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cantar sem a máscara do belo”. Rompendo o jejum virtual, a
perene iconoclasta Rita Lee, entrevistada “ao vivo”, reconhece
ter despertado a curiosidade pública pelas letras explícitas de
suas parcerias românticas com o marido Roberto de Carvalho,
como “Mania de você” e “Banho de espuma”: “As pessoas perguntavam: vocês faziam aquilo mesmo?”. 
Essas e muitas outras revelações e insights são extraídos pelo fino
bisturi da jornalista Patricia Palumbo na estonteante sequência
de entrevistas deste Vozes do Brasil: entrevistas reunidas. Dona
de cultura abrangente, não raro ela recorre a outros ramais da
arte para estimular o entrevistado a sair da zona de conforto
das respostas padronizadas, habituais na mídia de massa. 
E tem mais, muito mais. São 33 encontros das artes jornalísticas
de Patricia com ases de nossa música de diferentes latitudes
estéticas. Um passeio intenso e divertido pelo que se produz de
superlativo e desafiador na cultura do país. 
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é jornalista, crítico musical e poeta,
com livros publicados nessas áreas. Trabalhou em alguns dos
principais veículos da mídia nacional. 

Patricia
Palumbo

Em nova edição revista e ampliada, Vozes do
Brasil: entrevistas reunidas apresenta um pouco da
vida e da obra de algumas personalidades da MPB
por meio de entrevistas realizadas pela jornalista
Patricia Palumbo, que há vinte anos comanda o
programa de rádio homônimo e acompanha a
cena musical do país. Os textos compilados neste
volume revisitam conversas que ocorreram desde
o início dos anos 2000 até outras mais recentes
– e inéditas –, trazendo ao leitor um panorama
musical contemporâneo.

Cabelo esticado, saia longa, sapatinho, a indômita Mart’nália,
creiam, encarou na adolescência um recital de piano clássico.
E entrega que o pai, Martinho da Vila, “não toca violão, não toca
cavaquinho, não toca piano, não toca nada, ele toca o pandeirinho dele e muito que ruim, e um tamborinzinho de mão, ele
nunca pegou num instrumento pra valer”. Por isso, o classifica
como “fenômeno”: “A melodia que ele faz é tudo torta e tudo
lindo”. A mística Elba Ramalho não quer mais ser julgada pelo
que representa na cultura nordestina ou na cultura popular brasileira, “mas pelo quanto me dou ao próximo”. Itamar Assumpção
recusou-se a falar de poesia (“não sou poeta, não”) e reconheceu
ter lido muito pouco: “A música leva a um universo sem palavras.
Percebi a transa entre o espírito e a fala humana. É só o invisível”.
Por sua vez, Cássia Eller tinha uma fixação: “Tudo acontece em
tempo de compasso musical. O tempo que se tem pra atravessar
a rua até aquele carro chegar aqui, fico pensando em música.
Não é trilha. São cálculos matemáticos”. Para Marina Lima, “a
música é o mar, as embarcações são as letras”. Mestre percussivo,
o pernambucano Naná Vasconcelos decretou: “Batuque não é
comigo. Som é timbre. Normalmente, quando estou com outras
pessoas tocando música delas principalmente, procuro fazê-las
entender que toco mais quando não toco”.
Refinada cantora, Ná Ozzetti hierarquiza a voz como primeiro
instrumento: “O resto é consequência do que você absorve, de
como você vê, do reflexo do momento, de como você se sente”.
Ícone da nova MPB, Mônica Salmaso, sumidade canora que age
como instrumentista, ouviu muito Beatles, Stevie Wonder, The
Mamas and The Papas, Simon & Garfunkel e desvelou ainda
mais inesperadas paixões ocultas por dois escultores vocais: o
americano Bobby McFerrin e a portuguesa Maria João. Para Zeca
Baleiro, a ideia de permanência da obra do compositor é uma
das coisas mais fascinantes: “É como entrar num prédio e ouvir
o porteiro assobiando Noel Rosa”. Em sua linguagem hiperbólica, o rapper Criolo descreve o transe do palco: “Eu acho que o
corpo expurga, o corpo sofre, porque o verbo ainda é falho para
descrever o sentimento”. Já a cantautora Adriana Calcanhotto
(“minha música não é cinema, minha música é imagem”) confessa ter procurado fugir ao estereótipo: “Quando comecei a
fazer os meus espetáculos, o que fiquei buscando foi um experimento com a coisa de cantar, sem pensar no canto. Eu queria
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POESIA E MÚSICA NASCERAM UMA PARA A OUTRA?

A letra,
dissociada da canção, tem tanto valor quanto um poema? Essa pergunta sempre me vem à cabeça quando ouço uma canção da qual um dos autores é poeta.
Numa tarde de dezembro em São Paulo, num estúdio cercado de livros de cima
a baixo, tive o prazer de conseguir algumas respostas conversando com o cantor, compositor e poeta Arnaldo Antunes. Nas prateleiras, uma linda coleção de
livros de música, romances clássicos, filosofia e poesia. Arte para todos os lados.
Sentado numa cadeira de balanço vermelha, Arnaldo falou de seu trabalho solo
depois dos Titãs, do concretismo nos arranjos de suas canções e de como as novas
ferramentas servem ao seu processo criativo, que é gráfico e musical, de esforço
e inspiração. “Poesia concreta, prosa caótica?” Não. Uma conversa clara e afiada,
mas cuidadosa no momento de falar de preferências artísticas. São muitas as
fontes. É só olhar em volta para conferir. Arnaldo Antunes é uma figura ímpar.
Um intelectual que faz música pop. Um cara de cabelos arrepiados, fascinado
pelo computador e por Augusto de Campos. No palco, um personagem com
uma dança esquisita e um vozeirão. Como convivem nesse artista a criação e o
cotidiano? No livro As coisas, Arnaldo escreveu: “O girino é o peixinho do sapo.
O silêncio é o começo do papo”. Depois de um bom café e quase duas horas de
conversa, saí de seu estúdio com autógrafo, desenho e beijo no livro de poemas.
Na cabeça, “cacos vozes sílabas tudo esqueletos rítmicos partículas voz”. 
Entrevista realizada em dezembro de 2000. 

Arnaldo Antunes   47

Arnaldo, eu vi na sua estante uma edição de Os escritores, uma série de
entrevistas da The Paris Review. Esse foi um livro que me inspirou para
realizar este projeto. É
 muito legal, é um livro delicioso. 
Tem uma descrição do Hemingway em que ele está escrevendo em pé, com
a máquina na altura do peito, gastando sete lápis número dois num bom dia
de trabalho. Que barato… 
O que é um bom dia de trabalho para você? O
 lha, se eu fizer uma coisa que me
satisfaça criativamente, já terá valido o dia. Uma frase, uma ideia ou uma melodia
de que eu goste, um pedaço de uma coisa que virá depois, a solução de um poema
que ainda não estava resolvido… E há os dias em que a gente recebe um retorno
de trabalho – esses também são bons. Às vezes o dia até vale muito mais, a gente
consegue fazer um texto de quinze páginas ou compor três músicas, mas é exceção… Se eu fizer alguma coisa que me satisfaça, como achar a palavra certa para
um verso, por exemplo, também já vale o dia. Há ainda os outros retornos, como
quando ouço uma música minha que alguém gravou… fico muito contente. 
Como você fica entre a poesia e a música? Para mim é evidente que a sua
música se alimenta de um repertório poético, mas existe um limite entre
as duas expressões artísticas? Para mim, são duas linguagens muito diferentes.
A palavra nas canções está muito impregnada da sua realização sonora, está associada a aspectos melódicos e tudo isso. Já a palavra no papel tem outro código, de
aspectos visuais. Minha poesia sempre se preocupa com a materialidade gráfica.
São linguagens muito distintas, e para cada uma existem condições de mercado
muito diferentes. A vendagem de um disco é infinitamente maior que a de um
livro de poemas ou coisa assim. No Brasil, a música popular tem penetração
muito maior que a poesia. Ao mesmo tempo, existe um território comum que é a
palavra – quer cantada, quer impressa, quer lida numa tela em movimento como
no caso do vídeo Nome, que eu editei e, com isso, realizei essa coisa do movimento
na palavra escrita. É algo que já tende à música, embora seja coisa visual. Em todas
essas circunstâncias, existe em comum o trabalho com a palavra, fazendo que haja
territórios de trânsito compartilhados. Muitas vezes a poesia pode virar canção; às
vezes elas se misturam, uma coisa acaba se alimentando um pouco da outra. 
Mas o que começou primeiro na sua vida? Ah, veio tudo junto! Comecei a
escrever os primeiros poemas ainda adolescente, mas a música veio logo depois.
Na mesma época, aprendi a tocar violão. Acho até que a música veio como uma
necessidade de entoar, de dar ao verbal uma carga de significação que só a melodia podia dar. Logo me interessei em fazer canções. Conheci alguns dos Titãs
já na época do colégio Equipe, e começamos a fazer música juntos. Eu estava na
mesma classe que o Paulo Miklos. A música talvez tenha vindo como decorrência
do trabalho com a palavra, que foi o motor inicial. 
Você estava falando do vídeo Nome, em que junta movimento, música, imagem. Você também compôs aquela trilha maravilhosa para um balé do grupo
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Corpo. Ali, eu saquei uma sonoridade nova, um acento de música nordestina, talvez. Foi uma novidade ou isso já vinha de antes? Sempre lidei com
informações musicais muito diversas, e tento buscar uma linguagem original que
seja minha dentro desse universo de conviver com diferenças, que foi na verdade
o que me formou, uma convivência com música popular de diversas áreas. Sempre
gostei de escutar rock’n’roll, samba, funk, reggae, música erudita, tango. Nunca fui
muito de gênero. É natural que o que eu faço reflita um pouco dessa coisa mais
diversificada, mais múltipla. A trilha para o Corpo foi feita com outra intenção,
era para ser dançada. Não foi como compor canção, que você faz de maneira mais
descomprometida. Acabou se tornando algo que privilegia muito o primitivo. Senti
o tempo todo que havia ali uma coisa meio indígena, meio Xinguzão, pé no chão
– uma coisa de ritmo muito primário. Trabalhei fragmentos separadamente, para
fazer uma peça grande, que ficou em 42 minutos. Desde o início eu a queria grande,
mas, muitas vezes, trabalhando as partes em separado, surgia alguma outra coisa
na hora de juntá-las, porque aquilo podia gerar outros momentos. Acabou ficando
uma trilha que muda sem que a gente se dê conta disso – quando vai ver, já mudou,
no fim essas passagens ficaram muito fluidas, e isso eu achei interessante. Mas há
várias outras coisas, um lance de vozes que lembra música oriental, e o oriental, por
ser mais modal, lembra coisa nordestina. Há uns flertes com algumas áreas assim.
O samba de roda que aparece no final, junto com a série de vozes sobrepostas, tem
um clima de feira, ao mesmo tempo em que são recitados trechos de um poema.
Outra coisa muito própria da trilha é a percussão feita com voz, cacos de voz que
eu ia cortando e editando – consegui isso graças ao programa de edição que eu e
o produtor Alê Siqueira gravamos. 
As maravilhas da tecnologia! É, a gente ficava horas editando cacos de vozes,
sílabas e tudo, criando esses esqueletos rítmicos só com partículas de voz. Foi um
procedimento que, para mim, abriu um território inédito e muito gostoso de trabalhar, muito fértil. Dá para realizar muitas ideias com esse lance de edição. 
É uma ferramenta nova. É maravilhoso. Você passa a compor já a partir daí,
muitas coisas nessa trilha foram compostas assim, da matéria-prima bruta. Depois
ficávamos brincando com os recursos de edição. 
Você tem alguma rotina de criação? Nenhuma! Não tenho horário. Quando
há alguma encomenda, fico cozinhando aquilo na cabeça. Preciso ter um tempo
ocioso para isso. É quase um ritual. Sempre acabo conseguindo fazer tudo no finalzinho do prazo, aos 45 do segundo tempo. Muitas vezes dá uma angústia… Não
sou desses que chegam e fazem de cara. Vou dormir pensando naquilo. Quando
há muitas coisas para fazer, eu me angustio porque não tenho essa serenidade
de viver a maturação de cada projeto. Gosto de fazer uma coisa de cada vez, porque senão fica meio enlouquecedor. Eu trabalho sempre com muitos rascunhos.
Quando vou fazer uma melodia, gravo inúmeras possibilidades até escolher a mais
adequada. Quando vou fazer uma letra, experimento muito até caber aquilo que

