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Disposto a esquecer o passado para pavimentar o futuro, 
ingleses do Depeche Mode lançam Spirit, seu álbum mais 
introspectivo e repleto de mensagens que reafirmam sua 
condição de vanguarda depois de mais de três décadas de 
carreira.

C
réditos: Divulgação

0504

por Anderson Oliveira

destaque

Pare por um segundo e pense em qual é sua banda favorita da década de 80. Se você não escolheu, 
ao menos pensou por no Depeche Mode. E não, você não está errado sobre isso. Banda que 
praticamente definiu uma geração com hits que até hoje fazem o mundo dançar, os ingleses lançam 
em 2017 seu 14º álbum de estúdio, Spirit. O disco que deixa de lado sua atmosfera dançante e foca 
todas as suas forças na voz e capacidade de persuasão de Dave Gahan, grande destaque de um 
álbum pronto para fazer história.

Produzido por James Ford, responsável por trabalhos de bandas dançantes como Arctic Monkeys 
e Klaxons, Spirit vai na contramão e é de longe o disco mais difícil da carreira do Depeche Mode. 
Refletindo muito mais os ideais de cada um de seus integrantes, hoje um trio formado por Dave 
Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher, o disco chega carregado com uma vitalidade surpreendente, 
o que logo de cara é um choque para quem esperava uma volta ao passado.

Primeiro single do disco, Where’s the Revolution é praticamente um grito de alerta desde seu 
início. “Vocês estão sendo controlados / Estão sofrendo abusos / Mentiram para vocês / Quem está 
decidindo por vocês? / Vocês ou sua religião?” canta Dave Gahan sob uma base das mais soturnas 
já construídas por Andy Fletcher e sua usina de teclados e sintetizadores. Essa é a tônica em Spirit, 
que desde seu início, com a boa Going Backwards, tenta jogar luz sobre um mundo cinza.



Esse prenúncio sombrio ganha forma definitiva 
em The Worst Crime, faixa que praticamente 
sepulta a ideia de um Depeche Mode aos anos 
80. É também quando Dave Gahan assume 
de vez a condição de protagonista no álbum e 
solta a voz em faixas praticamente declamadas. 
Diferente dos álbuns Sounds of the Universe 
(2009) e Delta Machine (2013), onde a guitarra 
de Martin Gore se faz muito mais presente, Spirit 
evoca muito mais o lado eletrônico da banda, 
mesmo que não seja da forma que parte dos fãs 
esteja esperando.

Destaque no repertório, Scum parece ter 
nascido abaixo do céu cinza de Bristol e toda 
sua atmosfera melancólica, responsável por 
dar forma a uma cena inteira de trip hop. Em 
mais um trabalho impecável de Andy Fletcher, 
o que fica claro até então é que aqueles que 
não mergulharam de vez no conceito do álbum 
provavelmente vão deixar este de lado. No 
contrário a viagem pode ser muito, muito intensa.

O respiro acontece naquela que é seguramente 
a faixa mais “acessível” do disco, a boa So Much 
Love, que surge favorita a nova hit da banda,

ao menos ao vivo.  Música que cresce e desaba 
em um refrão poderoso, é de longe a mais 
empolgante de um trabalho que parece ter sido 
desenhado minuciosamente para ser ouvido em 
silêncio, no quarto, disposto a trazer a reflexão. 

Já em sua reta final, Spirit segue explorando um 
inspirado Dave Gahan, que mostra versatilidade 
e exibe sua melhor forma desde o saudoso Ultra, 
lançado duas décadas atrás. No More (This 
Is the Last Time) e Fail, faixas que trazem um 
misto de Massive Attack com A Perfect Circle, 
dão números finais a um trabalho difícil e que 
diz muito mais que suas doze faixas parecem 
apresentar.

Base da turnê, não é de se assustar que o 
Depeche Mode tenha retirado boa parte de 
seu repertório dançante do setlist. Só assim 
faixasde Spirit teriam condição de fazer sentido 
ao vivo. Mas nem por isso estamos falando de 
uma fase intimista do grupo inglês, que reforça 
sua condição de uma das maiores bandas do 
planeta com uma produção tão grande quanto 
seu nome, afinal, ainda existe muito, muito a ser 
dito. •

Divulgando o álbum Spirit, os ingleses do Depeche Mode vem rodando o mundo com sua estrutura mais impressionante 
e soturna. Abaixo, a banda em ação durante show na Suécia - Créditos: YouTube
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“Lojas de discos não podem salvar sua vida. 
Mas podem melhorá-la”. Evento que carrega há 
dez anos essa frase como mote, o Record Store 
Day ainda é celebrado ao redor do mundo com a 
mesma empolgação ocorrida em 2007, quando 
o Metallica – embaixador do evento – presenteou 
500 fãs com autógrafos e camisetas durante 
uma sessão realizada numa loja de discos.

Desafiando a lógica da música ter se tornado 
cada vez mais digital, artistas se mobilizam a cada 
ano para manter entre seus fãs a magia de entrar 
em uma loja de discos e ter um item – muitas 
vezes exclusivo – da banda do coração. Deep 
Purple, Disclosure, Flaming Lips e Aerosmith 
são alguns exemplos dessa diversidade que o 
Record Store Day proporciona.

Essa batalha tem se tornado cada vez mais dura 
no sentido de lutar pela sobrevivência das lojas 
de álbuns nos outros 364 dias do ano. Enraizado 
na cultura musical, plataformas de streaming 
parecem ter caído de vez no gosto do público.

Para se ter ideia, de acordo com dados revelados 
pelo Spotify, serviço mais popular para amantes 
de música, o aumento de seus assinantes 
cresceu em média 39% entre os anos de 2015 
e 2016. De quebra, o fácil acesso a aparelhos 
de tecnologia avançada vem chamando agora 
a atenção de outro canal, a televisão, para seu 
universo cada vez mais prático. 

Ainda assim, o disco físico segue sendo o 
item preferido de qualquer fã de música. Hoje 
verdadeiros artigos de luxo, os discos de vinil 

produzidos em 180g durante 2015 e 2016 
tem movimentado cifras consideráveis e um 
crescimento de 20% referente ao mesmo 
período no ano anterior. Isso é, em média, uma 
quantidade aproximada de 150 mil discos.

Pensando nisso, não é a toa que artistas de 
como Led Zeppelin e Sex Pistols tenham 
relançamentos justamente para o Record Store 
Day. Pensando friamente, essa é talvez uma 
das únicas oportunidades de gravadoras darem 
uma guinada na história com prensagens de 
material inédito e que não teria condição de ser 
promovido em algum novo disco da banda. 

Um dos destaques da edição 2017, que tem 
curadoria de Chuck D, do Public Enemy, são 
singles de bandas como o Rush, que comemora 
40 anos do álbum A Farewell To Kings. Fãs do 
Def Leppard viram o relançamento de seu EP de 
estreia e oo Red Hot Chili Peppers preparou para 
os fãs uma prensagem limitada de um vinil com 
duas de suas músicas sendo tocadas ao vivo. A 
lista de lançamentos pode ser conferida através 
do site do evento, em www.recordstoreday.com.

Mergulhando no cerne do processo, quem 
deveria ganhar com isso é o público, porém 
valores nem sempre convidativos esbarram em 
quem vê o RSD como boia de salvação para a 
indústria. Da mesma forma que no passado o 
rádio não acabou com jornais, resta saber se 
plataformas digitais serão capazes de acabar 
com o formato físico ou se adaptar de forma 
menos dolorosa, já que, como todos sabem, o 
interesse por música nunca vai acabar.•
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Em uma das turnês mais aguardadas do ano, 

a banda alemã de power metal Helloween se 

prepara para a Pumpkins United World Tour, 

onde cruzará o mundo levando ao palco ex-

integrantes e um repertório dos sonhos para 

qualquer fã da banda.

Ao longo de uma história repleta de percalços, 
poucas bandas conseguiram preservar um 
legado tão absoluto e sólido no heavy metal 
quanto o Helloween. Formada em Hamburgo, 
na Alemanha, em 1984, a banda nasceu na 
esteira de um gênero que nos anos seguintes 
se tornaria um dos mais populares do mundo, 
sobreviveu após drásticas mudanças em seu 
line up e ainda assim conseguiu carregar ao 
seu lado um séquito público.

Mesmo com três décadas de história, ainda 
assim houve um preço a ser pago nesse 
processo. A própria falta de renovação do 
gênero após a virada do século acabou 
engessando o Helloween de tal forma que um 
resgate foi tentado há alguns anos, quando 



ousou gravar uma (terceira) continuação para o 
clássico The Keeper on the Seven Keys, lançado 
na década de 80. Não deu certo. 

Em paralelo a isso seu primeiro vocalista, o 
mítico Michael Kiske, parecia finalmente ter 
superado os traumas que o afastaram da banda 
e só uma junção entre passado e presente 
seriam capazes de trazer a paz ao Helloween. 
E foi o que aconteceu após o anúncio da 
Pumpkins United World Tour, turnê que levará 
ao palco, além de Kiske, o vocalista e guitarrista 
Kai Hansen (atual Gamma Ray) e Andi Deris, 
atual vocalista da banda.

Com ingressos esgotados em vários países 
e prontos para uma turnê que já se desenha 
histórica, o Helloween conseguiu recuperar 
em um único ato praticamente toda a histeria 
que um dia o fez rivalizar em popularidade 
com nomes como Iron Maiden. Tudo isso sem 
a necessidade de lançar material inédito ou 
reeditar versões de faixas atuais da banda. 

A primeira foto de divulgação da turnê. Com Michael Kiske (vocal), Kai Hansen (guitarra), Michael Weikath (guitarra),
Markus Grosskopf (baixo), Andi Deris (vocal), Sascha Gerstner (guitarra) e Daniel Löble (bateria) - Créditos: Divulgação
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Improvável há pelo menos uma década, o 
prenúncio Pumpkins United World Tour já se 
desenhava na cabeça dos fãs ao menos há três 
anos, quando no Rock in Rio a banda alemã 
subiu ao palco tendo ao seu lado Kai Hansen. 
Apesar de natural, a parceria coincidia com a 
cada vez mais marcante presença de faixas do 
Helloween no repertório do Unisonic, banda 
que Kiske formou após anos se dedicando 
ao hard rock cristão. Uma vitória, dado que o 
teor das letras havia sido um dos motivos que 
fizeram o vocalista deixar ao Helloween no início 
dos anos 90, pouco antes do suicídio de Ingo 
Schwichtenberg, baterista original da banda. 
Daí em diante foram sete anos em Kiske pisar 
em um palco. 

Em paralelo a isso a própria discografia do 
Helloween parecia não ter muito mais o que 
oferecer. Seus três últimos álbuns, 7 Sinners 
(2010), Straight Out of Hell (2013) e My God-
Given Right (2015) já não inspiravam uma 
geração que – mesmo com Andi Deris – via em 

trabalhos como Master of the Rings (1994) e The 
Time of the Oath (1996) clássicos absolutos da 
banda. 

Ainda que tenha uma atmosfera de “fim de festa”, 
a turnê de reunião do Helloween dá gás a um 
gênero que acabou engolido por uma geração 
afoita por novidades. Hoje coadjuvante em meio 
a um cenário onde a pluralidade musical dos 
festivais parece engolir o heavy metal da década 
de 90, a banda alemã mostra força especialmente 
por nunca ter sucumbido ao período de vacas 
magras. Além disso, consegue se distanciar do 
argumento de que estaria realizando a turnê por 
motivações financeiras, dado que sempre esteve 
em uma grande gravadora e excursionando com 
uma estrutura de primeira grandeza.

A tendência é de que parte do repertório do 
Helloween também volte a mostrar força. De 
acordo com Michael Weikath, que na época fora 
responsável pela saída de Kiske da banda, até 
mesmo uma faixa do álbum Pink Bubbles Go 
Ape (1991), um dos chamados “discos malditos” 
da banda, terá espaço no repertório da turnê. 

Também foi definido que cada vocalista 
interpretará somente seu repertório ao vivo, 
exatamente para evitar qualquer comparação 
entre o passado e presente. Intercalando 
diversas fases de sua carreira, a sonoridade do 
Helloween tende a ganhar mais força ao vivo 
durante a turnê por ter em seu line up agora a 
presença de três guitarristas, Michael Weikath, 
Sascha Gerstner e Kai Hansen.

