geek e 
das peculiaridades de sua profissão 



ficando muito apertada.

Elebu – Você disse que manter o segredo da identidade de 

quem era Twilight, o vilão da 8ª Temporada de BTVs, foi um 

inferno. Tem outros segredos em Buffy ou em outros 

quadrinhos que também está sendo um inferno manter?

Scott – Este é um dos maiores desafios porque são segredos 

que as pessoas estão o tempo todo tentando arrancar da 

gente. Um outro que mantinho é o fato de (HELLBOY 

SPOILER) Hellboy ser o herdeiro do Rei Arthur foi mais fácil 

porque as pessoas não estavam perguntando, eles não 

queriam saber quem era o tataravô dele. Mas as 

pessoas queriam muito saber que era Twilight, e era 

uma informação que precisava ser mantida em 

segredo. E alguém entregou.

Elebu – Georges Jeanty costuma fazer algumas 

capas inspiradas nas clássicas da Marvel. Alguém da 

Marvel já comentou a respeito?

Scott – Eu não sei. Artistas sempre estão fazendo 

tributos a outros, então não é um evento raro. Nunca 

ouvi nada da Marvel ou da DC. 

Elebu – A Los Angeles Times Book Prize neste ano 

incluiu a categoria de melhor Graphic Novel. Acha 

que isso é um sinal de que os quadrinhos e as GN 

estão sento levadas a sério nos Estados Unidos e são 

reconhecidas como boa literatura?

Scott – Mais sério do que há 30 anos. Por outro lado, 

não acho que tenhamos avançado muito desde 1986. 

Foi a época da grande virada para o quadrinhos nos 

Estados Unidos, mas desde então, não tem dado 

passos largos no sentido de ser levado tão a sério na 

medida em que é absorvido pela cultura pop. Eu não 

sei. Não me importo no tão sério ele é levado. As 

pessoas que fazem quadrinhos levam isso mais a 

sério do que qualquer outra coisa. As pessoas que 

lêem levam a sério em diversos níveis. Então, não 

importa realmente o que as pessoas que não lêem 

quadrinhos pensam daquelas que lêem. Quem sabe 

o que Oprah pensa?

Elebu – Tem algum quadrinho que você gostaria de 

ter escrito?

Scott – Eu gostaria de ter editado um livro realmente 

bom de Alan Moore como Swamp Thing ou 

Watchmen. Aprendi muito com outros escritores com 

quem trabalhei e eu gostaria de estudar Alan mais 

profundamente. Se adoro o livro, então eu adoro o 

autor, então porque eu teria de escrever?

Elebu – Você poderia citar o top 10 de seus 

personagens e quadrinhos favoritos?

Scott – Claro, mas sem uma ordem particular. Apenas 

os 10. Swamp Thing e Watchmen, de Alan Moore; O 

Demolidor, de Frank Miller; o Mad Comics original e 

Little Annie Fanny, de Harvey Kurtzman; Pogo, de 

Walt Kelly; The Demon, de Kirby; Hellboy, de 

Mignola; a antologia Skull da Last Gasp Eco Funnies e 

também uma edição única desse grupo: A Gothic 

Tale, de Tom Vietch, Richard orben e, depois, do 

grande Greg Irons.





Tudo começou com uma sugestão do Marcelo 

Mendes (cuja entrevista você confere na parte dois da 

edição de maio). Estava na busca de pessoas 

interessantes para o aniversário do Elebu e ele disse: 

“Dje, porque você não faz com o Adão Iturrusgarai? Eu 

adoro o trabalho dele”. Acontece que eu tinha uma 

entrevista gravada com Adão em setembro do ano 

passado. Na ocasião, a Globo estava soltando na 

imprensa o material de divulgação do seriado Aline, com 

a atriz Maria Flor. Então liguei para o Adão, num 

engenhoso esquema onde você disca um número de São 

Paulo, mas ele cai na residência de Adão na Argentina. 

Parte dela foi usada para uma matéria que aproveitava 

material de agências de notícia. O conteúdo na íntegra 

permanecia inédito, por isso, achei que seria uma ótima 

oportunidade usá-lo.

Assim como o Marcelo Mendes, adoro o trabalho 

do Adão Iturrusgarai. Tenho alguns exemplares de Aline 

da coleção da L&PM Pocket, livros que guardo nas 

prateleiras de cima da minha estante de livros, num 

cantinho, que é para os meus sobrinhos não pegarem 

(eles não têm idade para curtir esse tipo de quadrinho). 