Arnaldo Antunes   49

ficou realmente satisfatório. Depois imprimo muitas versões gráficas e visuais do
que faço. Na verdade, não existe criação. Existe é muita recriação sobre a criação,
muito trabalho de eliminação do que está sobrando, de reestruturação das partes.
É um trabalho material que vem depois desse primeiro momento de banho-maria,
quando a coisa vai para a cabeça. 
Tem cara de poesia concreta: você vai falando e põe um pedaço aqui, outro
ali… É por isso que adoro computador caseiro. Para mim é maravilhoso, o instrumento mais adequado ao meu processo natural de trabalho, essa coisa de colagem,
de edição. Um bom exemplo disso é “Construção” do Chico Buarque, em que a
gente tem as partes e pode trabalhar com colagem de fragmentos. 
E a inspiração? Existem momentos mais intensos de sensibilidade, mas a criação
não depende necessariamente disso. Às vezes, você fica inspirado e não faz nada.
Outras vezes, você não está inspirado mas faz uma coisa que pareceu legal, e aí a
inspiração vem da própria criação. Não que haja relação direta entre
o momento da inspiração e o momento da criação. Não existe essa
correspondência tão direta entre estar inspirado e fazer. O que sempre
tem de haver é muito trabalho, uma coisa de concentração mesmo.
Prefiro a ideia de trabalho à de inspiração, a essa crença de que você
não é responsável pelo que realiza, aquela coisa de fazer por instinto.
Na verdade, as coisas não são assim. É preciso muito corpo a corpo
com a linguagem. Como ouço muita música todo dia, às vezes fico
buscando ver um pouco mais do que aquilo que me trazem. Há uma letra, uma melodia,
uma canção, mas fico tentando descobrir alguma referência que me lembre algo mais
ou, no mínimo, me abra a percepção para alguma coisa além daquela formuleta, um
pouco da retaguarda, da literatura, da vivência que está por trás… Para ser músico,
não basta ser só músico… Não me lembro direito, mas o texto de alguém – acho que
sobre poesia – diz exatamente isso: “Para fazer poesia, você tem que ser mais que
poeta”. A gente vê muito músico instrumentista que tem um talento absoluto no instrumento, mas que é totalmente primário na hora de fazer canção, porque canção é
outra história, é um desenvolvimento e um tipo de adequação da linguagem verbal
à musical. Assim como também há muita gente que é craque em poema escrito, mas
que na hora de fazer letra de música não consegue uma coisa que funcione direito.
Não adianta você saber muito só de poesia ou só de música instrumental se não tem
esse exercício de conjugar uma coisa a outra. É engraçado isso. Às vezes, uma letra
muito mais banal pode dar numa canção muito mais interessante do que uma letra
hipersofisticada que foi musicada inadequadamente e não convence. 
Você disse que é de ouvir rock, funk, pop, samba e tudo o mais… Como é isso?
É uma coisa do Brasil, não é só minha. A gente convive com essas diferenças por
formação cultural. Pelo menos na minha geração, crescemos com esse trânsito entre
as diferenças, já até meio desvirginados, porque é uma geração pós-tropicalismo,
que era pós-bossa nova, que também já fazia uma ponte entre as harmonias do jazz
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e o samba… A gente tem essa diversidade arraigada na própria cultura. O repente
nordestino é mais ou menos parecido com o que fazem no rap dos grandes centros.
O baião, o xote etc. têm uma coisa próxima do reggae. Dá para fazer várias outras
associações. A própria música que chamam de brasileira é uma combinação de
coisas africanas e indígenas. Na formação cultural do brasileiro há esse hibridismo.
Para mim é algo absolutamente natural, mas não é uma característica só minha.
É uma coisa… 
De geração? D
 e cultura e, sim, principalmente de geração, porque a gente vem do
tropicalismo, que valoriza esse convívio não traumático com as diferenças e essa
possibilidade de fazer contrabando de uma área para outra. 
No show Segundas intenções, o Ed Motta faz uma brincadeira interessante.
Em certa altura, um cara pega o tirol para batucar, e aí o Ed fala: “Isso mesmo,
meu filho. Toca isso aí porque assim vão dizer que estou fazendo música
brasileira…”. O pior é que tem gente que insiste naquele tipo de preconceito ou
de compartimentação. 
Quais foram as suas influências musicais mais marcantes? Acho que as primeiras foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, junto com os Beatles,
os Stones, Jimi Hendrix, e me lembro de que, menino ainda, ouvia Roberto Carlos,
a jovem guarda… As gerações anteriores eu só vim a ouvir um pouco depois: João
Gilberto, Tom Jobim, o samba e a canção popular desde a década de 1920 e 1930
até a bossa nova. Isso aí abrange Noel Rosa, Lamartine Babo, Lupicínio Rodrigues,
Geraldo Pereira, tanta coisa de Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus.
Esses três últimos eu cheguei a ver ao vivo, num show maravilhoso lá no Equipe
ou coisa assim… E Elton Medeiros. Depois ouvi muita coisa mais: Luís Gonzaga,
música nordestina, baião, um negócio forte pra burro. Lembro que ouvi uma coleção
da gravadora Marcus Pereira que tinha música de cada parte do Brasil. E Paulinho
da Viola, Luiz Melodia, as pessoas que estavam fazendo música nos anos 1970 e
mesmo antes: os Mutantes e depois Rita Lee, Tim Maia, Walter Franco. Em seguida
o Arrigo, já na década de 1980, e as coisas dos meus contemporâneos ali, o rock
brasileiro, o Cazuza, o Renato Russo, a Legião, o Barão Vermelho, os Paralamas, o
Herbert, o Lobão. Depois, nos anos 1990, as bandas novas que foram surgindo, a
coisa do mangue beat, o Chico Science, a Marisa Monte, a Cássia Eller. E já ia me
esquecendo de Jorge Ben e Jorge Ben Jor… Cada um desses nomes é um universo.
Veja o João Gilberto, por exemplo. Aquilo é um negócio enorme, é um mergulho, e
houve épocas em que não ouvi outra coisa. E os primeiros discos da Gal então?!…
Dificilmente vou ter outra vez uma relação como aquela que, adolescente, tive
ouvindo o disco Fatal. Ou como a primeira vez que ouvi o Chet Baker… São descobertas que vão formando a gente. 
Ainda hoje pintam descobertas desse tipo? Acho que sim, mas não com tanta
intensidade, ou pelo menos não com a saudade daquele tipo de primeiro contato,
uma coisa de descoberta da adolescência, da juventude. 
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Você acha que já foi tudo feito? Claro que não. Ainda há muito por fazer. Surgem
novas tecnologias, gerando novas informações. Estão sempre retrabalhando a tradição, o que pode ser criativo de uma forma inédita. A gente vê isso acontecendo.
Há, por exemplo, o Lenine, o trabalho da Nação Zumbi e de várias pessoas que
estão aí. Acho até chata aquela pergunta sobre influências porque eu começo a
falar e esqueço tantos nomes… Eu gosto do Chico César, da Adriana Calcanhotto…
Há muita gente que está fazendo coisa legal, muita gente que fez coisa importante.
Olha aí, esqueci também o Tom Zé! Ontem mesmo, eu estava ouvindo o disco
tropicalista dele. Muito bacana. 
Ouvindo tudo isso, vejo que você percebe que a música brasileira continua
em movimento e que coisas boas continuam sendo feitas. Eu ia justamente
perguntar o que você acha daquelas afirmações de que não se fez nada de bom
depois do tropicalismo, de que hoje só se imita e de que os anos 1980 foram
uma fase de repetição e de marasmo na música brasileira… São comentários
muito saudosistas, coisa das viúvas dos movimentos. O Caetano dizia muito bem
que o tropicalismo era um movimento para acabar com os movimentos, e a partir
daí a diversidade se instituiu como uma forma de realidade cultural com que a
gente convive no dia a dia. O tropicalismo veio trazer um pouco essa possibilidade
de convivência na diversidade que compõe a cultura brasileira, de sair um pouco de
certos “territórios”, fazer uma série de pontes entre o alto e o baixo repertório, a coisa
culta e a popular. Antes havia muita divisão, muito preconceito. Com o tropicalismo,
a desmistificação ocorreu mesmo. É um absurdo, uma “cegueira auditiva”, as pessoas
dizerem que não estava acontecendo nada na década de 1970. Será que não viram
nenhuma novidade no trabalho do Luiz Melodia, do Tim Maia, da Rita Lee, do Raul
Seixas, do Walter Franco? Ou em toda a obra do Ben Jor naquela época, que para
mim foi o período em que ele fez as coisas mais maravilhosas, discos como África
Brasil ou Tábua de esmeralda? Toda a produção posterior de Caetano e Gil, ou dos
tropicalistas de forma geral, estava acontecendo com uma série de autorrenovações,
desafios novos que eles iam propondo a cada um dos discos daquele tempo, como
o Joia, o Qualquer coisa, o Expresso 2222, o Refazenda, o Refavela. Você tem ali o
desenvolvimento individual dos protagonistas do tropicalismo, convivendo com
o pessoal mais novo que foi pintando. E isso tudo só para falar dos anos 1970. Na
década de 1980, havia esse meio em que eu estava inserido, que era o das bandas
de rock e tudo o mais, que teve uma produção muito bacana, com muita novidade
também. E houve outros nomes, que não estavam naquela coisa do rock’n’roll, como
o Arrigo, o Itamar Assumpção, o grupo Rumo, Luiz Tatit… Novidade há o tempo todo.
Nos anos 1990, você tinha o Lenine, o Planet Hemp, a Nação Zumbi, o Mundo Livre,
a Marisa Monte, a Cássia Eller… Houve também o Chico César, o Zeca Baleiro, uma
série de outras coisas que apareceram… Pô, o Carlinhos Brown! Como foi que não
falei dele? Aquilo é um universo para mim, é uma usina de novidade, de criação,
de potencial artístico. Ninguém que mencionei está no formato “movimento”, mas
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acho muito mais saudável que a novidade possa se dar em muitas direções, sem
aquela coisa de apontar o futuro: “Ah, a onda agora é essa…”. O futuro vai para lá
ou para cá, e a tradição aponta numa única direção, para uma ideia evolucionista
de cultura. Acho isso errado. É muito mais interessante e saudável que a novidade
possa estar disseminada em vários caminhos diferentes, que a gente possa conviver
com uma diversidade de caminhos e perceber ali a renovação das formas estandardizadas, dos clichês, de tudo. Para mim, aquele tipo de comentário saudosista
não faz nenhum sentido. 
Você falou de preconceito. Num primeiro momento, a crítica disse que o disco
novo da Marisa Monte (Memórias, crônicas e declarações de amor) está lindo,
perfeito, mas que tem um apelo popular que, para alguns pensadores da música, não bate com qualidade. Você é parceiro da Marisa e tem músicas no
disco que são sucesso popular. Incomoda esse preconceito, a crítica, aquela
coisa de jornal? Eu me incomodo com a burrice em qualquer área. E fico ainda
mais incomodado quando ela vem da imprensa, porque é uma área que deveria ser
a porta-voz de uma inteligência, de um parâmetro crítico. Muitas vezes, a gente
lê coisas que não têm o mínimo embasamento e que até partem para a agressão
pessoal. Isso irrita, não importando se é na televisão, no jornal, na convivência
diária, no telefone, na propaganda. Existem exceções, é claro. Há críticas que são
interessantes. Não importa se falam bem ou mal, o que interessa é que tenham
argumentos um pouco mais bem formulados, um pouco mais… 
Consistentes? É, que tenham um pouco de parâmetro mesmo. Falta criar parâmetros para avaliar a qualidade artística. Toda nova manifestação artística
que aparece faz a gente reestruturar os parâmetros, para dar conta criticamente
daquilo, entendeu? Falta um pouco desse jogo de cintura na crítica, e aí fica
chato, é uma coisa um pouco decepcionante. A gente espera coisa melhor, em
especial quando vai a outros países e lê críticas muito mais bem formuladas,
muito mais sérias. 
Você lê as críticas? Leio, torcendo para que sejam melhores, mais inteligentes.
Acho importante ter retorno crítico. O papel do crítico poderia ser grandioso,
bacana, muito mais sério do que as pessoas fazem crer no Brasil. Poderia haver
um debate interessante com o meio escrito e com a música popular. A imprensa
pode ter esse papel de questionar não só a estética mas também a função social
da música popular, que é uma coisa muito forte no Brasil. Essas coisas merecem
reflexão, debate e tudo o mais. Eu sempre leio com essa esperança de encontrar
uma resposta mais qualificada. 
Onde é que você encontra aquele retorno crítico? Nos parceiros? Em quem?
Em alguns críticos, mas não vou ficar simplesmente dizendo: “Ah, eu gosto de tal
pessoa…”. Também encontro nos amigos, nas conversas, nos parceiros, nos livros,
em muitos lugares. Quando estava nos Titãs, era até engraçada essa coisa de agir
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coletivamente. Um servia de parâmetro para o outro. Você fica achando que uma
coisa está legal, mas aí vem alguém e discorda: “Não, isso não tem nada a ver”.
“E por que não?”, você pergunta, e assim por diante. Um vai lapidando a aresta
do outro. Cada um tem menos espaço para mostrar sua integridade total, mas a
seleção acaba muito bem lapidada de todos os lados. É uma qualidade que todo
projeto coletivo tem. Hoje eu encontro isso nos parceiros, nas várias pessoas com
quem convivo e com quem sempre falo de música. Sou muito interessado, leio
crítica de disco dos outros, ouço quase todos os lançamentos dos colegas. Mal as
coisas saem, eu já me interesso em ouvir. Também vou a shows sempre que posso.
Perco muitos, é verdade, por falta de tempo ou por estar eu também fazendo show…
É difícil a gente estar a par de tudo, mas sou muito interessado por qualquer coisa
que envolva música popular. 
E o preconceito contra o popular? É
 , de novo a barreira entre o repertório mais
culto e o popular… Acho que, na verdade, minha utopia é desfazer esse tipo de fronteira. Eu sempre quis realizar uma coisa pop, trabalhar uma linguagem que pudesse
tocar no rádio, aparecer na televisão, vender muito disco, falar para o maior número
de pessoas possível. E, ao mesmo tempo, não rebaixar minha linguagem, sempre
querendo um pouco elevar o gosto comum ou empurrar as fronteiras daquilo que
a gente chama de gosto comum. Às vezes você quer inserir alguma coisa que esteja
alterando a sensibilidade das pessoas e não só redundar naquilo que elas já têm
por estabelecido e sabido. Eu sempre quis fazer um pouco o
trânsito entre esses territórios. Nunca acreditei que, para uma
coisa fazer sucesso, precisa ser medíocre. Também acho uma
estupidez pensar que, se algo é um pouco mais interessante ou
mais novo, nunca vai fazer sucesso. A verdade é que o povo tem
muita sede de loucura – as massas gostam de novidade. Muitas
vezes, aquela mediação e aquela barreira são feitas pela mídia,
pela indústria mesmo, que tenta estigmatizar certas coisas e
popularizar outras. Meu trabalho todo é no rumo contrário a
esse tipo de compartimentação. 
Quando você era dos Titãs, o popular estava muito mais próximo. Mas hoje
o grupo, mesmo sem você, vende mais ou está mais nas rodas populares do
que o trabalho solo de Arnaldo Antunes… É, mas isso não depende só de saber
se o trabalho é ou não mais pop. Depende também de uma série de circunstâncias
mercadológicas, de como aquilo foi… 
Trabalhado? Isso. Acho que continuo fazendo um trabalho de apelo popular que,
potencialmente, é tão intenso quanto aquele. Não tenho o menor desejo de fazer
um trabalho para pouca gente ouvir ou para ser incompreendido. Nada disso.
Acredito que minha música continue tão popular quanto era na época dos Titãs.
Não vejo nenhuma diferença entre fazer músicas como “O quê”, “Pulso” ou tudo
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aquilo ao mesmo tempo e fazer músicas como “Socorro”, por exemplo. Para mim,
as segundas são até mais diretas, mais simples, mais banais mesmo – no sentido da
compreensão de canção popular –, do que aquelas outras dos Titãs que eu mencionei.
Portanto, é uma coisa muito cheia de nuances, não dá para avaliar assim… Minha
intenção continua sendo pop. Mas, quando eu saí dos Titãs, foi como se tivesse
recomeçado minha carreira do zero. Assim, estou seguindo passo a passo, tentando
vender meus discos e fazer meu trabalho. É bem mais difícil recomeçar quando
já se participou de um projeto que deu muito certo e fez muito sucesso. Mas tudo
isso são contingências do amadurecimento. Tenho sempre esse objetivo de não
abrir mão de qualidade artística naquilo que quero realizar. Ao mesmo tempo, não
tenho o menor desejo de estar fora do que as pessoas reconhecem como universo
pop. O que faço é música popular, e sinto isso nos shows: todo mundo canta, dança,
levanta. O meu contato direto com o público é sempre muito bem-sucedido. 
Você tem várias parcerias com o Carlinhos Brown, a Marisa Monte e a
Alice Ruiz, que é poeta. Como a coisa funciona? Vocês marcam encontro?
Se telefonam? Eu sei que a Rita Lee agora faz parceria por e-mail… Cada
música tem uma história diferente, e as coisas podem variar de parceiro para
parceiro. Eu adoro trabalhar com a Marisa e o Carlinhos. São talvez as pessoas
com quem, artisticamente, eu mais me identifico hoje em dia. São as pessoas de
quem me sinto mais próximo naquilo que faço e naquilo que ouço delas. É sempre
muito prazeroso. A gente compõe de vários jeitos, às vezes se encontrando e às
vezes trocando coisas a distância. Às vezes, faço a letra em cima de uma melodia
que alguém me dá. Em outras, faço uma letra e alguém musica, ou eu musico o
poema de alguém, ou dou uma melodia e alguém põe letra, ou
a gente se reúne e começa a fazer tudo junto. Às vezes, a banda
está tocando um som e eu começo a cantar em cima alguma
coisa que cabe ali. Há muitas formas de fazer música. Podem
acontecer coisas surpreendentes, como essas canções que fiz
com o Jorge Ben Jor e gravei no disco As árvores e o dinheiro.
Eram textos que eu tinha publicado em meu livro As coisas, e
o Jorge musicou sete deles e os mandou para mim numa fita.
Foi um presente maravilhoso, e acabei gravando duas daquelas canções. Quando
existe afinidade, a gente se encontra e faz. É sempre um desafio bacana, porque
existe também essa coisa de se adaptar à linguagem da outra pessoa. Acabo fazendo
coisas que não faria sozinho, e isso me dá outros incentivos criativos. É como se
surgissem outros Arnaldos, que, sem aquela parceria, não existiriam. 
O trabalho de compositor e o de intérprete são bem diferentes. Como compositor, você já teve música gravada por muita gente – Cássia Eller, Marisa
Monte… A Cássia até gravou “Socorro” antes de você. Como é ouvi-la cantar
uma composição sua? Ah, é superlegal! Fiquei absolutamente emocionado ao
ouvir essa gravação de “Socorro” e depois aquela de “Você partiu”. No último disco,

HÁ MUITAS
FORMAS DE
FAZER MÚSICA

Arnaldo Antunes   55

ela também canta “Um branco, um xis, um zero”, que é uma parceria minha com
a Marisa e o Pepeu. É sempre uma surpresa nova ouvir alguém interpretar uma
música sua. Toda interpretação também revela aspectos da música de que, muitas
vezes, eu nem me dava conta. Nesse sentido, a interpretação é quase uma composição. Da mesma forma, quando vou cantar alguma coisa, acabo inevitavelmente
dando traços muito singulares ao discurso que estou articulando ali. Às vezes, isso
também me faz querer cantar uma coisa que já foi gravada, como “Socorro”, por
exemplo, pela possibilidade de inserir alguma informação nova na minha interpretação, muitas vezes através do arranjo, do contexto… 
Como intérprete, você tem um vozeirão. Que cuidados toma com ele? (Risos.)
Olha, nunca tomei cuidado nenhum. Parei de fumar, mas isso foi mais um cuidado
com a saúde de forma geral, principalmente com o fôlego, que é muito importante
nos shows. Parei de fumar em janeiro de 2000, que foi o ano em que fiz 40 anos.
Estava na hora de parar, porque eu fumava desde os 16. Mas já estou doido para
voltar. (Risos.) Não sei, talvez volte e pare de novo. Sinto falta, adoro fumar… Mas
estou conseguindo. De resto, nunca tomei cuidado nenhum. Quer dizer, se tenho
vários dias de show em seguida, não posso tomar gelado e preciso me resguardar e
dormir. O sono talvez seja o cuidado mais concreto: quando durmo mal, fico mais
sem voz do que quando durmo bem. Também uso spray de própolis, limão, pastilhas,
essas coisas. Nos casos extremos, um gargarejo de água com vinagre. 
Você já teve aulas de canto? Nunca. 
Você percebe uma separação entre o Arnaldo que está lá no palco e o que
está aqui no cotidiano, essa coisa de persona? Claro. São circunstâncias totalmente diferentes. Não que eu esteja lá representando algum papel. Estou é sendo
tão integralmente eu quanto aqui, conversando com você, só que adaptado a outra
circunstância. É um Arnaldo tão verdadeiro quanto este, mas absolutamente outro.
Quando subo ao palco, eu me transformo por completo. É como se baixasse um
santo que sou eu mesmo, mas que é outro – sou eu sendo o outro. 
Essa persona é uma coisa que vem desde os Titãs… No palco, eu ajo de forma
muito intuitiva. Nunca ensaio nenhuma performance. Os movimentos, as expressões, os gestos, tudo é muito espontâneo. É o que a música me leva a fazer
naquele momento. 
Para você, o que é ser artista? Certa vez, numa entrevista de televisão, um
jornalista estava muito incomodado com isso de você fazer poesia, música,
vídeo, trilha para balé e não sei mais o quê. Você se virou para ele e disse:
“Se as ferramentas estão todas aí e se tenho a possibilidade de fazer tudo
isso, por que não fazer?” Ser artista está menos no que se faz do que em como
se faz. Acho que você pode ser artista lavando roupa no tanque ou sendo caixa
de banco. É muito a maneira com que se vive a atividade. É preciso gostar – esse
é o primeiro requisito. Tem gente que faz show de um jeito burocrático: exerce a
profissão, mas não está sendo artista. 
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A Zélia Duncan me contou que, antes de entrar no palco, ela busca uma
tristezinha lá no fundo, para poder sentir tudo que vai expressar. E tem
aquela máxima, as paixões passam mas as canções ficam. Assim, às vezes
a emoção que fez compor não é a mesma que vai… Fazer cantar. 
Isso! Como é que funciona? É, a canção é a mesma, mas a emoção muda sempre.
Para a gente que canta, cada show é diferente, exprime sentimentos diferentes, e
isso é sempre novo. É engraçado. Sempre acreditei que a técnica vem quando você
acredita no que está cantando. Assim, é como se eu acreditasse no consciente do
discurso que estou entoando ali. Agora, se fico muito preocupado em afinar e perco
o que a música está dizendo, então sai outra coisa. 
E a relação com o público? Ser artista de música popular o transforma em
pessoa pública. Você sai à rua e todo mundo sabe que aquele é o Arnaldo
Antunes. Como é o assédio? Ele incomoda? Alimenta? Ou isso depende do
momento? Olha, é sempre bacana. Numa música que fiz com o Lenine, há uma
frase que diz: “Gentileza é fundamental!”. A coisa é sempre carinhosa. As pessoas
vêm, e eu tenho que ser gentil com elas. Pô, vou tratar mal por quê? Eu não me
vejo assim. Sempre as recebo muito bem, e faço isso com prazer. É sempre um contato: converso e coisa e tal. Claro, quando vou a uma Bienal e vêm aqueles grupos
de escola, por exemplo, todo mundo pede autógrafo. Sei que vou ficar uma hora
dando autógrafo e não vou ver nada da exposição. Assim, nesses casos, não dou
autógrafo e explico: “Olha, não vou dar porque senão não vou fazer outra coisa. Me
desculpe, eu te dou um beijo, mas autógrafo, agora, não!”. O máximo que acontece
é isso. Mas em geral dou autógrafos e falo com as pessoas. Elas sempre chegam
de um jeito carinhoso, não têm o menor grilo. Claro que, se alguém vem agredir,
você fica chateado ou responde mal. Mas é muito raro isso acontecer, e o assédio
dos fãs não me incomoda. 
Você se preocupa com o caráter efêmero ou perene do seu trabalho? Não, eu
não penso nesses termos. Penso é na atuação que ele vai ter ali. Se vai ficar ou não,
se vai fazer sucesso agora, daqui a dez anos ou nunca, é uma coisa muito imprevisível. Acho que esse tipo de preocupação é muito mais de político ou de publicitário.
Sabe como é: “Vamos procurar atingir o público-alvo durante seis meses, porque
depois…”. Claro, departamento de marketing de gravadora precisa pensar assim,
mas eu não posso. Tenho que fazer o que satisfaz minha ânsia artística neste ou
naquele momento. 
Quais são os seus poetas preferidos? Ah, não vou responder! Você já viu como
eu sofri com a música. Os poetas seriam outra lista, e eu iria esquecer todo mundo.
Por favor… 
Cite só dois ou três que você retoma sempre… Se você pensar em toda a história
da humanidade, tem de Homero a Dante e não sei mais quem… Entre os meus
contemporâneos brasileiros, o poeta que mais admiro talvez seja o Augusto de
Campos. Existem muitos outros, mas vamos ficar com o Augusto. 
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Você recorre à poesia cotidianamente? E
 stou sempre lendo uma coisa ou outra.
Procuro me manter informado sobre o que está sendo publicado, principalmente os
livros de pessoas que admiro ou com quem tenho alguma afinidade. Recentemente,
por exemplo, saiu o livro do Frederico Barbosa, de que gostei muito. Foi lançado
também o livro do Aguinaldo Gonçalves, de que eu fiz o prefácio e que é uma obra
muito bonita. Houve o último livro do Waly Salomão, que foi bem legal… Assim,
eu acompanho os poetas da minha geração, as revistas que publicam poemas…
Ou então leio um poema do Gregório de Matos ou outras coisas antigas. Porque
poesia não é algo que você leu e pronto. É uma coisa com que se convive. De certa
forma, estou sempre buscando, relendo. É uma relação diferente daquela que a
gente tem com outros tipos de livro. 
Com os romances, por exemplo? É, se bem que alguns romancistas vale a pena
reler. O Guimarães Rosa, por exemplo. Com ele, eu tenho uma relação como a que
tenho com o João Cabral ou o Gregório de Matos: você vai lá e relê. Machado de
Assis é outro: volta e meia, dá vontade de reler um conto. Há mais nomes muito
fundamentais, como o Borges, por exemplo. 
Será que essas relações com coisas fora da poesia acontecem porque às
vezes ela independe da forma? Você consegue encontrar poesia na prosa,
na música instrumental, nas artes plásticas? Olha, eu acho que a poesia pode
até prescindir do verbal, mas ela precisa ter uma relação de significação que seja
verbal. É claro que a poesia sofre influência das mais diferentes áreas do saber e
do fazer artísticos. Às vezes, ela pode se inspirar no cinema para algum tipo de
corte, alguma montagem diversa. Ou pode tender para a música, caso se tenha um
trabalho melódico. Ela pode ser influenciada pelas mais diferentes linguagens ou
tender para elas. Pode também vazar do livro, que é seu veículo mais tradicional,
para outros suportes, como um quadro, uma gravura, um vídeo, uma instalação,
uma canção popular. Mas ela tem suas características próprias, que são um trato
especial, um uso muito específico da língua. Como eu disse, essa forma pode até
prescindir do verbal. Mas não pode prescindir de significação, de um tipo de significação que é característica do raciocínio e da sensibilidade poéticos. 
E a forma musical que você busca? Como é que você pensa e elabora o seu
trabalho musicalmente? Nunca trabalhei com arranjador. Nos Titãs, a gente
sempre fez os arranjos coletivamente. Na carreira solo, sempre trabalhei com os
músicos que convido para tocar comigo. Assim, o arranjo é sempre feito de um
jeito meio coletivo. Quando saí dos Titãs, eu me senti muito livre. Fiquei até chato,
porque queria ter domínio de tudo. Queria controlar demais essa questão dos
arranjos. Com o tempo, fui relaxando. Mas meu primeiro disco foi neurótico, eu
queria o controle absoluto sobre cada detalhe. Hoje, deixo que a sonoridade fique
mais aberta para participação. Permito que o produtor intervenha um pouco mais.
Fui ficando um pouco mais razoável nessa coisa de liberar os músicos e o produtor
para trazerem à canção aspectos que eu não esperava encontrar ali. 
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É aquela história das interpretações… É, agora eu deixo isso acontecer num grau
maior. É uma coisa que estou aprendendo aos poucos. No último disco solo, já não
fiz a capa. Nos três primeiros, eu e Zabba tínhamos feito as capas juntos. 

Aliás, você tem uma parceria muito forte com a sua mulher, não? Ela toca e
canta na banda desde o começo da minha carreira solo. Também fazemos juntos
muitas coisas gráficas, alguns projetos dos meus livros, dos discos. É muito gostoso nós podermos fazer shows e turnês juntos. E eu adoro as coisas que ela faz no

teclado. Isso sempre traz novas luzes para os arranjos. 