Banda que experimentou o auge do sucesso na 
época em que encabeçava alguns dos maiores 
festivais do mundo, o Helloween experimentou 
os dois lados da moeda até chegar ao ponto 
de abandonar os problemas – pequenos é 
verdade – do passado e condicionar seu futuro 
baseado em uma grande reunião de amigos. E 
embora fale-se sobre o futuro da banda com 
essa formação da Pumpkins United World 

a única coisa certa é que até mesmo uma 
gravação de faixa inédita para dar força à turnê 
está em um primeiro momento descartada.

E parafraseando Linus, amigo de Charlie Brown 
em um dos mais célebres episódios da Turma 
do Snoopy, quando em noite de Halloween a 
dupla aguarda pela Grande Abóbora... “sim, ela 
está vindo Charlie Brown”. •

Grande trunfo da reunião do Helloween, a presença de 
Michael Kiske fecha um ciclo para os fãs da segunda fase 
da banda - Créditos: Divulgação.com
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Zeta Bosio é conhecido por ser responsável pela 
apresentação do programa Rock Road, . Também 
ficou conhecido por tocar na primeira edição 
do Lollapalooza no Chile, onde se apresentou 
como DJ. Mas em todo continente Zeta Bosio é 
o baixista Soda Stereo, grupo lembrado por ser 
a mais popular banda argentina da história.

Músico que construiu uma história digna dos 
maiores lendas do rock, Zeta viu estádios pelos 
quatro cantos do continente cantarem músicas 
que lançou com o Soda Stereo enquanto no 
Brasil era visto simplesmente como um mero 
desconhecido.

Depois disso trabalhou com TV no programa 
Rock Road, no canal Sony e foi jurado da edição 
argentina do X Factor. Também atua como DJ, 
função que em nada lembra seu trabalho com o 
Soda Stereo. 

Pouco se sabe de Zeta no Brasil. Por isso uma 
entrevista como essa não é qualquer coisa. E 
mesmo que tarde, a Revista Som joga luz sobre 
um pouco da história de um dos artistas mais 
aclamados do continente.

Uma carreira multimídia
Zeta Bosio: É uma maravilha ter uma carreira em 
tantas frentes diferentes. Na verdade sempre me 
considere um artista multimídia.  Já sentia isso 
desde a época em que estudava comunicação 
social com Gustavo Cerati na Universidade onde 
começamos o Soda Stereo. 

Sempre tive atração pela comunicação em todas 
as suas facetas, especialmente pela música, já 
que sempre tive minhas raízes muito associadas 
com o rock e tudo o que é alternativo. Sempre 
estou muito envolvido com algo e tudo o que faz 
parte da cena musical com bandas novas. 

Para mim a cena eletrônica é uma das vertentes 
musicais mais interessantes mundialmente na 
atualidade. Ela permite que artistas de muitos 

países diferentes possam realmente liderar as 
paradas de sucesso no mundo sem ter, por 
exemplo, aquela hegemonia inglesa que era 
normal no passado. Uma variedade de artistas 
de diferentes nacionalidades são sucesso 
mundial.

A evolução do mundo da música
Zeta Bosio:  Sim, a maneira de trabalhar teve 
muita influência da tecnologia nos últimos 
anos. Com toda a entrada digital muitos acham 
que é uma ciência destrutiva por todas as 
possibilidades de edição e de trabalhar de uma 
maneira muito mais criativa e otimizada. 
 
Tudo evoluiu comparado aos anos 80, na época 
analógica. Hoje realizamos de outra maneira 
técnicas muito diferentes. Às vezes sinto um 
pouco a falta dessas limitações e coisas que 
aconteceram no passado.

As influências de ontem e de hoje
Zeta Bosio: Bom, naquela época éramos 
parte junto com os Paralamas do Sucesso e 

Além de músico e apresentador, Zeta também se 
apresenta como DJ - Créditos: zetabosio.net.net
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muitas outras bandas contemporâneas de 
um movimento musical simultâneo. Era uma 
mudança muito grande do pop e do rock mundial, 
na época influenciado pelo reggae. Houve uma 
influência muito grande também do Ska, do 
Punk... bandas como o The Clash... E tudo isso 
misturado mudou muito a cabeça dos latino-
americanos, Tudo isso gerou um movimento 
espontâneo de bandas em toda a América latina. 
Para nós na Argentina a influencia e a mudança 
era quase uma coisa religiosa, estávamos 
envolvidos 100%.

Hoje tudo me parece mais efêmero, não há 
tantos movimentos ou idealismo como havia 
naquela época. Acredito que a internet e tudo 
associado a ela faça tudo ser assim.

A turnê de despedida com o Soda Stereo
Zeta Bosio: Realmente eu sabia que haveria 
muitas expectativas em torno da volta do Soda 

Stereo, mas não tinha ideia da magnitude de 
tudo isso ou que fosse uma coisa tão importante. 

Acredito que tivemos recorde de público em 
todos os países e alguns desses recordes 
ainda não foram superados por ninguém. Isso 
surpreendeu a todos. Outra das surpresas foi 
ver banda musicalmente tão bem, tão viva. 
Esperava o melhor da Soda nessa última turnê, 
mas fiquei muito surpreso com o resultado, ele 
superava todas as minhas expectativas.

PS: A turnê que o Soda Stereo fez dez anos apos 
sua separação em 1997, intitulada Me Verás 
Volver, contou com 23 shows em 9 países, com 
um total de quase 1 milhão e meio de ingressos 
vendidos entre outubro e dezembro de 2007.

A dificuldade do Brasil em aceitar a música 
latina e abraçar o inglês
Zeta Bosio: Acredito que de uma maneira natural, 

Ao lado de Gustavo Cerati e Charly Alberti durante a lendária turnê de retorno do Soda Stereo, Me Verás 
Volver. Créditos: Divulgação
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nos países onde falamos espanhol, também 
tenhamos um consumo maior de música em 
inglês do que em português. A grande verdade é 
que inglês sempre se tornou segunda língua de 
qualquer povo. 

Aparentemente isso é natural, porém pode 
haver um pouco de esnobismo que possam 
ter algumas pessoas em certos ambientes ou 
classes sociais, mas acredito que seja natural 
aceitar o inglês. Eu atravessei vários lugares com 
meu programa de TV, o ROCK ROAD, e percebi 
que o mundo fala Inglês.

PS: ROCK ROAD é um programa sobre música 
que percorre o mundo atrás de festivais. O 
programa do canal Sony teve 6 temporadas.

A possibilidade do Soda Stereo ter vindo ao 
Brasil um dia
Zeta Bosio: Nunca houve uma proposta e nessa 
época nenhuma gravadora tinha interesse 
nisso. Chegamos a ter um profissional tentando 
divulgar a nossa música no Brasil, mas pelo visto 
isso nunca foi o suficiente.

Em muitos países fomos nós que investimos para 
surgirmos no mercado. Pegávamos do nosso 
próprio dinheiro, por exemplo, como fizemos 
para entrar no México, pois as gravadoras não 
faziam o esforço para que a banda tivesse 
algum sucesso lá. Mas em outros países como 
Brasil não tínhamos nem contato para planejar 
algo, absolutamente nada. Era um trabalho que 
caberia à gravadora. Os brasileiros não estavam 
o suficientemente convencidos de investir numa 
banda que cantava em espanhol.

As versões de De Música Ligera gravadas por 
Capital Inicial e Paralamas
Zeta Bosio: Claro, a versão dos Paralamas eu 
ouvi sim! A outra vou procurar agora no Google...

A ligação com os Paralamas do Sucesso
Zeta Bosio: Não, nunca tivemos contato com 

eles... na verdade conhecemos os Paralamas 
nos festivais. Eles vinham muito a tocar na 
Argentina acredito que é a banda brasileira que 
mais fez sucesso em nosso país. 

Claro, considerando tudo que aconteceu após a 
bossa-nova, que por si só era algo internacional. 

Os Paralamas aqui na Argentina têm um publico 
que os ama muito e constantemente vinham tocar 
nos anos 80. Nas primeiras visitas estiveram 
em muitos festivais, inclusive no Paraguai, por 
exemplo. 

Eram praticamente os representantes do rock 
em português. Nos camarins de festivais e nas 
viagens tínhamos muitas situações próximos 
porque era comum nos encontrarmos, mas 
nunca chegamos a frequentar as casas uns 
dos outros ou trocar endereços ou números de 
telefone.

Uma possível vinda ao Brasil hoje
Zeta Bosio: Seria um prazer enorme ir ao Brasil, 
mas preciso de alguns contatos ou conhecer 
algum produtor que tenha interesse em levar 
meu show. Que conheça os locais. 

Por mim toco nas pistas mais variadas. Por ser 
Zeta Bosio tenho todo tipo de ofertas. Toco nos 
eventos mais variados de música eletrônica, por 
exemplo, antes de um Eric Morillo ou Fatboy 
Slim e na outra noite tenho que tocar num tributo 

ao Soda Stereo (risos). 

Eu vou aceitando até montar uma turnê. Um 
dos desafios que decidi aceitar ao virar DJ foi 
passar por todas as suas etapas. Um DJ é um 
“musicalizador” que pode colocar música em 
qualquer evento. Eu estou comprometido com 
isso e não somente na faceta “DJ Artista”, 
colocando exclusivamente canções que eu 
produzi ou elaborei, não fico restrito a isso e 
assim consigo montar um estilo de set bem 
comercial dentro do estilo alternativo que gosto 
de navegar.

A experiência em festivais com o programa 
Rock Road
Zeta Bosio: Todos os festivais têm alguma 

coisa atrativa. Com o tempo a gente começa a 
identificar as diferenças, mas também perceber 
como as pessoas são muito parecidas em todos 
eles. 

Uma das coisas que mais marca um festival é a 
plateia. Acredito que a alegria que tem o povo 
dinamarquês é o que faz com que o festival 
Roskilde seja uma das coisas mais lindas que 
nós, latino-americanos, poderíamos presenciar. 

O povo dinamarquês é muito educado e vivem 
em um pais que tem um clima muito frio durante 
todo o ano, com talvez somente dois meses de 
calor. A realização do Roskilde é o ponto alto do 
verão para eles. 

Vão lá fazer todas as loucuras que devem ter 
planejado durante todo um ano. E é realmente 
muito divertido ver a plateia desse festival.

A chegada de grandes festivais na América 
do Sul
Zeta Bosio: Tive a sorte de participar do primeiro 
Lollapalooza no Chile. Minha apresentação foi na 
arena eletrônica, na noite em que tocava Fatboy 
Slim, e tive umas 5.000 pessoas muito animadas 
prestando atenção em meu set. 

Tudo foi muito bem organizado e gostei muito 
do publico, praticamente igual ao dos festivais 
europeus, e acredito isso tenha entusiasmado 
muito os organizadores de seguir trazendo o 
evento, o que é muito importante para o país.

Igualmente penso que na América do Sul 
temos o Rock in Rio, que também é uma marca 
itinerante. Eu estive com meu programa Rock 
Road no Rock in Rio Madrid. 

Essa parceria entre Brasil e Espanha criou uma 
verdadeira Cidade do Rock, que para mim é um 
conceito fantástico. Criar um local especifico 
para a realização do festival, com todas as 
instalações especificas. Muito bem feito.•

Zeta com o Soda Stereo em seus primeiros anos - 
Créditos: Divulgaçã

Zeta em momento descontraído no programa Rock 
Road, exibido durante seis temporadas pelo canal 
Sony - Créditos: zetabosio.net
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Vivendo em um mundo onde tudo é música, o 
“bruxo dos sons” Hermeto Pascoal chega aos 
seus 80 anos fazendo do palco o seu verdadeiro 
caldeirão. Sempre aberto a parcerias e em plena 
atividade, o artista alagoano prova ainda hoje que 
é possível viver intensamente o mundo da música 
sem se tornar escravo de tudo que a envolve.
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por Anderson Oliveira
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Quem observa a intimidade de Hermeto Pascoal em posse de qualquer um dos instrumentos 
que tem em mãos (e são muitos) percebe a serenidade de um artista conseguiu sobreviver aos 
mais diversos movimentos musicais se inspirando somente pelo ar que respira. Dono de um estilo 
inconfundível, o alagoano segue até correndo o país com ao menos cinco formações de bandas 
diferentes e celebrando uma vida dedicada à música.

Aclamado ao redor do mundo como um dos músicos mais inventivos da história, Hermeto já teve 
sua trajetória narrada pelo produtor húngaro-brasileiro Thomas Farkas no documentário “Hermeto 
Campeão”, lançado em 1981. De lá para cá mais de 35 anos se passaram e Hermeto não parou no 
tempo, não descansou e muito menos deixou de criar, algo que não difere de sua infância, quando 
fazia música brincando com a água ou fazendo um pífano a partir de um cano de mamona de 
jerimum.

