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A questão nunca foi querer reinventar a roda. Mas sempre que posso,
procuro acrescentar algumas ranhuras nela. Foi quase com esse intuito que
Djenane Arraes
cheguei ao formato do texto da capa. Parti de uma constatação inquietante: a
fórmula para se falar de um lançamento de disco é a mesma para todos os
veículos. Fala-se com a banda, monta-se um texto em cima do que foi dito na
entrevista e uma resenha é feita à parte. Às vezes, a crítica vem dentro do
Nino Andrés
texto principal, geralmente quando não é possível falar com o artista. E assim
caminham as páginas culturais.
Reconheço que o tempo apertado nas redações dos jornais não
permite muitas aventuras com o novo. Dá trabalho e demanda tempo.
Djenane Arraes
Depois, não são todos os lançamentos que são gatilhos para a criatividade
jornalística. Mas existem discos e discos, certo? O Música de Brinquedo, do
Rodrigo Daca
Pato Fu, por sua natureza, é um desses que valem a tentativa para
Gabriel de Sá
acrescentar ranhuras na roda.
Rodrigo Bernardes
Veja o cenário: a banda que é considerada uma das mais
inventivas do pop nacional lança no mercado um projeto audacioso com
instrumentos de brinquedo. Isso depois de um hiato mal-disfarçado
em que o Pato Fu acabou por ficar em segundo plano depois do bemFernanda Takai e Lulu Camargo
sucedido primeiro disco solo de Fernanda Takai e da respectiva turnê
Marcelo Lima e Milton Nascimento
que culminou no disco e DVD ao vivo e, claro, mais tempo de turnê.
Música de Brinquedo representa a retomada da banda e de um jeito
Sérgio Britto e João Barone
muito interessante.
Beth Ernest e Maria Cristina
Não poderia sequer cogitar fazer algo dentro dos padrões
Roberto Menescal e Esdras
para falar deste disco, sobretudo um mês depois de todo o resto.
Não seria inteligente. Daí veio a idéia de tentar construir um
Ethan Jones e Teca Alencar
panorama sobre o Música de Brinquedo usando a perspectiva
Guy Thomas, Barry Mann e Cynthia Weil
de pessoas que transitam em diferentes campos da música:
acadêmico, popular, clássico. E também dar voz aos autores
das versões originais. Lógico que não conseguiria falar com
todos que desejasse, mas procurei fazer o meu melhor.
@elefantebu
A proposta em si não é nova, pois o argumento e a
opção narrativa é algo familiar em documentários e nas
issuu.com/elefantebu
matérias de perfis. Por outro lado, o uso deste recurso, por
elefantebu.blogspot.com
mais trabalhoso que fosse, era estranho para lançamentos,
sendo pouco ou talvez nunca usado. Isso me interessava e, ao
elefantebu@yahoo.com.br
mesmo tempo, resolveria o meu problema quanto à desvantagem
de tempo que uma publicação mensal tem em relação aos diários.
Então, mãos à obra.
No decorrer da apuração, percebi que a idéia era mais
interessante e complexa do que imaginei previamente porque as
Pelo Interfone, Pato Fu
pessoas apontaram aspectos diferentes do disco, o que possibilitou
Feio-Bonito, Karnak
que a matéria tomasse várias direções. Aventurei-me em seguir
quantas fossem possíveis dentre o que foi dito, mesmo com o risco de
Anna Júlia, Los Hermanos
me perder. Amarrar tudo não foi tarefa fácil. No final, acredito que
Minha Menina, Bossacucanova
consegui arranhar um pouquinho a roda.
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“É importante considerar o que é um
instrumento ‘de brinquedo’, ou ‘miniatura’. No caso, o
cavaquinho não é nem uma miniatura e nem um
instrumento de brinquedo”, explicou a professoradoutora da Universidade de Brasília (UnB) Maria
Cristina Azevedo, ao falar sobre o uso objeto dentro da
proposta do disco Música de Brinquedo, o décimo da
carreira do Pato Fu. Longe da crítica pela crítica, o que a
acadêmica e musicista fez foi apontar uma das várias
questões provocadas por um trabalho comercial que
fugiu dos padrões do mercado. No caso, um CD de
regravações de canções populares tocado com
pianinhos, apitos, pandeirinhos, bichos que fazem
ruídos e tudo mais. Ah, e também teve o cavaquinho,
que fez papel de baixo e violão.
Maria Cristina pensou como acadêmica e
chamou a atenção para este detalhe do projeto e
também para vários outros mais ou menos
importantes. Não foi a única. O disco andou por Brasília
e também foi enviado em formato de MP3 para muita
gente comentar. Foram acadêmicos, músicos populares
próximos ou não da banda e alguns dos autores das
canções. Pessoas que trouxeram informações diversas
que formam um painel de uma obra de natureza
peculiar e ajudaram a responder a pergunta: mas que
raios um disco dessa natureza pode representar para o
mercado e que contribuições à música brasileira ele
dará afinal?
Apesar de abordar essas fontes e provocá-las
com questionamentos pontuais, a primeira observação
e questão importante, no entanto, veio da
espontaneidade de uma criança de oito anos. “Eu acho
que ela [Fernanda Takai] tem uma voz bonita”, disse a
minha sobrinha Larissa, enquanto fazia da estante de
livros uma casa da Barbie e de outros bonecos. “Ah, e
você gostou das músicas?”, perguntei. “Achei legal...
‘tá’ bom de ouvir”, disse a infanta.
O curioso é que depois dessa audição, ela exigiu
que eu desse o disco. “Mas é de criança, então você tem
que me dar”, argumentou ao ouvir minha enfática
recusa. Na lógica de Larissa, um adulto (eu) não deve
ter um disco infantil. Mas não foi o que John Ulhoa
afirmou sobre a obra que produziu. O guitarrista disse

que apesar dos brinquedos e das vozes das crianças em
todas as faixas (em especial de Nina – filha de Fernanda
Takai e John – e do amigo dela, Matheus), trata-se de
um trabalho para o público adulto. Isso levanta a
primeira questão: afinal, o Música de Brinquedo é um
disco para crianças ou para adultos? “Arrisco a dizer que
este talvez seja o primeiro disco pop de música de
criança para adultos (ou será o contrário?!)”, opinou
Sérgio Britto, dos Titãs.
Por outro lado, o mercado entendeu diferente.
Com este disco, o Pato Fu saiu da prateleira de pop/rock
nacional e caiu direto na estante infantil. O jornal
gratuito Destak, inclusive, publicou “reportagem”
(considerando a fórmula de textos muito reduzidos que
o periódico adota) sobre a “onda de discos infantis
produzidos por bandas e artistas consagrados”, e usou
como desculpa para o texto este mesmíssimo recente
trabalho da banda. O Estado de S. Paulo falou a respeito
do disco no suplemento semanal infantil “O Estadinho”.
Algumas das críticas bateram nessa mesma estaca,
enfatizando o aspecto caseiro e familiar de um disco
que poderia ser feito para distribuir entre amigos
próximos.
“A impressão que tive quanto escutei foi que
eles gravaram músicas que gostam de tocar para os
filhos. Uma parada feita em casa e que ficou bem boa,
bem família com as crianças participando nas músicas.
Disco de rock bem família, curti”, disse Esdras
Nogueira, da Móveis Coloniais de Acajú. Mas para
Sérgio Britto, tanto faz se o disco é adulto ou infantil: “O
que importa é que transborda originalidade, bom gosto
e é, essencialmente, um prazer de ouvir”.
O Música de Brinquedo
Gravar o Música de Brinquedo foi uma ideia
“simples, singela e simpática”, nas palavras de
Fernanda Takai, que a banda teve para registrar o
décimo disco em 18 anos de carreira: um trabalho de
covers onde os instrumentos usados foram de
brinquedo, miniaturas e outros relacionados com a
musicalização infantil. Não foi a primeira vez que o Pato
Fu gravou com “brinquedinhos”. No anterior Daqui Pro

Futuro há diversas intervenções desses objetos.
Fizeram, em 2007, um clipe de Mamã Papá para o
projeto Música de Bolso, quando gravaram uma versão
ao vivo com violão, porquinho tremelique, tecladinho,
xilofone e... um cachorro colorido? Pode-se dizer
também que a banda utiliza objetos ruidosos desde o
início da carreira, eletrônicos e caros ou não. De
qualquer forma, não é uma obra que surgiu do acaso. O
histórico é amplo.
Música de Brinquedo tem 12 clássicos do pop
nacional e internacional. A canção que deu o impulso
inicial para o projeto foi Primavera (Vai Chuva), de
Cassiano e Silvio Rochael. E seguem hits de Rita Lee
(Ovelha Negra), Paralamas do Sucesso (SKA), Zé
Ramalho (Frevo Mulher), Paul e Linda McCartney (Live
and Let Die), Roberto e Erasmo Carlos (Todos Estão
Surdos), entre outros. Alguns dos compositores
atenderam à reportagem do Elefante Bu (eu, no caso),
a recepção foi muito positiva.
Barry Mann e Cynthia Weil, de Rock and Roll
Lullaby, deixaram o recado: “What a fun listen”. João
Barone disse em nome dos Paralamas: “Ouvimos e
adoramos, somos patofãs”. Sérgio Britto elaborou
melhor: “Este disco – e especificamente a regravação
de Sonífera Ilha – é divertido acima de tudo e no melhor
sentido que a palavra pode ter. É um raro prazer poder
ouvir versões de músicas conhecidíssimas (e ir
identificando, uma um, todos os detalhes do arranjo
original) ao mesmo tempo em que se tem a sensação de
novidade e frescor”.
Britto considerou que a reprodução quase que