“PALAVRAS, CALAS, NADA FIZ…”

Penso nessa canção de
Caetano na voz de Cida Moreira enquanto leio esta entrevista com Criolo. Comecei
nossa conversa sobre versos e verbos. Ouvi dele que as pessoas são como livros,
e criadores são também estantes para o conhecimento. As conversas, seu universo em expansão, a realidade do lugar onde cresceu, seus pais, a liberdade de
pensamento e muita atenção com tudo. Nesse encontro precioso, ele me diz que
as canções são donas do seu tempo, que é preciso respeitar a ótica de todas as
pessoas, e acredita muito nessa revolução de amor que a arte proporciona e que
também a educação pode proporcionar ao nosso país… Como não querer bem?
Como não prestar atenção ao que diz esse artista? 
Entrevista realizada em junho de 2015. 
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Eu tenho a impressão de que para você o verbo tem uma grande importância,
a palavra, e me parece às vezes que a música para você é o veículo para essa
palavra acontecer, para essa palavra tomar o seu caminho. O que você acha?
A palavra cria o sentido, não o dela somente, porque alguém inventou tudo isso,
mas ela cria um sentido outro, que compactua ou não com o seu sentido inicial.
Quando essa emoção te toma, isso faz com que você tenha algumas pequenas
construções, e esse encontro de sentimentos que deságua numa ideia às vezes vem
com a melodia e se veste da palavra. Então talvez, sim, esse seja um caminho que
comece nessa coisa primitiva de criação, nesse marco zero, e faça sentido para
mim esse balbucio cotidiano. 
Eu te pergunto isso porque acabei de deixar na sua mão dois livros e vou te
trazer outro ainda. Eu tenho a impressão de que você tem essa ligação com a
palavra desde menino. Fico imaginando você moleque, se era introspectivo,
se estava sempre cercado de livros, devia ter aquele momento, a agonia de
bater uma bola, soltar uma pipa, mas você já era ligado nisso? Talvez não
cercado de livros, mas era cercado de gente, e cada pessoa é uma epopeia, que não
cabe num livro. Eu era cercado de gente e, sobretudo, dos meus pais, que eram e
são, ainda estão comigo neste plano, quando for a passagem deles, vão continuar
também, porque isso se perpetua. Os meus pais são pessoas que amam pessoas,
sobretudo a minha mãe, ela está sempre tendo alguma ideia, sempre falando com
alguém sobre pessoas e as possibilidades infinitas que estão em órbita, desde
algo simples do cotidiano. Se está frio: “Meu filho, põe um agasalho, por mais
simples que ele seja, esta noite ele irá lhe aquecer”. Ela tem essa antena de rede
na cabeça dela, de conseguir sintetizar tantos pensamentos de pessoas que ela
visitou em tantos livros, e de pessoas que ela visita na face da Terra, que vão além
desse papel e da caneta. Então eu sempre fui muito incentivado ao processo do
pensar. Esse processo é extremamente importante porque você percebe que tem
imaginação, e essa imaginação pode fazer com que as faíscas que você vê quando
criança, as faíscas de uma bala, que chamam de perdida, mas nenhuma bala é
perdida, perdidos somos nós que apertamos os gatilhos, você possa imaginar que
aquele fogo que é cuspido é uma estrela cadente, que talvez esteja passando nas
suas vistas, por você ainda não ter a maldade tão presente, e não ter a malícia que,
dependendo de onde você crescer, você é obrigado a ter para sobreviver. Quando
você tem esse incentivo ao pensar, esse incentivo à poesia que o olho pode captar,
existe uma mudança de como se enxerga o mundo. Depois, mais para a frente,
perde um pouco disso, porque depois a gente tem que tentar entender como a
gente tem que se proteger, talvez não deste mundo, mas neste mundo e vice-versa.
Eu convivi com uma mulher maravilhosa que me incentivou ao exercício desse
pensamento. Então, quando a emoção me toma de modo natural, esse balbucio
vem com algumas palavras, algumas frases e algumas melodias, e assim para mim
faz sentido. Eu tenho muita dificuldade de me comunicar e de traçar algo linear
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em determinados momentos de diálogo com as pessoas, mas essa emoção que me
toma e deságua em canção parece que ela mesma já me acalma, por eu perceber
que ainda é possível mastigar a imaginação. 
Interessante isso que você falou agora, que você tem essa dificuldade de se comunicar eventualmente, numa entrevista, num diálogo, fora da sua expressão
artística. Mas não é porque o seu pensamento não seja claro, é talvez porque
você dá uma viajada, mas volta pelo tempo. É. Que assim seja então. 
Eu acho. Eu andei ouvindo umas coisas suas e gostei muito, eu separei umas
frases de uns temas seus, de uns raps seus. No “Tô pra vê” tem “Eu sou uma
arma que cospe a verdade”. Nisso eu entendi uma missão social na história, de ser cronista do seu tempo, da realidade social que está vivendo. Eu
tenho a impressão de que em alguns temas seus isso acontece, e acho que
essa frase “Eu sou uma arma que cospe a verdade” traduz um pouco esse
pensamento. É que a frase que antecede essa talvez nos contextualize um desejo
maior de dividir com as pessoas que na frente está o nosso desejo, na frente vai
o que nos move e o que nos emociona, que não é algo palpável, visível, comum,
um rosto. Quando eu falo do rap eu não sou uma estrela, sou uma arma. Essa é a
frase que antecede: do rap eu não sou uma estrela, eu sou uma arma que cospe a
verdade, que pega e que fala. É no sentido de que estar no palco é algo grandioso,
estar no palco é contundente, é poder reviver a oportunidade de conseguir um
espaço no palco, que é uma das coisas mais exigentes do planeta. Pode fazer com
que alguns esqueçam o porquê de tudo isso, que o mais importante não é o rosto
de quem recebe o holofote, mas a ideia do coração de quem quer que perpetue
minimamente um aguçar de pensar mais humano. 
É nesse contexto que o rap foi feito. É. E também é tudo que quem está escutando quer que seja. Um prato que mata a fome, ou uma latrina para receber o
que comeu, é sempre o olhar do outro que completa, não existe canção completa
se não chegar no outro. 
Para mim também, que sou só uma ouvinte, a minha parte é essa, ouvir.
Mas existe uma energia que se cria com o ouvinte. Você não é só ouvinte, ninguém
é só uma coisa, nós somos antenas que captam as energias vindas dos lugares
mais distantes. Uma canção é como uma estrela, quando você olha no céu e vê
aquele brilho, aquela estrela já se foi há tantos anos, mas aquele brilho ainda está
chegando aqui. Assim é uma canção, assim somos nós quando recebemos essa
energia dessa canção, e cada um num momento da vida vai desvendar uma face
desse brilho. 
Você falou do palco, e esse é um tema em que eu quero me alongar com você
um pouco, porque a sua presença de palco é realmente muito forte, e muitas
vezes bastante diferente desta presença aqui. Eu tenho reparado isso, fui a
vários shows seus, e fico sempre muito emocionada com a sua entrega ali
naquele lugar. Quero que me conte o que acontece quando você entra. Eu já
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O VERBO AINDA É
FALHO PARA DESCREVER
O SENTIMENTO