Apesar do estilo do traço ser muito semelhante ao de 

Angeli, que é uma influência importante de toda uma 

geração, o humor de Adão é único, impagável. Ele criou a 

Aline como sucessora de personagens femininas 

marcantes como a Radical Chic, de Miguel Paiva, e a Rê 

Bordosa, do Angeli. Porém, ao contrário das outras, Aline 

não é datada. Tal como Adão disse na entrevista, a 

história dela funciona tanto no contexto da revolução 

sexual dos ano 60, quanto agora. Até aí, tudo m acordo.

Foi quando Adão confidenciou, nesses papos pós-

entrevista formal, que o único problema que via em Aline 

é que com a televisão, ela passou a ter a cara de sua 

intérprete, e que as pessoas não tinham noção de quem 

ela era realmente. Isso passa também pelo problema do 

pequeno público leitor. Então, era importante aproveitar 

as oportunidades para mostrá-la como era de fato. Quem 

é Aline? É essa desergonhada da ilustração ao lado, na 

cama com seus dois maridos Otto e Pedro. Nasceu de 

uma ressaca do autor em 1994, que achou que um 

triângulo amoroso poderia render algumas piadas. Só 

que a personagem feminina sobressaiu-se e os dois 

namorados se transformaram maridos que vivem a sobra 

de Aline. Tanto que os dois passaram a não ser mais 

suficientes para a desvergonhada, que tem vários 

amantes (inclua aí o próprio terapeuta).

Interessante é que não há em Aline a defesa de 

causas política ou sociais. Ela tem dois maridos, mas não 

é feminista, e está pouco se lixando para convenções 

sociais. Talvez este seja o maior acerto de Adão. Ao 

deixar a sua, hoje, personagem mais importante, ele a 

liberta de convenções moralistas, lhe dá a autenticidade 

que a faz distanciar-se e destacar-se de suas 

antecessoras. Por outro lado, é justamente a forma livre 

de viver da personagem que a faz ser alvo de estudos e 

análises. Na internet é possível encontrar alguns deles, a 

maior parte criticando “como a figura feminina é vista sob 

o olhar masculino”. Mas é algo que passa por outro 

problema: a falta de quadrinistas mulheres atuando no 

mercado. E as poucas de destaque, com todo respeito, 

perdem tempo fazendo desenhos tediosos de mangá em 

vez de criar algo próprio. 

No próximo semestre Aline volta a tela da Globo 

para a segunda temporada do seriado. Algo que, 

definitivamente, não incomoda Adão.

Djenane Arraes



Elefante Bu – O que achou de ver a sua Aline na 

televisão?

Adão Iturrusgarai – Eu gostei de ver o especial de fim 

de ano, foi super-legal. Até fiquei surpreso porque achei 

que não fosse gostar. E gostei da adaptação, até porque 

tem que ser uma para a televisão. São duas coisas 

diferentes: o meu quadrinho tem suas especificidades e 

a televisão tem outra pegada: passa a ser uma coisa de 

outros autores, no caso, do [diretor] Maurício Farias e as 

demais pessoas que escrevem. Gostei também pelo 

fato das minhas piadas estarem ali. Você que deve 

conhecer meus álbuns e os livros, vê que as minhas tiras 

estão bem representadas.

Elebu – Mas a sua Aline ficou bem mais comportada na 

televisão, o que causou certo estranhamento para 

quem estava acostumado a ver uma personagem sem 

muitos pudores, que é como ela se apresenta nos 

quadrinhos. Não acha que essa imagem distorceu um 

pouco a sua obra?

Adão – Na verdade, a minha obra está ali no jornal, na 

forma das tiras que faço, e nos livros que lancei. O que 

está na televisão não é mais meu. Claro, o nome do 

personagem é meu, a história é minha. Ela nasceu 

comigo. Mas, agora, a Aline passa a ser também de 

outros autores. E adaptação é necessária. Na televisão 

tem muita coisa que não funciona no quadrinho e vice-

versa. É um público mais abrangente com milhões de 

pessoas, enfim, não há condições de ser tão 

transgressor, tão na cara. A adaptação da Globo não 

teve beijo na boca nem nudez, mas foi muito divertido. 

Eles construíram uma versão mais pop da minha Aline.

Elebu – Então você não tem mesmo as nóias e 

preconceitos como as do Alan Moore, que nem quer ver 

as adaptações do que publica.

Adão – Eu não tenho o dinheiro e o poder do Alan 

Moore. E também, no momento em que se assina um 

contrato, você permite que se faça o que quiserem com 

o seu personagem. Eu assinei com a Globo e imagina se 

vou contra ela? Depois, confio muito no trabalho do 

Maurício Farias e conheço muitas das pessoas que 

escrevem. Sei muito bem que eles adoram a 

personagem. Acho que no texto, eles respeitaram. Já na 

questão visual, não muito. Mas é algo que não me 

incomodou. Então não tenho nenhum grilo com isso, 

pelo menos neste caso da Aline. Aliás, até prefiro que 

seja algo infiel a obra, desde que seja bom. E a Aline é 

uma menina normal, moderna. Não é uma personagem 

com visual datado. Ela pode tanto ter nascido nos anos 

80, quanto agora.