literal dos arranjos nos brinquedos foi a grande sacada,
mas que por si só não bastaria para ter um bom
resultado. “Há, como de costume, a interpretação da
Fernanda Takai sempre na medida exata. Mas o que
realmente salta aos olhos é o trabalho meticuloso de
adequação de timbres e execução desses ‘brinquedos’
que, assim como as crianças, ao menor descuido
costumam fugir ao controle dos pais. É justamente
nesses ‘vacilos’ que reside boa parte da graça da
sonoridade do disco”.
Música de Brinquedo teve inspiração na coleção
Snoopy Classiks on Toys, produzido por Guy Thomas.
Trata-se de uma série de discos infantis temáticos em
tordo de um gênero musical específico ou de uma
banda (como os Beatles) que utilizou instrumentos de
brinquedo... ou quase. “A forma com que eles fizeram
os arranjos ficou um pouco diferente do meu projeto,
mas existem algumas similaridades. Talvez na escolha
dos instrumentos. Eu usei instrumentos que tenham
som de brinquedo. Na verdade, tenho um conjunto de
sons de brinquedos sintetizados e eu usei vários deles
para gravar os CD’s do Snoopy”, disse Thomas.
Antes de se aposentar dos palcos, o músico
estadunidense integrou a turnê de algumas lendas
como Smokey Robinson, que compôs My Girl em
parceria com Ronald White – e que também faz parte do
repertório do Música de Brinquedo. Perguntei a Thomas
se Robinson gostaria da versão. “Não posso responder
por ele, mas acredito que sim”. Hoje, Guy Thomas
dedica-se a fazer trilhas para filmes, seriados de
televisão e também dá curso de verão sobre música

moderna na University of California, Los Angeles
(UCLA). Ao analisar o disco como um todo, Guy
confessou não conhecer música brasileira (a não ser
bossa-nova e samba), e mal sabe diferençar o
português do espanhol, mas acredita que o Pato Fu fez
um bom trabalho.
Entre elogios à performance de Fernanda Takai –
“a ‘garota’ canta muito bem, que bela voz” – e
perguntas sobre música brasileira, informei do sucesso
do projeto do Pato Fu em vendas e repercussão
midiática. “O projeto está fazendo sucesso aí?
[surpreso, talvez perplexo] Os discos do Snoopy
tiveram saída aqui [nos Estados Unidos], mas não acho
que eles tiveram um bom trabalho de promoção. E o
projeto envolveu pessoas interessantes. A filha do
[ator] Kevin Costner, por exemplo, participou de
algumas das faixas junto com outras crianças. Foi algo
divertido de se fazer, trabalhar com as crianças foi
engraçado, assim como colocar todas as coisas juntas.
Sei que as crianças gostam de ouvir [o disco] e esse é o
objetivo”.
A crítica estrangeira continuou com Ethan Jones,
músico da cena alternativa de Seattle. Ele reconheceu
superioridade entre o disco do Pato Fu e projetos
anteriores de natureza semelhante. “Eu gostei! Foi
mesmo bem feito. Já tinha escutado músicas gravadas
com instrumentos de brinquedos, mas este disco de
fato capturou a qualidade musical, bem mais do que
essas novidades chatas e baratas em torno disso. Bons
arranjos também. Simples e ressaltados o suficiente
para deixar cada instrumento fluir, mas sem soar vazio”.
De volta ao solo e às opiniões brasileiras, mais
especificamente no Distrito Federal, a instrumentista
Beth Ernest Dias soltou a frase de impacto, dessas para
se colocar em resenhas promocionais, e disparou que o
Música de Brinquedo é audacioso, em parte
pretensioso, mas, sobretudo, desconcertante. “O
desconcertante vai se juntar um pouco com o

pretensioso. Porque os instrumentos de brinquedos são
feitos para brincar. E os músicos ambicionam ter o
melhor som, a melhor qualidade possível de seus
instrumentos. Então quando um músico escolhe fazer
música com instrumentos de brinquedo, então ele já
está quebrando paradigmas. O desconcertante fica por
conta do propósito de colocar isso comercialmente”.
São palavras de alguém com 30 anos de
experiência em Orquestra Sinfonia e diversos projetos
(e pesquisas) de música popular. Beth Ernest Dias
talvez seja uma das flautistas mais respeitadas do país.
Ela veio de uma família com forte veia musica, é filha da
lendária flautista Odette Ernest Dias, e também
participou de diversos projetos de música popular.
Crítica, mas com um ótimo humor, Beth destacou os
vocais. “Eu gostei muito da voz da Fernanda. Ela ter
uma voz muito bem colocada, gostosa de se ouvir e
muito bem afinada. E o resultado dos arranjos com os
instrumentos de brinquedo ficou muito legal. É muito
divertido você ficar procurando os sons e lembrar como
eram aqueles brinquedinhos antes mesmo de ver a foto
do encarte”.
O Visual é Importante
Roberto Menescal, um dos maiores expoentes da
bossa nova, teve música dele regravada por Fernanda
Takai (mesmo que em japonês) e ainda participou do
disco solo que a cantora fez em homenagem a Nara
Leão. Ele também registrou sua opinião e, mais do que
isso, colocou novas questões: “Achei muito bonitinho,
muito bem feito, e Fernandinha cantando como nunca.
Não sei se foi feito um DVD deste trabalho, mas acho
que seria muito mais atraente do que o CD, pois
mostraria todo o material que eles [Pato Fu] usaram e
como usaram. É a grande curiosidade que me despertou
e também é a razão principal do projeto”.
Parece até que o Pato Fu se antecipou a

Teca Alencar de Brito, do Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de
São Paulo, explicou quais são as diferenças entre instrumentos de brinquedo e sonoros, ambos usados na
gravação do Música de Brinquedo.
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colocação de Menescal. Na verdade, o projeto
do Música de Brinquedo foi apresentado ao
público por vídeos e não por um single, como o
de costume. A banda usou o site oficial e redes
sociais para divulgar os links de Primavera (Vai
Chuva) e Live And Let Die tanto no site oficial
quanto no Youtube. O hit de Paul e Linda
McCartney foi o que teve melhor recepção e
tem praticamente o dobro de acessos sobre o
vídeo do hit do soul nacional. Ali pode-se ouvir
também um trechinho de Rock and Roll Lullaby
como uma suave trilha sonora para o desenho
de Nina Takai. Essas “amostras” deixaram
muita gente de queixo caído e ansioso por
mais. Matérias, inclusive comentários em
programas da Globo News, começaram a surgir
a partir do lançamento desses discos. Se fosse
feito de forma diferente, com o tradicional
single, é possível que o impacto fosse menor, o
que confirmaria a tese de Menescal.
Na ocasião da chegada do
propriamente dito CD ao mercado, o Pato Fu
disponibilizou nesses mesmos canais o “curtadocumentário” de duas partes que mostra
como o disco foi feito. Há boas curiosidades ali,
como a caneta que faz barulho usada em Frevo
Mulher, a caixinha de música de Love Me
Tender, observações feitas por Lulu Camargo e
a constatação de que o baterista Xande
Tamietti “não explora corretamente as
possibilidades dos instrumentos”. Pelo menos
foi o que falou [de sacanagem] John Ulhoa
enquanto o baterista tocava o terror no seu
instrumento em miniatura, e mais outros
tambores e pandeiros agregados. Na medida
em que a turnê do disco avança, registros
amadores vão pipocando no Youtube.
Revelam, inclusive, surpresas reservadas para

essa turnê como uma adaptação de Bohemian
Rhapsody, do Queen. São materiais oficiais ou
não que mostram as grandes dimensões que o
projeto tomou.
No dia seguinte, depois de verificar os
links, Roberto Menescal retornou: “Confirmei
agora o que eu estava pensando: o DVD é da
maior importância para a divulgação desse
projeto. Bom demais!”
A Questão dos Brinquedos
“Este disco, é claro, foi todo gravado
com instrumentos de brinquedo ou miniaturas.
Também foram utilizados instrumentos ligados
à musicalização infantil como flauta, xilofone,
kalimba e escaleta. Um cavaquinho foi usado
como violão folk e também como baixo. O
piano de brinquedo, o glockenspiel de latão e o
kazoo de plástico foram os reis do pedaço. Um
tecladinho-calculadora Casio VL1 fez a alegria
das crianças na faixa dos 40 aqui. Qualquer
brinquedo valeu, seja de madeira, pelúcia ou
eletrônico”.
O texto do parágrafo acima faz parte do
release da banda. Esse trecho está no encarte
do disco para uma explicação rápida do que se
trata o projeto. Nunca é demais explicar
novidades ou coisas que possam soar
estranhas ao entendimento comum. Mas o que
pode ser encarada como novidade para o
público geral, não surpreende tanto assim os
músicos de formação clássica e acadêmicos.
“Não há nada de novo sob a Terra. Isso já é
feito desde a década de 1940. A flauta [doce],
o xilofone, a escaleta... todo mundo usa isso”,
disse Beth Ernest Dias.
A professora-doutora Maria Cristina

explicou melhor: “A difusão da música contemporânea
vem desde a década de 1950 (até um pouco antes).
Desde então, se discute o que é o objeto musical e de
que forma outros objetos podem ser inseridos dentro
de um contexto com instrumentos musicais. Então
quando começou essa discussão, abriu-se para ‘n’
instrumentos e objetos, entre eles, os brinquedos”.
Em outras palavras, na perspectiva da
música contemporânea, segundo a professora, todo
objeto tem o potencial de ser usado musicalmente.
É algo que o humano, desde os primeiros tempos, já
sabia ao ritmar ossos e madeira no chão ou nas
rochas. É o que se faz desde sempre ao usar a caixa
de fósforos e o garfo em atrito com o prato de
cerâmica nas rodas de samba. Ou quando os Blue
Men fazem suas intervenções percussivas em
objetos cênicos de grande impacto em produções
caras. Tudo isso é inerente a cultura, mas que só
passaram a ser discutidas (e legitimadas)
academicamente a partir do Século 20.
“Na música contemporânea, há muitos
compositores que utilizam sons de objetos,
inclusive brinquedos”, continuou Maria Cristina, “já
assisti uma performance de John Cage em que ele
explora sons de um velotrol. Ele tem uma peça que
se chama Suíte Para Piano de Brinquedo (Suite For
Toy Piano – procure no Youtube). O John Cage é
genial e influencia gente até hoje”. Ela citou ainda
Hermeto Pascoal, Tom Zé, Uakti e Arnaldo Antunes
como referências. Na música infantil, em específico,
ainda sugeriu conferir os trabalhos do Palavra
Cantada e do RodaPião.
Mas o Música de Brinquedo, na visão da
professora, não condiz exatamente com a proposta
da música contemporânea. “A voz, no caso do Pato

