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N unca houve alguém como Homer Simpson. Ele
não é bonito, nem esperto, nem rico. Pior.
Nem de carne e osso ele é. Mas nada disso

o impediu de ser uma das figuras mais populares
do mundo nos últimos 14 anos, desde o surgimen-
to da série cômica mais longa e bem-sucedida
da TV mundial, "Os Simpsons", que al-
cança este mês no Brasil a marca de
três centenas de episódios.

Para comemorar a populari-
dade dos Simpsons, preparamos
duas surpresas para as páginas
seguintes: uma entrevista bem-
humorada com o próprio Ho-
mer Simpson, em que ele expõe
toda a sua verve, e um bate-papo
com Matt Groening, o "pai" de Ho-
mer e criador da turma toda.

Além de ser um seriado de sucesso, os
personagens criados por Groening viraram
ícones do mundo pop, gerando centenas
de produtos com todos os integrantes da
família Simpson, além das coletâneas em
DVD com os episódios da série. A caixa
com o terceiro ano dos Simpsons chegará
às lojas a tempo da comemoração que a
Fox prepara para o episódio 300. 

Mais impressionante, os fãs adoram não
só a família - formada por Homer, Marge, Bart,
Lisa e, bem..., a bebê Maggie - como também
as dezenas de coadjuvantes criados ao longo
das centenas de aventuras. Assim, o Senhor
Burns, o palhaço Krusty, e o vizinho bonzinho
Flanders tornaram-se também populares. 

Com tanta popularidade, alguns dos per-
sonagens acabaram sendo usados em cam-
panhas diversas e o criador da turma confessa
que não gostou muito. "Muitas coisas que saí-
ram dos Simpsons foram interpretadas de for-
ma errada. Bart foi usado por vegetarianos com
frases como `não coma vacas!’ e houve slogans
pró e contra a guerra. Eu queria que isso não tives-
se acontecido", analisa Matt Groening. 

Confira a seguir o que passa pelas cabeças dele e de
sua criação mais engraçada, o enrolado e adorado Ho-
mer Simpson, em entrevista gentilmente cedida pela Fox.

“OS SIMPSONS”
É A SÉRIE MAIS

LONGA DA
HISTÓRIA DA TV

AMERICANA

OS SIMPSONSESPEC IAL
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Qual o seu conselho alimentar para to-
dos os homens que têm a sua idade?
Quero que mantenham suas mãos lon-
ge da minha comida!!!

Como um técnico que trabalha em
uma usina nuclear, onde você acha
que está o futuro do setor de ener-
gia? Faça segredo, por favor, mas
eu descobri uma fonte de força ili-
mitada... E está em minha própria
casa! É uma pequena conexão na
parede, perto do chão, na qual

você pode conectar seus
eletrodomésticos.

Diga quais foram
os momentos
mais marcantes
que você já vi-
veu. Os nasci-
mentos de meus

três filhos - Bart,
Lisa e... hummm...

a bebê Lisa.

Agora confesse. Você secreta-
mente admira o Ned Flanders,
não é? O Flanders?! Você está
maluco? Acha que eu o admira-
ria só porque ele é um homem
bonzinho? Com aquele bigode es-
petacular... E aquele lindo, embo-
ra másculo, jardim... E sua sensual,
pequena... Ei! Eu te odeio por ins-

pirar esses pensamentos em mim!!

Qual é a sua maior qualidade?
Bom, com relação a essa pergunta

eu diria que é meu temperamento
equilibrado... Agora chega!! Pare com

essas perguntas imbecis!!!

Qual foi o melhor conselho que você
já recebeu na vida? HOMER: Não en-

gula nada maior do que seu punho.

Qual foi a melhor decisão que já to-
mou? Comprar todas aquelas ações
de empresas da Internet. Aliás, eu
não verifico as cotações há algum
tempo. Quanto será que aquela pa-
pelada está valendo?

Qual a melhor coisa por ser Homer
Simpson? Quando eu compro um
cinto, tenho certeza de que ele va-
le cada centavo que gastei.

Qual o segredo de um
casamento bem-su-
cedido? O do meu
casamento é a ca-
pacidade sem fim
que a minha ama-
da Marge tem de
perdoar as besteiras
que eu faço.

