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RESUMO

A música popular é um depositário de importantes informações a respeito da
história cultural que revela aspectos dos meios social, econômico, político e artístico
de um país. Mais especificamente no gênero popular da canção brasileira,
encontramos passado e presente constantemente em seu entorno musical e poético,
denotando continuidades e rupturas, tradições e modernidade tardia, o urbano e o
rural, vozes jovens e adultas, a elite e as classes menos abastadas, enfim,
pluralidades.
Para entendermos todo esse processo, recorremos ao conceito de
antropofagia, pois ele é de grande valia para a compreensão histórica das fusões
entre elementos musicais e poéticos do cancioneiro nacional desde sua gênese.
Para análise do termo na contemporaneidade, escolhemos o compositor, músico e
produtor Lenine, e seu álbum Na Pressão, de 1999, que demonstra de forma prática
e atual a antropofagia musical brasileira.

Palavras-chave: música popular, antropofagia, cultura brasileira, MPB, Lenine.

ABSTRACT

Popular music is a depository of important information about the cultural
history, which may reveal social, economics, politics and art aspects of a country.
Especially in which concerns the Brazilian popular music genre, where we constantly
find past and present in its musical and poetic surroundings, showing continuity and
rupture, tradition and late modernity, urban and rural aspects, young and adult
voices, the elite and the poorer classes – in other words, plurality.
In order to understand such process, we use the concept has been of great
value to the historical understanding of the mergers between musical and poetic
elements of the national song collection since its inception. To analyse the term in
contemporary times, we have chosen the work of the Brazilian composer, musician
and producer Lenine with focus on his album Na Pressão, 1999, which demonstrates
in a practical and current way, Brazilian anthropophagy music.

Keywords: popular music, anthropophagy, Brazilian culture, MPB, Lenine.
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INTRODUÇÃO

Sou de Recife, cidade de ilhas e pontes, dois símbolos
quase antagônicos: isolamento e conexão,
raiz e antena. Estes dois sentimentos
me acompanham desde sempre.
Lenine

Pesquisar a música popular é possibilitar um entendimento maior a respeito
da cultura e história de um país. No caso específico do Brasil, é reconhecer suas
raízes multiculturais, onde o plural se torna, por vezes, singular. Tal singularidade
não esconde sua heterogeneidade, mas, afirma que as fusões musicais, sejam elas
relacionadas ao timbre, ritmo, melodia, harmonia, gênero, estilo, forma ou poética,
guardam ainda possibilidades de novos cruzamentos e combinações sonoras.
No início do século XX, um grupo de artistas e intelectuais passou a levantar
a bandeira de um conceito que ainda pode ser utilizado para explicar, em certa
medida, como e porque ocorrem tais fusões: a antropofagia artística.

Justificativa

Três foram os motivos que nos levaram à escolha do tema dessa dissertação.
Em primeiro lugar, buscamos informações a respeito da antropofagia na atualidade.
Ela continuou presente na música brasileira mesmo após o fim do movimento
tropicalista, na década de 1970? Em segundo lugar, assim como propagado por
alguns críticos e pelo próprio compositor, Lenine pode ser considerado um
“antropófago musical” da contemporaneidade? Em terceiro lugar, apesar de possuir
uma obra aclamada por diversos artistas, pela crítica especializada e por um público
expressivo1, Lenine foi muito pouco estudado ainda pela academia. Sua história de
vida e carreira são como peças de um mosaico espalhadas na internet e veículos de
comunicação impressos. Qual é a história de vida deste compositor pernambucano
1

Cf. APÊNDICE E: Os vídeos de Lenine mais vistos no YouTube, p. 175.
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cujas composições possuem diversas tendências, do rock ao samba, da MPB ao
jazz, da música eletrônica ao maracatu?

Critérios teórico-metodológicos

Para responder estas e outras questões, trabalhamos a pesquisa da seguinte
maneira: primeiramente, fizemos um levantamento de todas as referências
relacionadas ao compositor, que contou com cerca de oitenta entrevistas em vídeo
(principalmente no site YouTube) - sendo duas delas exclusivas para essa
dissertação -, e lidas cerca de outras trinta (jornais, revistas, livros, sites, blogs,
redes de relacionamento como Orkut e Facebook, dois documentários e alguns
trabalhos acadêmicos).
Após o levantamento das referências ouvimos toda a discografia e assistimos
a videografia disponível2 do compositor a fim de selecionarmos o álbum a ser
estudado. Fizemos, então, o recorte discográfico, que recaiu sobre o álbum Na
Pressão, de 1999, onde Lenine demonstra sua forma de compor, arranjar, cantar e
tocar que serão constantes, em certa medida, no restante de sua obra. Passamos,
na sequência, à análise musical (forma, timbres, dinâmica, rítmica, letra, melodia e
harmonia) deste álbum a fim de verificarmos sua ligação (ou não) com o conceito de
antropofagia. Para tanto, escrevemos as melodias principais, acordes, forma e
dinâmica de cada uma das canções do álbum.
Por fim, passamos à leitura de algumas obras de Oswald de Andrade,
Caetano Veloso, Augusto de Campos e outros artistas e pesquisadores a fim de
entender melhor o conceito de antropofagia artística e sua possível relação com
Lenine e a música brasileira atual.