Fu, é o que dá o fundo e a unidade. Mas se você for
olhar outros trabalhos da música contemporânea,
isso deixa de acontecer. Por exemplo, quando o
John Cage compõe uma música para ser tocada em
um instrumento de brinquedo, aí é outra coisa”.
Ainda assim, ela não deixa de reconhecer a
importância do projeto da banda, quando introduz
mais algumas questões. “Acho que o trabalho do
Pato Fu tem um grande mérito no sentido que ele
populariza uma discussão que é antiga. Sobre o que
é importante ao trazer esses instrumentos. A
questão não é a fonte sonora, mas o que eu faço
com ela. Eu posso ter um piano Steinway e não fazer
muita coisa com ele, ao passo que posso ter um
pianinho e explorá-lo dentro de suas limitações de
uma forma diversificada, esteticamente relevante e
que possa criar outras dimensões”.
Fica aqui subentendida a importância da
qualidade e da criatividade dos músicos para a
realização de obras contemporâneas ou não. Por
exemplo: o meu Di Giorgio estudante n°18 com
certeza seria melhor usado nas mãos Fernanda
Takai – a instrumentista mais “amadora” dentro do
Pato Fu –, do que nas minhas. E isso valeria para o
pianinho, o triângulo, o pandeiro e a bateria do Rock
Band (o game). Mesmo se eu estivesse diante de
um Steinway e Fernanda ao pianinho, ela me daria
um banho.
Num outro ponto a respeito do Música de
Brinquedo, agora mais conclusivo, Maria Cristina
disse acreditar que o fato de usar regravações de
canções conhecidas nesse tipo de projeto pode
contribuir para que o público – o jovem em especial
– possa abrir mentes e ouvidos para novas
sonoridades. Seria ótimo caso isso aconteça.

O que vai ficar?
As questões sobre o décimo trabalho do Pato
Fu continuaram a correr soltas ao longo das
entrevistas: a validade da participação das
crianças, importância iniciação musical infantil e
como esse disco poderia contribuir, preferências
quanto ao repertório. A posteridade da obra
também foi levada em consideração. Sobre este
último tópico, Beth Ernest Dias foi particularmente
mais crítica ao dizer que, tal como aconteceu com
Os Tribalistas – projeto de Marisa Monte, Carlinhos
Brown e Arnaldo Antunes – o Música de Brinquedo
pode enfraquecer depois do impacto inicial.
“Claro que estou falando como músico, é
uma apreciação bem profissional”, justificou,
“porque há discos que ficam como referência, como
por exemplo Samambaia do Hélio Delmiro e do
César Camargo Mariano. Foi só um LP, mas que ficou
para toda vida e será sempre um manancial de
música. Mas esse não. Inclusive os arranjos
reproduzidos já eram famosos, eles não mudaram.
Então nada foi acrescentado, musicalmente
falando. Eles estão brincando de fazer música com
instrumento de brinquedo. Claro que tem seu lado
interessante ao mostrar que é possível fazer e soar
legal”.
Se existiu unanimidade entre as pessoas que
opinaram, além dos vocais de Fernanda Takai, foi
quando o trabalho de produção e edição realizado
por John Ulhoa. Pudera, conseguir reunir tanto
brinquedo e fazê-los soar tão bem em conjunto, não
é uma tarefa das mais fáceis. Talvez o maior legado
do Música de Brinquedo seja esse, afinal: uma
produção primorosa que vai servir de referência
para esta e para as gerações seguintes.

navergar
com precisão
Lulu Camargo sonha em
literalmente ir para Portugal
de navio, ou melho, num
veleiro oceânico. Mas
enquanto não é possível,
navega nos sons dos
instrumentos de brinquedo
que protagonizam o mais
recente projeto do Pato Fu
foto: arquivo pessoal

“Dia de luz/ festa de sol/ e o barquinho a
deslizar/ no macio azul do mar”. A música de Ronaldo
Bôscoli e Roberto Menescal surgiu a partir de uma
história quando os autores e mais algumas pessoas,
como Nara Leão, tiveram de ser “rebocados” em um
barquinho que quebrou em alto-mar. O Barquinho é
fruto de gente espirituosa, que soube transformar uma
história adversa em uma das canções mais simpáticas e
conhecidas da bossa nova. As regravações e versões
são inúmeras.
Fernanda Takai, no disco solo ao vivo (e também
no EP Maki-Takai No Jetlang), regravou a música em
japonês. Versão esta que recebeu arranjos do fã
confesso de Guilherme Arantes, Lulu Camargo. Tocar O
Barquinho deve ter gosto diferenciado para o tecladista
do Pato Fu: de maresia. Lulu Camargo é velejador, tem o
seu próprio barco e já explorou o litoral de São Paulo
com ele. “Sempre gostei de navegar, desde moleque.
Mas foi só há quatro, cinco anos que decidi colocar isso
em prática”.
O mar costeiro, no entanto, não é o limite do
músico e a vontade dele é comprar um veleiro oceânico
para explorar, junto com a esposa, oceanos por seis
meses ou um ano. Não seria algo comparado às
aventuras da família Schurmann, que está há 20 anos
sem querer viver em terra firme, mas o plano era chegar
até Portugal. “É que chegou a um ponto que as
velejadas de fim de semana não tinham tanta graça
assim. Só que esse plano, por hora, está suspenso. Mas
que velejar é um vício, isso é”.
Dedicação total
A navegação se aproxima com a música de Lulu
Camargo: é precisa, concisa. Mesmo entre um mar
revolto de ruídos caóticos, o toque dele é objetivo. Pode
ter certeza que ele vai chegar a algum lugar com aquilo.
Foi assim no Karnak, nos projetos menores de que fez
parte, nas brincadeiras de estúdio que se tornam
públicas e também no Pato Fu. Lulu entrou na banda no
disco ao vivo em comemoração aos 10 anos de carreira.
O momento em si era um divisor de águas na carreira da
banda, mas a presença do tecladista só reforçou a
tendência: depois dele, o som do “quinteto” ficou muito
mais elaborado e certeiro.
O jeito centrado também se reflete nas escolhas
que faz de carreira. Lulu não é um músico que se sente à
vontade transitando em diversos projetos ao mesmo
tempo, mesmo que alguns deles existam. Ele tem
consciência do mercado instável em que está e daí a
cultura que as pessoas do meio têm em se envolver em
vários trabalhos ao mesmo tempo. “Sei que é um meio
de sobrevivência, mas eu não consigo. Quando me
envolvo com alguma coisa, vou nela até não agüentar
mais, até esgotar mesmo. É como gosto de fazer as

coisas”.
No hiato do Pato Fu, em 2004/2005, arriscou
composições e se aventurou nos vocais no solo Tango
Asimov Fantástico. Ano passado, enquanto a turnê solo
de Fernanda Takai estava no ápice – e Lulu faz parte
dela – passou a tocar com a Orquestra Brasileira de
Música Jamaicana, um projeto instrumental muito
divertido transformou alguns clássicos da MPB em ska –
confira na primeira oportunidade que tiver as versões
de Carinhoso e O Guarani.
Mesmo sendo ótima e divertida, a OBMJ ficou de
lado a partir do momento em que entrou no estúdio 128
Japs para gravar o Música de Brinquedo. “Depois, nem
era um projeto meu, mas do Sérgio Soffiatti (o
guitarrista) e do Felippe Pipeta (o trompetista). Os dois
elaboraram esse projeto anos atrás. Eu conhecia o
Serginho daqui no meio musical de São Paulo e ele me
convidou simplesmente para tocar teclado. Foi algo
secundário mesmo, apesar de ter sido super divertido.
Sentia falta de tocar com instrumentos de sopro em
uma espécie de big band”.
Realização no palco
Hoje Lulu está mergulhado no universo dos
pianinhos, escaleta, xilofone e outros instrumentos de
brinquedo, sonoros ou comuns da iniciação musical que
foram usados na gravação do disco Música de
Brinquedo. “Foi o que mais teve trabalho no estúdio”,
admitiu John Ulhoa. Trabalho este que começa a se
consolidar nos palcos de todo o país com a turnê, que é
sucesso de público (com ingressos sempre esgotados)
e crítica.
É uma felicidade para o músico que se realiza no
palco. “Se a vida me apresentasse essa encruzilhada
[ficar no estúdio ou ficar nos palcos] eu jamais iria
deixar de tocar ao vivo. Eu adoro fazer
experimentações no estúdio – já fiz coisas que
considero geniais e muitas outras que achei um saco –,
mas para mim esse é um processo que só vai fazer
sentido se eu conseguir realizá-lo no palco”. O
tecladista leva esses princípios muito a sério. Foi capaz
de domar o theremin e agora reproduz o arranjo de Eu
com fidelidade.
John, durante o Festival Porão do Rock, explicou
que adaptar o Música de Brinquedo para os palcos não
foi algo fácil pela fragilidade dos “equipamentos”, pela
captação do som. “Para alguns instrumentos foi
simples, mas para outros, foi preciso adaptar e colocar
microfones dentro do próprio brinquedinho”. Seja como
for, o complicado como for, Lulu Camargo deve estar
satisfeito: o cuidado e o capricho da obra construída no
estúdio agora é levada para a apreciação e admiração
de milhares de pessoas de todo o país. No caos dos
brinquedos, o barco comandado do Lulu navega suave.
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Parque Ecológico da Pampulha
Av. Otacílio Negrão de Lima, 7111, Pampulha – Um dos mais
novos parques da cidade, é um lugar pra passar o dia, soltar
pipa, andar de bicicleta, jogar bola, brincar, ler, fazer
piquenique, tem um memorial lindo em homenagem aos cem
anos da imigração japonesa no Brasil.

Restaurante Xapuri
Rua Mandacaru, 260, Braúnas – Praticamente ao
lado da minha casa, frequento há 12 anos. A
melhor comida mineira do mundo, num lugar
aconchegante, tem lojinha, passeio de pônei,
parquinho, doces mil, pratos bem servidos e até
rede pra quem não se aguentar depois do festim.

Restaurante Amigo do Rei
Rua Quintiliano Silva 118, Santo Antônio –
Comida persa, único do brasil, os proprietários
Claudio e Nasrin são encantadores. O tempero
é totalmente diferente de qualquer coisa que
você já comeu.

Loja Ronaldo Fraga
Rua Fernandes Tourinho, 81, Savassi – É
impossível entrar lá e não sair com pelo
menos uma camiseta dele. Há quatro
balanços de madeira bem no meio da loja,
pra quem estiver só esperando alguém se
decidir...