Um dos grandes trunfos da carreira de Hermeto com certeza foi o fato de seu talento ter cruzado com 
alguns dos mais inventivos artistas nascidos no Brasil. Imaginar um músico que teve como parceiro 
nomes como Sivuca (responsável direto por sua carreira durante o início de sua belíssima trajetória) 
e Airto Moreira (lendário percussionista brasileiro radicado nos Estados Unidos há décadas) joga 
luz sobre o horizonte de um artista que respirava música muito antes de aprender a dominá-la com 
tanta maestria.
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O primeiro álbum de Hermeto foi gravado já 
quando morava em São Paulo, em 1961, ao lado 
do grupo Som Quatro. Nessa época já dominava, 
além do pandeiro e do acordeão, instrumentos 
de sopro e piano. Participou como banda de 
apoio dos famosos Festivais da Canção e viu a 
história da música brasileira se desenhar frente 
aos seus olhos com nomes como Edu Lobo e 
Geraldo Vandré. 

A parceria com Flora Purim e Airto Moreira 
rendeu a Hermeto dois álbuns gravados nos 
Estados Unidos na mesma época em que 
conheceria Miles Davis. Nessa época o mítico 
músico americano vivia seu ápice criativo e a 
parceria acabaria rendendo duas músicas, Nem 
Um Talvez e Igrejinha. Um registro histórico.

A experiência ao lado de grandes músicos no 
exterior o fez um músico experiente e pronto 
para assumir as rédeas da carreira. Durante os 
cinco anos seguintes em que permaneceu no 
país, levou a um novo patamar a “Música livre 
de Hermeto Pascoal”, expressão que, inclusive, 
foi título de seu primeiro álbum após o retorno 
do exterior. 

A volta aos Estados Unidos para novos 
trabalhos ao lado de Airto Moreira e Flora Purim 
já trazia um artista em sua melhor fase. Por lá 
gravou o clássico Slaves Mass e uma porção 
de lançamentos que levariam sua música até 
o renomado festival de Montreux, realizado 
atualmente na Suíça. Inclusive por lá gravaria 
um álbum ao vivo em 1976, que mesmo 
retalhado na edição final, sempre foi lembrado 
como uma das melhores apresentações do 
evento. Esse reconhecimento internacional foi 
sentido já no Brasil, quando músicos do calibre 
de pianista Chick Corea, o incrível guitarrista 
John McLaughlin e o saxofonista Stan Getz 
fizeram questão de contar com a participação 
do alagoano no palco durante a realização do I 
Festival Internacional de Jazz, que aconteceu na 
cidade de São Paulo.

Já reconhecido como um verdadeiro “Bruxo dos 
Sons”, Hermeto excursionou ao lado de Dizzy 
Gillespie no fim da década de 70 e sua fama 
passou a render uma verdadeira enormidade de 
turnês no exterior. Durante os anos seguintes 
gravou com artistas locais em países como 
Alemanha, Austrália e Dinamarca com o selo 
de “um dos músicos mais incríveis do planeta”, 

alcunha atribuída por nada menos que Miles 
Davis, com quem desenvolveu amizade após a 
parceria no início da década de 60.

Depois de um período mais ativo durante 
as décadas de 80 e 90, o novo século fez de 
Hermeto um artista distante do mainstream em 

virtude da própria ascensão da música pop, mas 
nem isso o afastou de lançamentos e parcerias 
que, de forma independente, o motivaram ainda 
mais a expandir seu horizonte musical. Projetos 
até então fora do eixo pop como o realizado ao 
lado de Aline Morena renderam uma extensa 
turnê internacional, que acabou rendendo o CD 
e DVD Chimarrão com Rapadura. Tudo isso em 
meio ao caos da indústria fonográfica. 

E atualmente Hermeto se encontra mais livre do 
que nunca. Sua pureza o fez disponibilizar em 
seu site uma autorização para que todos usem 

sua música das mais variadas formas enquanto 
realiza novas e cada vez mais fno dicionário de 
Hermeto. Tudo é simplesmente música. 

E o “Bruxo dos Sons” não descansa. Também 
ignora qualquer movimento musical tanto 
enquanto ignora as voltas do relógio, até porque 
Hermeto não é do nosso tempo. Também não 
é do tempo de Miles ou do nosso. Verdadeiro 
arquiteto da música, Hermeto Pascoal é a mais 
pura expressão do poder que a música pode 
exercer em alguém. •

 Há 15 anos Hermeto Pascoal não lançava um disco com seus amigos, que vivem à sua volta fazendo 
música de manhã à noite. Para sanar essa falta o Selo Sesc lançou o álbum No Mundo dos Sons (2 CDs) 
com Hermeto Pascoal & Grupo. Créditos: SESC 

Carta de Hermeto postada em seu site autorizando 
músicos de todo mundo a usarem sua obra. Créditos: 
Hermeto Pascoal
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Vertente musical que mais se expandiu pelo 
Brasil nos últimos anos, o  Stoner  Rock vive hoje 
seu melhor momento com uma naturalidade 
que caminha alheia aos movimentos da 
cena pop, pavimentando um futuro sem a 
necessidade de viver emulando o passado.

por Anderson Oliveira

C
réditos: Divulgação
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Ele não toca no rádio muito raramente é assunto 
dentro dos principais canais de comunicação 
dos grandes centros. Também não é cantado 
em português na maior parte do tempo e em 
diversos momentos surge amparado por longas 
passagens instrumentais, as mais variadas 
distorções e seus vocais muitas vezes gritados. 
Agressivo e cada vez mais inspirador, o Stoner 
Rock finalmente alcançou seu melhor momento 
na música mundial, refletindo no Brasil uma 
tendência que tem tudo para ser o grande mote 
do rock feito no país desde a virada do século.

Entender a cena que compreende o Stoner 
Rock nacional vai muito além das referências 
óbvias de bandas como Kyuss e Sleep, ambos 
nascidos na década de 90 e até hoje o ponto de 
partida de qualquer fã do gênero. Apresentando 
uma fusão de elementos de hard rock e blues, 
doom metal e, especialmente, a psicodelia 
sessentista, o Stoner Rock ganhou no Brasil uma 
pimenta capaz de transformar seus riffs em uma 
estrada sem direção, fazendo com que em todo 
o país brotassem bandas com suas próprias 
assinaturas, formando uma cena que logo de 
cara já ia muito além dos amigos do bairro que 
deram início a um movimento.

Mesmo antes da virada do século era possível 
sentir um movimento nesse sentido, dado que 
o rock nacional ainda brigava com o legado 
da década de 80 e definia sua identidade 
em virtude do surgimento de grupos como O 
Rappa, Planet Hemp, Skank e Chico Science e 
Nação Zumbi. O primeiro nome a ser realmente 
considerado precursor do gênero no Brasil havia 
sido o carioca Evil Motor, que em meados da 
década de 90 gravou o álbum Mr. Insane, hoje 
uma raridade sem precedentes no mercado de 
colecionadores.

E enquanto o mundo da música assistia o 
britpop se tornar o principal fio condutor da 
indústria pop, o Brasil via o chamado hardcore 
melódico ganhar forma e praticamente redefinir
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Muito mais amparadas pelo punk, especialmente 
na atitude, o Brasil teve a chance de ver grupos 
como Monster Coyote e Walverdes surgirem 
com uma proposta diferente de tudo o que vinha 
caminhando no rock nacional. O caso mais 
emblemático dessa geração é seguramente o 
Black Drawing Chalks, que alcançou relativo 
sucesso na cena alternativa e se tornou 
referência para quem começava a se habituar 
com uma música torta e diferente do que era 
feito nos grandes centros.

Formado em Goiânia já em 2005, o Black 
Drawing Chalks chegou a lançar quatro álbuns 
até 2012, período em que chegou a ser atração 
do Lollapalooza Brasil tocando no mesmo 
palco que Arctic Monkeys e Jane´s Addiction. O 
respaldo conquistado foi fruto de turnês que a 
banda realizou no exterior, o que lhe rendeu uma 
verdadeira avalanche de elogios à medida em 
que, no Brasil, alcançava maior expressividade 
na cena alternativa.

Stoner Rock do Brasil. De todo Brasil!
Existe um elemento que difere essa cena de 
Stoner Rock de praticamente tudo o que é 
relacionado aos movimentos musicais surgidos 
no Brasil desde a década de 70. Diferente de

pequenos núcleos, o que se percebeu foi um 
verdadeiro intercâmbio entre bandas de vindas 
de todos os cantos do país, deixando finalmente 
de lado a dependência do eixo RJ-SP. Ainda 
assim o volume de bandas nascidas no Sudeste 
seguiu essa trilha com artistas dispostos a se 
enveredar pelas distorções e peso desse tipo de 
música.

A chegada da internet e plataformas digitais 
como MySpace e o Soundcloud começavam 
a dar as caras e, mesmo com a ausência de 
grandes rádios para divulgação, o público 
passou a ter um contato maior com bandas 
que brotavam especialmente no Centro-Oeste, 
berço de festivais como o Goiânia Noise e o 
Porão do Rock, que já eram realizados desde a 
década de 90. 

Foi nessa época que grupos como MQN surgiram 
e marcaram presença em uma quantidade 
considerável de eventos que, mesmo sem a ajuda 
da grande mídia, eram realizados anualmente e 
arrebatavam um público cada vez significativo.

Havia algo diferente em todo esse processo. 
Depois do boom do emocore na virada do século, 
bandas brasileiras novamente investiam em um 

o status quo do rock nacional, especialmente 
pela faixa etária que se propôs a abraçar naquele 
momento. Esse período de cisão acabou sendo 
responsável por uma nova direção musical na 
indústria fonográfica e jogou de lado qualquer 
movimento emergente no underground.

Enquanto bandas como NX Zero, Fresno, 
CPM22 e tantas outras alcançavam cifras 
expressivas e arrebatavam o público jovem, 
para desespero de uma ala mais conservadora 
do rock, pequenos núcleos pareciam ignorar 
essa tendência dispostos a ser a próxima onda, 
ainda que a mesma não fosse tão expressiva. 
Foi quando bandas que caminhavam na direção 
contrária começaram a desenhar uma cena que 
pode ser considerada a primeira onda de Stoner 
Rock no Brasil.

K7 da banda Evil Motor, Mr. Insane, disco que é 
considerado o primeiro trabalho de Stoner Rock 
lançado no Brasil. Créditos: Divulgação

Uma das principais bandas da primeira onda de Stoner Rock no Brasil, o Black Drawing Chalks fez shows 
no exterior, participou de grandes festivais e foi referência para toda uma cena. Créditos: Divulgação



Cartazes de diversos shows organizados pela Abraxas no 
Brasil. Principais nomes do Stoner Rock vieram ao Brasil 
nos últimos anos - Créditos: Abraxas

Os avanços da produtora dentro dessa cena 
foram tão significativos que três anos após sua 
fundação a Abraxas deixou de ser só produtora 
e se tornou um sele independente, responsável 
por lançamentos como o terceiro trabalho 
banda de Necro, de Maceió, Anjo Gabriel, de 
Pernambuco, o paulista Saturndust e o Red 
Mess, de Londrina, além de tantos outros que 
se tornaram referência nessa cena.

Explorando de forma muito mais intensa os 
caminhos que cruzam a psicodelia sessentista 
do peso de bandas como Blue Cheer, o Stoner 
Rock brasileiro se expandiu de uma forma 
incomum, impulsionada justamente por esse 
intercâmbio criado pela produtora. 

O futuro
Hoje uma vertente consolidada e alheia ao 
universo da música pop, o Stoner Rock brasileiro 
é formado por bandas tão díspares quanto 
os efeitos de suas guitarras. Incorporando 
inflluências de drone (estilo musical minimalista, 
que enfatiza o uso de sons sustentados ou 
repetidos) e sludge (vertente mais lenta que o 
heavy metal tradicional), o Stoner Rock atingiu 
o auge de sua popularidade durante nos últimos 
anos, quando bandas como Red Fang se 
tornaram parte do cast de grandes eventos no 
país como o Maximus Festival.