2

Cf. APÊNDICE B: Discografia de Lenine, p. 171; APÊNDICE C: Videografia de Lenine, p. 172.
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Objetivos
Geral

Pesquisar a história de vida e carreira musical de Osvaldo Lenine Macedo
Pimentel, mais conhecido como Lenine, como ponte para compreensão de aspectos
associados à antropofagia musical brasileira na contemporaneidade.

Específicos

Compreender o conceito de antropofagia artística proposto por Oswald de
Andrade e depois retomado pelos tropicalistas, pesquisando sua possível utilização
na música popular brasileira após os anos 1970. A partir de diversas informações
colhidas em variadas fontes, buscar as referências artísticas e o entorno familiar e
de amigos que colaboraram na formação do artista pernambucano. Conhecer
aspectos históricos relacionados à década de 1990 (como o mercado musical) e sua
possível relação com a carreira de Lenine. Analisar o álbum Na Pressão, de Lenine,
como exemplo da antropofagia na contemporaneidade.

Título e Corpus

O título dessa dissertação se refere à maneira como Lenine entende a sigla
MPB: música “predatória” brasileira. O termo “predatória” aqui se refere à ação de
predadores, como consta em uma das definições que se encontram no Dicionário
Aurélio Século XXI. O termo se refere, portanto, a um tipo de devoração, remetendo
diretamente aos escritos de Oswald de Andrade sobre o conceito de antropofagia
artística.
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No primeiro capítulo, escrevemos sobre a formação intelectual do compositor
pernambucano com foco nas influências vindas da família e do ambiente em que
viveu em Recife e no Rio de Janeiro; seu contato com o rock e os compositores da
MPB; a situação da indústria fonográfica na década de 1990 e a produção de seus
CDs e DVDs.
No segundo capítulo, discutimos o conceito de antropofagia relacionando-o
com os modernistas, os tropicalistas, Lenine e outros artistas e movimentos.
Trouxemos informações sobre a história da música popular feita no Brasil para testar
a hipótese da antropofagia como conceito que permeia não apenas o período
modernista, mas, praticamente toda a produção musical popular brasileira. Fizemos
também uma discussão a respeito da defesa da brasilidade e do hibridismo que
Lenine faz em suas entrevistas e letras de músicas ao mesmo tempo em que busca
se afastar de qualquer movimento musical.
No terceiro e último capítulo consta a análise musical do álbum Na Pressão,
apresentando-o como um disco de referência para conhecer o estilo de composição,
arranjo e produção musical trabalhada por Lenine, assim como sua possível
associação com o conceito de antropofagia.
Como elementos pós-textuais, escrevemos um glossário com os termos
técnicos empregados, formações e estilos musicais, assim como comentários sobre
alguns artistas, grupos e movimentos artísticos. Como apêndices, as partituras do
álbum Na Pressão, a discografia e a videografia do compositor, suas gravações e
composições utilizadas em novelas e seus vídeos mais vistos no site YouTube.
Como anexo, a arte gráfica do álbum estudado.
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CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO INTELECTUAL E PRODUÇÕES MUSICAIS

A música deveria bastar para
as pessoas me definirem,
me conhecerem.
Lenine

Lenine é compositor, instrumentista, cantor, intérprete, produtor, arranjador e
empresário. Já foi convidado a se apresentar em todos os continentes e participar de
importantes festivais de música.3 No lançamento de seu CD mais recente, Chão, de
2011, nota-se a procura de seu trabalho por um público que vem crescendo ano a
ano – suas apresentações ao vivo no Brasil, não raro, esgotam os ingressos antes
da data -, e pela mídia, representada pelos jornais, revistas, rádios, TVs e meios
virtuais.4
Lenine venceu diversos festivais e concursos e recebeu prêmios importantes
da música, entre eles cinco prêmios Grammy Latino, dois prêmios da Associação
Paulista de Críticos de Arte (APCA) e nove Prêmios da Música Brasileira (entre eles,
os prêmios TIM e Sharp).
Em quase trinta anos de carreira, conta hoje com cerca de 600 composições,
várias delas interpretadas por artistas como Milton Nascimento, Maria Bethânia,
Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Dione Warwick, treze álbuns solo lançados no Brasil
(sendo três deles em parceria, uma coletânea e um álbum no formato de CP compacto), dois DVDs (ao vivo) e um documentário chamado Continuação, dirigido
por Rodrigo Pinto, sobre o período de produção do álbum Labiata (2008) até um dia
antes de sua estreia. Além das produções próprias, Lenine tem sido convidado para
dirigir diversos trabalhos de outros artistas e criar trilhas para cinema, novelas,
seriados, espetáculos de dança e teatro.
Nesse primeiro capítulo apresentamos parte de sua trajetória biográfica para
dar suporte à nossa pesquisa a respeito de sua formação intelectual e produções
musicais.