Praça da Liberdade
Além da praça, temos agora duas novíssimas atrações – o
Espaço Tim UFMG e o Museu das Minas e do Metal – dando
início ao projeto que vai ocupar antigos prédios
administrativos com cultura, lazer e informação. Andando por
ali perto, depois é só escolher uma sorveteria da Savassi e
passar um resto de dia feliz.

trespa
e outras histórias sobre

juventude
Milton Nascimento
reafirma sua vocação
de revelador de novos
talentos ao lançar o
disco ‘...E a Gente
Sonhando’ com uma
garotada da pesada
da cidade mineira de
Três Pontas
por Gabriel de Sá

Milton Nascimento é carioca só no papel: a raiz
de sua arte está cravada em meio às montanhas de
Minas Gerais. Foi em Três Pontas (MG), cidadezinha
para onde fora levado pelos pais adotivos aos dois anos
de idade, que o garoto impressionou com sua
musicalidade fora do comum. Munido de uma gaita e
uma sanfona, o pequeno Bituca, apelido carinhoso
entre os mais chegados, tocava os dois instrumentos ao
mesmo tempo. A gaita, as pernas o ajudavam a
segurar. A sanfona, de apenas quatro baixos, tinha o
complemento da voz do menino para as notas
faltantes. Voz que, ao longo dos anos, se transfigurou
em seu mais cultuado instrumento.
Do interior do estado, Milton saiu para o mundo,
tornando-se referência para diversos compositores e
adquirindo o status de divindade. Agora, aos 67 anos,
ele retorna às origens e lança um disco concebido e
gravado com jovens músicos de Três Pontas. Ouvir
Milton é sempre uma experiência revigorante pela
sonoridade ao mesmo tempo transgressora e
nostálgica. Contudo, neste álbum ele confirma uma
vocação que não tem nada de nova: o espírito
agregador e a postura de líder.
Quando ainda era um jovem, Bituca reuniu em
torno de si uma turma de músicos vindos de Minas e do
Rio com os quais criou uma espécie de anti-movimento
musical, de timbre plural e calcado na amizade, o Clube
da Esquina. Agora, o veterano dá voz à juventude do
lugar aonde tudo começou no álbum ...E a Gente
Sonhando. Em entrevista por telefone, o músico
contou que, na verdade, gosta mesmo é de estar perto
de gente boa. “Se a pessoa faz alguma coisa que gosto,
eu a quero próxima a mim. E, de preferência, a envolvo
em algum trabalho meu”.
A ideia de gravar um disco com os meninos de
Três Pontas, ou Trespa, como os nativos a chamam, era
coisa antiga na cabeça de Bituca. A revista americana
Billboard, especializada em música, teve sua parcela de
mérito nisso. Milton tomou um susto quando viu
que a publicação havia colocado a cidade
no mapa da música mundial. A
Billboard mandou dois pesquisadores
ao Brasil para se interarem do som
que era feito por aqui, e lançou o
livro Brazilian Sound. Nele, estava
um mapa do país e a música
característica de cada uma das
capitais. Em Minas, além de
Belo Horizonte, colocaram uma
estradinha que chegava a Três
Pontas, de onde ele e o
companheiro Wagner Tiso
saíram anos antes. Bituca
percebeu, então, que era
preciso estreitar os laços com o

lugar. “Eu sempre fui muito a Três Pontas, mas não tinha
tempo de conhecer o pessoal novo de lá”, admite ele.
O elo entre o veterano e a turma musical foi o
amigo Marco Elízeo, músico que havia feito backing
vocal em algumas faixas de seu álbum Pietá (2003).
Questionado por Bituca sobre o som feito na cidade,
Elízeo arquitetou encontros de Milton com os jovens
trespontanos. “Ele me apresentou, num dia, um
pessoal que mandava um rock'n'roll de primeira. No
outro, me levou pra ver outra turma tocando música
brasileira”, lembra. Ao ver aquela geração de grandes
músicos que estava nascendo em sua cidade, Bituca se
emocionou e percebeu que precisava reuní-los. Eram
cerca de 35 pessoas de idades variadas. Milton pensou
no disco, mas ficou em silêncio. O primeiro contato
profissional dele com os meninos seria para uma faixa
extra de seu DVD Pietá (2006).
Em um show de Lenine em Roma, na Itália,
Milton estava na plateia e foi saudado diversas vezes
pelo cantor e compositor pernambucano, que se
mostrou emocionado com o ídolo no meio da multidão.
No final da apresentação, ao executar a canção
Paciência (de Lenine com Dudu Falcão), o nordestino a
dedicou a Bituca. “Quando recebo uma coisa tão
importante e carinhosa, tenho que retribuir. Se não, não
sou eu”, revela Milton. O agradecimento foi um passo
embrionário para o projeto do álbum.
Bituca reuniu os meninos de Três Pontas para
tocarem violão e cantarem Paciência ao lado de Lenine e
dele próprio, o que resultou num vídeo presente no
DVD. Nesse meio tempo, o disco foi tomando forma na
cabeça de Milton. As gravações começaram em junho
de 2009, no Bituca Estúdio, que fica na casa do
compositor no Rio de Janeiro, e terminaram em junho
deste ano. Além do Rio, Três Pontas também sediou
parte das gravações.
Para batizar o novo trabalho, Milton recorreu à
primeira composição em que atuou como letrista e
melodista, ...E a Gente Sonhando, ainda inédita em sua
voz. A canção, que ficou guardada por longos anos no
baú do músico e abre o disco, é da mesma safra de
Canção do Sal e Maria Minha Fé. À época, Milton era
datilógrafo em um escritório na rua Rio de Janeiro, em
Belo Horizonte, nos anos 1960. ...E a Gente Sonhando
já foi gravada pelo Tempo Trio, por Alaíde Costa e,
recentemente, pela cantora Gisella. Bruno Cabral, o
mais jovem integrante da trupe mineira, é quem divide
os vocais da faixa com Bituca.
O disco traz, ainda, outras inéditas de Milton e
músicas compostas pelos jovens de Trespa, como
Heitor Branquinho e Clayton Prosperi, todos presentes
no disco. Dos compositores conhecidos, ele gravou
Estrela, Estrela, de Vitor Ramil, Flor de Ingazeira, de
João Bosco e Chico Bosco, Raras Maneiras, de Tunai e
Márcio Borges, e uma parceria de Aldir Blanc com

Cristovam Bastos. São 16 faixas, no total.
Lulu Santos também está no repertório, com a
divertida Adivinha o Quê. “Tem alguma coisa nela que
me deixa feliz da vida. A gente fez um arranjo
completamente diferente, não sei o que o Lulu vai
achar”, diverte-se Milton. Além dos trespontanos, o
carioca Pedrinho do Cavaco e os experientes Vittor
Santos, Widor Santiago, Nelson Oliveira, Lincoln Cheib
e Ricardo Cheib participaram das gravações. Milton
formou um coral com 23 vozes dos conterrâneos
recrutados para adornar algumas das canções.
“Quando você ouve o disco, fica até meio difícil de
acreditar que o pessoal que está tocando é tão novo.
Eles são ótimos músicos, letristas e compositores”,
elogia Milton.

A nova turma de Milton

tem igual”, dispara o jovem.
Elízeo, Felipe, Israel e mais onze músicos de
Trespa compõe o grupo Änimä Minas, que interpreta
canções de Bituca. Eles se juntaram após a gravação do
clipe de Paciência para o lançamento da biografia
Travessia: A Vida de Milton Nascimento, da conterrânea
Maria Dolores, em 2006. “Juntamos os músicos com
mais afinidade e formamos o grupo”, conta Felipe. Mas a
ideia de fazer um lançamento com música foi da
escritora Maria Dolores. “Acho muito chato esses
eventos literários e achei que seria uma forma de
homenageá-lo. Ele (Milton) chegou a cantar com os
meninos e fizemos essa mistura no lançamento em Três
Pontas e em algumas capitais”, recorda ela. O Änimä se
apresentou diversas vezes com Bituca e participou, em
2007, do programa Altas Horas, da Globo, ao lado do
ídolo. A escritora Maria Dolores não é musicista, mas,
certamente, faz parte dessa nova turma de Milton.
Um novo trespontano

“Bastava chamar Herbie Hancock ou Pat
Metheny que todos viriam gravar na hora. Mas ele
preferiu confiar na gente”, acredita Marco Elízeo, 42, o
único “não-jovem” da trupe de Trespa. “Nesta
retomada com Três Pontas, Milton consolidou amizades
e fortaleceu sua relação com a cidade. Ele é de uma
generosidade enorme”, afirma o músico, que atuou
como instrumentista e produziu o trabalho ao lado de
Bituca. Os dois foram responsáveis pelos arranjos,
juntamente com Wagner Tiso, que toca seu piano
em quase todo o álbum. Elízeo ressalta que a
obra faz parte da discografia de Milton, e não é
um trabalho à parte. Ele lembra que o músico
nunca foi preso a moldes, mas que o disco traz a
sonoridade elegante e a harmonia característica
de sua música. “Ele é um visionário, e sabe quais
coisas funcionam bem. (O disco) é uma tacada
certeira”, garante.
O roqueiro Felipe Kuringa, 32, líder da
banda trespontana Ark2, se aprofundou na
música de Milton após conhecer o conterrâneo.
“Quando a gente ia tocar fora, pensava: 'Pô, o
Milton é de Três Pontas e deve ter vivido tudo
isso”, comenta ele, que atuou como
instrumentista em algumas faixas. “Tem muita
gente que trata a música como esporte e fica
competindo. Para o Milton, quanto mais gente ele
puder trazer e agregar, mais forte ela fica”,
argumenta Felipe. O músico Ismael Tiso Jr, 24,
vai além: “É como se a casa dele fosse um
templo, e ele, o próprio Buda. A energia que rolou
foi algo fora do comum”. O trespontano tocou
guitarra e violão e tem um motivo a mais para se
orgulhar: uma canção sua foi incluída no
repertório. “Ele é o maior artista do mundo. Não