Sobre esse cenário, Otávio Cintra, do
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Hammerhead Blues, profetiza:
“Os grandes colossos internacionais do 

mainstream já estão próximos do seu fim, 
mas o público não vai desaparecer com 

eles e o rock continua sendo uma expressão 
jovem que continua se renovando. Com 
a presença de bandas de stoner rock em 

grandes festivais, a perseverança em tocar 
e crescer mostra que o resultado tem sido 

grandioso e oportunidades têm surgido 
para muitos artistas. Não duvido que 

bandas que hoje habitam o underground e 
a cena chapada um dia sejam das grandes 

bandas a ocupar o espaço dos que hoje são 
unanimidades na música mundial”

Em uma trajetória que levou o gênero a fincar 
seu pé de forma definitiva na música brasileira, 
sempre comendo pelas beiradas, o auge 
do Stoner Rock no país fez com que muitos 
ficassem pelo caminho, mas deixando sempre 
um embrião a motivar o surgimento de muitas e 
muitas bandas não citadas nessa matéria, mas 
que tem tudo para surgir como destaque em um 
futuro próximo. Demorou, mas hoje é possível 
dizer que as pedras rolaram no rock brasileiro 
como nunca visto antes. •

peso que há tempos não se via. A própria cena 
de heavy metal brasileira não vivia sua fase mais 
inspirada, assim como o punk e o hardcore, que 
encontravam no Stoner uma linha que agradava 
pelo resgate da autenticidade. 

A geração nascida na virada da primeira década 
do novo século foi certamente a fundação 
de um movimento que nunca mais parou. 
Não eram amigos, mas tocavam juntos. Eram 
pesados, mas completamente diferentes. 
Tinham influências diferentes. Resumindo, 
eram todas bandas de Stoner Rock, cada uma 
com sua própria assinatura e influências, o que 
acabou chamando a atenção da mídia nacional 
e internacional. Nomes como Hellbenders, Far 
from Alaska, Boogarins e tantos outros que 
resgatavam de volta a força do rock nacional e 
pavimentavam de forma definitiva a estrada que 
levaria o Stoner Rock a uma das vertentes mais 
impressionantes dos últimos anos.

O efeito Abraxas
Falar sobre todo o caminho que levou o Stoner 
Rock a um novo patamar sem dar os méritos à 
produtora Abraxas é simplesmente impossível. 

Fundada em 2013 e com a proposta de resgatar 
a psicodelia dos anos 60 envenenada com 
distorções e muito barulho em eventos de 
pequeno porte, a produtora criada por Rodrigo 
e Felipe Toscano foi responsável por uma 
verdadeira avalanche de turnês que correram o 
país nos últimos anos.

Para se ter ideia, a produtora foi responsável 
pelas turnês de referências do Stoner Rock 
mundial como Radio Moscow (EUA), Kadavar 
(Alemanha), Stoned Jesus (Ucrânia) e The Shrine 
(EUA) pelo Brasil. 

Em paralelo a isso, o incentivo às bandas 
brasileiras em participarem dos eventos, uma 
condição que mostrou o embrião de nomes que 
logo se tornariam referência no gênero no país.

Otávio Cintra, integrante do Hammerhead Blues, 
define bem a importância da produtora nesse 
processo:
 

“Os caras foram responsáveis diretos por 
conectar o pessoal do Brasil e criar a rede 

pra que pudéssemos explorar o cenário. Ela 
mostrou ao público já consolidado desses 

conjuntos internacionais que grandes 
bandas estão no seu país, no seu estado, na 

sua cidade. Tem sido um fator importante 
para o reconhecimento que as bandas 

nacionais têm encontrado com o público” Novos álbuns das bandas Necro, Hammerhead Blues, Anjo Gabriel e Saturndust - Créditos: Abraxas
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Um dos maiores bateristas da história, Stewart Copeland 
foi peça fundamental no sucesso do The Police, banda que 
escreveu alguns dos maiores clássicos do rock. 

Hoje trabalhando com trilhas sonoras e orquestras, o 
músico inglês segue rompendo padrões e é destaque com 
uma entrevista histórica na Revista Som!

por Anderson Oliveira



Um dos bateristas mais espetaculares da 
história da música, Stewart Copeland foi um 
dos pilares que fizeram do The Police a lenda 
que é no mundo do rock. Com uma formação 
que lhe propiciou trabalhar com alguns dos 
melhores músicos do mundo, teve a chance de 
dividir estúdios e palcos com artistas do calibre 
de Stanley Clarke, Tom Waits, Neil Peart e Les 
Claypool, em uma lista que por si só merecia 
uma matéria.

O fim do Police foi responsável por levar Stewart 
Copeland a novos universos. Trabalhando com 
trilhas sonoras, se tornou o braço de direito de 
grandes diretores, emplacou projetos que vão de 
séries de TV, como Dead Like Me, até a trilha do 
jogo Spyro the Dragon. Até mesmo um projeto 
com a animada orquestra italiana Notte della 
Taranta fez seu talento viajar o mundo, inclusive 
sendo essa sua última passagem pelo Brasil, em 
2012. 

Embalado por tantas histórias, a Revista Som 
teve a honra de conversar com Stewart Copeland 
em uma entrevista que poderia muito bem ser 
traduzida como uma aula sobre música. 

A experiência de ter tocado no Brasil com 
uma orquestra italiana
Stewart Copeland: Impressionante como a 
energia do povo brasileiro mexe comigo. O 
pessoal que estava comigo, todos do Sul da 
Itália, eram tranquilos e bem legais, mas os 
brasileiros fizeram eles parecerem alemães 
(risos).

O projeto com o The La notte della Taranta e 
sua importância para novas gerações
Stewart Copeland: Foi incrível realizar esse 
projeto, a velha música folclórica da Pizzica 
(música típica italiana) está prosperando entre a 
juventude da Puglia (região da costa da Itália), 
mas eles também curtem tudo isso como um 
show de rock, então cada apresentação ao 
lado do The la notte della Taranta sempre tinha 

todos os elementos de um bom show de rock, 
mas sempre trazendo os mais sulcos étnicos e 
músicas típicas.

A internet como elemento motivador de 
novos projetos
Stewart Copeland: Nada do que eu faço tem 
relação com qualquer facilidade que a internet 
possa proporcionar. Ela só está ali para que as 
pessoas possam assistir, tudo se resume ao 
fato de estar tocando lado de amigos em meu 
estúdio, o Sacred Groove (o estúdio particular 
de Stewart Copeland).

A experiência com trilhas sonoras
Stewart Copeland: Trabalhando na trilha sonora 
de um filme você se sente nadando em uma 
onda ao invés de remar com uma canoa no mar. 
A história te proporciona uma carga emocional 
que pode propiciar a criação de uma boa canção. 
No caso de Rumble Fish, Francis (Ford Coppola, 
diretor) me deu a condição de ter essa inspiração 
ao longo de todo o filme. Já Oliver Stone é mais 
exigente. Ele ajusta todos os aspectos de cada 

Copeland em estúdio explorando novas sonoridades 
(e instrumentos) - Créditos: stewartcopeland.net

30

cena – incluindo a mensagem exata que deve ser 
passada no segundo em que a cena acontece. 
Parece difícil, mas é um treinamento excelente 
para condicionar sua técnica a um controle de 
precisão quase super humano! 

Quando trabalhei na série Dead Like Me já era 
uma situação diferente, era uma produção 
diferenciada. 

O principal desafio com séries de TV é a 
quantidade de cenas que devem ser produzidas. 
Curiosamente, essa intensidade e pressão por 
ajustes mais finos acabaram rendendo para 
minha música temas muito mais profundos. 

Meu lugar favorito para o tipo de música que 
faço é um palco com uma orquestra gigante. 
Eu gosto de ouvir o que faço em estúdio, mas 
shows me dão um feedback muito maior. A 
música é comunicação, acima de tudo.

A possibilidade de regravar algum álbum com 
novas tecnologias
Stewart Copeland: Bem... houve uma vez, Andy 
(Summers) e Sting me deram a chave do reino. 
Tive a permissão de mexer em todos os canais 
daa faixas do Police e cortá-las no Protools com 
a intenção de usarmos em um filme de Super 8 
sobre a banda, chamado EVERYONE STARES.

Foi divertido manipular aquelas velhos solos de 
bateria com uma precisão moderna, foi como 
lustrar esse material, mas não necessariamente 
deixar ele melhor.  

Essas velhas peças desleixadas de bateria 
fizeram o que fizeram. Mas outras tecnologias, 
como ferramentas de composição MIDI e 
aplicativos de edição de filmes, deram grande 
poder aos artistas que querem continuar 
trabalhando quando os engenheiros vão para 
casa. Hoje um baterista em uma banda de rock 

Mergulhando cada vez mais fundo em novos desafios, Stewart Copeland tem levado toda sua técnica para 
dentro de orquestras. Créditos: stewartcopeland.net
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Em ação com o The Police durante a turnê de reunião da 
banda, que passou pelo Brasil com um show único no 
Maracanã - Créditos: Alamy

pode utilizar um software de edição de partituras 
como o Sibelius e escrever uma peça para uma 
orquestra de 90 pessoas.

Um capítulo à parte na história
Stewart Copeland: Meu único momento “fanboy” 
tocando com lendas foi quando toquei um curto 
período com o The Doors. Eu estava totalmente 
abalado tocando músicas que tinham tanto 
impacto sobre mim. Agora o Santo Graal para 
mim teria sido um dia tocar com Jimi Hendrix. 

Copeland e os supergrupos
Stewart Copeland: Supergrupos são divertidos! 
Às vezes eles são criados apenas para aumentar 
a importância de uma marca, mas existe um 
fator X que é o fato de artistas terem a chance de 
fazerem shows para mais fãs e com um público 
mais diversificado, o que é uma vantagem 
grande.

Projetos experimentais como Klark Kent e 
Rhythmatist
Stewart Copeland: De vez em quando penso 
nesses projetos e faço um círculo em cima deles 
na minha lista. É o tipo de coisa que foi ótimo 
fazer e me distraiu naquele momento, mas só 
nele. 

Hoje tenho um pote de bolachas cheio de ideias 
que gostaria de lançar. A trilha do game Spyro 
the Dragon, por exemplo.

O projeto Count Drumulla, ao lado de Neil 
Peart (Rush)
Stewart Copeland: Antes de dizer qualquer coisa 
quero que fique claro que o Count Drumulla 
não foi um projeto, foi uma verdadeira festa!!! 
Definitivamente Neil e eu tocarmos bateria 
juntos não é algo que possa ser descrito como 
um trabalho. Ele é um dos caras com quem mais 
dei risada até hoje e um grande amigo, então 
aproveitávamos o tempo que estávamos juntos 
para bater em algumas coisas no Sacred Grove 
(estúdio de Stewart Copeland). 

Longevidade
Stewart Copeland: Descobri algumas coisas ao 
longo da vida para isso. Em primeiro lugar é algo 
bastante positivo abandonar seu instrumento 
por longos períodos. É preciso se preservar 
para recuperar as energias porque quando você 
precisar delas futuramente, ela volta melhor. 

O outro é que um cachorro velho pode aprender 
novos truques. Eu estava com mais de 50 anos 
quando me sentei e aprendi corretamente a 
linguagem de uma orquestra, isso acabou 
abrindo um novo horizonte para minha música. 
É um mistério para mim como qualquer músico 
que ainda pode tocar apenas um instrumento 
após uma vida na música. 

A história com o The Police
Stewart Copeland: Eu diria que foi uma ótima 
história a que tivemos, com um bom enredo e 
um final feliz. Nada dramático como algumas 
histórias, tanto que nosso episódio no BEHIND 
THE MUSIC foi bem tedioso, mas sim, nós 
éramos abençoados. 

Naquela época começamos com a intenção de 
fazer algo que era tendência e estava na moda, 
e então tudo acabou acontecendo como um 
acidente. Nós sabíamos que o que tocávamos 
não era igual a nada que estava nas paradas, 
mas éramos jovens e ousados para seguir por 
esse caminho e então tudo aconteceu. Nossa 
turnê de reunião foi excelente e recomendo isso 
para qualquer banda que tenha terminado sua 
carreira com algum problema. Claro, não foi 
tão fácil quanto pensávamos, mas o resultado 
final quando chegamos no palco curou qualquer 
ferida que tínhamos entre nós.

A influência de música africana e latina
Stewart Copeland: A honra mais incrível para um 
músico branco é ser declarado autêntico por um 
músico negro! 

Da mesma forma, a sofisticação de muitas 
vertentes da música latina fazem com que sejam 
dançadas com satisfação pelas pessoas como 
o Samba e do Tango. Para conseguir isso você 
deve levantar cedo muitos dias e praticar para 
impressionar pessoas latinas com ritmo.