Elebu – A Aline também andou por uns tempos na tela 

da Cartoo Network em forma de desenho animado. O 

que achou desta adaptação?

Adão – Achei legal também... a verdade é que estou 

acostumado ver o meu trabalho no quadrinho. Quando 



vejo qualquer dessas adaptações em movimento, já fico meio de lado, com o 

olhar mais crítico. Achei que a adaptação da Cartoon foi fiel, mas o problema 

é que existe diferença em ver meu trabalho em animação. Eu acho que ele 

funciona melhor parado do que em desenho animado. E também, no 

Cartoon, teve episódios um ou outro episódio que gostei.

Elebu – Você é um dos poucos cartunistas brasileiros que vivem mais das 

próprias criações do que de trabalhos recomendados, por assim dizer. Você 

gosta de fazer coisas ob encomenda ou acha não tão interessante assim, 

uma vez que podem pedir para você se conter mais, fugir das suas 

características?

Adão – Até voltando aquela comparação do Alan Moore, ele ganha muita 

grana com o trabalho dele próprio. Já no meu caso e de vários outros 

desenhistas pelo mundo, a gente se vê obrigado a fazer outros tipos de 

trabalho. Tem gente que curte fazer projetos por encomenda mais que 

outros. No meu caso, o problema não é ter de me conter, até porque há 

trabalhos mais caretas de que gosto muito. Antigamente eu tinha de 

trabalhar muito nessas coisas de ilustração, de encomenda. Hoje eu posso 

me dar o luxo de trabalhar mais ou menos por estar numa fase boa. Tenho 

curtido a maioria dos trabalhos que tenho feito. Não faço nada de bronca. 

Elebu – Acha que a sua boa fase é um reflexo da melhora do mercado 

brasileiro para os quadrinhos e para os ilustradores?

Adão – Não sei dizer. Pode ser que tenha melhorado em relação há uns 20 

anos. Para você ganhar alguma grana no mercado de ilustração, vai ter que 

trabalhar muito, estabelecer um monte de contatos. O mercado de livros 

parece que melhorou por conta das adaptações de clássicos da literatura em 

quadrinhos. Isso tem proporcionado espaços para um monte de gente legal 

mostrar o seu trabalho e até ganhar uma grana. A única coisa que não 

melhorou foi o mercado de revistas. No Brasil, as bancas viraram uma 

bagunça onde o que menos se vende são revistas. 

Elebu – Acha que isso daí tem cura?

Adão – Na verdade, o que falta é criar um público. No Brasil o negócio é ver 

televisão, ver novela, e acessar a internet para ver bobagem e putaria. O 

público crítico e leitor afaz muita falta. Eu moro na Argentina faz pouco mais 

de três anos, mas aqui, apesar da população ser menor, a impressão que 

tenho é que existe mais público. 
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Ruy Castro critica o 
método americano na 
produção de biografias, 
defende a literatura 
brasileira e fala, claro, 
do Rio de Janeiro

Carmem Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues fascinante história da bossa nova: uma aventura 

têm mais coisas em comum do que se possa imaginar. extraordinária que não surgiu de repente com João 

São importantes personalidades brasileiras que Gilberto mostrando a famosa batida no apartamento 

marcaram o Século XX e tiveram forte identificação com de Nara Leão. A progressão dos eventos em Chega de 

o Rio de Janeiro e, por conseqüência, a cultura carioca. Saudade é narrada de forma envolvente que te faz 

Outra coisa que dividem é que a história deles foi contata valorizar a música, mesmo que não seja fã. Ele 

por aquele que é considerado um dos maiores biógrafos continua essa história com detalhes ainda mais ricos 

do país. Ruy Castro, jornalista, e mineiro. Quanto a esta em A Onda que se Ergueu no Mar. A própria cidade 

última informação, ele costuma dizer que “é tão mineiro recebeu dele retratos curiosos, como o bairro de 

quanto o Milton Nascimento é carioca”. De fato, o Rio de Ipanema, retratado em verbetes em Ela é Carioca. Ah 

Janeiro, seus momentos históricos e seus personagens sim, Ruy Castro também escreveu sobre o 

são presenças constantes nos livros que escreve. Flamengo... como dizem por aí, o importante é ter 

Foi Ruy Castro quem melhor contou a saúde. [D.A]



Elefante Bu – Quando Benjamin Moser lançou a 

biografia de Clarice Lispector e esta foi considerada a 

melhor escrita sobre Clarice, fiquei animada e, ao 

mesmo tempo, chateada. Uma das maiores escritoras 

brasileiras e a sua melhor biografia foi escrita por um 

norte-americano! Existe essa crítica recorrente de que 

o Brasil tem grandes personalidades e poucas 

biografias a altura. Por que isso acontece? Você 

concorda com essa constatação?