3 No site (link “bio”) do compositor constam, entre outros, os festivais Roskilde da Dinamarca, Womad
- de Peter Gabriel – realizado na Inglaterra, Espanha e Ilhas Canárias, o Festival de Montreal,
no Canadá e Eurockéennes da França.
4 Em outubro de 2011, mês de lançamento de Chão, uma busca no Google levou a mais de 100
sites, jornais, revistas e blogs divulgando o CD (TERRA, 2011).
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1.1 A influência da família

Bisneto de um francês que veio morar em Campina Grande (PB) e se casou
com uma índia de etnia brasileira, Lenine nasceu em Recife no dia 2 de fevereiro de
1959. Batizado como Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, desde cedo conviveu com
os encontros e desencontros de uma educação católico-socialista.
O pai, José Geraldo, de verve comunista, fazia os quatro filhos (Lenine tem
duas irmãs, Maria Tereza e Maria das Graças e teve um irmão, Renan, já falecido)
lerem Marx em casa; seu nome do meio, inclusive é uma homenagem a um dos
líderes da Revolução Russa de 1917, Vladimir Lênin (ou “Lenine”) (EVANGELISTA,
2011).
A mãe, Dayse Pimentel, levava os filhos para as missas católicas aos
domingos. Aos oito anos, puderam escolher se continuariam indo à igreja ou se
ficariam em casa aos domingos ouvindo música – de Bach a Jackson do Pandeiro e
as canções napolitanas - e aprendendo sobre literatura com o pai, que também era
poeta. Lenine fez a segunda opção. Além dessas audições dominicais, José Geraldo
sempre levava Lenine para assistir as manifestações artísticas e festas populares
pernambucanas, onde conheceu danças como os caboclinhos e os maracatus
(presentes nos carnavais), as pastoris (da época de Natal) e as cirandas na beira da
praia.
Outra influência vinda de seus pais está relacionada ao cinema. Lenine diz
que sua forma de pensar a composição passa muito pelo visual, e que o cinema foi
uma grande influência nesse sentido. Diz ele: “Minhas três grandes paixões são
quadrinhos, cinema e ficção científica” (GARCIA, 1997). Desde a infância seus pais
o levavam para o São Luiz, cinema da cidade do Recife, onde Lenine assistiu aos
primeiros filmes chamando-lhe a atenção, em especial, O Boulevard do Crime5
(1945), de Marcel Carné, que Lenine citou como o “filme de sua vida” (MERTEN,
2010).
Essa vivência, desde a infância, com o folclore, literatura, música e cinema o
fizeram despertar para a arte e sua escolha recaiu sobre a música. Seu primeiro
5

Boulevard do Crime é um filme francês, lançado em 1945, com direção de Marcel Carné (19061996). Conta a história do teatro e da boêmia da Paris do século XIX.
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instrumento foi a bateria. Mas, se interessou mesmo pelo violão, que aprendeu com
seus irmãos, em casa. Incentivado pelo pai, que achava que “música era a coisa
mais divina dessa vida”, Lenine resolveu então aprender música no Conservatório
de Pernambuco (LENINE, entrevista concedida a Sérgio Pereira em 17/04/2012).

1.2 A experiência no Conservatório Pernambucano de Música

Por volta de 1974, aos quinze anos, Lenine ingressou no Conservatório
Pernambucano de Música. Nesse período, em boa parte dos conservatórios de
música em todo o Brasil só se estudava a música do gênero clássico. Lenine, em
entrevista, nos disse que seu gosto pela música popular não foi bem recebida por
um dos educadores do conservatório, o que o levou a deixar o curso em menos de
um ano. A esse respeito, dizia: “Minha experiência no conservatório foi pequena [...]
A minha grande escola era correr pra casa, botar os discos e tirar tudo de ouvido”
(LENINE, entrevista concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012). Além disso, não
encontrou pessoas com os mesmos anseios que tinha:
Eu achei que no conservatório fosse encontrar o mesmo tipo de
pessoa com os mesmos desejos que eu naquele momento. E não
encontrei muito não. Eu já compunha músicas e queria encontrar
pessoas naquele mesmo tipo de febre criativa. Foi meio frustrante
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 290).