Rock, jazz, trilhas sonoras... agora com uma 
orquestra
Stewart Copeland: Todos os formatos são 
ótimos de se trabalhar. O importante é depois 
de uma missão completa em algo com meses se 
dedicando a uma ópera é recarregar as energias 
com algo de rock – e vice-versa. 

Stewart Copeland em casa
Stewart Copeland: Músicos notoriamente têm 
o pior gosto na música. Nós somos esnobes e 
passamos muito tempo olhando sempre atrás 
da cortina de mágicos para sermos sensíveis ao 
encanto de um xamã. 

E ainda assim... de vez em quando uma música 
pop estúpida vai iluminar o meu dia ou uma 
performance da filha de meus amigos vai acabar 
com meu coração. Ao escrever isso, estou 
ouvindo a emissora SHIRLEY & SPINOZA no 
rádio do iTunes. •

Com o instrumento que o consagrou como um dos maiores músicos do planeta, Stewart Copeland em seu estúdio 
registrando mais uma sessão de gravação de trilha sonora  - Créditos: stewartcopeland.net



leitura
C

ré
di

to
s:

 Z
ah

ar

3534

Um dos maiores hitmakers da história, 
Nile Rodgers faz de sua autobiografia 
muito mais que um punhado de histórias 
contando seu envolvimento com a 
música, mas um verdadeiro passeio por 
praticamente tudo que definiu a cultura 
pop nas últimas décadas. 

por Anderson Oliveira



Talvez você não reconheça imediatamente 
pelo nome, mas Nile Rodgers foi responsável 
por praticamente tudo o que moldou sua 
personalidade musical. 

Fundador do Chic, o multi-instrumentista 
americano surgiu recentemente ao lado dos 
robôs do Daft Punk como coadjuvante de luxo 
e agora tem sua história revelada na espetacular 
autobiografia Le Freak - Autobiografia Do Maior 
Hitmaker Da Música Pop, lançada em 2015 no 
Brasil pela Editora Zahar.

Artista que esteve ao lado de ícones como 
Madonna, David Bowie, Duran Duran e tantos 
outros que fizeram história, Nile conta sua história 
com um clima de descontração incomum para 
quem teve uma infância sofrida e conturbada, 
mas que é colocada com a inocência de uma 
criança. 

Narrada inteiramente em primeira pessoa, Le 
Freak retrata em detalhes os Estados Unidos 

da década de 60 e 70, os dramas familiares 
– que por muitas vezes beiram o cômico – e 
especialmente o que fez do R&B e da disco 
music fenômenos culturais tão importantes para 
a sociedade americana.

O contato com a música, os encontros 
tragicômicos com nomes como Andy Warhol – 
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durante uma bad trip de ácido em um 
hospital – e  o freak Timothy Leary no auge do 
movimento hippie são alguns dos episódios 
que engrandecem uma história que pode ser 
considerada como o epicentro de incontáveis 
de fios, todos eles passando por Nile Rodgers.

Construída em pouco mais de 250 páginas, Le 
Freak impressiona com a riqueza de detalhes 
que transitam em pouco mais de 40, 50 anos de 
história. Dotada de uma quantidade de ironias 
assustadora, o livro conta como KISS e Roxy 
Music foram responsáveis por um dos maiores 
fenômenos da disco music ou como um período 
sendo mendigo transformou Nile em um dos 
maiores músicos da história.

Dividido entre a infância, a disco music e tudo o 

Nile Rodgers ao lado do grande companheiro 
Bernard Edwards, com quem  fundou o lendário Chic 
- Créditos: Divugação

Nile Rodgers durante o período em que trabalhou 
com Madonna - Créditos: Divulgação

se desenvolveu a partir de sua consolidação no 
mundo pop, a autobiografia de Nile Rodgers é 
uma espécie de documento obrigatório para 
quem ama música, especialmente pelo fato de 
ser contada por quem nunca fez questão de 
estar no papel de protagonista.

Esse papel de coadjuvante se acentua ainda 
mais quando o talento de Nile passa a ser 
reconhecido por praticamente toda a indústria 
pop. Responsável por “levantar” muitas carreiras 
hoje intocáveis, foi amigo de praticamente toda 
uma geração que hoje tem por si só um capítulo 
especial. Rica em detalhes, a biografia explora 
momentos intimistas de artistas intocáveis como 
Diana Ross e Grace Jones, que indiretamente foi 
responsável pela composição da faixa que dá 
título ao livro.

Nile Rodgers durante uma festa de aniversário de 
Grace Jones, uma das artistas responsáveis pelo 
título da biografia - Créditos: Getty Images
Ao lado de Rod, que traça a história do irlandês 
Rod Stewart, Le Freak é certamente um marco 
nesse tipo de segmento pela riqueza de 

histórias que é construída. Mais do que assistir 
de camarote a algumas das melhores histórias 
do showbusiness, o leitor tem a chance de 
conferir uma verdadeira lição de vida, em todos 
os aspectos.

Nile, que alguns anos atrás serecuperou de um 
câncer, não se considera um heróis em sua 
própria autobiografia. Longe disso, na verdade 
sua preocupação parece ser muito mais 
elencar todos aqueles que tiveram papel em 
sua formação e crescimento como ser humano 
com uma humildade quase surreal, provando 
que nem sempre os grandes heróis do mundo 
da música usam capa ou ficam a frente de sua 
banda. •

Após um período longe dos holofotes, o retorno 
triunfal ao lado da dupla francesa Daft Punk, com 
quem gravou o single Get Lucky, coroando o retorno 
dos franceses após um longo hiato  - Créditos: Getty 
Images
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Lançada há duas décadas pelas Spice Girls, Wannabe 
segue até hoje reafirmando sua importância para 
a cena pop muito além dos palcos e coreografias 
que imortalizaram um dos principais momentos do 
feminismo dentro da indústria pop.

por Anderson Oliveira

Créditos: Divulgação
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Elas não foram as primeiras a gravar uma letra 
feminista e também não quebraram tabus como 
na época em que a clássica Respect, clássico 
de Aretha Franklin lançado em 1967, inspirou 
toda uma geração. Também não chocaram a 
sociedade como Madonna ou foram precursoras 
do movimento riot grrrl como fez Kathleen 
Hanna no início da década de 90. Ainda assim 
é impossível desvincular a imagem das Spice 
Girls do movimento feminista até hoje, vinte 
anos após o lançamento de seu primeiro single, 
Wannabe.

E se engana quem pensa que a história, tanto 
das Spice Girls como de Wannabe, surgiu a 
partir de um mega projeto da Virgin Records para 
mobilizar a indústria fonográfica. Na verdade 
esse até era o intuito no início da história, quando 
cinco garotas foram selecionadas a partir de um 
concurso da revista The Stage para formar um 
grupo pop, mas nada saiu como planejado. 

Inicialmente formado pelas cinco selecionadas, 
o grupo que viria a se chamar Touch tinha 
Geri Halliwell, Melanie Brown, Victoria Adams, 
Michelle Stephenson e Melanie Chisholm em 

memória seu line up. Depois de ensaios e um problema de 
saúde com a mãe de Michelle Stepherson, que 
acabou se afastando do grupo, uma indicação 
acabou levando a tímida Emma Bunton ao 
grupo. É aí que o quinteto realmente mostrou 
que não aceitaria ser um fantoche na mão de 
empresários.

Depois de chegarem à conclusão de que estavam 
trabalhando em composições fraquíssimas e 
coreografias que não concordavam, às vésperas 
de assinar seu primeiro contrato as garotas 
simplesmente abandonaram o hotel onde 
ensaiavam para trabalhar em composições e 
coreografias próprias. Nascia ali as Spice Girls.

Munidas de dezenas de composições e 
gerenciando seu próprio trabalho, as integrantes 
das Spice Girls conseguiram chegar até nomes 
influentes da Virgin Records, que por seu lado 
viu potencial em uma girl band repleta de atitude 
e assinou contrato para o lançamento de seu 
primeiro álbum.

A partir disso tudo o que envolve o lançamento 
do primeiro single do grupo, Wannabe, vai 
além das projeções imaginadas. Existe todo 
contexto histórico que acabou sendo catalisado 



na imagem de cinco garotas que pareciam 
ser completamente diferentes e de repente se 
tornarem os pilares do movimento Girl Power na 
virada do século.

Não, as Spice Girls não foram as inventoras do 
movimento Girl Power e em nenhum momento 
tentaram isso. Muito pelo contrário, já que 
suas integrantes sempre deixaram claro que a 
“primeira Girl Power do Reino Unido havia sido 
a Primeira Ministra do Reino Unido, Margaret 
Thatcher”. Nos Estados unidos o termo já 
era citado em fanzines com inspiração no 
movimento Black Power enquanto a figura de 
Kathleen Hanna era alçada cada vez mais a uma 
porta-voz na luta pela igualdade de gêneros. A 
importância das Spice Girls se dá justamente 
por ter levado isso para dentro da esfera pop.

Hoje, vinte anos depois, pode-se atribuir vários 
elementos como responsáveis pelo sucesso das 
Spice Girls. O visual de seu videoclipe de estreia 
e os versos imponentes prontos para chacoalhar 
toda uma geração também. A indústria pop vivia 
uma fase onde parecia desapegar cada vez mais 
das polêmicas de Madonna para buscar um 
novo ícone pop para se inspirar. Somado a isso 
havia o fato das Spice Girls serem praticamente 
uma afronta à avalanche de boy bands da época, 
tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. 

Musicalmente a música também era inovadora 
para a época. A fusão de versos em hip-hop 
com uma batida dançante acompanhada de 
termos próprios como “zigazig-ha” davam às 
garotas das Spice Girls a “pimenta” que as 
conectaria rapidamente ao público jovem. Não 
eram só cinco garotas, mas um  pensamento 
em comum pedindo licença para passar. Era o 
auge do movimento que se tornou conhecido 
mundialmente como Girl Power.

Na mesma época marcas de potencial global 
compraram o conceito rapidamente. As Spice 
Girls realizaram uma turnê patrocinada pela 

Pepsi, que assumiu a ideia de que o feminismo 
devia ser promovido com um “chute na bunda”. 
Marcas como Playstation, Impulse e Walkers 
foram outras a passar para o lado do grupo, que 
movimentou cifras astronômicas com o sucesso 
de cinco das dez faixas que preenchiam seu 
álbum de estreia.

Obviamente tudo isso nunca foi visto com 
bons olhos por parte do movimento feminista. 

que toda uma geração, em especial aquela que 
estava perdida entra o fim da década de 90 e a 
virada do século, assumiu seu posicionamento. 

Naturalmente a indústria fonográfica tentou de 
todas as formas alçar ao topo uma enormidade 
de genéricos das Spice Girls, algo que nunca se 
repetiu da mesma forma. 

Após o fim do grupo, cada integrante das 
Spice Girls nunca conseguiu a mesma 
representatividade do início da carreira, mas 
também não baixaram a cabeça para o legado 
que haviam construído.

Hoje parte de uma história que vive seguramente 
momento mais importante com o feminismo 
presente nas mais diferentes manifestações 
artísticas, as Spice Girls podem até não ter 
conquistado uma relevância musical suficiente 
para marcar época, mas seguramente serviram 
de porta de entrada para adolescentes do 
mundo inteiro buscassem uma real igualdade de 
gênero. •

Produzido por MJ Delaney para a campanha Project Everyone’s #WhatIReallyReallyWant, Wannabe das Spice Girls 
ganhou uma nova versão com garotas da Índia, Nigéria e do Reino Unido - Créditos: YouTube

Ano após ano sondadas para uma turnê de reunião, as 
Spice Girls subiram juntas ao palco novamente durante 
os Jogos Olímpicos de Londres, realizados em 2012 - 
Créditos: Divulgação

Uma das marcas que “compraram” a ideia das Spice Girls, 
a Pepsi foi quem mais utilizou a imagem do grupo para 
promover seus produtos e o ideal Girl Power - Créditos: 
Divulgação

4140

A sensação de que o grupo inglês nunca 
viveu aquilo que pregava em suas letras gerou 
uma avalanche de críticas de outras artistas, 
especialmente nos Estados Unidos, berço do 
movimento, que as consideravam apenas parte 
de um processo maior, como uma marionete 
nas mãos de um ventríloquo. Shirley Manson, 
vocalista do Garbage, foi uma das maiores 
críticas das Spice Girls defendendo a ideia de 
que elas nunca foram realmente livres.