Se Bituca é filho adotivo de Três Pontas e se
tornou seu maior referencial, ele tem autoridade para
nomear trespontano quem ele quiser. E foi o que fez com
Pedrinho do Cavaco. Dentro do primeiro time de
músicos do novo álbum, o carioca de 19 anos, afilhado
de Milton, não poderia ter ficado de fora. “O Milton tem
uma mente muito jovem e se permite conhecer as
pessoas, dialogar, trocar ideias. Ele é uma das pessoas

mais simples que eu conheço”, afirma Pedrinho.
Em agosto, o garoto lançou seu primeiro álbum,
Pedro Bernardo, pelo selo do padrinho, o Nascimento
Música, com participações de Alcione, Jorge Vercillo e
Hamilton de Holanda. Bituca, é claro, além de
emprestar a voz, foi o produtor artístico do disco. A
amizade entre os dois é antiga e rendeu três parcerias
musicais. Uma delas é Gota de Primavera, que está em
...E a gente sonhando. Pedrinho conta que mostrou a
canção para Milton e a irmã em uma noite, ao piano,
depois de um show a que foram. “Já tinha composto a
canção. Quando toquei, percebi que a irmã de Milton
começou a chorar. Eles quiseram saber de quem era e
eu disse que era minha. Milton disse: 'Sua não! Agora é
nossa. E pôs a letra”.
Pedrinho se aventurou, aos 6 anos de idade, a
pegar um banjo em uma roda de samba e ver que
som saía do instrumento. Os músicos haviam parado
para um intervalo e o pai logo lhe deu uma bronca.
Mas um dos sambistas percebeu que o garoto era
bom, e que, inclusive, estava executando uma
técnica avançada do instrumento, a palhetada.
Depois disso, o menino ganhou um cavaquinho de
aniversário e passou a estudar harmonia e teoria
musical. Só de piano clássico, foram dez anos.
Nascido no bairro de Água Santa, o jovem
multiinstrumentista se tornou integrante da escola
mirim da Estação Primeira Mangueira. E foi a partir de
um evento promovido pela agremiação que ele
conheceu Bituca.
O show de verão da Mangueira acontecia
todos os anos no Rio de Janeiro e em São Paulo. O
pessoal da escola se apresentava e artistas como
Chico Buarque, Alcione, Djavan e Milton Nascimento,
t o d o s m a n g u e i r e n s e s d e c o ra ç ã o, f a z i a m
participações especiais. Era 2003 e o jovem veterano
Pedrinho já havia tocado inúmeras vezes no evento.

Era a primeira vez de Bituca e ele se encantou com a
musicalidade do moleque de doze anos, convidando-o
para uma canja no show que faria no evento. Os dois
criaram uma forte amizade e a relação transcendeu o
palco e a admiração artística. Milton acabou batizando
oficialmente o garoto, com padre e tudo, em uma
cerimônia realizada em casa.
Rebentos adotivos
Imagine, aos 19 anos de idade, receber um
convite de Milton Nascimento para gravar um álbum
duplo. Foi o que aconteceu a Lô Borges. Bituca era
muito amigo dos irmãos mais velhos de Lô, Marilton e
Márcio (um de seus mais constantes parceiros
musicais). O pequeno Salomão (Lô) era dos mais
novos daquela trupe de onze irmãos. Milton já havia
deixado Beagá para se aventurar em São Paulo e
alcançara relativo reconhecimento – fora gravado por
Elis Regina e a sua Travessia, primeira composição
dele com Fernando Brant, abocanhara o segundo lugar
no Festival Internacional da Canção de 1967, sendo
ele consagrado o melhor intérprete na ocasião. Mas
Milton sempre voltava à capital mineira para rever os
companheiros e percebeu que o garoto Lô havia
crescido e estava se tornando um grande músico.
Até então, para Bituca, Lô era uma criança –
dez anos de vida os separavam. Contudo, o veterano
era um grande entusiasta do som que Lô e uns amigos
(Beto Guedes, inclusive) faziam no conjunto The
Beavers, um cover dos Beatles. “Era uma coisa muito
bonita, muito forte, e eu fiquei fã”, afirma Milton. Os
garotos tinham por volta de dez anos de idade. Algum
tempo depois, numa dessas voltas à cidade, Bituca foi
visitar a família dos Borges em Santa Tereza, bairro da
capital mineira, e encontrou o adolescente Lô. Os dois
foram a um boteco e Bituca pediu uma batida de limão.
“Minha intenção era pedir um guaraná
para o Lô, mas assim que fiz o meu
pedido, ele ordenou um igual ao
garçom”, relata Milton. “Eu olhei para
ele com aquela cara de 'não, senhor',
mas não teve jeito”, diverte-se.
Naquele dia, os dois se tornaram
grandes amigos e fizeram sua primeira
parceria musical.
“Peguei meu violão e mostrei pro
Milton uma harmonia que tinha feito.
Ele pegou outro e desenhou a melodia
da música”, conta Lô. “Nesses
momentos, quando a coisa me pega de
jeito, fecho os olhos e não vejo mais
nada. Quando abri os olhos, estavam o
Marcinho com um caderno e uma
caneta e a mãe deles chorando”, lembra

Bituca. Dali surgiu a emblemática Clube da Esquina,
lançada no álbum Milton Nascimento, de 1969.
Neste, Lô emplacou também Para Lennon e
McCartney (com letra de Márcio e Fernando Brant) e
Alunar (com Márcio).
A grande surpresa aconteceu pouco tempo
depois, quando Milton o convidou para gravar o disco
Clube da Esquina. O nome era uma homenagem ao
cruzamento das ruas Divinópolis e Paraisópolis, local
em que Lô e os amigos de Santa Tereza se reuniam
para tocar e conversar fiado. “Naquela época, já tinha
muita gente compondo em Belo Horizonte. Mas as
coisas que o Lô fazia me tocavam fundo”, revela
Milton. Mas não foi fácil para ele convencer sua
gravadora, a Odeon, a apostar em um total
desconhecido. Milton chegou a ameaçar que mudaria
de selo, e contou com a ajuda do produtor Adail Lessa
para convencer a direção. “Eu nunca havia
vislumbrado uma carreira artística. Estava
preocupado em escolher o curso para o qual faria
vestibular”, relata Lô. Mais difícil foi convencer Dona
Maricota e seu Salim, pais do adolescente. Era época
de Ditadura braba e a mãe do rapaz estava
preocupada com a situação dos artistas no Rio de
Janeiro, onde o vinil seria gravado. Mas Bituca,
considerado o décimo segundo filho do casal, os
convenceu e carregou o jovem consigo. Lô conseguiu
ser dispensado do exército e recrutou o amigo Beto
Guedes para a jornada.
Durante um ano, eles moraram em Mar Azul,
Niterói (RJ). De lá saiu a maioria das composições do
álbum – em grande parte, Lô e Milton faziam as
melodias separadamente e Márcio, Fernando ou
Ronaldo Bastos completava com a letra. Apesar da
forte ligação, os dois têm poucas composições
juntos. “Nossa principal parceria é a amizade, é uma
relação que transcende a música”, confessa Lô. O
mineiro acredita ter sido privilegiado por ter sido um
dos primeiros em quem Bituca apostou. “Ele está
sempre cercado de gente nova, o que traz energia
renovada para a música dele”, acredita. Sobre o novo
trabalho do amigo, ele é enfático: “Tenho sempre
ótimas expectativas em relação à obra dele. Será, no
mínimo, emocionante”.
A belorizontina Marina Machado também
sentiu na pele a generosidade de Milton. Com muito
tempo de estrada e relativamente conhecida dentro
dos limites montanhosos de Minas Gerais, a cantora
viu sua carreira alcançar outro patamar ao participar
do álbum Pietá, que revelou também a voz da
estreante Maria Rita. Marina Machado não era
nenhuma garota quando gravou o disco com Bituca,
mas pôde trazer o frescor de suas experiências
musicais para o trabalho daquele que ela apelidou
carinhosamente de “padrinho”. As quatro faixas

Milton e a
garotada que fez
parte do Clube
da Esquina, e o
encontro do
‘clube’ com o expresidente JK.

impressas na obra renderam convite para uma turnê
mundial. Só que o convite partiu dela. “Milton, se você
quiser, eu largo tudo e vou com você”, bradou a moça.
Bituca deu a ela um lugar de honra nos shows e no
DVD resultante da jornada. Marina dividiu os vocais
com o mestre e se arriscou na percussão. “Eu não era
uma backing vocal. Eu ia às entrevistas e ele me
apresentava como cantora convidada”, revela. Quando
chegou a hora de parar, Marina gravou o disco Tempo
Quente (2008), dirigido por Milton e lançado por seu
selo. “Fui a primeira artista a ter esse privilégio”,
derrete-se. Para completar, Bituca emprestou sua voz
para a faixa Discovery (Lula Queiroga) e cedeu as belas
Lília e Unencounter para o repertório.

A timidez de Milton e Marina foi um empecilho
para o primeiro encontro. Bituca havia visto a moça
cantar e mandou recados para que ela “aparecesse”.
Era a turnê do álbum Crooner, no final do século
passado. Marina assistiu a várias apresentações do ídolo,
mas demorou a tentar uma investida. Tomada por uma
coragem súbita, acabou o visitando no camarim após um
show em São Paulo. O encontro rendeu um convite para
que ela desse uma canja em três apresentações dele na
cidade. Em 2001, ela cantou Leila (Venha Ser Feliz) no
projeto Milton e Convidados, idealizado por Robertinho
Brant. O próximo passo seria o Pietá e a turnê
internacional, que durou de 2003 a 2005. “Foi a melhor
coisa que eu fiz na minha vida. Rodei o mundo todo. Fui
ao Japão, Europa, Estados Unidos...”, recorda. Marina se
orgulha de ter seu nome associado ao do mestre. “Milton
sempre foi minha maior referência musical. Eu sou mais
uma no mundo dele”.
Milton do mundo
Bituca, que atuou por muito tempo como
contrabaixista na noite belorizontina, nos anos 1960,

Milton e Marina
Machado, Wagner
Tiso e com
símbolos de um
reconhecimento
internacional.