O que você espera de seus fi-
lhos quando eles crescerem? Es-
pero que sejam pessoas felizes
que, na minha velhice, vão me
tratar  com todo o amor, cuida-
do e respeito que eu nunca de-
diquei ao meu pai...

De onde vem o alto nível de in-
teligência da sua filha Lisa? Eu
pensei muito nessa pergunta e

consegui chegar  a três possibili-
dades: a Lisa é um presente de

Deus, um gene recessivo ou en-
tão é uma anã superespiã russa.

Conte-me algumas curiosida-
des a seu respeito. Eu só tra-

balhei por três dias este ano e
posso devorar uma vaca intei-

ra em menos de dez minutos.

LIZ TAYLOR, 
TONY BLAIR E O

GRUPO U2 JÁ 
PARTICIPARAM

DA SÉRIE 
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Leia sobre a programação especial de 
Os Simpsons na página 97 •E • Fox

N O V E M B R O

DAFIQUEM LONGE
MINHA COMIDA
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Como se sente em ter criado uma série que en-
tretém milhões de pessoas há 14 anos?
MATT GROENING: Hoje temos escritores que são
jovens o suficiente para dizer "cresci assistindo aos
Simpsons". Então, é estranho. Dei aula de anima-
ção para a turma da escola do meu filho de 11
anos e notei que essas crianças sempre os co-
nheceram. Isso é impressionante.

E você gosta de estar com crianças?
Quando eu vou a festas, fico sentado dese-
nhando para a molecada. Meu pai era um
cartunista e fazia desenhos animados,
mas sempre foi misterioso. Então,
tentei levar meus filhos para ver
o que eu faço, nos nossos es-
túdios. Justo quando eu come-
cei a me gabar que era um pai
fantástico, as crianças disse-
ram "papai, isso que você faz é
muito chato". Pare, por favor.

Alguma vez você sentiu que uma his-
tória foi longe demais e se arrependeu?
Sim. Fizemos um episódio no qual o
diretor Skinner revelava ser um im-
postor. Ele não é quem sempre
disse que era. Sentimos que não
estava funcionando e combi-
namos não falar mais nisso,
com exceção de agora, nes-
ta entrevista (risos).

Você acha que a série é me-
lhor hoje do que no início?
Em alguns aspectos, somos
melhores, sim. O problema de
fazer um seriado que está há
tantos anos na TV é que as pes-
soas sempre lembram de um mo-

mento do passado e aquilo vira o padrão de com-
paração. É difícil dizer que somos tão bons quan-

to nossas coisas favoritas, mas acho que sim. A ani-
mação é melhor, temos histórias bem estranhas. 

Você chegou a dizer que Bush [o atual presidente
dos EUA] nunca fez nada pelos pobres. O que vo-

cê acha dele e de Bush, o pai? 
Eu não sou fã de George W. Bush. Ele não recebeu mais

votos do que Al Gore [seu adversário nas eleições em 2000]
e não acho que seja um presidente legítimo. Mas culpar
Bush é o mesmo que culpar o boneco do ventríloqüo. O pro-
blema é ele estar cercado de pessoas que são da extrema
direita e mais violentas que o Pentágono. Não fico nem um
pouco calmo em pensar que já quiseram nos levar à guerra
no Iraque, pelo menos um ano antes de Bush assumir.

Homer deu uma surra no Bush pai. Será que ele vai
brigar com o filho também?

Conversamos sobre a idéia de ter Bush filho vin-
do atrás de Homer para se vingar (risos). Mas
acho que os dois acabariam amigos.

A série está sempre fazendo piadas a res-
peito de tudo e de todos. Vocês fizeram
um episódio sobre o Rio de Janeiro que

causou certa polêmica no Brasil.
Bem, já fizemos "Os Simpsons" em outros

países nos últimos anos e os escrito-
res sabem que vão escrever um

monte de coisas erradas. En-
tão, tentamos jogar várias

piadas que mostrem
nossa ignorância a res-
peito do país que os
Simpsons estão visi-
tando na esperança
de que o povo local
nos perdoe. Tivemos
problemas na Aus-
trália, no Brasil e te-

remos no episódio so-
bre a Inglaterra. Mas

nunca quisemos tratar o
Brasil com desprezo. q
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“VOU A 
FESTAS E FICO
DESENHANDO

PARA A
MOLECADA”

SIMPSONS SÃO MELHORES
HOJE DO QUE NO INÍCIO
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