Ruy Castro – Não. Acho que o livro de Moser, embora 

tenha qualidades, não chega a ser uma biografia de 

Clarice. É, na verdade, um ensaio biográfico, como os 

americanos gostam de fazer – principalmente os 

americanos que não gostam de fazer entrevistas. 

Interpretar a vida de alguém a partir de sua obra é 

apenas mais fácil de fazer, e não quer dizer que seja a 

melhor maneira. Quanto ao Brasil, de fato ainda tem 

muitas personalidades a biografar. Mas a situação 

melhorou muito nos últimos 15 anos.

Elebu – Por outro lado, você acha que essa crítica 

possa ser estendida para a literatura brasileira em 

geral, uma vez que desde os anos 80 (apesar de você 

começar a publicar na década de 1990) que não tem 

um grupo significativo de bons e novos escritores 

brasileiros de ficção?

Ruy Castro – Não acompanho o panorama, donde não 

posso responder. Só sei que hoje se edita mais 

ficcionistas brasileiros do que nunca – se não houvesse 

coisa boa nesse lote, ele não seria tão significativo. 

Você já leu, por exemplo, os romances de Heloisa 

Seixas?

Elebu – Acha que uma formação universitária 

adequada, como existe no exterior, ajudaria nossa 

literatura?

Ruy Castro – Não. A criação literária não tem a ver 

necessariamente com a formação universitária. Para 

se tornar um crítico, talvez sim.

Elebu - Qual o seu biógrafo favorito?

Ruy Castro – De modo geral, Richard Ellmann, que 

biografou todos os irlandeses, principalmente Oscar 

Wilde. No Brasil, a biografia de que mais gosto é a de 

Noel Rosa, por João Máximo e Carlos Didier, lançada 

em 1990 e infelizmente fora de circulação.

Elebu – Você, que é conhecido por amar o século XX, já 

se apaixonou por algum fato, invenção ou 

personalidade que despontou no século XXI?

Ruy Castro  – Sim. Respect ivamente, o 

hexacampeonato do Flamengo, a invenção do sorvete 

de chocolate com pimenta e meus netos João Ruy e 

Olivia.

Elebu – E o Rio de Janeiro? Você ama essa cidade! Do 

que você mais gosta do Rio de Janeiro?

Ruy Castro – De sua geografia e história, de seu 

cosmopolitismo e aconchego, de seu povo e de como 

ele acolhe quem vem para cá e faz de cada um dos 

seus.

Elebu – Há quem diga que a Lapa vai sediar o próximo 

movimento musical significativo no país. Algo como foi 

o Beco das Garrafas para a bossa nova. Acredita nisso?

Ruy Castro – Também acho que vem alguma coisa por 

aí – o panorama musical carioca já está fermentando 

há uma década – e tanto poderá ser na Lapa, quanto na 

Gamboa ou em qualquer outro lugar. Há muita gente 

nova e boa, compondo, tocando e cantando. Mais 

importante: há muita gente nova e boa também 

escutando.



Elebu – Com as Olimpíadas, a Copa do Mundo e essa 

maior internacionalização da Cidade Maravilhosa, no 

que você acha que esses eventos vão mudar no Rio?

Ruy Castro – O Rio, que já era a melhor cidade do 

mundo para se assistir à Copa do Mundo pela 

televisão, vai mostrar agora como se faz uma Copa do 

Mundo. Quanto às Olimpíadas, serão importantes não 

apenas para o Rio, mas para o Brasil inteiro, inclusive 

para as cidades que estão se roendo de despeito e 

tentando vuduzar o Rio.

Elebu – Existe, para você, uma outra "cidade 

maravilhosa" no mundo?

Ruy Castro – Ah, sim, várias: Paris, Madri, Roma, 

Lisboa, o Porto, todo o sul da França, etc. E, no Brasil, 

Búzios, Natal, Florianópolis, muitas outras. Mas não 

existe outra metrópole à beira-mar como o Rio.

Elebu – O que é melhor? Brahma Chopp ou Heineken?

Ruy Castro – Água Caxambu. Não bebo álcool há 22 

anos.

Elebu – Churrasco ou feijoada?

Ruy Castro – Feijoada. Mas sem dispensar o 

churrasco e muito menos o vatapá.