credita à experiência o fato de não ter preconceito em
relação às diversas correntes musicais. “A gente tinha
que conhecer tudo pra tocar nos bailes. Foi a minha
maior escola”. Quando ficou conhecido e sua voz
alcançou outras esquinas mundo afora, sua música
causou uma estranheza fascinante. Como poderia ser,
ao mesmo tempo, tão regional e tão global, causando
inquietação em quem quer que fosse? Nos anos 1980,
em um festival de música na Dinamarca, Milton viu um
cartaz com as atrações do evento e os gêneros
musicais de cada um dos artistas que se
apresentariam. Ao lado de seu nome, havia apenas
“Milton”, tamanha a dificuldade dos dinamarqueses
para conceber e classificar em um estilo sua
sonoridade.
Tanta pluralidade possibilitou que Bituca se
misturasse aos roqueiros do Duran Duran, no início dos
anos 1990, e a Paulo Ricardo, em pleno RPM oitentista.
Os encontros renderam parcerias inusitadas: Breath
After Breath, com os ingleses, e Feito Nós e Homo
Sapiens, com o brasileiro. Adepto do jazz, Milton pôde
contar com nomes do calibre de Wayne Shorter, Herbie
Hancock e Ron Carter em sua jornada. Recentemente,
emprestou a voz para a faixa Apple Blossom do álbum da
contrabaixista americana Esperanza Spalding,
Chambers Music Society, e lançou disco com os irmãos
Lionel e Stéphane Belmondo, instrumentistas franceses
de sopro. Se, no passado, Peter Gabriel e James Taylor
se renderam aos encantos do músico, neste ano, foi o
astro pop Jason Mraz que veio ao Brasil para conhecê-lo.
Do encontro, surgiu a parceria Simplesmente Tudo, a
ser lançada no próximo álbum do americano. É, parece
que, quando se trata de música e amizade, Milton
Nascimento é insaciável. E se existe, verdadeiramente,
um gênero chamado de world music, Bituca pode se dar
ao luxo de dizer que ele engloba sua música. A volta do
mestre à sua cidade reserva boas surpresas.

Entre mitos, cordéis e
histórias que o povo conta,
os roteiristas Marcos Franco
e Marcelo Lima investigaram
a vida do anti-herói Lucas da
Feira. A história pode ser
conferida em uma HQ que
impressiona pela qualidade
gráfica

banditismo por

necessidade

Bandidos têm atração fora do comum na
humanidade. Mas é o que se diz por aí: uma história só é
boa se tiver um vilão à altura. E se o personagem for
vilão e herói ao mesmo tempo, melhor ainda. Se não
fosse assim, a humanidade não perpetuaria o mito de
Robin Hood ao longo dos séculos. Ninguém se lembraria
mais de Butch Cassidy e Sundance Kid, ou de Al Capone.
A atração pelos mal-feitores é tão forte que a
humanidade libertou Barrabás em vez de Jesus Cristo.
O Brasil tem os seus exemplos mitificados. O
Bandido da Luz Vermelha virou incompreendido no

cinema, Madame Satã é adorado porque surrava policiais
e ainda era amigo de artistas como Noel Rosa – e ainda
foi interpretado pelo grande Lázaro Ramos no cinema.
Não é preciso mencionar o ídolo maior, Lampião, certo?
Houve também um certo Lucas da Feira. Você
pode nem saber de quem se trata, mas os habitantes de
Feira de Santana (Bahia) têm centenas de histórias
diferentes para contar sobre o negro escravo que marcou
a cidade com crimes e também com heroísmo. São mitos
pesquisados por Marcos Franco e Marcelo Lima que
resultou na HQ Lucas da Vila de Sant'Anna da Feira,
desenhada por Hélcio Rogério. A revista lançada em
setembro vai ser distribuída gratuitamente nas escolas
públicas da região, uma vez que, segundo Marcelo Lima,
existe a carência desse tipo de material didático que
ensine a história local e seus personagens históricos.
Os roteiristas conseguiram verba para realizar o
trabalho por meio de editais e, com isso viabilizaram a
impressão de uma revista. Mas a qualidade da história e
o capricho do visual sugerem que o projeto tem potencial
para ir além e ganhar as prateleiras das livrarias junto às
Graphic Novels. “A gente não pensou ainda em
levar isso para as editoras e nem no
aspecto comercial, mas para mim
seria o ideal. A gente pensou em
fazer esse serviço para as escolas e
para os quadrinhos em si, mas não em larga escala.
Isso é algo que vamos pensar mais pra frente”,
contou Marcelo.
Como tudo começou
Nos idos 2008, Marcos Franco,
veterano roteirista brasileiro de HQ,
tinha acumulado nove anos de
pesquisas sobre o personagem,
q u a n d o c o nv i d o u o j ove m
estudante Marcelo Lima para
integrar o projeto. Foi justo
Marcos que introduziu Marcelo no
mundo dos quadrinhos ao
transformar o então poeta e
contista em um roteirista. “A
história me interessava, mas
ainda não tinha o jeito de fazer.
Marcos disse: 'Não Marcelo, já
tenho essa pesquisa pronta, que
já faço há muito tempo', e
começou a me contar”, explicou.
“Ele não pesquisou só
fontes oficiais, mas também
cordel e memória. Inclusive, um
professor de História que nós
consultamos disse que já são fontes
consideradas. Ele [Marcos] tinha uma

idéia para o quadrinho, a gente começou a trabalhar o
roteiro juntos e atualizamos o que tínhamos. Fomos à
Universidade Estadual de Feira de Santana vê o que se
tinha de pesquisa em dissertações e teses. Também
fomos aos bairros de Feira de Santana, porque como
essa história muda de tempos em tempos e a pesquisa
também avança”.
Nesse meio tempo, os pesquisadores depararam
com um documento oficial bastante depreciativo,
segundo Marcelo, cordéis escritos a partir da década de
1960 que colocavam Lucas da Feira como um
personagem heróico, de resistência – concepção
reforçada com a ditadura militar nascente –, e muitos
mitos. “Se você perguntar em Feira de Santana quem foi
Lucas da Feira, todo mundo sabe e todo mundo vai ter
uma história diferente sobre ele. Uns vão dizer que foi
um bandido que matou muita gente, outros vão falar que
foi um herói – uma espécie de Robin Hood que roubava
dos fazendeiros ricos e depois dava para os pobres. Por
mais que exista esse conhecimento, não há documentos
que comprove o quanto Lucas viveu, por exemplo. Claro!
Como ele viveu numa época escravocrata, ninguém foi lá
fazer entrevista com ele para saber quais eram suas
intenções e seus princípios”.
Outro fator curioso que os pesquisadores se
depararam foi com a luta entre moradores de um bairro
predominante negro e políticos da cidade para se colocar
um busto do anti-herói no local. “Houve então uma
divisão entre os políticos de feira de Santana. Os mais
conservadores, predominantemente da direita,
disseram que não se podia botar um busto de um ladrão
criminoso. A outra parte dizia que ele era um homem
social e que tinha de colocar mesmo. Houve um projeto
de lei não aprovado, mas o pessoal do bairro continua
lutando”
.
O Lucas
Mas quem foi Lucas da Feira? Quem é esse
personagem regional que provoca divergências?
Marcelo Lima explicou: “O Lucas da Feira foi um escravo
que aterrorizou a elite de 1828 a 1848. Foi o único
bandoleiro no estilo cangaceiro, como Lampião, de que
se tem documento em Feira de Santana. Mas ele é
diferente da maioria dos cangaceiros por ser negro e por
ter sido escravo”. Existem algumas lendas sobre o
escravo, como que ele estava presente em todos os
lugares, que cortava a língua de quem falasse mal dele,
que torturava usando mandacaru.
O olhar de Marcos e Marcelo para o personagem
foi bem mais mundano e realista. Eles reuniram os
mitos, as histórias contidas em fontes não-oficiais e os
crimes confessados em um único documento oficial.
Depois amarraram tudo dentro de um contexto histórico
realista. Neste sentido, Lucas da Feira foi um homem

negro que viveu durante um regime escravocrata que
lhe proporcionava poucas opções de vida: ou se
conformava com a escravidão, ou fugia para o quilombo,
ou virava bandido. Preferiu a última opção.
“A gente falou das motivações dele e,
indiretamente, do contexto social em que ele vivia. Era
uma época onde o poder era mais individual do que
coletivo e se concentrava nas mãos dos fazendeiros.
Inclusive era estes quem tinham poder de formar
milícias particulares na província. Quem era da cidade
mesmo, era pobre e não tinha poder de representação. E
se o povo da cidade não tinha isso, o escravo muito
menos. Então a saída era realmente se revoltar, se
rebelar”.
Marcelo esclareceu que Lucas não atacava os
grandes fazendeiros. Pelo contrário, os evitava. Roubava
era mesmo dos pobres, mas com medida para evitar que
o povo da cidade pressionasse os “coronéis” para montar
milícia em cima do escravo rebelado. Para isso, Lucas
tinha estratégias simples e eficazes, como pagar em
farinha e cachaça quem o ajudasse ou prestasse um
serviço. “Procuramos mostrar Lucas nessa visão mais
ampla, mais humanitária. De uma pessoa que tentou
sobreviver através de seus crimes. Ao mesmo tempo, é
um cara que poderia privilegiar algumas pessoas, ter
sentimentos, porque não?”.
Os roteiristas disponibilizaram um teaser de
Lucas da Vila de Sant'Anna da Feira no endereço
http://issuu.com/roteirizandohq/docs/lucasdafeirahq Vale à
pena conferir e torcer para que o projeto possa ganhar
lugar no mercado de Graphic Novels. E Lucas tem todos
os bons ingredientes para atrair e agradar olhos
curiosos.

de vila
às loiras de botas
por Rodrigo Bernardes

A programação infantil da TV brasileira há tempos não faz
jus ao que foi no passado quando grandes programas voltados às
crianças foram produzidos. Atrações que de tão boas também caíram
no gosto dos adultos. Vila Sésamo é prova disso. Com toda certeza,
quem tem mais de 35 anos se lembra com carinho da versão
brasileira de Sesame Street, um programa exibido pelas TVs Cultura
e Globo, idealizado e produzido por Cláudio Petraglia.
Numa vila simples – estilo às que existiam em antigos
bairros de São Paulo, como o Bexiga –, aproximadamente 20 crianças
carentes espalhadas num cenário construído por Armando Ferrara
aprendiam, de forma simples, as primeiras noções de leitura,
números, distância (perto/longe), entre outros elementos
pedagógicos de suma importância para o desenvolvimento
da criança. Era ensinado o respeito ao próximo, aos
animais, lições de cidadania, e tudo isso
comandado por um time de primeira
supervisionado por psicólogas capacitadas.
Em Vila Sésamo, Aracy
Balabanian interpretou Gabriela,
personagem que, segundo a atriz, foi uma
das mais queridas experiências
televisivas de sua ampla carreira.
Também estavam à frente do Vila
nomes como Armando Bogus
(Juca), Manoel Inocêncio
(Seu Almeida), Roberto

