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Wood e Stock, criados por Angeli, chegam ao cinema com linguagem pesada e animação 
'underground' de Otto Guerra. 
 
O cartunista Angeli, o ''pai das crianças'', já confirmou presença. A cantora Rita Lee, que 
empresta a voz a uma das crias, está predisposta a fazer o mesmo. A primeira projeção pública 
de Wood & Stock: Sexo, orégano e rock'n'roll, o longa-metragem de Otto Guerra inspirado nos 
personagens hippongos criados pelo cartunista paulista, na próxima terça-feira, dentro da 
competição do 10º Cine PE, em Pernambuco, promete encerrar com chave de ouro uma espera de 
cinco anos, desde o momento em que o desenhista gaúcho esboçou o primeiro quadro do filme.  
- Essa será primeira vez que o Angeli vai ver o filme na tela grande. Vai ser, no mínimo, uma 
sessão histórica para a animação e os quadrinhos brasileiros. O público de festival é único, ainda 
mais no de Recife, numa sala imensa como aquela - aposta Guerra, lembrando as dimensões da 
sala do Centro de Convenções de Olinda, capaz de acomodar 3 mil espectadores.  
 
Na verdade, o desenho animado protagonizado pelos dois bichos-grilos que perderam o bonde da 
história espera por este momento triunfal desde o final dos anos 90. Wood & Stock: Sexo, 
óregano e rock'n'roll só conseguiu completar o orçamento de R$ 1 milhão no final de 2004, 
quando o projeto foi premiado com recursos do concurso para filmes de baixo orçamento do 
Ministério da Cultura. O roteiro do longa, escrito por Rodrigo John, coloca a dupla de célebres 
lariqueiros em confronto com as mudanças de costumes e tecnológicas trazidas pelo novo século - 
Wood (voz de Zé Vítor Castiel), velho e barrigudo, vive em conflito com o filho careta Overall 
(Júlio Andrade), de 12 anos; Stock, careca e barrigudo, briga com o pai e vai morar na casa do 
velho amigo.  
 
A trama, que conta com a participação de outros personagens criados por Angeli no início dos 
anos 80, como Rê Bordosa, Lady Jane (ambas dubladas por Rita Lee), os Skrotinhos, e o guru 
Rallah Rikota, gira em torno da tentativa de Wood e de Stock de montar uma banda de rock para 
ganhar um concurso de talentos. A iniciativa esbarra na falta de aptidão da dupla e de voz do 
vocalista escolhido para o grupo, o porquinho Sunshine.  
 
- A Marta Machado, produtora executiva do filme, diz que Wood e Stock são os dois filhos de 
Francisco que nunca aprenderam a tocar nenhum instrumento - conta Guerra, que depois de 
Recife, deve levar o filme para o Festival de Gramado (agosto), antes de lançá-lo no circuito no 
final do segundo semestre.  
 
A princípio, o animador pensou em fazer um filme com Ozzy, o garoto protagonista das tirinhas 
publicadas por Angeli no suplemento Folhateen, da Folha de S. Paulo, em meados dos anos 90.  
 
- A sugestão de fazer um longa-metragem com Wood e Stock partiu do próprio Angeli - explica o 
autor de Rocky e Hudson (1994), adaptação para o cinema das aventuras dos dois caubóis gays 
criados por Adão Iturrusgarai para os quadrinhos.  
 
Assim como o pouco visto porém muito elogiado (fora do país) Rocky e Hudson, Wood & Stock: 
Sexo, orégano e rock'n'roll utiliza-se da tradicional técnica de animação em 2D (duas dimensões). 
Uma aposta ousada para os dias de hoje, em que as técnicas de animação por computador das 
produções estrangeiras do gênero competem por maiores níveis de sofisticação.  
 
- A animação é restrita, mas muito funcional. O Angeli e a Otto Desenhos Animados, a minha 
produtora, têm em comum uma certa característica, digamos, underground em seus trabalhos. A 
forma está a serviço das idéias e não o contrário. Sou admirador do desenho do Angeli e ele é um 
cara respeitado mundialmente. O nosso trabalho de animação vai sim nessa maré contrária à 
sofisticação excessiva.  



A indústria americana tem muitos milhões de dólares, é outra realidade, mas, pessoalmente, 
gostei muito do resultado da animação do Wood e Stock - entende o animador.  
 
Até em função da natureza dos personagens, a linguagem e as situações do desenho animado 
podem ser consideradas pesadas para o público mais jovem, o grande consumidor tanto de 
quadrinhos quanto de animação:  
 
- O Angeli diz que seu universo de HQs e tirinhas funciona bem com crianças também, mas 
devem ser crianças esclarecidas. Não pensamos em censurar nada em função de público. Há 
grande chance de o filme ficar com indicação de 18 anos. Será o primeiro filme de animação 
brasileiro a ser proibido para menores. O Fritz the cat (do americano quadrinista Hardold Crumb), 
da década de 70, foi o primeiro impróprio para menores nos Estados Unidos.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 11 abr. 2006, Caderno B, p. B8. 
 
 