vi muita gente, antes de entrar no palco, fazer vários rituais,
pedir permissão, enfim, é um momento muito especial.
O que acontece contigo? E
 u acho que o corpo expurga, o corpo
sofre, porque o verbo ainda é falho para descrever o sentimento,
então no palco, quando a canção é executada, não é mais só essa
canção, é toda a energia de quando ela nasceu e a sua mutação,
porque começa a se transformar em coisa outra, e você vive esse
processo cotidianamente. Para alguns, o corpo demonstra o quão pequenos somos
ainda nesse processo de comunicar tudo aquilo que a gente gostaria de comunicar
e também não sabemos o que é, porque temos a sublimação do sentir. Talvez seja
por isso que, de um jeito ou de outro, o meu corpo me toma e eu deixo que ele vá
e viva essa experiência. 
Isso, eu imagino experiências diferentes de acordo com o seu parceiro
ali na hora, por exemplo, você já esteve com o Milton Nascimento, com
o Caetano Veloso, o seu grande parceiro, que é o Dandan, sempre ali.
Sempre, o Dandan. 
O brother, o cara que quase cresceu com você no palco. Então cada experiência
é uma experiência diferente. Que imprime em você, eu imagino, uma coisa
diferente. Coisas diferentes, completamente diferentes, mas são veredas que vão
nos levar à mesma praça principal, que é a emoção que a música nos oferece. 
Tem sido gratificante tudo isso que tem acontecido com você, no palco especialmente? Tem sido uma ação solidária que a vida me proporcionou dos 34
anos de idade para cá, tem sido um abraço, um afago, tem sido algo espetacular
na minha vida, emocionante. 
Eu fiquei muito impressionada no show na Vila Mariana, na estreia do
“Convoque seu Buda”, na primeira música estava todo mundo em pé, todo
mundo cantando as músicas novas. É verdade. Eu só tenho gratidão a essas
pessoas maravilhosas, existe uma conexão sincera e verdadeira, que não dá para
explicar. A composição sincera, a composição despida de uma preocupação que
não seja a sua verdade, que não seja esse movimento de contribuição com o todo,
eu acredito que ainda é o melhor caminho. 
Que dá o melhor resultado, porque há caminhos mais curtos, mas eu acredito
que, quando o caminho é de verdade desde o começo, esse retorno é de verdade também, não é fugaz. É. De verdade, a sua verdade, pois cada homem tem
a sua ótica, porque são palavras fortes quando falamos “homem”, quando falamos
“verdade”. Temos que ter esse respeito e esse carinho pelas pessoas que têm as suas
verdades e, portanto, escolhas diferentes. E nós estamos tão sofridos enquanto nação,
estamos tão desacreditados, que chega a ser difícil alguém acreditar realmente que
está de verdade em alguma coisa. Então é necessário ter carinho, sem exceção, por
todas as pessoas e respeitar a ótica de todas as pessoas, e seguir naquilo que você
acredita que vai fazer com que você ainda continue tendo oxigênio. 
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E ter tolerância. Quando você fala de acreditar, entender as verdades diferentes,
as opções diferentes, a gente tem que ter tranquilidade, compaixão, aceitar,
porque é diferente daquilo que é a sua verdade. É, é lógico que existe sangue
correndo nas veias. Mas também entender que a gente sempre tem algo para aprender, na verdade a gente tem muito mais para aprender com todos. Existem muitas
pessoas que pegam o caminho da fala mansa e o caminho da serenidade, o caminho
de acolher a todos, mas no fundo, no fundo não estão nem aí para a ideia do outro
e rola uma soberba. Mas não é isso, cara. Rola sangue nas veias e você tem que ter a
humildade de saber que a verdade é que você é um ser em construção, senão para que
essa vinda? Não faz sentido então você estar aqui. É complicado e ao mesmo tempo
é simples, mas a música “É o teste”, que amo muito e está no disco Ainda há tempo,
diz, logo na primeira frase: “A todo momento provar que sou tranquilo”, isso é muito
forte. E nós brasileiros vivemos isso, toda hora você tem que provar alguma coisa,
por mais que não tenha dito que você é isso ou aquilo, por mais que você não tenha
dado opinião, ou que você tenha, não importa. Mas isso é um campo vibratório, e a
gente não pode acreditar que esse campo vibratório é a totalidade, não é a totalidade,
a biodiversidade do pensar é maior, é muito maior. 
Quando você fala isso, eu me lembro de algumas falas do budismo, por
exemplo, que dizem dessa coisa da força da palavra, a força do pensamento,
a força da vibração, seja ela positiva, seja negativa, se você crê numa coisa
 verdade. 
e vibra, aquilo de alguma forma vai acontecer. É
Você tem fé? Tenho, eu tenho fé, se eu não tivesse fé, e a fé eu posso traduzir como
esperança, já teria me matado, que é para não dar trabalho para os outros. A fé
é uma energia maravilhosa que nos tira de muitas enrascadas. É uma das coisas
mais fortes de energia que o ser humano produz. Eu não estou falando de religião,
religião é uma das formas de você se confraternizar com os seus em preceitos de
determinada doutrina, filosofia ou pensar, nessa confraternização você se expressa
e constrói. Nós temos que respeitar todas elas, porque em todo lugar tem gente
maravilhosa, mas sabemos que onde tem ser humano tem erro. Estou falando de
algo que antecede a fé, a esperança, que não se explica, é algo que se sente. Eu
tenho muita fé. 
E religião, você tem? A minha religião é tentar ser 10% do que a minha mãe é para
o planeta. Se eu conseguir alcançar isso, vou me sentir muito realizado. 
Que maravilha! Ainda falando das suas canções mais antigas, eu quero falar do “Demorô”, que é uma música que traduz uma revolta, não é, Criolo?
É uma música brava, com palavrões, é uma raiva mesmo. É, foi escrita na
virada do milênio, então tem um pouco disso também. 
E acho que do que a gente falou aqui agora, da fé e de você acreditar nas
coisas que estão mudando na sua vida. Obviamente a raiva e a revolta vêm
e vão, mas eu acho que no rap há espaço para isso, na música há espaço
para isso. O que você pensa dessa vertente de expressão? Às vezes quem
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fala alto com você, quem puxa a orelha é porque é a pessoa que mais o ama, e às
vezes alguém está lhe dando uma facada no peito e sorrindo para você, e você
não acredita que a mão que segura a faca vem do mesmo corpo cujo rosto lhe
oferece um sorriso. Essa canção fala: “Ninguém vai me frear, ninguém vai me
dizer o que eu devo fazer nessa porra”, mas não é no sentido provocativo, é no
sentido de: olhem a nossa geração, nos deem oportunidades iguais, nós temos
discernimento e força para construir algo melhor, que vocês não fizeram, vocês
se omitiram. É nesse sentido. 
Tem várias músicas suas que estão nos álbuns novos mas que foram feitas
há bastante tempo, então eu queria conversar com você sobre isso. Há
canções que ficam esperando o momento para você… Elas são as donas de
seu tempo. Claro, conseguimos colocar um tanque de poesia, de romance, nós
somos uma estante, todo homem que é vaidoso por composição não percebeu
ainda que é apenas a estante de seu processo criativo. Cada uma tem seu tempo,
você concordando ou não. Tem tantas canções que eu já gostaria de ter gravado,
mas a gente é cheio de querer, a gente não tem querer, existe algo maior. Uma
canção para existir basta existir, e isso não está ligado a marcar horário no
estúdio e gravar, ela já existe. Porque, independentemente de essa construção
melódica e de essa construção de escrita existirem, existe um porquê que você
carrega desde pequeno, então todas as canções do mundo cabem no coração de
um vagabundo. 
“Não existe amor em SP”, por exemplo, como foi feita, quando e como ela
pintou? Essa canção nasceu quando eu estava no trem, saindo do Grajaú, e desci
na Hebraica-Rebouças, de lá eu ia a pé ou pegava outra condução até chegar à
Noel Rocha, no estúdio da família do Daniel Ganjaman, para encontrar o Marcelo
Cabral e o Daniel. Ao passar por alguns escombros eu vi umas nuvens grafitadas, e
daquele trem eu já estava vendo as coisas que a gente vê desde quando se entende
por gente; quem pega o trem às 4:40 ou quem pega o trem às 8:00 da noite entende
do que estou falando, mas não só a questão do horário, a questão da mobilidade,
a questão do cansaço físico, não apenas isso, mas quanto as nossas almas são
desrespeitadas nesse cotidiano que nos amassa, o cotidiano pensado para nos
amassar. Isso e um punhado de outras coisas passaram pela minha cabeça, eu
cheguei ao estúdio, fiquei sentado numa escada e, quando eles chegaram, eu falei:
“Rapaz, eu tenho uma canção aqui, gostaria de cantar para vocês”. Eles já estavam
quase terminando de fazer o disco. Eu senti que eles foram tomados também por
uma emoção e decidimos dar atenção àquele rebento. 
Maravilhoso! Ela já saiu inteira nesse dia? Sim, de uma vez só. Mas nunca é
assim, é a sua vida toda. Uma vez, eu disse a um repórter quando ele perguntou
em quanto tempo eu escrevia a canção: tantos minutos, mas não são tantos
minutos, é toda a sua vida. Para não achar que existe uma competição de quem
é bom e quem não é. Não é isso, a questão não é essa, não existe bom ou ruim,
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não existe isso nas artes, não existe isso no campo vibratório que nós queremos
para a nossa família. 
Família é uma coisa interessante, porque no rap tem muito isso, “e aí, família”, “vamos lá, família”, é um sentido mais amplo para essa palavra que
pode ser tão comum. É. Quando o Dandan fala isso, “vamos lá, família”, é uma
coisa dele, é a marca dele, “vamos lá, família”, mas no sentido de que, por mais
que você esteja num concerto, tem tantas pessoas, pode ter duas pessoas e pode
ter 300 mil pessoas, mas não necessariamente essas pessoas se conhecem, então
a música faz com que a gente esteja no mesmo espaço, pessoas que jamais iriam
se ver na vida, mas uma minimamente passa pelo rosto da outra e a energia da
pessoa está naquele lugar. Nesse sentido, como a música, como a arte promove esse
encontro e a gente comunga daquele momento, por mais que seja apenas aquele
momento, não é apenas, podem acontecer tantas coisas, então é nesse sentido,
nesse momento, nesse recorte estamos aqui, juntos, um protege o outro. 
A gente falou agora do Dandan, que é seu amigão há tanto tempo, e eu fico
pensando: com ele, quais foram os momentos mais importantes nessa sua
trajetória, vocês são amigos desde jovens, desde adolescentes? A música fez
com que a gente se conhecesse. A Janaína, que é uma pessoa amável, uma mulher
espetacular, inteligentíssima, extremamente importante para a nossa geração, uma
grande dançarina, uma grande militante, uma pessoa muito especial, me fez um
pedido: “Kleber, chame Dandan para tocar com você, ele precisa estar do lado de
alguém que goste dele, alguém que valorize ele. Ele tem feito alguns experimentos
e não têm dado certo”. Eu não havia tido esse estalo, falei: “Nossa, óbvio! Certeza,
muito obrigado”. E nessa brincadeira nós já estamos há 18 anos no palco e com
21 de amizade. 
Que legal! O
 Dandan é muito especial, eu não sei lhe dizer como é para ele, teríamos
que perguntar para ele. Mas no momento ele já enxergava algo que eu não enxergava
ainda, que foi a construção do álbum Nó na orelha, que não era para ser álbum, enfim, você sabe dessa história? Na hora em que ele estava na iminência de sair, ele
me chamou em particular, me pediu uma conversa séria e me disse assim: “Meu
amigo, eu amo você, você está vivendo algo muito especial, que vai te trazer muita
coisa boa, e eu quero lhe dizer que estou aqui, que você pode contar comigo para o
que quiser, e que se eu não puder estar com você neste momento, fique tranquilo,
de alma tranquila, que eu te amo e vou estar com você do mesmo jeito”. 
Que bom de ouvir! M
 aravilhoso! Cheio de luz, né? 
Pessoas especiais passam pela vida da gente, muito bom. Só que eu não, está
comigo, e é uma grande honra, porque é um grande cantor, é um grande escritor, um
grande compositor. Eu não duvido nada ter que falar para ele: rapaz, você tem um
espacinho aí para mim das coisas que você vai inventar? Porque ele é grande. 
No palco a gente vê. Falando desses momentos e de pessoas marcantes nessa
tua trajetória até agora, teve a chegada do Ganja também, que foi com o “Nó
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na orelha”. Justamente. O Daniel é uma pessoa que eu amo muito. Do mesmo
jeito que eu devo à Janaína a parceria com o Dandan, que já era meu amigo, devo
ao Marcelo Cabral a chegada do Daniel em nossa vida, e, antes do Marcelo, ao
Ricardo da Matilha Cultural por Marcelo entrar em minha vida. Essas duas pessoas
se tornaram irmãos, são meus irmãos, eles conseguem sublimar, eles conseguem
construir algumas coisas que saem da minha cabeça, e o olhar de carinho, o olhar
de cuidado, o olhar de preocupação com isso que está em nossas mãos não é só
uma preocupação estética sonora, não é só uma preocupação de planejamento de
carreira, mas os dois têm comigo um ato de amor, porque juntos nós conseguimos,
mesmo que ainda capengas, nos comunicar um pouquinho com as pessoas, e isso
é muito especial. 
Eu não tenho dúvida. Acho interessante esse encontro, porque o Cabral é
um homem elegante, sofisticado, com o contrabaixo dele, e o Ganja é o cara
das parafernálias eletrônicas… Maloqueiro. 
…maloqueiro, daquela coisa de nerd também, de buscar umas coisas ali.
É. O Marcelo Cabral é extremamente elegante, mas também tem algumas porções
ali que não aparecem assim… 
Publicamente. …publicamente, mas ele traz uma preocupação, ele é muito metódico, muito perfeccionista, e o Daniel também é extremamente perfeccionista,
profissional, são profissionais incansáveis, e eles se completam muito. Então eu
tenho uma felicidade muito grande de ter o Daniel, que é uma grande personalidade,
o Marcelo e o Dandan. 
Você também teve um enriquecimento musical com a chegada deles. E
 u acho
que o que eu tive, ou o que eu tenho de podermos estar juntos no dia a dia, eu tenho
aula, do mesmo jeito que o Dandan toda vez que me encontra, nós estamos falando
das coisas que a gente gosta de conversar, eu tenho aulas com o Dandan, que é
um cara extremamente politizado, um cara extremamente preocupado com uma
série de coisas, eu tenho aulas com o Marcelo e tenho aulas com o Daniel, eu sou
aluno desses caras, eles me proporcionam aprender muito
sobre música, aprender muito sobre a importância de cada
coisa, a importância do palco, a importância da disciplina, a
importância da seriedade no que se refere àquilo que a gente
ama, e só complementa as coisas em que eu acredito. São
histórias de vida diferentes, são vivências completamente
diferentes da minha, então soma demais. 
São pessoas deliciosas. Além de serem músicos que não
têm um pingo de insegurança, não importa em que lugar
do mundo eu vá cantar, não que tenha cantado em muitos,
mas em alguns lugares eu já fui. Quando eu estou com o
Maurício Bader na percussão, Guilherme Helt na guitarra,
Sérgio Machado na bateria, Marcelo Cabral no contrabaixo,
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DJ Dandan nas pick-ups e na voz e Daniel Ganjaman em sua nave interplanetária,
assim como também estou com o Paul Lews, que é o diretor de palco, o Rubinho,
que é como se fosse um professor para nós e cuida do monitor, o Fernandão, que
cuida do PA, o Franja, que faz a luz, e o Nineras, que cuida do nosso palco de um
jeito que você tem que tirar o chapéu. Não somente esses nomes, mas tantos nomes.
O Edu, que faz toda a produção da estrada, o Alê, que cuida do internacional. É um
time de pessoas que amam muito o que fazem, são muito sérios. Então eu não tenho
um pingo de insegurança em cantar em qualquer lugar do mundo quando estou
no palco com essas pessoas e quando tem essa equipe, a Beatriz, a Lígia, essas
pessoas cuidando do que a gente anda fazendo por aí. 
A gente percebe pelo resultado que a coisa está afinada dessa maneira. Agora
vamos falar de samba, música do Nordeste, música africana, eu quero saber
dessas referências, dessas fontes onde você vai beber e dessas coisas todas
que aparecem na sua música. Como é que o samba, por exemplo, chegou à
sua vida, qual é a parte dele nessa história? Eu acho que… eu sou brasileiro,
então ele chega pelo rádio… 
Naturalmente, no quintal de casa. …pela Tv, pelos vizinhos, pelas festinhas, isso é
natural, é música, o samba é a elegância, é uma elegância. A música nordestina, os
meus pais são cearenses, então, bora torá essa vitrola. E a música africana é muito
por causa da canção “Bogotá”, houve uma construção ali, e eu estava recebendo
informações desses músicos que tinham acabado de se aproximar de mim por causa
desse time de músicos maravilhosos que o Daniel e o Marcelo montaram, que na
época também tinha o Tiago França, tinha o Samuca na bateria. Eu estava ouvindo
o que já ouvi, ouvindo o que eles também ouviam e o que eles conversavam, então
fui me apaixonando pelas coisas. Isso é tudo muito recente para mim, tanto que,
de tanto amor e tanto carinho, em algumas canções alguns artistas foram citados,
quando eu falo do Mulatu Astatke, quando eu fiz um verso conversando com o
Chico e com o Milton. De modo natural isso vai acontecendo, e depois a força da
música se encarrega de fazer o seu trabalho. 
Como assim fez um verso conversando com o Chico e com o Milton, que
verso é esse? Quando eu falo: “Como ir pro trabalho sem levar um tiro / Voltar
pra casa sem levar um tiro”, com a melodia da canção do Gil e depois do Milton:
“Se às três da matina tem alguém que frita / E é capaz de tudo pra manter sua brisa”.
Esse pequeno textinho, que tem mais algumas outras linhas, fez com que depois
o Chico também continuasse esse papo, ele fez a canção respondendo o papo.
Depois eu acabei conhecendo o Femi Kuti, conversei com ele no Rio de Janeiro,
ele nos convidou para cantar na Celebration, que é uma honra maravilhosa, uma
festividade em homenagem, em memória ao pai, na cidade de Lagos, na Nigéria.
E antes disso eu fui recebido com muito carinho pelo Mulatu em Londres, tivemos
a oportunidade de cantar no Mercado dos Peixes e depois cantamos no Koko, no
teatro. E depois fizemos um tour aqui no Brasil. Depois o Milton acabou virando
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um amigo, porque o Ney Matogrosso me apresentou a ele no dia do Prêmio da
Música Brasileira, 23ª edição, estávamos lá para um ensaio, eu já conhecia o Ney
Matogrosso, falei com ele na abertura do Carnaval de Recife e ele disse: “Venha
para cá, para esse cantinho, porque vai lotar de gente, e você fica aqui até a hora
de a gente cantar”. Quando eu entro, era o camarim do Milton. 
O cantinho. É. E nessa noite também tive o prazer, a honra de conhecer o João
Bosco, a gente conversou um pouquinho. Então você vê a força que é e os presentes
que a música lhe oferece. 
Essa parceria que você fez com o Milton para o disco da Gal Costa é uma
coisa de bonita. É. Ele me ligou e falou: “Olha, a Gal está fazendo um disco e me
pediu uma música, e eu quero um texto seu para musicar”. “Tá bom.” Aos 49 do 2º
tempo eu mandei a letra para ele, e aí ele fez aquela coisa maravilhosa, e muita
gente também ajudando para que isso fosse possível acontecer, e aí aconteceu. 
É uma das músicas mais bonitas do disco, é muito tocante, muito emocionante, são versos muito fortes. É. “Tanto para amassar, na sacola uma ilusão,
na cabeça um querer, arma e ódio na mão.” 
Mas quando você fez esse texto você pensou no Milton, pensou na Gal, o que
estava acontecendo? Eu não podia pensar nisso, porque senão eu não atenderia
ao pedido do amigo, o amigo pediu um texto meu, eu tenho que ter a humildade e
o esforço de fazer um texto meu para dar para o amigo, então procurei em minhas
coisas, no que eu já tinha, e me debrucei em algumas coisas e me esforcei e passei
para o amigo, porque senão eu enganaria o amigo. É um encontro de ruas, ruas que
vêm de lugares diferentes, de pavimentação diferente. Essa canção para o disco
da Gal é um grande presente, um grande carinho do Milton comigo, e da Gal por
aceitar. A canção que saiu no disco do Gero Camilo também, nesse álbum lindo
dele, o Megatamainho, forró. 
Eu vi, eu toquei. Pouca gente sabe que eu tenho esse forró que ele gravou, que
é um forró lindo. Ele teve uma sagacidade de interpretação, e quem construiu o
disco são pessoas maravilhosas. Esse samba para o disco do Tom Zé, que eu fiz em
homenagem ao bom sentimento de um fotógrafo da revista Carta Capital, que foi
me visitar para aquele “Retrato Capital”, que tem na última página. O rapaz não
sabia nada de mim e me tratou com um respeito danado, eu falei: “Poxa, eu quero
fazer algo”. E aí eu fiz: “Veja aonde a formiga vai, isto é uma situação”. Imagina,
a formiga somos nós que estamos todo dia aqui, imaginando o Terminal Grajaú,
aquele formigueiro, o Terminal da Praça da Bandeira, aquele formigueiro, a gente
na luta para voltar para casa ou para ir para o trabalho. “Veja aonde a formiga vai,
isto é uma situação, escrevo uma Carta Capital para os caros amigos desta banca
de jornal.” E aí o Tom com sua genialidade deu a contribuição, fez: “Veja, isto é
Época, leia no grande bate-boca, e ainda escrevo uma Carta Capital para os caros
amigos desta banca de jornal”. A música segue. O Ney ter gravado “Freguês da
meia-noite” é uma honra maravilhosa. 
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Você falou que se debruçou em cima de coisas que já tinha. O Itamar
Assumpção tinha um quartinho na casa dele, bem pequeno, como se fosse
o quarto dos fundos, e ali uma prateleira onde ele guardava caderno em
cima de caderno… Você tem seus cadernos também, Criolo? É, não tão recheados da genialidade, ou melhor, nada recheado da genialidade do Itamar, mas
eu também tenho um quartinho, que é um pouquinho maior que essa mesa que
você está vendo, cheio de cadernos, e esse ritual me acompanhou por muitos anos,
quase uma década. 
Parou? É necessário sentir também, né? 
Até porque tem muita coisa acontecendo. É necessário sentir também, não só
escrever, senão você glamoriza o processo. 
Você acha? É, nós somos muito falhos, porque existem fórmulas, e às vezes essa
fórmula te formula. 
Você teve que se desprender deles, então, ou foi natural? Não, é que eu venho
do rap, e o rap não tem amarras, e eu também não sei tocar nenhum instrumento
musical, e sou uma pessoa muito ignorante, eu dou graças a Deus pela minha mãe
que vai me dando os toques das coisas, mas eu sou uma pessoa completamente
ignorante, então eu fui escrevendo, deixando as melodias virem à minha cabeça, daí
o cara fala: “Está errado. Isso aqui está capenga, isso aqui está faltando duas frases
para completar, aqui era para ter duas frases e tem onze…”. Isso também é maravilhoso, porque senão a fórmula te formula. Quando eu falo glamorizar o processo é
com todo o carinho, é com muito carinho que eu falo isso. A gente pode se permitir
mais do que algo que falaram que deu certo, porque o dar certo pode ser tropeçar
num poço também, se o objetivo era cair, então deu certo também, quando todos
acham que você está subindo, você caiu, só que ninguém lhe contou. 
“É preciso estar atento e forte.” Criolo, essa experiência de cantar Tim Maia
com a Ivete Sangalo, uma banda maravilhosa, e fazer o Brasil de graça… Olha,
eu fui pego de surpresa pelo convite, mas me senti muito sereno também. Esse rap
que me ensina coisas até hoje, e lá atrás, em 1988, 89, 90, 91, ele era tomado de tantos
sonhos, tanta esperança e tanta força, que um jovem que passa por essa experiência
de criação, um jovem que experimente o hip-hop e a beleza das suas vertentes, e
não estou fechando porta, eu falo do rap e do hip-hop porque foram as artes que
me abraçaram, mas eu estendo isso a toda e qualquer expressão de arte, mas não
vou ser um leviano de falar de dramaturgia, embora exista dramaturgia em tudo
que você faça, mas respeitando esse debruçar de um estudar mais a fundo a coisa,
esse rap te dá uma autoestima, mas não com soberba, te dá uma autoestima com
serenidade. A gente embalava tantos sonhos, e como é bom ser jovem, esses sonhos
junto àquela esperança de que eu lhe falei nos tiram de tanta enrascada que eu só
agradeci, esperei confirmar mesmo, se era verdade ou não, se isso era um sonho,
e falei: “Vamos trabalhar. Eu vou aceitar esse presente que Deus está me dando,
que os deuses da música estão me dando, e vou procurar fazer de uma forma que
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as pessoas sintam que o meu coração está ali, e que é um momento mágico para
mim, um momento único para mim e para todos os músicos que estão envolvidos”.
E tive o prazer de conhecer essa pessoa, a Ivete, que é extremamente profissional
e ama música. 
Sim, percebe-se. Ama, ela é 24 horas falando de música, todo tipo de música, e
as possibilidades da música, e os estudos da música, incansável. Então estamos
sendo capitaneados pelo professor Daniel e músicos muito especiais, cada um
deles muito especial. 
Foi interessante porque é bastante inusitado: você, Ivete Sangalo e Tim Maia,
é como se fechassem um triângulo. Mas não é óbvio, né, Criolo? Não é a
primeira relação que viria à cabeça: vamos fazer um tributo ao Tim Maia e
chamar a Ivete Sangalo. Já era uma coisa meio fora da caixinha. Aí chamam
você para fazer par com ela, eu achei tão desafiador. É. Mas são essas coisas que
ficam. Tem coisas que a pessoa tem que ir lá e ver se está a fim, se ela não estiver,
respeite, tem coisas que são de momento. Nós também estamos tentando entender o
que é isso, acho que já fizemos quatro ou cinco cidades e também estamos tentando
entender isso, porque é um processo de arte para nós. Estamos nos permitindo viver
esse encontro, nos permitindo viver esse desafio. Uma empresa que está bancando
o projeto de homenagem a grandes nomes da música brasileira, essa empresa é isso
e mais isso, faz x e y, tem as suas ações, o objetivo tal. Ótimo, ponto. Para nós é: eu
fui convidado para algo extremamente grandioso, deixe-me entender o que é tudo
isso aí, e depois disso tudo entendido, rapaz, vamos mergulhar. Porque quando você
vê 200 mil pessoas, de todo o Brasil, reunidas com suas famílias, aí você vê que a
música venceu. O garoto que curte rap, o garoto que curte axé, o senhor que era do
punk rock, a filha dele que gosta de música clássica, a mãe que nem de música gosta,
todo mundo foi lá ver o que é isso, ou não foi, ou ouviu dizer e comentou dentro de
casa. Isso está além, é outro lance, sacou? É outro lance, está aí, caramba. A gente
está vivendo isso a cada dia, a cada apresentação, a cada ansiedade. Eu acabei de
chegar de Brasília, quando acabou, a ansiedade já estava louca, porque agora eu
tenho Rio, é intenso. 
Eu sei, é sempre grande. É verdadeiro, é intenso. A música me deu muitos presentes. Eu, criança grande, adolescente, me perceber capaz de criar algo, o rap
me deu isso de presente, e depois conhecer tantas pessoas que também tinham
as mesmas preocupações que eu, acabei não me sentindo tão sozinho, isso me
deu oportunidade de conhecer grandes MCs e grandes DJs do nosso país. Agora,
recentemente, pessoas que vêm de outras expressões musicais tão valorosas quanto,
é muito especial, aqui e fora também. 
Você me parece sempre um cara muito tenso e muito permeável a tudo. Não
por acaso suas letras falam muito intensamente das coisas que você vive.
Como é que você se protege de tanta informação, como é que se mantém
tranquilo? Eu não sei. Talvez por eu nunca ter atacado ninguém, então não tenho a
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necessidade de me proteger tanto. Mas, olha, eu já passei por tanta coisa nesta vida,
e é redundante, né, todo mundo passou por muita coisa nesta vida, olha como é a
palavra e o que você constrói a partir disso. Mas eu me permito falar que já vi tanta
coisa nesta vida, que ninguém é melhor que ninguém. Eu estou aqui te descrevendo
uma emoção grande, e às vezes o cara que está no trem ali, ou a mulher que passou
por você na calçada, tem uma história dez mil vezes mais louca e de superação
mais louca que você. Procure fazer o seu melhor sempre, não importa no que você
está envolvido, seja sincero com você, com as pessoas ao seu
redor, lute contra os seus defeitos, lute contra os seus pecados,
porque nós somos fábrica de pecado, o homem é uma fábrica
de pecado. E me vem agora toda a beleza da voz de Abujamra
falando essa frase, e o sorriso dele que transformava uma frase
não numa frase, não era mais uma frase na voz dele, era uma teia
saborosa na qual você adoraria se prender, por esse aracnídeo
cheio de acentos em cada pata, um aveludado daquilo em que
pode se transformar o verbo. Eu acho que música é isso. 
Criolo, esse seu nome artístico, como é que pintou? Isso eu
nunca te perguntei. Olha, nós vivemos numa sociedade completamente preconceituosa, superpreconceituosa. Uma vez eu sofri um acidente em casa, o meu pai
estava chegando do trabalho por coincidência, como ele fazia muita hora extra, às
vezes ele nem tomava banho na firma, já ia direto, sujo de graxa, de… Eu não consigo
chamar de sujeira um homem estar sujo por um dia de trabalho, né? 
Sem dúvida. São as aquarelas da vida. E prontamente ele me pegou e me levou
ao pronto-socorro… 
Que acidente foi esse? Eu já ouvi você contando essa história. É. Ele me levou
ao pronto-socorro, eu fui muito bem atendido, em dez minutos fui atendido, em meia
hora já estava de alta, mas nós demoramos mais de duas horas para sair do lugar
porque o meu pai havia sido detido. Algumas pessoas, ao verem aquela correria
nossa, ligaram para a polícia dizendo que uma criança havia se machucado em
cativeiro e aí o meu pai foi detido, por ser um homem negro. Então essa palavra
talvez seja porque é bonito sair uma foto de você sorrindo no caderno de cultura.
O Alessandro Buzo diz assim: eles querem nos ver nos cadernos policiais, mas vão
ter que nos aguentar nos cadernos culturais. Como é bonito ver um sorriso e uma
chamada: “Criolo, isso ou aquilo, para bom ou para ruim”. E isso ser aberto nas
casas das pessoas que têm condição de assinar um jornal, isso é uma revolução
silenciosa. Talvez por isso também. 
A gente falou de palco, e uma das presenças mais fortes no Brasil no palco
é Ney Matogrosso, e o encontro entre vocês foi antológico. É. Eu sonho um
dia em poder fazer um show com ele, nem que seja só um dia. Com ele e com um
menino muito especial, que é belga, o nome dele é Stromae, um jovem muito
talentoso. 

LUTE CONTRA OS
SEUS DEFEITOS,
LUTE CONTRA OS
SEUS PECADOS
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E o que ele tem de especial? Onde você viu esse rapaz? Eu vejo a verdade, eu
assisti a uma apresentação dele, foi o suficiente para mim, eu vejo a verdade nesse
menino, vejo muita verdade nele. E uma contribuição também para o Movimento
Ocupe Estelita, em que o Mulatu nos permitiu cantar um texto que eu fiz, uma
canção que fiz em homenagem às pessoas de lá que estão lutando. Uma poesia
minha em prol de um afago, um carinho às pessoas em Recife. Isso também está
presente na canção “Convoque seu Buda”, no refrão, quando eu falo: “E se não resistir e desocupar / Entregar tudo pra ele então, o que será? / Sonho em corrosão,
migalhas são / Como assim bala perdida? O corpo caiu no chão! Num trago pra
morte cirrose de depressão / Se o pensamento nasce livre aqui ele não é não”. É um
texto simples, eu sei, uma construção simples, mas o meu coração está ali. E outras
histórias. Eu tenho composição com o Cezar Mendes, que é de Itapuã, uma aula
maravilhosa, um amigão que a música me deu. Ter feito esse tour com o Mulatu
Astatke foi um presente maravilhoso, o Sesc conseguiu viabilizar isso. O tema do
tour, a pedido do Milton, o nome do tour leva o nome da música minha de que ele
mais gosta. São pequenas coisas que valem, você olha para trás e fala: valeu tudo.
E você vê o nosso orixá cantando algo que você escreveu, e ele sorrindo porque
você está cantando algo que ele pediu para você cantar. Porque até então havia
uma música que não estava no repertório, eu ia cantar outra música, e aí o diretor
musical me disse: “Kleber, essa música tem uma parte de improviso com Wagner
Tiso que é pra lá de dez anos, viu?”. “Rapaz, me tira dessa, eu não vou cantar essa
música não. Deixa os caras lá, que eu também não quero perder de ver isso.” Isso
foi num show na Fundição Progresso, que era a reinauguração da acústica, do som.
Aí eu conversei com ele, ele falou: “Tá bom, então você vai cantar ‘Morro Velho’”.
Faltando um dia para o espetáculo. São pequenos desafios, que a gente não vê, mas
que estão ali. No palco eu deixo sempre o meu pedestal a 1m ou 1,5m para trás do
pedestal do professor e ele fica me puxando para a frente. São detalhes de coisa
de carinho, de amor, de respeito. 
Claro. Quando eu pude cantar: “Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há?” com
o… Como é o nome dele? Um senhor maravilhoso, eu pude cantar com ele lá no
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Riachão. A honra de poder estar no palco com
esse cara, o que é isso, quem somos nós? Você cantar “De frente pro crime” e a 5m
de você está lá o João Bosco olhando para a sua cara. Então eu só agradeço ao rap.
Tenho esperança de que um dia as pessoas entendam o quão plural, o quão rico é
esse nosso rap brasileiro, que não é só chegar e escrever um texto, que isso só já é
grandioso, mas como são tantas outras coisas, e como a gente é nisso. É a honra
de ter um DVD, o único DVD que eu tenho gravado, o do Circo Voador, que foi um
coletivo de pessoas que se esforçou muito para que isso acontecesse, o Gu Andrucha,
a Paula e o De La Rosa dirigindo. A honra de dividir o palco com o Emicida, que é
um menino tão especial, menino modo de falar, né, é um modo carinhoso de falar,
não é um menino mais. Poder receber o Mano Brown, que participou do DVD. Então
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eu acho que não ouso pedir nada para a música. Andando pelas ruas do Grajaú,
magro de fome, sem estima, faltando dente, roupa de bazar da pechincha. Mas o
rap nunca tirou de mim o meu sorriso, pelo contrário, ele sempre me preencheu
de força para a luta. E esse livramento que eu tive foi agora aos 35 anos de idade,
e as canções sempre existiram na minha cabeça. Como a sociedade olha para um
jovem de favela? Como a sociedade não se enxerga e vê o vexame que ela passa?
Porque eu tenho certeza, ninguém vai tirar essa certeza do meu coração, que em
cada canto do Brasil existe alguém com força para mudar o mundo, mas o nosso
povo é humilhado, é reprimido, é massacrado. Mas eu opto por falar de amor, eu
não vou descrever os assassinatos que presenciei e o cheiro do sangue, eu quero
falar de amor, para que um dia isso não aconteça nunca mais. Porque é muito duro
você ver um cara que passou da adolescência, chega à fase adulta e é desacreditado
pela sociedade, não foi o meu caso ser desacreditado pela família, mas é desacreditado pela família porque não está dentro do que a sociedade diz que é o homem
de sucesso, ter mulher com estereótipo tal, carro tal, som tal no carro, uma casa
tal e andar com roupa tal e corte de cabelo tal. É muito duro, cara, é muito duro.
Por isso eu acredito muito nas artes, acredito muito nessa revolução de amor que
a arte proporciona e que a educação pode proporcionar ao nosso país, os nossos
professores, os nossos educadores, essas pessoas que doam a sua vida ao outro,
ninguém vai tirar isso de mim. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato aos
deuses da música, por essa minha pequena história. E faz diferença sim. Música

faz diferença no mundo. 