De qualquer forma é inegável que Wannabe foi 
a porta de entrada do feminismo para muitas 
adolescentes. Podia não ser tão visceral quanto 
os discursos de Kathleen Hanna nos palcos de 
festivais punks de Nova York, mas foi a forma 
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Tomar decisões não é algo fácil para ninguém. Não 
foi também para Lara Aufranc, vocalista que já vinha 
realizando um ótimo trabalho na cena alternativa com 
o álbum Em Boa Hora, lançado em 2015 ao lado dos 
Ultraleves.

Os novos tempos trouxeram novos caminhos para a 
vocalista, que decidiu voar dessa vez sem sua banda. 
Disposta a conduzir sua carreira como artista solo, 
lançou o single de Passagem, faixa que dá nome ao seu 
próximo álbum, simbolizando uma nova fase.

A Revista Som conversou com Lara Aufranc sobre 
sua carreira com os Ultraleves, os novos caminhos e 
diversos assuntos em uma entrevista que explica mais 
sobre quem é essa artista que resolveu voar solo. Um 
grande voo!

por Anderson Oliveira



Um novo ciclo
Lara Aufranc: Adoro mudanças, transformações, 
metamorfoses. Como diz aquela música do John 
Lennon na época dos Beatles, “she is not a girl 
who misses much”. Ou seja, por mais que o meu 
primeiro filhote na música seja muito amado, 
estou abrindo espaço para o próximo, sem 
medo de experimentar por novos caminhos.

A música se tornando multimídia
Lara Aufranc:  Acredito que a música depende 
muito do suporte audiovisual. Isso não é 
novidade, a MTV era a maior referência musical 
dos jovens nos anos 90. Nos 80 eram os 
especiais da Globo, nos 60/70 os festivais de 
música da Record. 

Mas hoje em dia, talvez por estarmos numa 
sociedade patologicamente visual, o vídeo 
tornou-se tão protagonista quanto o áudio. No 
caso da animação, eu adorei a experiência de 
trabalhar com uma equipe super reduzida. Somos 
apenas 3 pessoas por trás do clipe de Não tem 
Volta, em oposição a dezenas que participaram 
dos clipes anteriores. Sou formada em Cinema e 
sempre tive vontade explorar outras linguagens 
audiovisuais, como por exemplo a animação. 
Quando conheci a obra da Lola Ramos, de cara 
tive vontade de aproximar esses monstros da 
música.  

Identidade e ligação com a música
Lara Aufranc:  Apesar de pertencer à “geração 
MTV” eu assistia muito pouca TV e nunca ouvia 
rádio. Talvez por isso eu nunca me importei 
com o que está na moda ou o que as pessoas 
escutam. Artistas morrem, outros vêm adiante, 
a arte se renova. É natural, mas não significa 
que as músicas antigas sejam esquecidas. Pra 
mim o mais importante é o sentimento que o 
som provoca. E isso pode estar num samba 
do Cartola ou numa música hermética do Nick 
Cave. O que eu busco é aquele arrepio na alma, 
que eu sinto quando ouço ou canto uma musica 
que faz sentido pra mim. Na hora de compor 

procuro respeitar as vontades de cada música, 
se ela quer ser jazz, MPB, blues ou rock’n roll, 
cabe a mim escutar o caminho e segui-lo. 

O papel dos grandes canais de comunicação 
sobre a música
Lara Aufranc:  No Brasil, cerca de 40% da 
população não tem acesso a internet. Isso 
significa que a grande mídia ainda é fundamental, 
a TV e o rádio são a principal fonte de informação 
para milhões de brasileiros. A cena rock/pop não 
escapa dessa jogada, quanto mais visibilidade 
um artista tem na TV, maior a chance dele 
emplacar como um produto cultural sustentável. 

A presença feminina
Lara Aufranc:  Me sinto tentada a repetir uma 
frase da Elis Regina sobre isso: “a situação da 
mulher na música brasileira é um reflexo da 
situação da mulher no Brasil.” Essa afirmação 
é de 79 e ainda estamos longe de ter uma 
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sociedade igualitária. A construção de uma 
sociedade mais justa é um trabalho constante 
e demorado. Homens e mulheres sempre 
serão diferentes – ainda bem que temos essa 
variedade de sexos e de orientações sexuais, 
o mundo é mais rico por causa da diversidade. 
Mas isso não significa que meninas devem 
ser colocadas em aulas de balé enquanto 
meninos vão jogar futebol ou tocar guitarra. 
Precisamos dar oportunidades iguais para as 

crianças escolherem seus futuros. Só assim a 
música vai ter mais mulheres compositoras e 
instrumentistas. 

A relação entre política e música
Lara Aufranc:  Acredito que situações turbulentas 
podem gerar bons frutos do ponto de vista 
cultural. Os anos da ditadura foram muito ricos 
para a música brasileira, mesmo exilando seus 
maiores líderes. O disco que Caetano produziu 
em Londres, por exemplo, é um dos meus 
favoritos. A cultura vive um momento muito 
difícil politicamente, com congelamento de 
verbas e desarticulação de estruturas que já 
existiam. Em resposta a isso, a classe artística 
vem se aproximando e talvez isso possa gerar 
colaborações valiosas. Não sei se foi excesso 
de Saltimbancos na infância, mas acredito que 
juntos somos fortes.

O papel do disco físico e o retorno do EP
Lara Aufranc:  O single sempre foi uma estratégia 
de marketing. Nos anos 50/60 o sonho de um 
artista era emplacar uma musica entre as mais 
tocadas no rádio. As pessoas compravam um 
disco por causa de uma música, as outras vinham 
na rabeira do hit de sucesso. Hoje temos uma 
profusão de informação, de cultura, de veículos 
de difusão, tudo tanto – como disse a Tulipa. 
Um disco acaba sendo informação demais, as 
músicas se perdem no limbo de novidades. 

sua revista lá estaria em uma outra realidade. É o 
preço de estar em um país menos desenvolvido. 

Apesar de tudo isso, eu ainda sonho com discos 
físicos. Tem uma coisa muito gratificante de 
poder pegar num disco, seja um vinil ou CD. E 
acaba sendo um cartão de visitas, um objeto-
fetiche que pode ser partilhado com os fãs e 
com a imprensa. 

A relação da música com os festivais
Lara Aufranc:  Em tempos de crise, todo mundo 
tem medo de arriscar. Muitos festivais acabam 
indo atrás de artistas/bandas que acreditam 
ser garantia de público. Mas também existem 
festivais menores que privilegiam experiência, 
contato com música e a natureza de outra forma. 

Ainda é difícil entender que musica é um 
trabalho, que um show é mais do que uma hora 
de música – são muitas horas de ensaio, criação, 
arranjos, gastos com figurino, deslocamento, 
instrumentos, preparação corporal, técnicos 
de som, produtores… isso sem falar no quanto 
custa para fazer um videoclipe ou gravar um 
CD. Se você faz um evento no esquema “pague 
quando quiser”, muita gente prefere gastar o 
dinheiro em cerveja do que pagar a banda. É um 
círculo vicioso que desvaloriza o artista. 

Daqui para frente
Lara Aufranc:  Eu nunca parei de compor, as 
músicas surgem com uma certa naturalidade. 
Tenho uma penca de ideias na gaveta e finalmente 
chegou o momento de ouvir esse material e criar 
vida nova. A ideia é lançar o segundo trabalho 
no começo de 2018 e soltar alguns singles neste 
ano, sempre fazendo a ponte entre música e 
vídeo. O primeiro single-novidade-surpresa será 
lançado em junho.   

No meio tempo, continuo me transformando e 
usando o palco como ambiente de mutação; 
lugar para experimentar as músicas novas e 
ressignificar as antigas.•

Lara Aufranc ao lado dos Ultraleves, banda que a 
acompanhou no primeiro lançamento - Créditos: 
Divulgação

Agora sem os Ultraleves, Lara Aufranc segue a 
carreira com novo single - Créditos: Divulgação



Quem vê Samuel Rosa causar frisson no primeiro acorde 

de praticamente todas as músicas que a banda executa 

ao vivo parece não perceber, mas já se vão 25 anos desde 

que Skank, primeiro álbum da banda mineira, chegou ao 

mercado. Começou como reggae, ska... virou rock e teve 

até música usada em protestos, mas hoje é simplesmente 

música brasileira. Afinal, é o rock ou o Brasil que precisa 

do Skank?

Créditos: Divulgação
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Não é necessário mais que cinco segundos para reconhecer uma faixa do 
Skank. Seja pelo vocal inconfundível de Samuel Rosa ou pelo som, que 
tantas vezes voou por novos caminhos, a verdade é que em 2017, vinte 
e cinco anos após lançar seu álbum de estreia, o Skank se tornou um 
verdadeiro patrimônio da música brasileira.

Embalado pelas letras e melodia do reggae de Bob Marley (de onde tirou o 
seu nome, inspirado no clássico Easy Skanking), o Skank  tinha como a ideia 
de transportar a vibe do dancehall jamaicano, vertente que apresenta uma 
fusão de Rhythm and Blues, Ska, Rocksteady e Dub, para algo genuinamente 
brasileiro. Mesmo sem muito respaldo, começou a aparecer na cena de Belo 
Horizonte e fixar residência em churrascarias e casas noturnas da cidade, 
até conseguir gravar seu primeiro álbum.

Curiosamente lançado em CD, aparelho que nenhum de seus integrantes 
tinha em casa na época, o disco chegou nas mãos das pessoas certas e logo 
chamou a atenção da Sony Music, que assinou com a banda para inaugurar 
um de seus novos selos, o Chaos. Dessa forma, Skank foi relançado pouco 
tempo depois. 

Considerado por muitos como o primeiro disco independente da história 
do país até o contrato com a Sony, o álbum de estreia da banda mineira 
carregava em suas faixas o engajamento do reggae jamaicano envenenado 
por ritmos brasileiros. Com uma porção de versões para completar seu 
tracklist de 11 faixas, caiu como uma luva no momento que a banda surgiu 
no mercado. 

Embalada pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, a 
faixa In(dig)nação foi sucesso instantâneo e impulsionou as vendagens do 
disco em números superiores a 250 mil cópias. O primeiro hit do Skank 
chegou acompanhado de versões de clássicos como Let Me Try Again, 
famosa na voz de Frank Sinatra, e I Want You, de Bob Dylan, que nas mãos 

por Anderson Oliveira
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dos mineiros virou Tanto. 

Nessa época parecia tudo surreal, o sucesso 
principalmente. O Skank era um grupo de reggae 
com rapazes branquelos fora do eixo RJ-SP 
que tocavam uma música que ia na contramão 
de tudo que acontecia na época frente a uma 
geração de bandas clássicas da década de 80. 
Fora isso se via em meio a um período onde o 
país dava de cara com a chegada de grandes 
festivais e estrelas da música mundial. E ainda 
assim aconteceu.

O Skank foi seguramente a injeção de irreverência 
e brasilidade que o rock nacional precisava 
naquele momento. Isso ficaria ainda mais nítido 
em seu segundo disco, o estrondoso Calango, 
lançado dois anos depois. Naquele momento 
o álbum Skank seguiria o mesmo caminho de 
grupos como o Paralamas, em O Passo do 
Lui e Selvagem, emplacando uma verdadeira 
avalanche de hits nas rádios do país.

Os anos seguintes para o Skank foram tão 
heterogêneos quanto o Brasil conquistado 
pela banda. Samba Poconé, que em 2016 foi 
executado ao vivo na íntegra pelo grupo, já 

O Skank, ainda no início da década de 90, com Samuel Rosa Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferreti. Na 
época o saxofonista Chico Amaral  e trompetista João Vianna completaram o line up da banda durante as gravações 

do álbum de estreia do grupo - Créditos: Google

mostrava novos direcionamentos assim como 
Siderado (1998) e Maquinarama (2000), seus 
álbuns seguintes. A banda mineira naquele 
momento só tinha uma coisa em comum com 
seu início de carreira, o sucesso.

Investindo no rock alternativo e até mesmo em 
uma introspecção que nunca combinou com sua  
energia ao vivo, o Skank sempre teve a facilidade 
de dialogar com as mais diversas linguagens e 
movimentos pelo qual passou o rock nacional. 

Seja pelo carisma ou versatilidade técnica, a 
facilidade de parcerias e hits sustentou a banda  
sem oscilações e hoje, 25 anos depois, Velocia 
é o trabalho mais seguro da banda. Resgata o 
passado transitando por todas as fases pelo 
qual o grupo passou apontando para o futuro. E 
transforma tudo em uma gama de hits que ainda 
fazem de seus shows um dos melhores do país. 