Baby Consuelo e Pepeu Gomes, Fábio
Junior e o personagem Fofão – presença
constante no programa e em shows do
grupo. O Balão Mágico foi o maior
fenômeno infantil na música produzida
para crianças, batendo a marca de 12
milhões de discos vendidos, com apenas
cinco LPs gravados.
Por falar em Baby Consuelo, a
estrela da MPB era uma espécie de fadamadrinha do universo infantil. Não bastasse os constantes
convites para atuações em especiais, Baby sempre gravava
em seus próprios discos músicas infantis, como o hit Barrados
na Disneylândia. A música fala sobre o fato de Baby e Pepeu
terem sido barrados na Disney por terem um visual que
supostamente “roubava” a atenção dos brinquedos do lugar,
coisa que não era permitida. Baby ficou tão popular entre as
crianças que a gravadora CBS não permitiu mais suas
aparições em especiais infantis.

sésamo
Orozco (Gugu), Sonia Braga – em sua estréia na TV –, como
a professorinha Ana Maria, namorada de Antonio,
personagem do ator Flávio Galvão. Claro, não se pode
esquecer de Laerte Morrone, o inesquecível pássaro gigante
Garibaldo.
Vila Sésamo, além de uma série de normas
rígidas a serem seguidas, exigidas pela empresa criadora do
programa, tinha algo de muito importante dentre tantos
elementos: o carinho e o amor do elenco pelas crianças.
Percebe-se assistindo a um antigo tape que a maior
preocupação era conduzir à criança em cena da forma mais
espontânea possível, de modo que a criança aprendesse
brincando.
O programa passou por três fases distintas,
sendo produzido entre os anos de 1972 a 1975. Em seu lugar
entrou a adaptação da obra de Monteiro Lobato, Sítio do
Picapau Amarelo, permanecendo no ar por dez anos
consecutivos, sob a direção de Geraldo Case, e com um
elenco brilhante à Frente.
Zilka Salaberry tornou-se a eterna avó de toda
àquela geração 1970/80, assim como os demais atores.
Destaca-se a excelente interpretação de Jacira Sampaio (Tia
Nastácia), e Reny de Oliveira – eleita por uma legião de fãs do
programa como a melhor e mais brilhante atriz a interpretar
a célebre personagem Emília. O Sítio do Picapau Amarelo
deixou muita saudade. Hoje, graças à tecnologia do DVD, já
se encontram no mercado os dois títulos lançados pela Som
Livre/Globo Marcas: Memórias de Emília e O Minotauro.
Não só de programas infantis vivia a TV
brasileira, mas também de grandes especiais infantis
produzidos nos anos 1980, como o Arca de Noé I e II
(1980/81), Pirlimpimpim (1982), Casa de Brinquedos
(1983), Plunct Plact Zum (1983), além dos especiais do
grupo infantil, que também era programa de TV, Balão
Mágico.
O Balão Mágico surgiu em 1981. O nome do
grupo foi sugerido pela gravadora e, a exemplo de grupos
latinos não lançados aqui, estourou nas paradas de
sucessos. À frente do grupo, três integrantes: Tob (o ator
Vímerson Cavanilas), Mike (Michael Biggs) e Simony Benelli.
Eles alcançaram à marca de 1,5 milhões de discos vendidos
apenas com o LP que trazia o sucesso Superfantástico, que
de tão popular virou hit até em casas noturnas. Jairzinho, o
músico Jair Oliveira, entraria no terceiro disco, que contou
com a participação de Roberto Carlos, o casal vanguardista

As loiras de botas
A programação começou a cair de nível quando o
Balão Mágico fez seu último vôo em junho de 1986. Entrava no
ar o Xou da Xuxa e uma série de “loiras de botas” foram
surgindo na TV. Essa expressão foi usada pelo apresentador
Daniel Azulay, criador da Turma do Lambe-Lambe, para definir
as loiras na programação infantil brasileira, onde a única
exceção era a morena Mara Maravilha.
A partir desse fenômeno, a inocência foi
desaparecendo da TV. As beldades meticulosamente criadas
não faziam sucesso apenas com o público infantil, mas
também com os adultos. Era a sensualidade tomando conta
do ar. No figurino: saias, shortinhos curtos e decotes ousados.
Não havia mais espaço para programas como
Balão Mágico, Vila Sésamo, ou Turma do Lambe-Lambe.
Adultas ensaiadas, rigidamente dirigidas, competiam e se
copiavam na TV. Bastava uma usar um acessório diferente
no cabelo que na outra semana todas estavam usando
algo similar.
Hoje, passados quase 30 anos, é comum ver em
comunidades de sites de relacionamentos pessoas se
manifestando, de forma saudosa, em tópicos de
comunidades. A maioria é taxativa em dizer: “Tive uma
infância feliz e quero que meu filho ouça o Balão Mágico e Trem
da Alegria”. Ou ainda: “Eu adorava Vila Sésamo! Que bom que
a TV Cultura voltou com o programa. Meu filho adora!”
O tempo passa, e magia dos infantis continua
impregnada no coração das pessoas que viveram os áureos
tempos da programação infantil brasileira. Restam-nos
boas recordações e muitas histórias para contar como
àquelas que Dona Benta dizia lá no Sítio do Picapau
Amarelo. Valia tudo em nome do faz-de-conta. O faz-deconta que continua perambulando em algum lugar da casa
chamado imaginação.

mundo novo

lennon yoko
e um sim
por Rodrigo D’Acampora
(rodrigodaca@gmail.com)

Não é novidade para alguém
que me conhece, que Lennon é
o meu preferido do Fab Four.
Ta l v e z p o r h a v e r u m a
identificação pessoal com toda
aquela angústia, toda a raiva,
todo o inconformismo dele e
todo aquele amor que ele relutou em abrir ao
mundo. Aconteceu com a Yoko e alguns dizem
"infelizmente". Uma amiga fã dos Beatles, a
Técia, me perguntou uma vez o que achava de
Yoko. Prontamente disse: ela foi o grande amor
da vida de Lennon e é isso que importa. Se a
culpa foi dela, de o quarteto ter se separado, é
outra história. Tudo que envolvia os Beatles era
sempre submerso em lendas como a mula-sem-cabeça e o falso Paul.
Bem, o fato é que quando Lennon e Yoko se conheceram (salvo um
engano) numa exposição dela, havia uma obra que era uma escada
branca onde o visitante poderia subir e no topo havia uma lupa
pendurada ao teto e um inscrito minúsculo com a palavra "sim".
Segundo o próprio Beatle, se fosse qualquer outra palavra talvez não
houvesse o menor interesse dele por ela ou a sua exposição. Lennon
era inseguro e sua atitude esnobe era um mecanismo de segurança e de defesa. Mas ele se
rendeu aos cabelos escuros, compridos e desgrenhados da japonesa nascida em 1933 na
cidade de Tóquio. Deve ser daí que veio aquele lance de beleza interior, mas enfim, gosto
não se discute. Falei disso tudo, pois todo esse simbolismo sempre mexeu comigo. E eu
sempre usei essa frase 'Uma escada, uma lupa e um sim" para identificar um momento
especial. E a Yoko estava certa, você deve ir para cima sempre, enxergar melhor as coisas e
se possível, sempre dizer sim. Não custa nada e então a guerra acaba.

crítica

Cyndi Lauper - Memphis Blues
A história da carreira, o visual, a voz de Cyndi Lauper
não combinam com blues. Ainda assim, a veterana
cantora gravou o disco Memphis Blues (2010, Lab 344)
só com clássicos do gênero. E sabe que deu certo?
Disco com jeito de “lado B”, descompromissado, que
leva a produção da própria em parceria com Scott
Bomar – sujeito experiente no mercado estadunidense e
que sempre lidou com o blues. Em outras palavras, a
diva pop dos anos 1980 se aventurou em companhia
das pessoas certas para o inusitado projeto. Isso inclui
as participações especiais: gente do calibre de B.B.
King, Allen Toussaint e Charlie Musselwhite (não tenho
tanta certeza quanto a Jonny Lang). Na edição
brasileira do disco há a participação do saxofonista
brasileiro Leo Gandelman na faixa extra I Don't Want
To Cry. Gosto particularmente de Wild Women Don't
Have the Blues por ser uma canção feminista icônica e
bem-interpretada por Lauper, torna-se uma resposta
aos céticos de que a cantora poderia ser capaz de fazer
um disco do gênero. A interpretação de Lauper em
Down So Low é, talvez, o melhor momento do disco. O
porém é que por Memphis Blues ser um disco de
clássicos, há um vasto leque de comparações das
versões – gravações feitas por Eric Clapton, Jeff Back,
Bob Dylan. Se for olhar nesse sentido, Lauper perde.