PENSE NUMA MENINA DE 13 ANOS, POBRE, NEGRA

enfrentando sozinha Ary Barroso e saindo vencedora com sua voz. Pense numa
mulher que enfrentou uma nação por amor. Pense numa cantora admirada por
Sylvia Telles; numa voz que já misturava jazz e samba antes da bossa nova e que
fez isso sem referência alguma, por puro instinto. ■ Elza Soares, sempre à frente!
■ Com Wilson das Neves fez um dueto inédito e raro para sua época, unindo cantora e instrumentista. Com Miltinho, grande cantor famoso pelas divisões, fez
álbuns históricos. Ronaldo Bôscoli inventou para ela a alcunha de bossa negra,
mas Elza sempre foi mais. ■ Nos anos 1980 estreou na música pop com as bênçãos de Caetano Veloso, arrasando na canção “Língua”. Sempre contemporânea,
qualidade de grandes artistas, se apresenta com DJs no palco e já fez um álbum
inteiro com música eletrônica – cantando Zé Kéti. É a Mulher do Fim do Mundo!
Com mais de cinquenta anos de carreira, fez o disco mais aplaudido de 2015. ■
Quando Elza Soares canta, tudo fica menor. Ouve-se o timbre que é só dela, o
balanço, a voz que soa como um instrumento. Trata-se, sobretudo, de uma artista
que vive o seu tempo e que por isso não envelhece. Uma mulher que já levantou
e sacudiu a poeira tantas vezes que perdeu a conta. Não é café pequeno. Elza
Soares é a maior! 
Entrevista realizada em maio de 2013. 
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Desde o começo, mesmo cantando samba nos seus primeiros discos, na década
de 1960, você já tinha uma coisa meio jazz no seu canto, né? M
 uito jazz. 
E não era um negócio que você tivesse aprendido em algum lugar, nasceu
contigo. Nasceu comigo. Aprendi com o Louis Armstrong como se comesse um
prato, o Louis Armstrong parecia uma comida bem sofisticada e eu comi até conhecer. Eu sempre procurei fazer um trabalho diferenciado, saindo da “Lata d’água”,
riscando o mundo com a “Lata d’água”. 
Como é riscar o mundo com a “Lata d’água”? Você sai de um mundinho pequenininho, que não era uma favela, mas era um lugar onde moravam os trabalhadores, os mineiros, e a gente não tinha muita possibilidade de asfalto. E com a
“Lata d’água” eu consegui fazer caminhadas, fazer estradas, riscando o mundo com
a “Lata d’água”. Já era uma coroa, já era coroada, era uma rainha… Eu descobri que
toda coroa pode ser de ouro, pode ser de prata, mas também leva lata, e a minha
já está uma lata, só falta botar um pouco de brilho. 
E “Lata d’água” você acabou gravando. Tem várias versões. Vários arranjos.
No Beba-me eu saio da “Lata d’água” e faço: “Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci”. 
“O rap da felicidade”. “O rap da felicidade”, porque tinha muito a ver com “lata
d’água na cabeça”. 
Quando foi que o canto passou a ser uma profissão para você, Elza? Porque
fazia parte da sua vida, obviamente, desde criança. Olha, possibilidade de estudar muito não existia. Meu pai foi político, era membro do Partido Integralista do
Brasil. O senhor Avelino Gomes. Mas a minha mãe era lavadeira, tadinha, que não
sabia nem assinar o nome, a dona Rosária. Eu tinha uma… não era propriamente
uma raiva, mas uma revolta de ver a minha mãe carregando tanta água, lavando
tanta roupa para fora e entregando roupa na casa das madames. Como eu tinha
aquele hábito de cantar com o meu pai, chegava e cantava um pouco também. 
Como era esse hábito de cantar com o seu pai? O meu pai pegava o violão para
cantar. O senhor Avelino me deixou viciada nesse negócio de cantar, e eu cantava,
ia cantando, brincando, até que depois de casada e muito menina, 12 para 13 anos,
nasce o meu filho e meu filho estava morrendo, ninguém tinha dinheiro para me
ajudar a salvá-lo, e eu intuitivamente escutava um programa que quase ninguém
lá em casa escutava para não gastar luz, era o programa do Ary Barroso. 
O programa de calouros do Ary. O programa de calouros, eu ouvia o programa
desse jeito: eu vou ganhar para salvar o meu filho. Menina, ninguém dava muita
bola para mim. Eu me inscrevi no programa do Ary Barroso escondido dos meus
pais e do meu marido, fui lá na Rádio Tupi, o Salomão Rosenberg disse: “Tudo bem,
mas todo mundo bonito aqui domingo”. O que é bonito? Eu descobri o que era
bonito, era bonito daquele jeito com as minhas roupinhas bem miseráveis, sapato
dos outros que sobrava, que a minha mãe ganhava para a gente. Aí eu fui, tinha que
voltar domingo e eu fiquei pensativa: como voltar bonita? A minha mãe pesava um
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bocadinho a mais que eu, a minha mãe pesava na época uns 60 e poucos quilos,
eu pesava um pouquinho menos, 32 quilos. 
Metade. Um pouquinho menos. Mas era a salvação da lavoura, aí eu peguei uma
saia de minha mãe, e aqueles alfinetes, que antigamente não tinha essas fraldas
lindas, maravilhosas, que é só botar e colou, fincava os alfinetões mesmo, aí eu
peguei alguns alfinetes, que eram muitos, a saia de minha mãe e uma camisinha
também, você não imagina o tanto de pano que sobrava, e na época eu tinha
uma sandália que hoje é um grande sucesso no pé da Gisele Bündchen, uma que
amarrava até aqui de barbante. Aquilo a gente comprava na feira, porque ninguém
queria aquilo, só a gente comprava aquela coisa, era uma merda, porque você andava, o cordão arrebentava, era triste aquela sandália. Eu fui para lá, não existiam
os mercados com essas sacolas de plástico, era aquele saco de pão, eu não sei o
nome daquele saco. 
De papel pardo? É, papel pardo. Eu peguei um papel pardo daquele, dobrei a
saia da minha mãe, a camisa da minha mãe e a sandália e fui para lá escondido
da minha mãe, fugi de casa, fui para a Rádio Tupi. Só que eu esqueci que o programa de calouros do Ary Barroso era um programa que todo mundo ouvia, era
como o Fantástico. 
Era o Brasil inteiro. Aí eu cheguei lá com aquela roupinha bem safadinha, com
os alfinetes, e tinha o regional que acompanhava todos os calouros, eu comecei a
cantar, ele disse assim: “Não, para, dá uma encostadinha ali”. Eu pensei: “O cara
não foi com a minha cara”. Aí acabou todo mundo, ele veio e disse assim: “Vem
cá, quem ensinou você a cantar?”. “Ninguém.” “Mas você sabe cantar.” Eu falei:
“O meu pai toca violão e eu canto”. “Mas ele te ensina alguma coisa? Porque você
canta muito, garota, você vai ganhar nota 5.” Eu magra que parecia um palito, aí
acabei de passar a música com ele, queria um lugar para trocar de roupa, que
não existia, na época eu acho que quem tomava conta era o Nilton Franco, que
era um cara famoso também da Tupi, tanto que depois ele ocupou o lugar do
Ary Barroso. 
No programa mesmo? Ele ficou fazendo o programa de calouros. Aí eu fui ao
banheiro, um banheiro lindo, sujo que dava gosto, mas para mim era um banheiro
imenso aquele, eu nunca tinha visto aquilo, aí eu troquei de roupa e fiquei escondidinha para ninguém ver a roupa, muitos alfinetes, o pano ia sobrando e eu colocava
alfinete, quando acabei parecia uma farda de alfinetes, e a minha sandália também
estava uma merda, eu fiquei sentadinha assim, tinha um banco onde ficavam todos
os calouros, ficavam sentados no banco e, quando o Ary Barroso chamava, a gente
saía daquele banco e ia para lá. E para mim aquilo foi uma festa, porque eu nunca
tinha visto ninguém levar gongo… 
Você estava se divertindo. Eu ria muito, porque os caras que levavam gongo
davam um pulo, ai, aquele susto, para mim aquilo era ótimo. Até que chegou a
minha vez, eu nem me lembrava que estava ali. 
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Já estava na brincadeira. Estava na brincadeira, também não fez mal nenhum
não. Aí chamou: “Elza Gomes da Conceição”. “Ih, sou eu!” Só que eu – é coisa de
criança mesmo – não coloquei Elza da Conceição Soares porque o meu pai, a família,
todo mundo ia descobrir, porque eu já era casada e usava o Soares,
mas o meu nome de solteira é Gomes, do meu pai, Elza Gomes da
Conceição. Eu me levantei muito sem graça, com aqueles alfinetes
todos, cara, quando eu me levantei, aquele auditório veio abaixo.
Mas eu ria muito, eu nunca tive medo de cara feia, se tivesse não
estaria viva. A fama não deixa você sorrir o tempo todo, a miséria
também não, eu já estava acostumada, e fui andando. Parei, o Ary
Barroso usava um óculos muito gozado, ele usava um oculozinho
pequenininho assim e te olhava assim, ele olhou e disse assim:
“Aproxime-se”. Aí eu fui chegando perto dele, o auditório chamava
Maracanã dos Auditórios de tão grande que era o auditório da antiga Rádio Tupi, aí
ele disse: “O que você veio fazer aqui?”. “Olha, senhor Ary…” Eu sempre fui muito
despachada. “…eu acho que as pessoas, quando vêm aqui, vêm para ganhar nota 5,
vêm cantar, que é um programa de calouros.” E todo mundo rindo. “Quem disse que
você canta?” “Senhor Ary, eu sei que eu canto, eu canto.” Aí ele disse assim: “Mas
me responda uma coisa, de que planeta você veio?”. Bom, quando ele falou aquilo
serviu de mais motivo para as pessoas rirem, aí dobraram a gargalhada, porque
naturalmente ficaram pensando: quero ver o que ela vai dizer, o que essa menina
vai dizer de onde veio? Olha, mas foi uma porrada que eu levei na boca do estômago,
eu falei assim, com muita raiva: “Eu venho do planeta seu, senhor Ary”. “Mas qual
é o planeta?” “Planeta fome.” Ali ele perdeu o rebolado, ficou sem jeito, né? 
Mas desarmou. É, desarmou, porque o auditório estava rindo muito, já foi todo
mundo colocando a bundinha de volta na cadeira, e eu já estava assim com aquela
cara de não brincar, e tinha um neguinho que rodava um pau grande, eu acho que
ele me perseguia, porque não era possível aquele neguinho com aquele pau na mão,
aí eu falei: “Olha, senhor Ary, pode mandar esse neguinho parar de rodar esse pau,
porque ele não vai bater esse pau para mim não”. Que era o gongo. Aí o neguinho
abaixou o pau, botou a mão para baixo e eu comecei a cantar. Primeiro eu disse o
nome dos autores, porque ele tinha uma coisa que era muito importante, não era
possível você cantar a música de alguém sem falar o nome dos autores. 
Claro, ele mesmo era compositor. Lógico, ele exigia muito isso. Aí eu disse o
nome dos autores e cantei “Lama”, com raiva, desejo de ganhar, e na metade da
música ele veio por trás, me abraçou e disse: “Senhoras e senhores, neste exato
momento nasce uma estrela”. Você não queira saber que medo, que pavor: como
é que nasce uma estrela assim? Vai cair essa estrela em cima de mim e vai me
matar, que estrela é essa? 
É o pensamento de uma criança, que entende tudo literalmente. É. Talvez
também não fosse eu, “vai nascer uma estrela”, e eu fiquei olhando para o teto, e
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a tal estrela era eu que estava nascendo, quem ria muito começou a aplaudir em
dobro, e eu ganhei nota 5. O Ary Barroso ficou pasmo e meio boquiaberto: eu comecei a desfazer de uma pretinha, de uma neguinha, que chegou aqui malvestida,
com o cabelo com duas marias-chiquinhas, com uma sandália muito na merda,
uma coisa horrível, eu parecia um ETzinho mesmo. E ganhei nota 5 e pela primeira
vez andei de carro. Na porta da Tupi tinha vários carros, eu já entrei num carro
daqueles: “Me leva em casa”. Aí, quando foi chegando perto de casa, eu falei: “Olha,
o senhor está vendo aquele pessoal todo ali?”. O pessoal desceu da pedreira e ficou
esperando, parecia uma festa, mas o meu pai com uma correia dobrada na mão,
uma festa porque eu ia apanhar muito, ia ser linchada naquele momento. “Eu não
tenho um tostão, mas não para o carro não, eu vou receber o dinheiro quarta-feira
com o senhor Samuel Rosenberg, e se o senhor puder me buscar aqui, o senhor
vem me buscar que eu vou lhe pagar.” 
E ele topou. Ele topou. “Por favor, o senhor desce comigo e diz àquele senhor que
está parado ali, é o meu pai, e à minha mãe, o senhor fala assim: olha, eu estou
trazendo a menina…” Ele era português. “…porque o senhor Ary Barroso falou que
ela agora é uma estrela, tem que ser bem tratada, tem que ser vigiada, tem que
ter gente guardando, essa coisa toda”. E eu desci, e dei um abraço nesse português
maravilhoso, que depois ficou sendo meu amigo, em todos os lugares aonde eu ia
ele estava presente, ele foi lá na quarta-feira buscar o prêmio, foi o máximo. 
E você escapou da surra? E
 scapei da surra, porque eu falei: “Se alguém me bater
eu não dou um centavo, não dou um tostão”. E o dinheiro que eu queria era para
salvar o meu filho, e salvei o meu filho, graças a Deus. 
Ah, que maravilha! Com o seu canto, isso é maravilhoso. Foi
com o meu canto que eu salvei o meu filho, que é o João Carlos.
Foi difícil, mas o canto, a música, eu tenho a impressão de que já
nasci abençoada pela música. Tanto que me formei atriz com o
Grande Otelo, mas o Grande Otelo queria que eu fosse advogada,
ele disse: “Você como advogada vai trabalhar para a sua raça”. Eu
me matriculei, comecei a estudar direito, fui até um certo ponto,
depois não pude mais, porque sabia que morreria de fome, eu
ia trabalhar para quem? E também trabalhar como atriz eu não
queria, porque ia acabar trabalhando em novela de época, e não
é isso que eu quero, eu não vim ao mundo para isso, eu vim aqui
como uma mancha, não importa se é um ponto, tem que manchar,
tem que ser aquela mancha imensa para que ninguém duvide, para que ninguém
me procure, que eu estou na frente de todo mundo, aquela mancha iluminada com
“Salve Jorge” na minha vida. Mas foi assim, a música me ajudou a salvar meu filho,
salvar minha mãe sem ser profissional. 
Você chegou a fazer teatro de revista com o Grande Otelo? Eu fiz uma peça
com ele em que eu era Garrincha e ele era Pelé, eu batia muito nele. 
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Você fazia o papel do Garrincha… É, e ele era o Pelé, aproveitei, batia muito,
“toma, Pelé!”. Mas eu não podia ficar como atriz, não tinha emprego para eu trabalhar, e, com a voz bendita que Deus me deu, eu falei: eu vou usar a minha voz. 
Quando você fez o seu primeiro disco, era o momento em que a bossa
nova estava aparecendo. Aí colocaram uma coisa de Bossa Negra nos seus
discos, né? Foi o Ronaldo Bôscoli. Mas quando comecei a cantar tive sorte, do
programa do Ary Barroso eu fui convidada para fazer um programa na Rádio
Mauá, que era o programa do Hélio Ricardo, em que se apresentavam grandes
cantores, os novos. Também tive um programa escrito pelo Antônio Maria na
Rádio Mayrink Veiga… 
Que chique, coisa maravilhosa! É, a minha estrada começou rica. E o Moreira
da Silva me ouviu no programa do Hélio Ricardo e pediu a ele que fosse meu padrinho e me levasse para o programa do Aérton Perlingeiro na Rádio Tupi, que era
um programa aos domingos, com a orquestra do Maestro Cipó. Eu fui para lá e a
minha primeira experiência nesse programa foi luxuosa, mas ao mesmo tempo
muito triste, porque jogaram metade de uma gilete dentro do meu vestido. 
O que é isso? Eu saí do programa aplaudidésima, todo mundo muito feliz, e eu
mais feliz ainda, porque sabia que ia ganhar um dinheiro, não ia mais comer sardinha com os meus filhos, já estava a coisa melhorando e, quando eu volto, que eu
entro no ônibus, um senhor disse: “Ô, minha filha, eu acho que está acontecendo
alguma coisa com você”. 
Você estava sangrando. “Moça, você está toda ensanguentada.” O que você pensa,
né? “Meu Deus do céu! E agora?” O sangue estava descendo, aí ele falou: “Deixa
eu ver?”. “Pode ver.” Eu já estava muito assustada, aí ele tirou um pedaço de gilete.
Uma cantora na Rádio Tupi com raiva me jogou uma gilete. 
Que loucura! Depois de muitos anos eu encontrei o filho dessa cantora e contei
para ele, ele ficou horrorizado. 
Coisa de filme. E para ganhar o Oscar. A minha história é assim, ela tem o poder
da riqueza porque eu passo muito por cima da dor. Eu não sei se foi por isso que
Deus me colocou ao lado do maior driblador, mas eu tenho o hábito de driblar as
coisas. Quando elas são muito difíceis, eu paro: não é esse caminho, vou voltar, vou
perder não sei quantos passos, mas eu tenho que retroceder para poder caminhar,
e continuo fazendo o meu caminho assim. 
E nunca teve medo, né, Elza? Não, eu tenho medo de ter medo algum dia, o
resto… 
Foi o Moreira da Silva que te levou para cantar em gafieira? Foi o Moreira, e
para a boate Texas Bar foi o Aérton Perlingeiro, e lá eu conheci a Sylvinha Telles. 
É muito legal essa história, ela te chamou para assuntar com ela depois. Eu
disse para ela: “A senhora está muito enganada, eu não vim aqui para sentar à mesa
com ninguém, a senhora me desculpa”. Ela ficou parada assim, pasma: “O que é isso,
menina?”. Eu falei: “Não senhora, eu fui contratada para cantar, está me chamando
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para sentar com a senhora”. Ela disse: “Não, não, minha filha, o meu nome é Sylvinha
Telles, está o presidente da Odeon, está todo mundo ali querendo falar com você”.
Eu disse: “Dona Sylvinha, me desculpe!”. Mas já tinha cometido uma gafe imensa.
E foi ela que me levou para o mundo do disco, entendeu? 
Foi através dela que você fez o disco… É
 , o Aloysio de Oliveira estava lá também,
ele foi me ver porque houve uma proposta da RCA Victor, e tinha um compositor,
eu vou lembrar o nome dele, que estava empolgadésimo também para me levar,
mas aí foram me ver e chegando lá disseram: “Que pena, canta muito, mas é negra!
Não dá”. Aí ele ficou muito sem graça, não quis me falar isso: “Ah, eu acho que vai
ter outra oportunidade”. Quando o Aloysio de Oliveira descobriu que tinha sido
isso, me levou para a Odeon, foi a melhor coisa que fez. 
A melhor coisa, discos lindos, né? Ele tinha sido produtor da Carmem Miranda. 
Pois é, cantou junto com Carmem Miranda, fez o Bando da Lua com ela. Agora
eu vou aproveitar e puxar um pouco essas referências de canto, pois a gente
percebe no seu jeito de cantar que tem Ciro Monteiro, Aracy de Almeida…
Aracy de Almeida, que eu imito num disco, até faço brincadeira. 
Você imita a Aracy num disco? Eu imito quando ela fala: “Olha aqui, meu compadre, não vem com jabaculê para mim que não me interessa nada disso, meu
irmão, o urubu está lá em cima, mas também come embaixo”. Saem essas coisas
gostosas dela. 
E, naquele momento em que você ainda era menina e cantava com o seu
pai, o seu repertório era aquele que ele te apresentava, né? Que ele me
apresentava. 
Depois teve esse outro momento em que você começou a cantar na gafieira,
conheceu músicos, compositores, outras cantoras, como Sylvia Telles, o
próprio Aloysio de Oliveira, e o repertório foi se ampliando. Nesse momento
o que te interessava? O rapaz que eu falei que ia me levar para a RCA Victor era
Aldacir Louro, um grande compositor. Mas eu já estava muito apaixonada pelo
Lupicínio Rodrigues. A primeira música que eu gravei foi do Lupicínio, “Se acaso
você chegasse”, depois cantei “Esses moços”, cantei “Cadeira vazia”. Eu já estava
muito apaixonada por ele. Na Odeon existia um produtor em busca de repertório
para o cantor, e eles buscavam, eu não tinha muita escolha, e também tinha muito
medo de perder o emprego: eu vou escolher aqui, amanhã me mandam
embora. Eu achava que cantar era um bom emprego. 
Tem o seu primeiro disco aqui, Se acaso você chegasse. E essa
camisa é da Sylvinha Telles. Ela me emprestou para fazer a foto. 
Sensacional! Aí o segundo já tinha essa coisa da Bossa Negra.
É, o Ronaldo Bôscoli queria me fazer Sarah Vaughan. Tanto que ele
pôs uma coisa que eu fiquei assim meio Sarah Vaughan. Aí um dia
o maestro Nelsinho falou: “Com essa voz que você tem, você vai
arrebentar”. 
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Foi por isso que você gravou “Mack the Knife”. Foi. Só que a minha voz era bem
diferente, era muito vazia. E comecei a ouvir Ella Fitzgerald. O primeiro presente
que eu ganhei em termos de música foi do Mané, ele me deu um disco da Billie
Holiday. Ele me achava muito parecida com a Billie, e eu queria ficar parecida com
a Billie na fisionomia, mas não na dor. 
É, o canto dela é muito triste. Muito doído, mas eu gosto do canto da Billie. 
Mas o seu canto não é triste. Não é triste, mesmo sendo triste fica alegre, canta
triste e se torna alegre. Tanto que os meus cantores são a Billie e Chet Baker. Eu
tenho paixão por eles. E fiquei amiga da Ella Fitzgerald, quando eu morava em
Roma, quando fui expulsa do Brasil para Roma, e a Ella Fitzgerald estava fazendo
um projeto, “Ella canta Jobim”. Ela ficou com um problema muito sério de catarata,
não podia dar continuidade ao projeto. Disseram para ela: “Você vai para Roma, lá
tem uma cantora brasileira sensacional, eu acho que é a única que pode substituir
você”. Eu cantava com muito agudo, tinha aquela coisa meio Billie e meio Ella,
aquela vozinha dela muito gracinha, e ela foi me procurar em Roma. Na época
eu era contratada pelo empresário do Chico Buarque, o Franco Fantano. Então o
Franco preparou um jantar com Ella Fitzgerald, o Trio Mocotó, que é do meu primo
Fritz, eu amo esse bandidinho, e Jorge Ben. E o Mané Garrincha que estava à mesa,
eu acho que foi a coisa mais incrível não se ter essa mesa, nem em fotos. E ali eu
fiquei muito amiga da Ella Fitzgerald e ela propôs que eu terminasse o projeto “Ella
canta Jobim”. 
Você chegou a cantar o repertório? Eu fiz o restante da turnê da Ella Fitzgerald,
cantei em todos os teatros da Itália. Em cada teatro tinha um pôster imenso da
Elza Soares no meio de todos os cantores, e fiquei mais conhecida como cantora
de jazz. Depois eles falaram: “A Elza canta jazz, não canta samba”. “Não, eu canto
samba sim, mas da maneira que eu gosto de cantar.” 
Mas tem o jazz forte, mesmo nos primeiros discos os arranjos são de orquestra de jazz. É
 big band. 
É, de big band. Mas tem o negócio quebrado do samba ao mesmo tempo,
né? Outro dia eu estava ouvindo Frank Sinatra, tenho um arranjo muito parecido
com uma música do Sinatra. Todos os arranjos do maestro Nelsinho na época
tinham muito a ver com os arranjos do Sinatra, da Natalie Cole, porque é banda,
aquelas coisas. 
Mas o bacana era que chegava no seu disco e virava um samba com orquestra.
Com outra jogada, outro suingue. 
Eu queria te perguntar de uma gravação de “Chove chuva”, já que você falou
do Jorge Ben. O Jorge foi fazer também o Teatro Cistina, e eu não sabia que o
B&B – eu chamo ele de B&B – tinha tanto medo de chuva, eu falei: “Jorge, você vai
almoçar comigo, o que gosta de comer?”. “Eu gosto de feijão, arroz, ovo e batata
frita.” Aí preparei um grande almoço, feijão, arroz, bife, batata frita, e até hoje estou
esperando o Jorge. 
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Mentira que ele não foi! Porque trovejou, teve um temporal, ele disse: “Não vou,
Elza, me desculpe, mas eu não saio com temporal”. Mas a gente se ama muito. Tanto
que nós íamos abrir uma grande casa, uma boate em Roma, uma boate que ia
ser minha e do Jorge, mas o consulado não quis assinar, não nos deu o aval para
abrir a casa. 
Você gravou, nos anos 1960, “Mas que nada” e “Chove chuva”. É, eu cantava
muito Jorge Ben. 
Como era isso? Você falou que tinha um produtor para escolher o repertório,
mas é óbvio que, com a intimidade com os maestros e os músicos, eles arranjavam para você. Você começou a dar palpite? Quando é que você começou
a dizer “assim eu quero, assim eu não quero, assim eu canto melhor”? Foi
até ruim, porque eu comecei a entender que não era só batuque que eu queria, eu
queria uma coisa mais quebrada, samba soul, samba jazz. E nessa época eu fiz um
grupo, o Wilson das Neves, Dom Salvador, Nizo Barroso e Geraldo Vespar. O nome
do grupo, eu botei Só Som, e fomos primeiro para os Estados Unidos, onde eu fui
aplaudida por mais de três minutos, e eu parada sem saber por que me aplaudiam
tanto, era uma inocência, né? Quando terminou o show em Nova York, e a gente
ia para o México, eu fui procurada pela secretária do Sammy Davis Jr., que queria
fazer um trabalho comigo na Motown, a gravadora dos negros. Foi quando a minha
gravadora, a Odeon, e eu não vou citar nem o nome do produtor porque chega
a ser doentio, escreveu dizendo que eu não gravava mais havia cinco anos, que
era uma cantora fora do elenco, que estava fazendo uma turnê, e eles tinham um
adiantamento na época de 10 mil dólares. E, quando eles receberam, eu assinei,
só que não pude cumprir, porque a Odeon entrou com o impedimento do contrato,
e eu fiquei proibida de entrar nos Estados Unidos por seis anos. O Dom Salvador
ficou lá, maravilhoso. E nesse período a gente aproveita o que é bom, eu tinha o
Wilson das Neves, que é outra paixão, eu amo o compadre demais. Fizemos Elza e
Wilson das Neves. Esse disco, eu tenho por ele todo o carinho, porque ele é louco,
eu faço um esquete com voz e bateria… 
“Balanço Zona Sul”, “Mulata assanhada”, “Samba de verão”, “Copacabana”,
“O pato”, “Deixa isso pra lá”… É um disco histórico. Eu nunca me senti melhor
do que cantora nenhuma, do que ninguém, porque eu não tenho esse privilégio
e não tenho essa audácia e também não tenho esse desejo, não é aquilo que eu
gosto, mas como atrevimento, eu me considero a mais atrevida, eu tive coragem de
pegar um baterista e dizer: vamos fazer. Naquele Cd Do cóccix, eu peguei o Marcos
Suzano e faço uma faixa só voz e pandeiro. Eu acho que a gente pode fazer tudo
isso, eu gosto disso. 
Você divide também, você tem uma coisa… não de percussão na sua voz,
mas de divisão, né? Completamente. 
E Miltinho, me fala dele, você fez três discos com ele. Ah, o Miltinho é tudo, eu
chamo ele de meu compadre Miltinho, ele tem ritmo até na orelha, ele e o Jackson
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do Pandeiro, eu nunca vi tanto ritmo, tanta divisão perfeita como tem o Miltinho.
Ele também é uma voz que você reconhece em qualquer lugar. A gente ganhou o
prêmio no Municipal no ano em que foi o Jackson do Pandeiro, e eu ganhei, “teco-teleco-teco, gol!”, com o Miltinho de pandeiro, foi lindo. 
Escola de samba teve alguma coisa a ver com a sua formação? Você tinha
bateria de escola de samba por perto, não? Não. Parece que eu já nasci com
tudo preparado. A minha escola do coração é a Mocidade Independente de Padre
Miguel, eu dei a batuta para o Mestre André, eu amo essa escola e fui a primeira
cantora a puxar samba na avenida, eu já pedi até: “Pelo amor de Deus, não deixem
que eu me engane, se existem outras, procurem”, porque eu não sei, não me lembro,
mas fui consagrada como a primeira mulher a puxar samba na avenida, e foi lindo
isso que eu fiz. No chão, eu disse: “Não quero carro, quero ir no chão”. Hoje é fácil
de cantar, o Jamelão não gostava que chamassem de puxador de samba, de puxar
o samba na avenida, porque o cantor com um coral de oito, nove, dez é fácil, agora,
quando eu fui, fui sozinha, eu e minha voz. 
O desfile inteiro. S
 ozinha mesmo. E deve estar no Salgueiro com “Bahia de Todos
os Deuses”, o compositor do samba é o Bala, que era um engraxate, e eu dei uma
casa para ele com esse samba. 
Poder fazer essas coisas é uma maravilha! E me fala da ocasião em que
você gravou “Língua” com Caetano em 1985, foi um momento em que a
música pop te reconheceu, né? É
 verdade. Foi uma fase em que eu estava meio
descrente da música, porque ninguém me aceitava sem ser sambista, tinha que
ser sambista, e eu disse: “Eu sou sambista também”. E começaram a fechar o
cerco, eu não tinha mais repertório, vim para São Paulo, vim trabalhar num circo
aqui em São Paulo para ganhar dinheiro e poder comprar leite para o meu filho,
que era o Garrinchinha. Foi quando um dia eu saí, tinha uma casa de criança
que estava procurando pessoas que quisessem ser voluntárias para trabalhar lá,
eu falei: “Eu vou me inscrever para o meu filho, porque ele come, eu como”. Aí
vim andando e estava ali perto do antigo Hilton, onde tinha uma faixa dizendo
“Caetano Veloso”. Aí encontrei o Bineco, que trabalhava com ele na época, e disse:
“Bineco, eu quero muito me despedir do Caetano porque parei de cantar, eu não
quero cantar mais. Depois que você vai para um circo, perde toda a esperança
de vida, não que o circo seja pejorativo, mas não foi no circo que eu comecei, e
estou perdida, não sei o que fazer, mas tenho que cantar para dar comida para o
meu filho”. Aí ele me levou ao apartamento do Caetano, o Caetano me recebeu.
Quando ele chegou eu caí nos braços dele e chorei: “Eu vim me despedir de você,
Caetano, que eu amo muito, você é meu amor, você é tudo que eu amo na música,
tem os outros, mas a gente tem sempre um preferido, e você é meu preferido”.
Ele disse: “O que você está fazendo em São Paulo, maluca?”. “Caetano, eu estou
cantando.” “Onde?” “No circo, eu preciso dar comida para o meu filho.” “Pega
tudo o que você tem e volta para o Rio.” “Mas eu não tenho casa mais no Rio.” Eu
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hoje tenho, aliás, sempre tive; o mundo gay, foram eles que me seguraram na fase
pior de minha vida, eram eles que me alimentavam, que me sustentavam. Eu fui
para a casa de um gay que amo muito, que é o Nélio, que me recebeu na casa
dele. Fiquei ali com o meu filho, e ele com todo o carinho comigo. E recebi um
convite para cantar no João Caetano, no Projeto Seis e Meia do Albino Pinheiro,
já arranjado pelo Caetano, eu não sabia. Aí fui lá para fazer o show, aceitei, era
uma grana boa, cantar no Teatro João Caetano no Projeto Seis e Meia. No terceiro
e último dia, veio um telefonema, era o Caetano dizendo: “Eu vou te buscar hoje
para você fazer uma coisa comigo, tá?”. Na passagem para a gravadora, que é lá
na Barra, nós passamos pelo Canecão, onde estava o Gilberto Gil, que é outra
figura que me deixa completamente anestesiada, hipnotizada com aquilo ali no
palco. Aí ele me deu um abraço, a gente falou, eu não sabia qual era a surpresa
do Caetano, ele disse: “Faça o que você quiser agora aí”. Foi quando eu fiz aquilo
com a voz e cantei, comecei a brincar. Daí começou, a coisa foi mudando, eu
com esse padrinho maravilhoso, esse guru maravilhoso, que a gente não pode
esquecer nunca. 
Claro. Isso foi em 1985, né? É
 , 1985. Aí eu voltei para o Rio. 
E fez o disco Somos todos iguais. Você cantou Cazuza nessa época? Já
cantei Cazuza. Somos todos iguais foi feito com o João de Aquino, arranjo dele,
que é outra figura… 
Com quem você tem até hoje um trabalho de voz e violão. Tenho, o João de
Aquino é um xodó. Parece que ele nasceu para o outro cantar e ele tocar. 
E como foi gravar Cazuza, Elza, o que era o Cazuza para você naquele final dos
anos 1980? A gravação de “Língua” atraiu uma moçada que ouve você hoje,
que a tem como referência, mas que começou a te ouvir naquele momento.
Justo. Eu sempre tive esse lado, os Titãs, “O respeito”, a gente estava muito junto, e
fiz um trabalho muito louco também no Madame Satã, foi na época em que eu fui
totalmente roqueira. E o Cazuza, eu o vi como um anjo, sabe aquele anjo inquieto?
Acho que ninguém descreveu o Cazuza assim, numa inquietude, aquela coisa
gorila, que pode mexer com as pessoas. Eu me abracei muito ao Cazuza e a gente
ficou assim muito amigo, dele chegar na minha casa, sentar e botar a cabeça no
meu colo e a gente ficar ali de carinho. Eu respeito muito a Lucinha também, mãe,
mulher que botou essa coisa maravilhosa no mundo. Eu comecei a amar o Cazuza
e fiz com ele uma música, “Milagres”, que tem um clipe lindo, mas não passam esse
clipe meu com o Cazuza. A gente fez no Cemitério dos Automóveis. 
Vocês tinham muita coisa em comum. Muito, éramos loucos, éramos lindos,
né? 
E essa coisa sua com o rock e agora com o rap? Na época em que você surgiu,
teve uma conversa com a bossa nova, com o jazz, tem uma coisa na sua arte
que é essa contemporaneidade. Muitas vezes até um pouco à frente. É, porque
aonde eu vou ninguém tinha ido. Você sabe quantos anos tem este blazer? 