Caso raro em bandas que nasceram na década 
de 90, o Skank sintetiza o rock feito no Brasil 
comendo quieto, sem alarde, se fazendo tão 
fundamental quanto um pilar que segura uma 
grande estrutura. Sintetizando um Brasil de 
tantos “brasis”.•

Imagine preparar um documentário sobre 
o Van Halen sem depoimentos de Sammy 
Hagar ou David Lee Roth . Ou então publicar 
um livro que conta a história do Deep Purple 
e a todo instante ficarem perguntando sobre 
quais razões levaram Ritchie Blackmore a não 
colaborar. São esses alguns dos fantasmas 
que perseguem Sepultura Endurance, 
documentário que teve estreia no Brasil 
durante a edição 2017 do Festival In-Edit, 
dedicado a documentários sobre música. 

Projeto que tem como fio condutor o 
show realizado pela banda em SP, quando 
completou 30 anos, Sepultura Endurance 
foge da linearidade logo em seu início, 
aparentemente buscando um respaldo para 
a formação atual, mas logo tudo muda.

Não demora para que toda a fase inicial 
do grupo seja mostrada em detalhes, com 
vídeos e uma enormidade de depoimentos 
essenciais para compreender de onde veio 
e para onde foi o grupo que é considerado 
por muitos como o mais influente do país 
no exterior. Tudo isso permeado por nomes 
consagrados como Corey Taylor (Slipknot), 
David Ellefson (Megadeth), Scott Ian (Anthrax) 
e tantos outros. 

Tudo o que envolve a sequência formada pelos 
álbuns Schizophrenia, Beneath the Remains, 
Arise e Chaos A.D. acaba sendo responsável 
pela melhor fase do documentário, que já 
garante entretenimento e conhecimento 
suficiente para finalmente expor as feridas 
pelo qual o Sepultura.

cinema

A entrada de Derrick e a força da banda ao mantê-
lo, mesmo após a desaprovação da gravadora, são 
abordados sem cerimônias, assim como a saída de 
Igor e seu substituto, Jean Dolabella.

Obviamente faltam depoimentos de Max e Igor, 
citados superficialmente, mas sua figura não é 
omitida, algo que presumiu-se após os irmãos 
passarem a criticar a realização do projeto.

Baseado na quantidade de críticas que a banda 
sofreu após seguir seu caminho no novo século, 
modificar sua sonoridade e passar por mudanças 
em seu line up, Sepultura Endurance acerta ao criar 
um elo por tudo o que aconteceu, especialmente 
para mostrar que vai ser preciso muito mais caso 
queiram um dia acabar com o Sepultura, uma 
banda dura como uma rocha. •
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Desde que lançou seu penúltimo álbum, Pitanga, em 2011, Mallu passou por muitas 
coisas que mudaram sua vida. Uma delas foi o estrondoso sucesso da Banda do 
Mar ao lado do marido Marcelo Camelo, além do baterista português Fred Ferreira. A 
principal, sem dúvidas, foi ter se tornado mãe.

Em paralelo a isso vieram novas influências, novas responsabilidades e a retomada 
de uma carreira solo iniciada em 2008, quando lançou seu álbum de estreia e se 
tornou uma das revelações da música brasileira. O que era folk abraçou a MPB. O que 
já era MPB e folk abraçou o samba. E assim nasceu seu quarto álbum, Vem, disco 
que apresenta Mallu no auge da forma, provocativa e pronta para escrever mais um 
capítulo em sua carreira.

Acompanhada de artistas de primeira grandeza como os baixistas Alexandre Kassim, 
Rodrigo Amarante e Dadi Carvalho, os guitarristas Davi Moraes e Marcelo Camelo, 
além nomes como o virtuoso Maurício Takara, construiu seu trabalho mais completo, 
que logo de cara gerou polêmica com o clipe de Você Não Presta.

De fato Mallu está mais provocativa. A imersão no samba é só a ponta do iceberg no 
processo de maturidade que a artista paulista, hoje radicada em Portugal, alcançou 
em um dos momentos mais importantes de sua vida.

Curtindo esse atual momento, Mallu conversou com a Revista Som para falar sobre 
o álbum Vem, o atual momento de sua carreira e de tudo que a cerca, além de outros 
assuntos em uma grande entrevista. 

por Anderson Oliveira



As experiências que resultaram em Vem
Mallu: O repertório do disco com certeza veio de 
nossas vivências, o que passamos e como a gente 
passou por tudo isso. Esses acontecimentos 
sempre são um material que a gente usa para 
compor um novo álbum e trabalhar. Acho que 
foram muitas vivências e por ter demorado todo 
esse tempo entre um disco e outro só coisas 
boas chegaram para mim. Claro, houveram 
desafios e feridas, mas as cicatrizes que ficaram 
foram muito bonitas. A solução de todas as 
complicações resultou em algo muito bonito. 
Me sinto uma pessoa muito mais calma e feliz 
diante do mundo diante das minhas escolhas, 
mesmo aquelas que deram em lugares que não 
eram exatamente onde eu queria. E ainda assim 
eu sinto muito orgulho delas.

A importância do formato físico de um disco
Mallu: Para mim é muito importante e gosto 
muito do disco físico. Eu vejo naquele objeto a 
materialização de todo um conceito do artista. A 
verdade é que todas as manifestações artísticas, 
mesmo aquelas escolhas que fazemos na vida, 
são sempre possibilidades de transmitir uma 
mensagem, desde o que falamos em uma 
entrevista, como agimos nas mídias sociais ou 
no dia-a-dia, até mesmo isso é parte de uma 
obra, então o objeto do CD e DVD ainda tem 
muito valor. Ainda vejo ali uma mensagem sendo 
dita, seja da capa, o encarte, as letras... tudo é 
material para transmitir uma mensagem.

Os músicos que trabalharam no álbum Vem
Mallu: Tudo isso é sempre um grande desafio. 
São vários elementos que são trabalhados 
e não dá para levar todo mundo para a turnê. 
Precisaria viabilizar a chegada do show na maior 
quantidade de lugares possíveis. A ideia é ir 
adaptando tudo isso e até fazer uma releitura 
de algumas faixas. Isso acontece quando não 
conseguimos levar todos os elementos para os 
shows. Se não temos todas as células que são 
importantes para a canção nós mudamos alguns 
arranjos e adaptamos tudo para a canção. 

Podemos acrescentar linhas de guitarra, por 
exemplo. Todo esse processo segue um caminho 
muito longo. 

Seria um sonho dourado registrar tudo isso em 
um DVD, mas sabemos que é complicado. São 
músicos que são cada um de um lugar diferente, 
fica difícil reunir. Todos eles estão com seus 
trabalhos autorais e é complicado. Do Takara ao 
Marcelo, o José Manuel... é muita gente. 

O mergulho no samba
Mallu: Acho que é interessante o papel que 
exercemos, de mostrar o que é a música 
brasileira hoje. De fazer música brasileira com 
uma bagagem nas costas e as raízes nos pés, 
mas sempre de olho no futuro, sem medo de 
usar novos elementos e instrumentos atuais. 
Não existe mais aquela levitação da época da 
Tropicália, aquela repulsa pela guitarra elétrica, 
da bateria mais agressiva.
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Justamente quando levo o disco ao vivo, eu 
que tenho uma formação que vem mais do 
rock, tenho um show hermético, consigo tocar 
o samba e vestir essa alma brasileira por trás 
de tudo. Acho curioso tudo isso porque é um 
desafio, é complicado fazer um samba moderno, 
contei com músicos maravilhosos em todos os 
arranjos e eles foram importantíssimos, mas 
assim como o Criolo, são novas composições 
e que falam da nossa vida de hoje, das pessoas 

de hoje, enfim, é um disco de hoje. tanto – 
como disse a Tulipa. Um disco acaba sendo 
informação demais, as músicas se perdem no 
limbo de novidades. 

O significado de sucesso 
Mallu: Acho que o sucesso musical – ao menos 
pra mim, já que cada artista tem seus sonhos, 
seus projetos – reside mais numa consistência 
artística de ver minha obra e gostar dela mesmo 
com o passar do tempo do que especialmente 
em números ou em reconhecimento de prêmios. 
Meu maior prêmio é olhar meu primeiro disco 
e sentir orgulho disso. Pensar que é algo muito 
legal que tenho na vida. 

A turbulência política e a a música
Mallu: Penso muito em como ídolos meus como 
Tom Zé e Dylan se comportavam diante dessas 
questões políticas. Sempre fiquei receosa sobre 
essa questão como compositora diante desses 
momentos, mas vejo gente como Caetano, Gil, 
Tom Zé, o próprio Dylan, Mick Jagger... essas 
figuras autênticas... e isso me inspira muito. 

É olhando para elas que eu vejo que qualquer 
um dos dois posicionamentos é válido. Mesmo 
aquele que participa com avidez nessas 
questões, que coloca em prática, como quem 
se distancia e se concentra em sua produção 
arística. Ambas são válidas. Eu como artista 

tenho vontade de me posicionar e sempre 
que me sinto segura eu me posiciono. Quanto 
tenho minhas dúvidas fico como espectadora 
e aprendo. O importante é a gente sempre ter 
consciência desse processo.

A presença da mulher na música
Mallu: Acho importante trazer à tona todas 
questões de empoderamento e de se colocar 
minorias em foco. A música tem esse papel 
porque são sempre respostas a um passado, é 
necessário reafirmar uma força e um apoio para 
enfrentar uma opressão. Se existe esse ânimo, 
temos que aproveitar e participar disso como 
músico. A produção cultural tem sido variada 
nesse aspecto e é uma honra fazer parte disso. 

Mallu mãe
Mallu: Ser mão influenciou tudo pra mim. Existe 
aquele paradoxo do desespero de cuidar de 
uma criança e saber se ela está com fome, está 
com frio, se está respirando... mas por outro 
lado há uma injeção inexplicável de energia, 
de vontade... uma coragem que nasce e não 
sabemos de onde vem. É uma experiência muito 
diversa e muito intensa.

Mallu multimídia
Mallu: Gostaria muito de um dia trabalhar com 
cinema. Acho que sou uma artista multimídia 
e faço parte dessa geração que, até por 
necessidade do meio musical como vem se 
desenhando, centraliza muito mais as funções 
e acontece um acúmulo natural das coisas. Não 
é necessariamente bom porque aumenta-se o 
trabalho, mas é altamente positivo. Cada cartaz, 
cada anúncio na internet, cada manifestação do 
meu trabalho eu faço ou estou junto, o artista 
multimídia passa uma mensagem mais moderna 
e consistente porque fala todos os idiomas e 
corresponde a todas as linguagens. 

A música é isso hoje. Seja na fotografia, no som 
ou outras formas, tudo chega ao público de uma 
forma consistente. •

Mallu em cena do polêmico videoclipe de Você não 
presta, primeiro single do álbum “Vem” - Créditos: 
Divulgação

Em Vem, Mallu explorou novas sonoridades e lançou 
seu disco mais ousado - Créditos: Divulgação



disco estranho

Johnny Cash, BB King e Metallica. Artistas 
seminais e com uma coisa em comum. 
Ambos gravaram shows e videoclipes 
em prisões americanas. Porém um fato 
específico torna o audacioso Zomba Prison 
Project diferenciado em relação aos nomes 
citados. Seus protagonistas já estavam 
dentro da cadeia e não eram visitantes.

Gravado dentro da prisão de segurança 
máxima Zomba Prison, no coração do 
Malawi (ou Maláui), o projeto idealizado por 
Ian Brennan conquistou em 2016 o Grammy 
de Melhor Álbum de World Music e jogou luz 
sobre a triste realidade de homens e mulheres 
considerados párias pela sociedade. 

Projeto que se iniciou em 2013, quando Ian 
e a cineasta italiana Marilena Delli viajaram 
até o Malawi no intuito de visitar a prisão 
de Zomba, uma cadeia construída para 340 
presos, mas que hoje abriga mais de 2000 
detentos em condições precárias, o Zomba 
Prison Project tinha como objetivo registrar 
imagens das condições com os quais são 
tratados cada um dos detentos nas áreas 
masculina e feminina da cadeia.

Em sua maioria condenados por assassinatos, 
crimes de homofobia e até mesmo por feitiçaria, 
os presos de Zomba tiveram parte de sua rotina 
registrada em mais de 6h de vídeo por Marilena.
Cantadas em chichewa, língua nianja falada na 
província do Niassa e norte de Moçambique, parte 
do material teve faixas compostas por mulheres, 
que buscavam no projeto um grito de socorro mais 
que qualquer outro vislumbre comercial.