Suzanne Vega - Close Up
Após o excelente Beauty & Crime (2007), Suzanne
Vega pisou no freio, revisou alguns de seus hits e
decidiu criar novas leituras no disco Close-Up – Vol 1,
Love Songs (2010, Lab 344). O resultado foi o certeiro e
intimista... claro... o que pode dar errado em projetos
do tipo? São 12 músicas e entre elas está Caramel –
música do trailer de Closer, com Natalie Portman, Julia
Roberts, Jude Law e Clive Owen. É, de longe, a minha
favorita de todo repertório que conheço da cantora
estadunidense. Também é um exemplo interessante do
disco. A versão original é bem intimista, no pé do
ouvido. Em Close-Up, o suave baixo é substituído pelo
pragmático violão – perdeu-se também o apaixonante
solo. A boa notícia é que a interpretação é a mesma, a
voz está lá sem defeitos, sem envelhecer. Do
repertório, Caramel talvez foi a grande canção
prejudicada, piorada. Mas quanto as demais, nem tanto
neste formato. Só uma observação importante, Close
Up não é um disco acústico: é só um trabalho de
releituras simplificadas.

a bordo do f1 dos mares
E pensar que o laguinho artificial do Paranoá que
“abraça” o Plano Piloto foi o lugar onde tudo começou
para o velejador campeão olímpico Torben Grael. Difícil
imaginar que o moleque que velejava na barragem
terminaria cruzando oceanos, diversas vezes. Pode ser
coisa de brasiliense, talvez, mas admirar o Paranoá não
traz muitos vislumbres litorâneos. No máximo um
alento em meio ao cerrado castigado e seco. No
entanto, em Lobos do Mar: os brasileiros na regata
de volta ao mundo, Torben Grael reserva um pequeno
espaço para falar do lago na narrativa daquela que foi a
primeira grande aventura esportiva feita por uma
equipe verde-amarela em alto mar.
De certo é um belo estímulo para a moçada que
compete em pequenos barquinhos à vela quase todos
os fins de semana. Imagino que um deles possa ler
Lobos do Mar e inspirar-se para um dia fazer algo
parecido. Até alguém capaz de enjoar no carro, como
eu, fica inspirado com a ágil narrativa (corrigida e
auxiliada por Murillo Novaes) de Torben.
O velejador não esconde que a ventura no barco

Brasil 1 foi cheia de desconforto, imprevistos, quebras
constantes (de cordas, principalmente), doença,
chacoalhos constantes em alguns trechos capazes de
fazer os atletas mais experientes pensar no pior e jogar
a toalha. E houve mortes durante a competição
realizada em 2005/2006. Ainda assim, o prazer das
conquistas vale as adversidades.
O que é mais interessante é que você lembra do
resultado, leu algumas coisas nas páginas dos jornais,
escutou as notinhas lidas pelos apresentadores durante
noticiário esportivo do início da tarde. Mas o
envolvimento que a narração sobre a regata traz te faz
transportar no tempo para dentro do Brasil 1. Isso é
muito agradável. A leitura vai rápida.
Torben só tem um único problema: como os
projetos dele (o do Brasil 1 em particular) são possíveis
graças a patrocinadores e ações da iniciativa pública, há
trechos em que ele é ufanista demais, agradece demais,
e se justifica demais. Entendo que Torben está numa
posição que deve polemizar o mínimo possível e Não
chega a comprometer, ainda assim: que saco!

O Pequeno Livro do Rock, do francês Hervé Bourhis, não é para quem
busca informações sobre a evolução do gênero. Até porque as frases
explicativas são dignas de twittes. O grande barato aqui é acompanhar as
transformações visuais do estilo desde a “origem” datada por Bourhis de
1915 com a criação da jukebox, até a Amy Winehouse, no Século 21. O
melhor de tudo: ele conseguiu essa proeza no próprio traço com o auxílio
de diversas técnicas de ilustração. É um dos trabalhos mais bonitos sobre
o rock que circula no mercado na atualidade.

debut com incesto
Ian McEwan assombrou quando
escreveu o quase perfeito Reparação,
que virou filme. Mas não foi o primeiro
livro do britânico a ganhar as telas. O
Jardim de Cimento, que marcou a
estréia de McEwan, também virou
filme numa produção barata e
obscura. Características que
combinam com a história: quatro
irmãos perdem os pais e criam uma
dinâmica pouco comum a partir da
tragédia. Os dois mais velhos
desenvolvem relação incestuosa. Não
pense que estou estragando a
história, isso é coisa escancarada nas
15 primeiras páginas do livro de final
previsível. Ainda assim, não deixa de
ser perturbador. É uma boa estréia
para aquele que se tornaria um dos
melhores escritores da atualidade.

lendas
O jornalista Sérgio Pereira Couto
trabalha nessas revistas
populares “especializadas” em
História e lança livros em escala
industrial a ponto de ter sua
credibilidade questionada
algumas vezes. O campo da
cultura pop (do qual o rock faz
parte) é de interesse de Sérgio,
que lançou alguns títulos sobre
este universo em questão.
Segredos e Lendas do Rock é um
deles. Sérgio reuniu histórias
inusitadas e teorias da
conspiração como a morte de
Paul McCartney e as mensagens
subliminares contidas no disco
The Dark Side Of The Moon. Para
quem está inserido na cultura
pop, nenhuma novidade. Mas o
livro se faz interessante porque
Sérgio se preocupa em
contextualizar as lendas e mitos e
faz argumentações pertinentes. É
um livro barato e útil para se ter
perto – em especial para quem
escreve sobre rock. É ideal para
quem está começando a
descobrir as boas histórias que
esse gênero produz de forma
contínua.

*Todas as resenhas/críticas são de Djenane Arraes

messias ruiva e
geniosa
(talvez seja jean grey)
Há anos sem conseguir
emplacar uma saga dos XMen com potencial para
marcar uma época, a casa
de ideias da Marvel tenta
reformular personagem
morta usando uma outra
que, em essência, é a
mesma coisa – só que com
outro nome –, para
levantar vendas e
restabelecer a linha
narrativa dos mutantes
por Djenane Arraes

Nos quadrinhos, quando uma franquia famosa está
em queda de vendas e não há nenhum filme próximo para
ajudar, o que fazer além de introduzir vampiros nas histórias?
A Marvel/Disney costuma realizar uma verdadeira forçatarefa com os melhores desenhistas e roteiristas, que
seguem a risca uma fórmula aparentemente infalível.
Primeiro especula-se sobre o retorno de um personagem
popular que estava morto ou desaparecido por alguma razão,
mas não diga diretamente de quem se trata. Isso cria rebuliço
e especulações entre os fãs.
Depois anuncie a aproximação de uma saga que vai
ser “definitiva” de alguma forma, que vai “organizar” as
coisas e que vai mexer com todos os títulos da editora – que
o leitor de quadrinhos sabe que não deve levar isso tão à
sério ou vai falir por gastar tanto dinheiro e ainda vai ficar
frustrado. Então faça o maior número de prelúdios que
puder antes de lançar a revista que dará pra valer o pontapé
da história. Por último, resolva o drama em, no máximo,
seis meses. Arrastar as coisas por mais tempo que isso é
um tiro no pé.
Foi dessa forma que a Marvel conseguiu erguer os
títulos da franquia dos X-Men, que andava por baixo,
quando anunciou a saga Second Coming. Trata-se de
uma história que veio dar uma suposta conclusão a toda
uma série de bobagens feitas ao longo dos anos. Como
estava tudo uma zona, os editores criaram a saga Messiah
CompleX. O nome é alto-explicativo: em meio ao caos e a
desesperança, nasce o messias que vai consertar o mundo.
Se você pensou em Jesus Cristo, não vai levar nada porque
a metade do planeta pensaria na mesmíssima resposta.
Personagens que se vêem como messias são
taxados de loucos e costumam servir a vilania. Isso é
comum na literatura como um todo. Agora ser chamado por
terceiros como tal, aí a coisa é diferente. Superman é visto
por muito como salvador da humanidade, certo? E ele é o
maior super-herói do mundo mesmo que Clark Kent –
repleto de defeitos mundanos – não ligue para títulos. Pois
bem, a Marvel de grandes heróis e anti-heróis (o maior
deles é o Wolverine) não tinha o seu messias.
No hall de personagens, quem melhor se encaixa no
perfil de salvador e de juiz é uma mulher ruiva de olhos
verdes de gênio forte, por vezes descontrolada. Atende
pelo nome de Jean Grey, aka Fênix. Está aí um personagem
popular, mas que as indas e vindas da morte estavam
começando a cair no ridículo. Que Jean vai voltar em um
determinado momento, todo
mundo sabe, afinal, ela é a
Fênix. Mas como seria isso?
Os editores da Marvel
disseram que sim, Jean
retornaria, mas que eles não
apressariam. No entanto, era
preciso ficar de olho numa
garotinha ruivas de olhos
verdes que surgiria no

universo. Em Messiah CompleX nasceu Hope Summers, a tal
menina. De tão poderosa, no primeiro momento que veio ao
mundo, explodiu o computador super-poderoso detector de
mutantes dos X-Men. Veio a guerra e um monte de gente
querendo matar Hope. Por isso, Ciclope decidiu que seria
melhor que ela se escondesse no futuro sob tutela de Cable.
Lá ela cresceu e aprendeu a sobreviver como um soldado.
Second Coming tem início quando Hope, já
adolescente, decide que está pronta para se unir aos X-Men
no presente. A partir daí, são 14 capítulos (mais alguns
extras) contados em cinco meses e em cinco títulos
reservados às histórias dos mutantes. Em resumo: Hope
Summers foi perseguida, resgatada (um personagem
importante morreu no processo), enfrentou a raiva, o medo
e a desconfiança de muita gente, foi atacada de novo (e
uma equipe foi enviada ao futuro para uma missão suicida).
Quando ela finalmente manifesta seus poderes, liquida
sozinha com o vilão principal.
De lambuja, enquanto todos limpavam a sujeira e
reparavam ossos quebrados, a ruivinha manifestou o efeito
Fênix e ainda tirou uma onda com a Rainha Branca, que
saiu correndo apavorada ao ver o rosto de Jean Grey na
garota. Terminou com Ciclope dizendo que eles estavam
certos, que a garota era mesmo a messias ao ver sinais de
novos mutantes surgindo no computador. A história de
Hope continua na saga The Five Lights (atualmente nas
bancas norte-americanas) e em breve ser lançada a nova
série Hope Generation.
A história é boa, ágil e com carga dramática na
medida certa. É uma surpresa terem atingindo um bom
resultado uma vez que ela foi construída a tantas mãos.
Hope, tal como Jean Grey, é uma personagem simpática
que mostra mais os sentimentos mundanos do que os
poderes enormes. Isso dá contornos frágeis bem-vindos a
personagem. Hope Summers tem tudo para ter vida longa,
mesmo sendo mais uma versão da lendária ruiva.
Na prática, Second Coming não organizou universo
algum, mas deu à Marvel a historinha de novela que ela não
tinha mais nos títulos mutantes após anos de sucessivas
quebras narrativas impostas pelos egos de roteiristas
contratados para ficarem um ano, talvez dois, à frente da
franquia principal. Mas o que contou mesmo para a Marvel
foram as 60 mil unidades vendidas de média de cada capítulo
e o aviso de “sold out” dessa saga estampado nos sites
especializados em venda de quadrinhos. Missão cumprida.