Elza Soares   187

Não. Trinta anos. 
O quê? Trinta anos! Um dia eu olho e vejo: “Olha, eu estou com essa moda preto
e branco porque vai ser a moda agora”. Eu falei: “Mentira! Eu já uso há muito tempo,
só guardei porque estava fora de época, fora da moda”. E voltou com ele novinho,
faz trinta anos que eu tenho este casaco. 
Você acha que na música é a mesma coisa? É tudo a mesma coisa, eu faço, daqui
a um bocadinho surge: “Mas eu já fiz isso!”. Então o que veio não é novidade. 
Não te assusta o novo, de jeito nenhum. Não me assusta, mas ao mesmo tempo
me deixa meio: “A-há, eu não falei que ia dar certo? A-há, você que me xingou,
você que ficou contra mim, disse que eu era audaciosa, disse que eu queria matar
a música, disse que eu estava completamente fora do contexto, agora você está me
copiando, né? E ainda é capaz de dizer que eu estou copiando você”. 
Recentemente eu estava fazendo esta pesquisa para a gente conversar e achei
você cantando esse “Samba de preto” com uma banda chamada Huaska…
e é rock, né? Rock, rock pesado, rock dos bons, uma maravilha, Huaska, maravilha. O Huaska tem uma coisa mais atrevida, eles escreveram um samba para a
Mocidade Independente de Padre Miguel, que foi o enredo “Rock in Rio”, e o nosso
samba, que eu fui defender com eles, ficou em segundo lugar, não foi o vencedor,
mas esse vice eu vou gravar. 
Agora você está fazendo rap com esses meninos, e no Vivo feliz você já estava
fazendo isso. C
 ompletamente. 
Tem uma versão aqui de “Opinião” do Zé Kéti, tem “Volta por cima” do Paulo
Vanzolini, num arranjo tão absolutamente 2015… 2 020, né? 
É impressionante. Como foi a produção do Vivo feliz? Foi com um menino aqui
de São Paulo, Arthur Joly, de uma competência, uma capacidade monstruosa, eu
vim para cá e fiz esse trabalho, arranjo meu e dele, foi tudo maravilhoso. 
Olha que beleza a “Opinião”, percussão da Simone Soul, que é fantástica. Tem
“Lata d’água”, “Computadores fazem arte”, do Fred 04, “Concórdia”, do Nando
Reis. É um disco bom demais, tem o repertório que hoje o pessoal que não
tem 30 anos está frequentando, né, Elza? E eu já estava fazendo isso para eles,
para que eles chegassem e já estivesse feito. O Chico Buarque usa uma expressão
que me deixou muito feliz, ele fala assim: “A Elza não pertence a um esquema, ela é
ela só, ela não pertence a ala nenhuma, ela corre por fora”. Eu nunca estou incluída
em movimento de música, eu faço os meus movimentos. Estou sempre dando a
volta por fora, e cai no ouvido das pessoas o que eu estou fazendo. 
Mas tem que ser um ouvido atento, curioso, esperto. E o Caetano volta para
a sua vida quando faz a música “Ciúme” no Do cóccix até o pescoço, que é
uma coisa maravilhosa, e ele fez para você, né? Fez para mim. 
Esse disco também é um disco histórico. É o trabalho mais bonito que eu fiz.
Tem o José Miguel Wisnik com “Flores horizontais”, que é demais! Eu não consigo
terminar a música sem lágrimas. 
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Com toda a razão. Tem uma história que eu queria que você contasse. Eu estava
assistindo a um Roda Viva que você fez, na época em que estava lançando o
Do cóccix até o pescoço, e você fala do louva-a-deus, que te ensinou alguma
coisa. É, o louva-a-deus foi cruel comigo, foi por causa dele que eu me casei… 
É verdade, você foi buscar o louva-a-deus. Não, eu fui levar café para o meu
pai na pedreira, o café das 3h, e eu, como sempre muito sapeca, tinha um louva-a-deus, eu tenho paixão por esse bichinho. Coloquei o bule de café e o pão que eu
levava para o meu pai comer todo dia e vi um louva-a-deus, aí saí de cócoras até
me aproximar do bichinho, e quando eu fui para cima do louva-a-deus eu escutei
um barulho, levei um susto muito grande, era um garoto, entornou o café e não
me deixou pegar o louva-a-deus. Aí nós saímos no pau, eu briguei muito, ele me
bateu muito também, foi aquela briga, bate pra lá, bate pra cá, e meu pai havia
subido: “Eu não estou entendendo, a minha filha no mato com o cara, rolando no
mato, o que aconteceu, meu Deus do céu? Comeu a minha filha”. Nesse tempo não
se usava essa palavra, mas eu acho que ele deve ter dito isso. 
Desonrou. É
 : desonrou a minha filha, e agora? Chegou lá, me pegou pela orelha e
pegou o menino pela orelha, eu toda ensanguentada, o meu pai disse: “Não quero
nem ver, casa”. Eu voltei para casa, mas fiquei esperando ele passar no caminho,
tinha um monte de pedra, e tome-lhe pedra, joguei muita pedra no cara e fui para
casa. Não tinha acontecido nada, que eu nem sabia o que era. Aí cheguei em casa,
contei para a minha mãe que o café tinha entornado, que eu briguei por causa do
louva-a-deus, que ele espantou o louva-a-deus, e que o meu pai ia me bater mais.
Tinha um caixote onde eu me escondia quando fazia arte, eu me escondi dentro
do caixote, aí o meu pai chegou, ficou procurando, falou: “Já está no caixote, fez
merda, é lógico”. Foi lá e me tirou do caixote pela orelha. E ali estava aquele cara
parado, eu queria bater mais nele, espantou o meu louva-a-deus, aí o meu pai
falou: “Você vai casar com a minha filha”. Eu falei: “Não, eu vou matar ele”. O meu
pai não entendeu nada. “Eu vou matar ele por causa do louva-a-deus.” Ele pensava
que fosse outra coisa e me casou com esse cara. 
É maluco, né, Elza, às vezes dá a impressão de que as coisas vão nos empurrando. É, e tem que ter jogo de cintura para poder coordenar. Eu sempre digo,
quem me ajuda também é São Jorge. 
Você é devota assim? Muito, eu tinha 5 anos quando vi esse santo. Ficava parado
na porta da minha mãe, atrás da gente, eu me lembro do vestidinho que eu estava
usando, estava com um coco na mão, eu andava sempre com um na boca e outro
na mão, toda despenteada, descabelada, porque era o máximo que eu podia viver,
eu era uma praga, e atrás do cavalo dele tinha outro cavalo, um cavalo marrom,
lindo, ele era feito um índio, só que esse homem não me olhou um minuto sequer
e eu fazia tudo para que ele me visse. 
Ele estava na porta da sua casa? Estava na porta da minha casa, e eu falava assim:
“Ah, São Jorge, não deixa o meu pai me bater não”. “Mas você vai apanhar porque
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você é levada.” “Não deixa não.” E a vida me bateu tanto que depois eu comecei a
entender o que é, por que eu apanharia mais tarde tanto, não era o meu pai que
ia me bater, não era a Elza criança, menina, era a Elza, a vida, e até hoje eu tenho
por ele um carinho tão profundo, ele me mostra tanta coisa, meu Deus do céu, ele
é meu pai, ele vive do meu lado. Nem todo mundo acredita, eu também não faço
força para que acreditem, eu sei o que é, eu sei como é a coisa e empenho todo o
meu respeito. 
E esse fôlego seu? Eu lembro que te vi em Belo Horizonte, tinha uma big
band gafieira e estava muito bom o show, aí você entrou, sentou ali no
meio da orquestra e começou a cantar, roubou o show dos meninos, cantou
“O neguinho e a senhorita” com o rapaz que tocava trompete. É um fôlego
invejável. É, menina, nem eu sei, isso só pode ser uma bênção. 
Porque não tem exercício, não tem aula… Você nunca sentiu desgaste, nada?
Não. Olha que eu ainda estou sentindo dor na coluna, porque operei a coluna, mas
na hora em que eu entro no palco acaba tudo, não tem dor em lugar nenhum, a
voz está linda, está maravilhosa, eu estou mais assanhada do que qualquer mulata
e está ótimo. 
É o lugar, né? É o lugar, é o meu mundo. 
Tem algum tipo de ritual para entrar no palco? Não. 
É absolutamente natural para você então. É muito natural, eu acho que eu
estou tão bem acompanhada que esqueço. E só agradeço a Deus: obrigada, meu
Deus, obrigada, meu pai! E tudo bem. 
Eu queria que me dissesse: para você, o que é música de preto, tem música
de preto feita no Brasil? Existem os pretos que cantam, os negros que cantam,
eles cantam a música da cor deles, então é música de preto, mas não é uma divisão
de branco, de preto, de amarelo, é a música. 
É, mas tem um jeito diferente, não tem? É a música, é a dor, é o suingue, é o
lamento, é a alegria, no fim é tudo isso. Eu acho que o preto, quando canta, canta
a música dele. Eu sou uma preta que canta. E agora junto com o Huaska, que é
uma garotada com vontade de cantar.
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UMA DAS VOZES MAIS BONITAS DO BRASIL,