Todo material foi levado para o estúdio Black Box, 
na França, onde foi gravado oficialmente e lançado 
pela americana Six Degress Records, especializada 
em projetos relacionados ao que tornou-se comum 
chamar de World Music. Vagarosa e Tropix, álbuns 
da cantora Céu, foram lançados pela Six Degress.

Além do Grammy, o projeto alcançou parte de 
seu objetivo social. Antes mesmo da premiação 
detentos já haviam tido sua pena revista e julgada. 
Outros casos seguem sendo avaliados desde 
o lançamento do disco, que traz 20 faixas de 16 
compositores diferentes.

Zomba Prison é cru e em alguns momentos até 
angustiante, mas nem por isso livre de uma beleza 
musical tal qual W. C.
Handy, o “Pai do Blues”. 
É baseado nisso que 
Zomba Prison Project 
é construído. Existe 
um salto musicalmente 
para o passado, mas 
cantando um presente 
que a maioria das 
pessoas fecha os 
olhos para não ver.•

por Anderson Oliveira
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A música sempre teve a função de 
preencher a vida das pessoas e 
exprimir o que não conseguimos 
dizer tanto quanto  nos dizer o 
que queremos ouvir. É isso que 
acontece na obra de Gustavo 
Telles, que ao lado d’Os Escolhidos 
lançou seu novo álbum em 2017.

Integrante do ótimo Pata de 
Elefante, Gustavo Telles tem uma 
carreira solo tão interessante 
quanto sua paixão pela junção de 
música e melodia.

Desde o início, com a sugestiva 
Vem Comigo, o álbum é 
convidativo, literalmente. Trata-se 
de um artista que encanta pela 
capacidade de mergulhar dentro 
do âmago das composições de 
uma forma que torna-se natural 
explorar o repertório do disco.

Como um bom trovador, Telles 
conversa com a convicção de 
quem sabe que alguém está ali 
ouvindo. E ao longo de 11 faixas 
explora camadas que vão do blues 
ao folk e do rock ao soul, uma 
música tão encorpada que fica 
difícil acreditar ter sido realizada 
por um músico e seu trio. 

Essa ligação entre Telles e seu 
ouvinte fica mais forte em faixas 
como Temporal e Deixe-Me Ir, 
algumas das melhores de um 
disco rico musicalmente e que 
não se estende para provar sua 
capacidade técnica. 

Entre ecos de blues e soul tão 
evidentes em E de tudo que já 
vivi e Outra Vez, Telles não perde 
o comando do barco pelo qual 
navega. Isso faz com que sempre 
deixe em primeiro plano uma 
de suas maiores qualidades, de 
transformar a composição em 
uma conversa. Você ouve e quer 
saber onde vai chegar, revelando 
um artista dentro de outro artista.

A sensação de uma boa conversa 
ao fim do disco é tão clara que 
a sensação de ou “amanhã tem 
mais” é um caminho natural. Como 
um bom amigo Telles lança um 
álbum para ocupar a cabeceira da 
cama enquanto pede passagem 
mostrando a riqueza da música, 
da amizade e da cumplicidade. 
Ele está ao lado d’Os Escolhidos, 
mas ao fim da audição do disco 
é certo que de alguma forma nós 
também somos um deles. •



Vivendo sua melhor fase na carreira, Mano Brown consolida 
de forma definitiva seu papel como porta-voz de uma geração. 
Abraçando o mainstream, segue mostrando que é possível usar 
palavras para chegar ao ponto mais profundo de uma sociedade 
que soube na pele o significado da palavra injustiça.

por Anderson OliveiraC
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Enquanto divulga seu primeiro trabalho solo, o 
ótimo Boogie Naipe, lançado em 2016, Mano 
Brown é a maior referência do aniversário três 
décadas dos Racionais MCs, que foi destaque 
dentro da extensa – diversificada – programação 
da primeira edição brasileira do Red Bull Music 
Academy, que aconteceu em junho em São 
Paulo.

Fato é que por todos os lados que se olhe, hoje 
mais do que nunca, Mano Brown se tornou a 
figura que todos esperavam que ele fosse. Seja 
fazendo um show em uma das principais casas 
de shows de São Paulo, na periferia da Zona 
Sul ou em cima de um trio elétrico discursando 
ao lado de outros tantos bons nomes dentro do 
movimento Diretas Já, lá está o cara que expôs 
a realidade que o Brasil tentou ignorar por anos. 

Artista que conseguiu emergir do underground 
sem a necessidade de um aporte financeiro de 
gravadoras ou qualquer polêmica generalizada 
envolvendo suas composições, o principal 
nome dos Racionais MCs é hoje o elo que 

Com uma banda de mais de dez integrantes, Mano Brown vem levando seu Baile Black por todo o país. Recentemente 
o líder dos Racionais MCs adicionado ao line up do Lollapalooza 2017 - Créditos: Divulgação
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existe de mais profundo dentro uma sociedade 
que carece cada vez mais de um porta-voz. E 
sem assumir diretamente esse papel, Brown 
conseguiu mostrar que o poder de suas palavras 
vai além de rimas ou gêneros musicais, mas 
pela sensibilidade que sempre teve em retratar 
um mundo cruel sem perder a esperança. 

Seu primeiro trabalho solo, Boogie Naipe, pode 
ser classificado como a síntese de tudo o que 
pregou nos momentos de maior descontração 
em parte das letras que fez com os Racionais 
MCs. Em especial esse ode à cultura brasileira 
e ao círculo que frequenta, reverenciando todos 
os grandes ícones da soul music. E tudo isso 
com a coragem de quem teve que sair de 
sua zona de conforto artisticamente falando. 
Em sua carreira solo Mano Brown parecia 
dar a entender que vestiria um personagem 
para mergulhar dentro do universo que tanto 
ovacionou em suas composições do passado, 
mas que na realidade não vão além dele 
mesmo, se revelando muito mais do que todos 
imaginavam.

Resgatou artistas como Carlos Dafé, Hyldon e 
Lino Krizz, dando a chance de daqeueles que 
fizeram história no underground sentirem em 
seus rostos a sombra do sucesso com o qual seu 
trabalho vem sendo recebido por onde passa. 
Também teve a chance de gravar com outro 
ídolo, Arthur Verocai, que nos últimos meses 
lançou o excelente disco No voo do urubu, que 
certamente vai figurar entre as grandes obras de 
2017.

Tudo isso pouco se compara à época em que viu 

o videoclipe de Diário de um Detento dominar 
uma premiação da MTV e deixar parte do 
conservador público da emissora de cabelos em 
pé. Patrimônio da periferia de São Paulo, Mano 
Brown e seu grupo ignoraram a marginalização 
do mainstream e todo esse movimento deu forma 
ao que é hoje se tornou sua imagem. O próprio 
reconhecimento dentro da edição 2012 (e agora 
em 2017) do Lollapalooza mostrou que era hora 
de seu trabalho emergir, não só musicalmente, 
mas socialmente dentro do contexto que tanto 
defendeu.

Essa fase tão expressiva de Mano Brown torna 
ainda mais relevante seu discurso por igualdade 
e justiça dentro de um dos momentos mais 
turbulentos da sociedade brasileira. Some a 
isso a intolerância que parece tomar conta de 
forma cada vez mais latente as mais diversas 
classes sociais e um mediador se faz cada vez 
mais necessário. E não se trata de baixar a 
cabeça, mas de proporcionar a reflexão através 
de palavras, manifestos e um engajamento que 
só foi visto por toda classe artística oriunda da 
década de 60.

E tal qual no passado, o presente floresce com 
nomes como nomes como Criolo, Emicida, Tulipa 
Ruiz e tantos outros que construíram na música 
um eixo artístico capaz de unir as massas. E 
Mano Brown se faz ainda mais relevante hoje 
por agir com a força de quem conseguiu isso 
sem as redes sociais ou um mecanismo capaz 
de reverberar seu passado em tudo o que faz 
hoje.

E essa virada na carreira de Mano Brown encerra 
o ciclo de um gênero musical que cada vez 
menos é marginalizado no país, transformando 
sua história em algo ainda mais comovente. E se 
o discurso de outrora – infelizmente – não pode 
ser mudado, Mano Brown ascende na hora 
em que mais se faz necessário e com ciência 
de seu papel, caminha ao lado de todos, tanto 
ideologicamente como musicalmente. •Em novo show, Mano Brown vem mostrando faixas do 

álbum Boogie Naipe - Créditos: Marcelo Pretto
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Formado por duas vocalistas transexuais, Raquel Virgínia e Assucena 
Assucena, o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira é muito mais que 
o amor pela música. É um grito por direitos iguais em um país que – 
infelizmente – é líder nas estatísticas de transfobia. Para se ter uma 
ideia, mais de 600 assassinatos foram cometidos no Brasil em 2016 
em virtude das questões de gênero.

Criado em São Paulo no início dessa década, o grupo conta ainda 
com o guitarrista Rafael Acerbi ao lado de Rob Ashtoffen (baixo), 
Carlos Eduardo Samuel (piano/teclado), Vitor Coimbra (bateria) e 
Danilo Moura (percussão). Juntos, exploram as melodias do Clube 
da Esquina, que servem de base para as ótimas interpretações de 
Raquel e Assucena, que já se apelidavam como Bahia muito antes do 
grupo existir. Some a isso a paixão de ambas pela baiana Gal Costa e 
entende-se de cara a origem do nome do grupo.

Seu primeiro disco, Mulher, foi lançado em 2015, quatro anos após o 
trio se conhecer durante o curso de História da Universidade de São 
Paulo, em 2011. No repertório, letras que estão em perfeita sincronia 
com o movimento feminista e uma arte provocativa e certeira do artista 
plástico Will Cega. 

Existe uma simplicidade na leitura da mulher em cada letra do grupo, 
um misto de contemplação e dor. É assim em faixas como Josefa 
Maria, Lavadeira água e Uma canção pra você (Jaqueta amarela),  
destaques do álbum que teve tiragem esgotada em mídia física, mas 
pode ser ouvido na íntegra em plataformas digitais como o Spotify ou 
YouTube.

Explorando com rara beleza a linha tênue que transita entre a música e 
o protesto, Raquel Virgínia e Assucena Assucena mergulham fundo em 
interpretações que dizem muito mais que palavras e apresentam um 
trabalho que proporciona uma reflexão incomum na cena pop atual.

Lançando seu segundo álbum, BIXA, a banda As Bahias 
e a Cozinha Mineira esbanja maturidade. Ao apresentar 
uma sonoridade sólida sustentada por composições 
que transcendem o musical e surgem como verdadeiros 
manifestos, cumpre o papel social que sempre coube à 
música em toda sua história.

por Anderson Oliveira



De ascensão rápida, o trabalho do grupo paulista 
logo chamou a atenção de uma cena que vem 
se destacando justamente pela desconstrução 
da ideia de gênero, sendo respaldada pelo 
enorme talento de artistas como Liniker, parceiro 
d´As Bahias e a Cozinha Mineira em inúmeras 
apresentações. O reconhecimento dessa 
parceria aconteceu em 2016, quando ambos 
disputaram a categoria de Artista Revelação. Na 
ocasião Liniker acabou se sagrando vencedor.

O passo fundamental para a carreira vem agora, 
com BIXA, disco que chega ao mercado fadado 
a abrir ainda mais as portas do grupo. Inspirado 
no título do álbum Bicho, lançado por Caetano 
Veloso em 1977, conta com a produção deo 
renomado Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral, 
Mantendo intacta toda a Cozinha Mineira para 
seu novo disco, a busca por novos ritmos 

Promovendo o novo álbum, BIXA, o trio As Bahias & A Cozinha Mineira se prepara pra se consolidar após o sucesso do 
álbum Mulher, lançado em 2015 - Créditos: Divulgação
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consagrados por trabalhos ao lado de Criolo, 
Sabotage e BaianaSystem. 

Mantendo intacta toda a Cozinha Mineira para 
seu novo disco, a busca por novos ritmos 
deve se aprofundar ainda mais nas vozes d´As 
Bahias, mas a síntese de tudo certamente segue 
baseada nos conceitos que deram forma ao 
grupo seis anos atrás. 

Existe muito o que ser dito e a dupla Raquel 
Virgínia e Assucena Assucena está prontas para 
dizer! Mas enquanto isso não acontece, vale a 
pena ouvir sua estreia com Mulher como se o 
mesmo tivesse sido lançado ontem. Com letras 
atemporais e uma profundidade ímpar, fica claro 
que transformar conceitos é algo que sempre vai 
ir muito além da imagem da banda.•
 