Zizi Possi, além
de afinadíssima, é dona de um requintado bom gosto. Sabemos que toca piano
lindamente, e aqui descobri que o instrumento foi seu companheiro de infância.
Cantora popular no começo da carreira, com grandes sucessos em rádio, ela a
certa altura optou pela música plena. Os discos Sobre todas as coisas (1991) e
Valsa brasileira (1993) marcam essa mudança. E fez outros discos memoráveis,
históricos, divisores de águas na história da música brasileira. Juntou um time
de músicos espetaculares, um repertório de pérolas inusitadas, pôs arranjos
até então impensáveis num disco de uma cantora como ela. Inventou moda e
fez bonito. Admiro Zizi por sua coragem, ousadia e musicalidade. Gosto de seu
bom humor e de seu ar de diva. Bonita e cheia de gestos, ela conta seus sonhos
e fala da lembrança de um cheiro de flor quando veste, hoje, um vestido que
parece o da bailarina criança. Foi delicioso. Um chá da tarde regado a muito
boa música. 
Entrevista realizada em outubro de 2003. 
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Você está fazendo vinte e cinco anos de carreira, certo? São dezessete discos,
uma longa história… Então, eu queria que a gente começasse conversando
não sobre a primeira vez em que você pensou em fazer música, mas sobre
Salvador, quando você dava aulas de teatro e música para crianças. Como
foi aquilo? Por que resolveu ir para Salvador naquele momento? Por várias
razões, mas uma delas foi que, na minha época de adolescente, estava na moda
sair da casa dos pais… 
E ir para a Bahia – “Papai, vou para a Bahia…” Não, a Bahia ainda não era
aquela coisa. Estava começando a se tornar aquele tititi, mas ainda não era o
grande barato. No meu tempo de adolescente, a gente tinha muito mais restrições
que concessões. Hoje, minha filha tem 19 anos e eu sei tudo da vida dela – quer
dizer, eu sei de grande parte, o suficiente para que ela possa ser quem ela é sem
ter medo de mim. Com a minha geração, era outra história. Eu tinha que respeitar
os meus pais, tinha medo deles. A gente dependia dos pais, mas era criada para
vencer na vida. Então, houve um momento – comigo isso foi muito verdadeiro –
em que eu ou saía da casa dos meus pais para tentar descobrir quem eu era, ou
ficava a vida inteira tentando corresponder à expectativa deles. Não me encaixo,
é muito difícil para mim ter que me encaixar numa coisa em que não caibo – eu
realmente fico muito mal. Então esta foi uma das razões: estava na hora de respirar
o meu próprio ar. 
E que expectativas eles tinham com relação a você? Você já sabia tocar
piano, não? J á, mas era muito louco. A minha mãe sempre foi o homem da casa.
O meu pai sempre foi um doce de criatura, uma moça – suave, sutil, sensível. Era
da minha mãe que vinha a cobrança por competência, realização, objetividade,
coisas que eu até sabia que eram necessárias – mas, aos 17 anos é meio difícil, puxa!
Comecei a estudar piano com 4 para 5 anos, porque ela queria. Depois, quando
comecei realmente a gostar, ela ficou incomodada… 
Ah, é? Ela não deixava, era muito difícil. Não deixava que eu visse criança nenhuma, nem que eu brincasse com meus brinquedos. Eu só podia olhar, não podia
tocar neles. 
Para não quebrar? Para não quebrar, porque brinquedo era investimento. Eu
também não podia ficar com as outras crianças para não me acostumar com
maus hábitos ou com uma educação que não fosse condizente com aquilo que
ela achava bacana para uma menina… 
Muito rígida? Muito. E, coitada, tinha boas intenções, mas não sabia realizá-las
de um jeito bacana. Se fosse algo como “Você não vai ficar com essa turma, mas
eu vou te levar para aquela turma ali”, tudo bem. Mas não era: eu ficava sem ninguém, passava o dia inteiro cantando. Foi o que me salvou até de um autismo, sei
lá. O meu mundo interior sempre foi muito, muito rico, porque eu vivia dentro de
mim. Tinha amigos imaginários. Quando um adulto me chamava, eu me desligava
do mundo fantasioso e conversava com as pessoas, mas as pessoas não tinham
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como ver de fora. Quando acabava, eu voltava para o meu mundo. E nele eu era
tudo, realizava todas as fantasias: era bailarina, era heroína, era Maria Madalena,
era a mãe de Jesus. 
Mãe de Jesus? Isso. Eu adorava ficar brincando com histórias da Bíblia. Brincava
sozinha – sempre fui muito sozinha. Então, quando comecei a tocar piano, aprendi
tudo muito rápido. Eu tinha uma musicalidade, e ela se exacerbou porque foi a
primeira coisa em que havia um toque pessoal meu. Só que, no momento em que
comecei a ter minha própria relação com o piano e não mais ser a filha da mamãe
que toca, eu passei a estudar muito – ficava oito horas ao piano. De tarde, ia para
a escola e, quando voltava, ficava direto ao piano. 
Então você gostava mesmo? A
 dorava! Nos fins de semana, adorava quando meus
pais iam para a casa dos meus tios e eu podia ficar em casa tocando da manhã à
madrugada. E isso começou a deixar a minha mãe muito chateada, muito enervada
com o som. Porque, quando digo tocar, quero dizer estudar, isto é, pegar o dedilhado,
fazer duas horas de aquecimento… 
Piano clássico? Clássico, tudo clássico. Havia as escolas que eu mais curtia e tudo…
Ela achava aquilo lindo, até o momento em que viu que eu estava levando a sério
demais. Aí, começou a ficar com medo. “Não, agora eu quero é que você estude e
se forme, porque não estou preparando filha minha para costurar botão e cueca
de nenhum macho, entendeu? Você vai ter o seu dinheiro e vai ser professora
de piano, uma coisa assim.” Era o que ela esperava, principalmente para que eu
pudesse cuidar dela na velhice. É, havia essa coisa de ter uma filha para não ficar
sozinha quando estivesse velha. Então, já nasci com um monte de duplicatas e
promissórias para pagar. 
Você disse que cantava muito, mas o quê? O que ouvia no rádio? Cantava
Marisol e Joselito. Eu assisti aos filmes deles na minha infância e fiquei apaixonada.
A irmã da mulher do meu tio Chico tinha um cinema no Ipiranga. Nos filmes daquela
época, não havia tanta violência, nem tanto sexo, nem tanta história. Eu assistia à
Sarita Montiel e chorava muito. Depois cantava aquelas coisas dramáticas, mais
as músicas que eu inventava e as canções napolitanas que o pessoal cantava lá em
casa. Aí, conforme fui crescendo, comecei a cantar Roberto Carlos, que eu achava
o máximo. Eu sonhava em casar com ele. Então vieram as músicas italianas de
festivais – Rita Pavone, Domenico Modugno, Sergio Endrigo. Nossa, adoro isso até
hoje! Depois entrei na escola e, aos 7 anos, já cantava menos. 
Você gostava de cantar Roberto Carlos. Ele a levou a escolher cantar e, depois, a ser cantora, artista? Olha, acho que não escolhi, acho que fui escolhida
pela música. Logo cedo, aprendi – graças a Deus, não é verdade? – essa história de
confundir o cansaço com a obrigação do trabalho. Sempre vi meu pai chegar em
casa cansado, esgotado, e minha mãe cansada de trabalhar, essas coisas. Eu nunca
teria imaginado que existisse um trabalho que fosse um prazer. Para mim, cantar
sempre foi um prazer tão grande que nunca pensei nisso como trabalho. Então,
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acho que escolhi cantar na segunda fase da minha carreira – quando, depois de
doze anos, depois de já ter gravado, depois de ter sido escolhida para fazer aquilo
tudo, eu respirei fundo e disse: “Eu não me encaixo nisto. Não estou cabendo nisto
como não cabia na casa da minha mãe aos 17 anos”. 
Isso foi com Estrebucha baby? Foi antes de Sobre todas as coisas, logo depois
do Estrebucha. Que foi uma virada, uma guinada mesmo – não apenas musical ou
artística, mas tudo, uma guinada interior. Assim como aos 17 anos eu saí de casa,
aos 32, 34 eu pude ter uma coisa pronta. Aí, sim, veio toda a consciência do que
é cantar para mim, do estar no mundo, de qual era a extensão
da minha voz. Não no sentido técnico, mas no sentido de estar
aqui e, de repente, cantar uma música que alguém está ouvindo
num lugar que nem imagino que exista no mapa. Tenho uma
responsabilidade nisso, é a minha voz que está lá, mexendo…
Aí, fiz uma escolha, cantar. E cantar coisas que acredito que
sejam boas para todo mundo, independentemente da história
pessoal de cada um, da raça, do sexo, da condição social – não
interessa. Aí, sim, foi uma escolha. Mas antes, na primeira fase,
eu tinha sido levada pelos acontecimentos. Tinha sido escolhida
por eles. 
Como foi o primeiro disco? Saí de Salvador e fui para o Rio.
O curso que eu tinha ido fazer em Salvador era de oito anos, com oito horas de
estudo por dia… 
Oito anos com oito horas por dia?! Que curso foi esse? Composição e regência?
Isso mesmo. Em Canela, na Universidade Federal da Bahia. Era muito puxado, e, com 19
anos, eu tinha muita energia, não dava para ficar na escola. Na boa: não me aguentava
e ninguém me aguentava. Então, tranquei matrícula e fiz algumas coisas em Salvador.
Fiz o primeiro programa de televisão, cantei pela primeira vez um jingle, aprendi a
ouvir minha voz na rádio, subi pela primeira vez ao palco. Toda a minha primeira vez
artística aconteceu em Salvador, num momento muito bonito da minha vida e muito
importante da minha carreira, do meu trabalho, do meu desenvolvimento artístico.
Mas chegou uma hora em que deu… Sabe quando você diz: “Eu vou sucumbir a este
lugar”? Pois era o contrário: eu não cabia ali, estava transbordando e precisando me
colocar em alguma outra parte. Fui para o Rio sem saber o que encontraria, com
uma mão na frente e outra atrás, mais um sonho na bagagem. Quando cheguei lá,
morei um tempo num apartamento com uma amiga baiana. Na verdade, era um
apartamento alugado por várias meninas. 
Uma república? “Vagas para moças de fino trato…” É
 , mais ou menos. A gente
dividia, e eram todas de finíssimo trato. Foi aí que recebi um bilhete do Roberto
Menescal, que na época, para mim, era só o compositor de “Barquinho”. Eu não
sabia que ele tinha cargo numa gravadora. Queria conversar comigo, e pensei: “Vai
ter show de bossa nova, e ele está me chamando para fazer backing vocal ou coisa

TENHO UMA
RESPONSABILIDADE
NISSO, É A MINHA
VOZ QUE ESTÁ LÁ,
MEXENDO…
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assim”. Mas não, era para conversar mesmo. Ele havia assistido ao programa que
eu tinha feito em Salvador e queria muito me contratar. Só que, para isso, ele tinha
que mostrar às pessoas o que havia visto, mas não tinha acesso àquilo. 
Então você tinha que gravar alguma coisa… Isso. Gravei uma música, “Vida
noturna”, do João Bosco. O Luiz Roberto me acompanhou ao violão. A gravadora
toda se amarrou, e gravei meu primeiro disco. Foi uma coisa muito… 
Quase sem querer… É, algo do tipo “O que tenho a perder?”. Eu não tinha muito
pelo que brigar; não podia dizer: “Eu acredito nisto, quero que seja desta maneira”.
Eu estava vindo do teatro, em que a gente tem começo, meio e fim de peça e não
precisa se preocupar com o depois. Com disco, é diferente: ele está lá num lugar
que não sei onde é, com pessoas que não conheço, e outras pessoas estão ouvindo,
e ele não tem enredo. Então pensei: “Eles vão achar que eu sou aquilo!”. E, antigamente, era muito mais difícil conseguir se desvincular de uma imagem, de uma
foto – roqueira, ou samba-canção, ou… 
Cantora romântica? É, precisava ter um rótulo. Para mim, isso era muito difícil,
porque eu cantava tango, bossa, bolero – como canto ainda hoje, não quero me privar
disso. Foi assim o primeiro disco, e o segundo, e o terceiro, até o décimo e talvez o
100º. Foi aí que impus outras condições. Eu já conhecia o mercado, já conhecia o
poder do disco, o poder da voz e o poder da música, não só para mim. Aprendi a
olhar para os outros, e não só para o meu umbigo. E então pude realmente fazer a
escolha, e isso – cantar de verdade – foi lindo. 
Agora, percebem-se outras influências e mesmo maior diversidade cultural em você. No repertório anterior, havia
um formato que até se repetia. Era uma coisa que, digamos assim, já era esperada. Eu levei muito tempo para me
desfazer do mito de que todo artista é musical e de que todo
músico (cantor ou compositor) sabe o que está fazendo. Não
é bem assim. 
Não é mesmo. T
 em gente que sabe mesmo não tendo formação
musical. Tem gente até que sabe por outras vias que não a do
conhecimento – pela intuição, por exemplo. Levei muito tempo
para entender isso, assim como levei muito tempo para entender
que um profissional de gravadora não é necessariamente diretor
artístico. As gravadoras, como indústria da música, se transformaram em parte em
“parques temáticos”, de grandes conglomerados em que a matéria-prima, a música,
importa pouco. O que importa é o lucro, e essa indústria está ajudando muito a
criar a atual profusão de celebridades de um dia só… 
Sem estofo nenhum… A indústria está falida porque deixa de ganhar dinheiro, e
deixa de ganhar porque não tem mais cabeça – ela não pensa mais com a mentalidade de ser a indústria de determinado artigo, de determinada área. 

EU LEVEI MUITO TEMPO
PARA ME DESFAZER
DO MITO DE QUE TODO
ARTISTA É
MUSICAL
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É o conceito equivocado de indústria cultural. Não acho que a indústria cultural
seja um mal. Para ser sincera, acho que, como conceito, é absolutamente lindo.
É lindo poder eternizar uma criação – poder registrá-la e saber que ficará para a
posteridade. O mercado existe e corrompe em todos os lugares do mundo, mas
pelo menos existe um respeito para com todas as faixas de cultura e de informação.
A gente sempre se baseia nos mercados da Europa e dos Estados Unidos. Lógico
que tem jabá, mas pelo menos tem espaço para a música instrumental, para todo
tipo de música. Se não é naquele molde, o mercado fica mesmo difícil, mas não
impossível. A Zizizinha [Luiza Possi] está aqui para provar. É verdade – eu sei,
porque paguei o preço. Outra coisa que aprendi foi que, com a cabeça que eu tenho,
com a compreensão que tenho do mundo e da função que tenho no mundo, não
consigo me colocar a serviço daquele tipo de barganha. 
Você nada contra a corrente. Mas vale a pena, viu? Principalmente porque
acho que a arte vale a pena… Bom, uma das coisas que eram muito difíceis para
mim era participar dos arranjos. Eu participava só até a primeira página, porque
neguinho me vencia pelo cansaço. Falavam em fazer uma coisa, e eu dizia: “Não,
eu quero assado”. Mas ninguém fazia o que eu pedia. “Puxa, mas eu pedi assim!…”
Lá pela quinta vez, eu estourava, com toda a minha energia italiana. Xingava, fazia
e acontecia. E pronto: eu perdia a razão. Podia ter toda a razão do mundo, mas
entregava os pontos com a maneira pela qual eu tinha expressado o meu saco
cheio. Foi aí que aprendi. No Estrebucha baby, eu estourei, mas não gritei. Resolvi
fazer uma “guerra pacífica”. A exemplo de Gandhi, fiquei quieta e pensei: “Bom,
agora vou enlouquecer os caras, porque eles sempre me enlouquecem e eu vou
fazer o mesmo”. 
E o que a incomodou? Foi algum momento, algum fato? Afinal, você fazia
sucesso, estava sempre vendendo superbem… Mais ou menos, né? Eu nunca
fui grande vendedora de discos. O meu primeiro Disco de Ouro – que é uma referência respeitável – eu recebi com Per amore. Foi a primeira vez que vendi mais
de 100 mil discos. Ou melhor, a primeira vez em que cheguei aos 100 mil discos… 
Mesmo? Que curioso! Você sempre tocou muito em rádio. Ainda toca bastante
o Estrebucha baby, que é uma produção anterior ao Sobre todas as coisas,
não? É
 verdade. Em rádio, a gente toca mais essa produção do que a atual. 
Você não vendia 100 mil cópias, mas tocava muito no rádio e fazia muito
sucesso. O que a incomodava exatamente? Não ter a mão inteira na produção? Não, não era por aí. Acho que foi um monte de frustrações. Primeiro, foi um
processo de vida, e não foi um processo profissional. 
Estanque de todo o resto? Não, muito pelo contrário! O resto acabou tendo modificações em função de um eixo. O que me incomodou foi não me sentir refletida nas
minhas escolhas. Coisas do tipo: “Ah, eu queria tanto gravar com piano acústico! Pena
que não dá!”. Mas não dá por quê?! Aí, comecei a mexer aqui e ali e, quando fui ver
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por quê, era porque eu não podia… Eu nunca podia, nunca… Em música, não podia
experimentar isto, não podia experimentar aquilo. Então falei: “Cacete! Eu aprendi
música, eu toco piano. A única coisa que aprendi na vida, além de fazer macarrão,
foi música. Se eu não puder botar isso em prática, vou morrer”. Foi isso. 
Mas você já escolhia o repertório? E
 scolhia, sim. 
João Bosco, Djavan, Chico Buarque, Tom Jobim… Havia uma coisa pop também, que você gravou bastante, como Marina, Antonio Cicero, Lulu Santos.
No seu segundo disco, há gravações lindas, como “Morena dos olhos d’água”,
com arranjo do Perinho Albuquerque. Ele arranjava para você, para Gal
Costa… E muito para a Bethânia. Era o maestro e produtor dela. 
No primeiro disco, havia o Sérgio Sampaio, que é um cara difícil, um compositor tido como maldito. Onde é que você ia buscar esse repertório? A verdade
é que, no primeiro disco, muita gente escolheu o que eu ia cantar. Eu nem conhecia
o Sérgio Sampaio. Eram cinco homens me trazendo músicas; eles brigavam muito,
e eu só ficava assistindo. Para mim tanto fazia, mas incorporei “Se foi você”, do
Gil; “Vida noturna”, do João Bosco; e “Jura secreta”, de Sueli Costa e Abel Silva, que
é bonita. Nem me lembro de quem foi que sugeriu a música do Sérgio Sampaio,
mas fiquei muito feliz com ela. Tanto que, do disco todo, talvez seja a única que eu
canto com mais curtição até hoje. 
Assisti ao show Bossa e achei muito interessante vê-la completamente entregue à situação que cantava. Você resolveu contar uma história da Sarita
Montiel e de uma personagem da outra canção, e ali a Zizi está chiquérrima,
de salto alto, mas completamente à vontade, fazendo piada, mexendo com
os músicos. Como é estar dentro da música? Essa é a grande magia do palco.
Tenho a impressão de que todo bom artista – assim como todo bom profissional,
mesmo que não seja da área artística –, quando está fazendo o que gosta, está na
verdade falando com Deus. Porque é um momento tão intenso que a gente perde
noção do ridículo: não está nem aí, vai e faz inteiro. Mas, para isso, é preciso cumprir
algumas condições… 
Voltando à escolha das músicas, eu me lembrei de “A paz”, do Gil, que foi uma
gravação importante na sua carreira. Como foi escolhê-la? V
 ocê nem sabe! Foi
uma das coisas hilárias do mundo. Um belo dia, eu recebo João Donato na minha
casa: “Aí, Zizi! Olha, eu trouxe aqui umas músicas…”. Ele sentou ao piano e começou:
“O sapo na lagoa, o sapo na lagoa, o sapo…” E ficou naquela coisa… 
Aquela coisa João Donato… É. Aí ele me olhou e disse: “Não emplaquei?”. “Não,
essa aí não deu.” E naquilo foi a tarde inteira. Eu não gosto muito de fazer esse tipo
de audição porque é muito chato. 
Com o autor ali… P
 ois é. Também porque, dependendo do momento em que estou,
a música faz ou não faz sentido. Eu gosto de ter a fita ou o Cd: assim, posso ouvir
enquanto tomo banho, por exemplo, e a música pode ganhar um sentido que não
tinha quando eu estava no carro, também por exemplo. 
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É, tem essa magia necessária. Mas, enfim, com o João tudo pode acontecer. Fui
acompanhá-lo até a saída, e, quando chegou à porta, ele disse: “Opa! Tem uma aqui…”.
Tirou do bolso da camisa um papel de pão… “Sabe, tem uma que eu fiz com o Gil já
faz um tempo, que fala assim: ‘A paz fez o mar da revolução’.” “Opa, lega!!” “Então me
deixa tocar pra você.” Ele voltou, sentou e ficou pelo menos uns quarenta minutos
tentando lembrar a música, porque estava faltando parte da letra. Por fim, lembrou
onde estava o que faltava: ele se levantou do piano, tirou do bolso das calças um
guardanapo onde estava escrito o resto da música e foi fazendo. Eu me apaixonei e
gravei. Mas, quando fui falar da música para o Gil, ele nem se recordava dela… 
No terceiro ou quarto disco, você gravou versões de músicas cantadas
pela Billie Holiday. Quais outras vozes de cantoras marcaram ou fizeram
diferença no seu leito de cantar ou de ouvir música? E
 u ouço música como
o Miles Davis ouvia. Quando fiquei sabendo disso, eu me senti aliviada da culpa.
Não consigo ouvir música com pano de fundo. Viajo muito com música – eu ou
viajo, ou capoto logo, porque a música muda o meu ambiente. Honestamente, não
sei dizer se houve algum tipo de influência, mas, na adolescência, sempre adorei
ouvir a Gal. Eu a adorava pela musicalidade, pela voz linda, pelo repertório, puxa
vida! O melhor da música popular brasileira, todos os grandes compositores, foi
gravado pela Gal. Eu também me amarrava na Bethânia, não tanto pela musicalidade quanto pela verdade, pela autenticidade. 
A coisa da intérprete? Isso, intérprete! Eu não conseguia apenas ouvir a Bethânia:
era preciso parar para ouvir, quando eu precisava, quando queria uma coisa para
me alimentar, algum sentimento. Era nela que eu ia buscar alguma coisa, porque
eram realmente orações – sempre achei que ela orava. E há uma cantora que, para
mim, sempre foi e sempre será a maior de todas: Ella Fitzgerald. Ela fala muito
comigo – minha alma fala com ela. Tenho um barato quando a ouço cantar. Eu a
acho fantástica, um timbre absurdo, uma musicalidade deslumbrante. Na minha
fantasia, essa mulher era a referência do que é ser artista, do que é ser cantora.
Maravilhosa em todas as músicas. Há também a Sarah Vaughan, que eu acho legal,
mas em quem não sou tão fissurada. E a Billie, que, apesar de maravilhosa, é mais
difícil, não é para qualquer pessoa. 
E as brasileiras antigas, como Elizeth Cardoso? Alguma coisa passou por
aí? Elizeth era muito linda – nossa, que dignidade, que porte! E a Angela Maria,
que fez coisas lindas… E a Dalva de Oliveira – puxa, que trabalho legal, intuitiva,
maravilhosa!… Nós estamos bem servidos. 
Durante uma época, a Gal foi o que restou do tropicalismo aqui, porque
Gil e Caetano estavam exilados em Londres. Ela ficou como resistência,
com o Macalé, que fazia os arranjos para ela, e com o Waly Salomão, que
escrevia as letras. O tropicalismo fez alguma diferença no seu caminhar
artístico? Ou ele passou ao largo? Eu era pequena na época do tropicalismo,
não tinha nenhuma consciência de qual atitude ou limite aquilo podia significar.
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Isso eu só fui ver depois. Adorava a voz do Caetano, ainda a acho deslumbrante,
é um dos melhores cantores que temos. Sempre adorei ver aquele povo com essa
liberdade, esse cabelão, sem vergonha do próprio corpo. E ouvir aquelas canções
bonitas, a voz da Gal… Não consegui enxergar a Gal como base de nada, de nenhum
movimento, que não fosse algo absolutamente musical. Assim, nunca senti na Gal
uma força política, uma força de posição. Sempre senti a força de quem pura e
simplesmente canta. 
Falo de resistência não política, mas musical. Uma coisa que continuou com
ela até pouco tempo atrás. Ela continua sendo porta-voz. 
Exatamente. Mas, deixando o tropicalismo e voltando ao seu repertório,
houve um momento em que você foi considerada cantora romântica, e… eu
me lembro do Lauro Lisboa… Romântica é o quê? Brega? Todo mundo dizia que
eu cantava muito bem, que a minha voz era linda, mas que o meu repertório era
um horror. 
Todo mundo quem? A crítica? A crítica. 
Bom, mas a crítica que não toque na poesia, como diz o Caetano. Retomando,
houve um momento em que você ficou conhecida como uma cantora romântica, mas no repertório há uma coisa pop, misturada ali desde sempre. Em Mais simples, em Sobre todas as coisas e em Valsa brasileira, está
seu repertório de música “erudita”, e uma sacada muito particular veio
à tona: você colocou o Guelo, o Benjamim Taubkin, o Marcos Suzano, o
Jether Garotti – que é um parceirão – tocando com arranjos novos para
aquele instante, e, ao que parece, as pessoas não repararam muito bem
no que estava acontecendo. Hoje, vemos se reproduzir essa mistura que
você fez lá atrás. Você trouxe para a música, para a canção pop brasileira,
uma “erudição”, mais uma vez entre aspas. Você gravou “Filho de Santa
Maria”, do Paulo Leminski e do Itamar Assumpção, e aquilo foi sensacional.
E “Olho de peixe”, do Lenine. E “Beradeiro”, do Chico César. Aí, não houve
mais possibilidade de catalogá-Ia… F
 iquei fora da gavetinha, do rótulo. Talvez
eu tivesse que ser mais inteligente na maneira de mostrar o trabalho, mas essa
parte requer uma inteligência que não tenho, um talento e uma possibilidade
de que realmente não disponho. O que está em minhas mãos fazer, e com que
estou sempre me preocupando em fazer melhor, é mexer com as texturas, com
a música. Fico feliz que você tenha percebido. Na época do Sobre todas as coisas,
eu me desesperei quando a Lúcia Camargo me convidou para fazer um show em
Curitiba. Eu não tinha gravadora, não tinha banda, não tinha disco, não tinha
dinheiro, não tinha nada – como é que eu ia fazer aquele show? Entrei em pânico
e pensei: “Não tem repertório, ninguém conhece o Estrebucha baby!”. Por outro
lado, eu ria de mim mesma e dizia: “Você tem liberdade – isso é tudo o que você
sempre quis”. E comecei a trabalhar com o Jether, lá em casa, e me permiti viajar
mesmo. Foi quando liguei para o Suzano e disse: “Eu tive um sonho muito louco,
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cara – sonhei que estava cantando o que o Altemar Dutra cantava só com voz
e pandeiro”. 
Sentimental… “Sentimental eu sou…” [Cantando.] O Suzano disse: “Pô, não é
louco, não! É legal demais!”. Então, eu não rompi com o lógico, nem rompi com o
convencional, só porque sentia uma necessidade interior de fazer algo diferente.
Não era isso, nunca foi. Eu ouvia interiormente um monte de coisas que me davam
até medo, e pensava: “Meu Deus do Céu, na hora em que eu quiser botar isto para
fora, neguinho vai me escorraçar, porque parece absurdo! Mas eu sei que não é
absurdo!”. No início, o próprio Jether ficava muito zangado comigo, porque eu lhe
pedia que montasse acordes que não pertenciam a nenhuma escala. Pedi que usasse
glissando em salsa, e ele respondeu: “Mas isso não se usa!”. Eu disse: “Esquece o
conceito, aqui a gente vai usar!”. Então, todos esses rompimentos, essas coisas que
são movimentos que parecem “ousados” – entre aspas –, na verdade são liberdade,
a liberdade de criação. 
Foi muito diferente de tudo o que havia na época e de tudo o que você vinha
fazendo. É verdade. Aí está aquela história de que falei: antes eu só podia mexer
até a primeira página. 
São discos maravilhosos. Li uma declaração em que você dizia que gosta
“de ser íntegra em cada nota”. A sua postura não mudou, você continuou
experimentando texturas e inventando nos discos seguintes – e acho que a
tal da integridade em cada nota se traduz na música italiana que você fez.
É, os valores mudam, mas os princípios não. Ser fiel aos princípios e adaptável aos
valores – isso é legal. 
Bom, você disse que sonhava com umas coisas e chegava lá. Eu acho que é
um pouco do processo de composição, não? Mesmo que seja arranjo, você
de certa forma estava criando, junto com esses músicos incríveis que foram parte do processo. Como foi isso? É, estava recriando, é verdade. Quando
me ocorre de fazer uma música, de arranjar uma música, de cantar uma música,
pode ter certeza de que ela já desabrochou e me pegou. Foi assim com “Disparada”.
Uma vez, eu estava andando de moto com meu ex-marido pela serra da Bocaina.
Comecei a cantar essa música na garupa, e ele comentou: “Nossa, de que música
você foi se lembrar!”. E eu respondi: “Bicho, olha o que essa música está dizendo…”.
Continuei cantando e declamando para ele. Ainda estávamos casados, acho que foi
em 1994 – e só fui gravar em 1999, no Puro prazer. A parte mais difícil foi botar para
fora pela primeira vez essa minha intuição. O Jether achava tudo muito estranho,
com toda a razão. O Suzano é uma pessoa realmente especial: ele nasceu de uma
farinha especial, a mulher dele é maravilhosa, os filhos são geniais, tudo o que ele
toca é genial. E o Guello foi indicado para substituir o Suzano. O Guello é muito
talentoso, mas tinha uns vícios de quem toca na noite. Ele, provavelmente, não se
ouvia a si mesmo. Ele se dispersava. Quando fazíamos laboratório, todo mundo
ia embora no final, e eu dizia: “Não, Guello, você fica”. O Benjamim também foi
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indicado para substituir o Jether, que estava de saco cheio de mim… Hoje, ele já
entendeu que não é nada pessoal, que é uma coisa que eu escuto aqui… 
Aí dentro da cabeça? É
 , aqui dentro da cabeça, ou sei lá onde, mas eu escuto aqui
dentro. 
Quando o Herbert Vianna ouviu você cantar uma música dele pela primeira
vez, dizem que ele se deitou no chão do estúdio e falou: “Bom, agora, finalmente, eu sou um compositor de gente grande!”. É verdade, foi maravilhoso.
O Estrebucha baby está recheado de emoções. Outro dia eu estava ouvindo e fiquei
passada – o som do baixo é demais… 
Tavinho Fialho… Dá uma saudade. 
A canção era “Meu erro”, não? Ao dizer aquilo, o Herbert reforçava essa
sua ligação com a música pop brasileira. Você ouviu Gal Costa, que fez sua
cabeça… Você gravou Itamar Assumpção e Paulo Leminski muito antes de
Itamar ter-se tornado cult… Enfim, tudo isso me faz pensar na coisa de ser
intérprete, de ter aquela qualidade que você enxergou na Bethânia. Isso é o
máximo. A Regina Duarte disse uma coisa que me emocionou muito: “Quando você
canta, eu passo a descobrir o que a música é ”. Para mim, texto é muito importante:
eu não consigo abrir o canal se não sinto uma coisa. 
Você lê? Leio, sim. É o que acho mais gostoso fazer quando estou sozinha. Quer
dizer, eu nunca estou sozinha, porque o Rubens está sempre comigo… 
Quem é o Rubens? É o meu cachorro. Ele é apaixonado por mim. Nem minha
mãe gostou tanto de mim como ele gosta. Adoro fazer coisas como, de repente,
começar falar francês com o Rubens – não sei uma palavra, mas começo a falar
com ele. Ou resolvo falar árabe, e é uma delícia, porque não tem censura. Acho
que a minha infância me bastou. 
O Luiz Melodia leu o poema “Retrato do artista quando coisa”, do Manuel
de Barros, quando estava no hospital se recuperando de uma cirurgia – e a
música veio para ele ali, naquele momento. Quais são as suas leituras? Elas
também a inspiram musicalmente? Não. Tenho um problema muito chato: a
indisciplina. O meu norte-sul, ou norte, não sei, está em Gêmeos, que tem uma
dispersão. Eu me disperso com facilidade. Por isso, quando vou ler algo que não é
assunto que eu curto, tenho que me preparar antes para poder realmente prestar
atenção naquilo e não deixar que o pensamento voe. E, quando presto muita atenção,
eu corro risco. Há um livro que estou lendo faz quatro anos… 
De tanto que você presta atenção? Não, é porque não consigo sair do prefácio
– eu choro, é lindo. Eu leio uma frase e fico meses me lembrando daquela coisa e
vendo a Blavatsky. Quando li as coisas mais simples dela, tudo bem. Mas, quando
fui ler Ísis sem véu!… Aquela parte da matemática pitagórica – nossa, o que eu
chorei! Virou problema, e por isso estou pegando mais leve, bem mais leve. Gosto
muito de ler poesia e adoro Fernando Pessoa. Também leio Rachel de Queiroz e
tenho a obra completa de Gabriel García Márquez. E há a teosofia. 
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Teosofia? Sempre. É leitura de cabeceira. 
Você é muito religiosa? Não, não sou. Mas chega uma hora em que você começa
a praticar. Eu me sinto mais refletida no budismo, no que tem a ver com autoconhecimento e ajuda evolutiva. Do ponto de vista devocional, ainda não encontrei
nada, mas estou procurando. Estou realmente procurando. 
Na música, ocorre o encontro com o divino no momento em que se está
cantando. Exatamente. Há pessoas que se encontram logo de cara na religião,
e é bacana isso, porque já sabem logo os passos que precisam dar para chegar a
determinado lugar. Mas, no meu caso, não é bem assim. O meu pai é kardecista, e
houve época em que me revoltei porque achava que as pessoas faziam muito discurso
mas não praticavam esses valores no dia a dia, em sua própria vida. Quando morei
na Bahia, estudei também um pouco do candomblé, que é uma cultura linda, mas
não é uma religião em que eu me sinta refletida. Faço psicoterapia, e faço porque
gosto. Eu preciso, lógico, mas também gosto. 
Você disse que as pessoas iam à sua casa e cantavam músicas napolitanas.
Conhecendo a sua história, vê-se quão legítimo é você gravar música italiana.
Aos domingos, a mesa do almoço virava palco. Tirávamos a toalha e os pratos, e as
pessoas ficavam sentadas nos bancos ou subiam ao palco. Todo mundo cantava:
descia um e subia outro. Era uma festa mesmo – passavam o domingo inteiro
cantando. 
Você acaba de ganhar um prêmio na Itália, não? Em Nápoles – olha que legal!
É o Carosone Internazionale, que extrapola as fronteiras da Itália. Em Nápoles,
cantei numa arena maravilhosa, toda de mármore travertino fosco. Faz parecer que
se está no deserto: tem aquela cor de areia, e os bancos são de mármore também.
É uma pedreira, uma coisa linda, com aquele céu de Nápoles… ■ Renato Carosone
foi um napolitano reconhecido pela Itália inteira como grande artista – compositor,
cantor e pintor. Começou tocando piano para cinema mudo. O prêmio que recebi
é um azulejo impresso com um desenho dele, superbonito. Esse foi o segundo
ano do prêmio. O Renato faleceu em 2001 e, antes de morrer, falou sobre a minha
gravação da música “Torero”, que é dele. Eu me senti realmente abençoada pela
seiva dos antepassados. Que coisa bonita! E que oportunidade! 
Houve certa resistência a esse seu trabalho? Vi pouca resistência. O portfólio
é imenso. Recebi clipping do Brasil inteiro, e acho que só um ou dois jornalistas
criticaram. A resistência maior foi ao Passione, o segundo disco em italiano. “Pronto,
agora só vai gravar em italiano!”, como se aquilo fosse oportunismo. Sinceramente,
não dá para levar a sério. Todo mundo tem o direito de não gostar. Mas, para mim,
esse trabalho é tão importante, tão gostoso, tão bonito!… 
Você já havia gravado em italiano muito antes desses discos… Pois é. Porque
está tudo no meu sangue. Sou ítalo-brasileira, tenho passaporte… 
Depois você fez o Bossa, que me lembra um pouco o Valsa brasileira. Não
tanto pela sonoridade, mas pelo repertório: tem Cazuza, tem Tom Jobim e
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Newton Mendonça, tem Paul McCartney e tem uma novidade que é a ferramenta eletrônica. Você comprou um teclado? Comprei. Custou quase o preço
de um carro, e não sei lidar com ele até hoje. Estou querendo ter aulas, mas não
saio de casa nem para ir ao escritório. O Jether gosta muito de teclado eletrônico.
Para esse tipo de som que fiz, o teclado é muito importante. Acho que são elementos
novos que vão entrando, que são irresistíveis, principalmente porque o meu foco
no eletrônico é nos timbres novos: não quero um eletrônico que imite as cordas
de fulano de tal, que imite a sanfona. Não, eu quero o eletrônico eletrônico, quero

ver que zim ele tem ali, porque, se for para imitar instrumento… 
O que é zim? Zim?! Às vezes eles escolhem uns timbres, e é zim-zim-zim-zim…
É muito zim… Então, qual é o barato? O timbre que ele vai me apresentar, que é o

resultado eletrônico mesmo. 
Mas o seu instrumento é o piano. Você ainda toca em casa, ainda se diverte
da mesma maneira? Ultimamente, a minha casa não está gostosa como eu
gostaria que estivesse. Estou num momento de mudança, de passagem de ciclo.
A minha filha, que até dois anos atrás era uma adolescente, uma estudante, hoje
é uma estrela. Precisa ocupar outro espaço na casa, na minha vida, e eu na vida
dela. Isso é muito difícil, não é um momento fácil. Não é dos piores, graças a Deus,
mas é complicado. O que tinha sentido para mim até três, quatro anos atrás, já não

tem mais. E outras coisas, que começam a ter sentido, me assustam… 
Será que essa é uma daquelas inquietações que trazem
uma novidade? Não tenho a menor dúvida. Agora, a única
coisa que me falta para concretizar essa novidade é definir o espaço para ter o tempo e ter o templo. Eu só estou
sem estímulo. Honestamente, não tenho o menor tesão
de preparar nada para ser mal aproveitado. Onde eu vou
mostrar o meu trabalho? Como é que vou distribuí-lo? Acho
que, com tantos problemas que precisam ser resolvidos, o
meu mercado está muito doente. Não é à toa que a maior parte das rádios precisa

programar um tipo de música que não reflete arte. 
São os espaços… A mídia é que está esquisita. Cheguei a pensar em fazer
programa de televisão. Não existe programa de televisão de música. Se a gente
criar um canal em que a música possa realmente ser mostrada sem preconceito,
em que haja espaço para banda de garagem, para orquestra jazz sinfônica, para
aquele festival do interior de onde saiu um cara talentoso, então o Chico Buarque,
o Edu Lobo talvez se interessem em participar também. Está aí uma coisa que
me dá tesão fazer. Mas muito tem que ser preparado para que isso aconteça, e eu
não tenho mais gás para segurar uma onda assim. Para fazer isso acontecer, seria

preciso alguém com paixão. 
Então, vamos inventar um programa! É para ontem! Podemos começar a fazer

o piloto amanhã? 
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