Resolveu então continuar estudando de forma autodidata, adentrando, além
da música ouvida em casa junto com o pai e irmãos, também no mundo do rock.
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1.3 Influências musicais: o rock

Por vezes Lenine se auto-rotulou como “rockeiro” em entrevistas. Essa
ligação é mais bem aceita por ele, provavelmente, devido ao rock ser um gênero de
música popular que englobou diversas linguagens musicais, da clássica europeia às
manifestações folclóricas:
A dita “universalidade” do rock (e dos seus gêneros tributários) está
ligada ao fato de ele fazer parte da cultura internacional-popular e
veicular, junto com a música, um conjunto de práticas, um repertório
de sensibilidades, de expressões corporais e de emoções
institucionalizadas. Estes traços se tornaram parte de um tipo de
capital cultural e um habitus dominante no campo da música popular.
[...] Assim, faz parte da própria dinâmica do rock a dialética entre
homogeneização/ padronização e heterogeneização/ diversificação,
que se dá, inclusive, pelo processo de incorporação de sonoridades
locais ou de “etnicização” da música, como dizem alguns
(MENDONÇA 2008, p. 95).

Boa parte dos compositores que citam os estilos do gênero rock como parte
de suas influências, passam pela banda inglesa The Beatles. Mas não foi o caso do
compositor pernambucano, que os ouviu apenas “por tabela, através de sua irmã”
(CHINA, 2011). Lenine trabalhou em uma loja de discos importados em Recife
chamada Wave, e a partir dela, passou a se interessar por qualidade sonora das
gravações e a conhecer diversos artistas da música internacional. Em diversas
entrevistas Lenine afirmou que “seus Beatles foram Led Zeppelin e The Police”
(CLEMENTE, 2011).
Led Zeppelin foi uma banda inglesa com quatro integrantes (na guitarra e
violões: Jimmy Page; vocal e gaita de boca: Robert Plant; baixo e teclados: John
Paul Jones; bateria e percussões: John “Bonzo” Bonham) que gravou seu primeiro
LP em 1969. Mostrava em suas composições e arranjos, a fusão do rock com o
blues e rhythm & blues.
Assim como o Zeppelin, a banda inglesa The Police também foi uma das
bases rockeiras de Lenine. Formada em 1977, por um trio (baixo e canto: Sting;
guitarras e violões: Andy Summers; bateria e percussões: Stewart Copeland), o The
Police gravou cinco álbuns, entre 1978 e 1983. Com o fim da banda por desavenças
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entre seus integrantes, seguiram todos em carreira solo, sendo a de Sting, a mais
conhecida.
Outro artista que se liga ao rock e é citado como referência por Lenine é o
estadunidense Frank Zappa (1940-1993). Em trinta anos de carreira lançou cerca de
setenta discos. Zappa estudou regência na Escola Superior de Música da
Universidade de Friburg, Alemanha, no início dos anos 1960, cujos educadores
faziam parte de um grupo de músicos cujas obras estavam relacionadas à música
clássica de vanguarda.6
No entanto, foi conhecendo a música mineira do Clube da Esquina que
Lenine retomou a música brasileira - em boa medida, já conhecida nas audições
com seu pai e esquecida em parte de sua adolescência -, como uma importante
referência musical.

1.4 Influências musicais: o reencontro com a música brasileira

Por volta dos 16 anos, além do rock internacional, o compositor
pernambucano ficou também fascinado pelas composições brasileiras, tendo
readquirido uma “memória musical” vinda dos tempos de audição dominical ao lado
de seu pai:
Essa memória de infância eu só readquiri quando entrei na
faculdade, aos 17 anos. Porque a gente se encontrava nos diretórios
6

Formas de composição relacionadas à “Música Moderna”, que remete aos compositores e obras a
partir do final do século XIX, sendo um dos primeiros estilos, o Impressionismo dos franceses Claude
Debussy e Maurice Ravel que já compunham sobre uma base harmônica não tonal, utilizando
escalas de seis notas como a hexafônica (ou “tons inteiros”), que não permitia mais os
encadeamentos harmônicos das formas tonais que vinham sendo compostas com afinco desde o
século XVII até meados do XIX. Após o Impressionismo, diversas outras facetas da música atonal
surgiram, como as formas dodecafônica (trabalhada de forma serial sobre os doze sons da escala
cromática sobre novas regras de construção na composição), concreta (que utiliza sons e ruídos do
ambiente), eletrônica (geralmente a partir dos sons “concretos”, os compositores manipulavam suas
sonoridades em gravadores de rolos de fita) e aleatória (cujo foco era a experimentação; deve-se em
especial ao compositor estadunidense John Cage esse estilo musical, que mudou o desenvolvimento
desse estilo musical que mudou conceitos a respeito do silêncio, timbres de instrumentos e das
regras de composição e arranjo) (GRIFFITHS, 1994, p. 07; 80-81; 145-147; 159-160).
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pra ouvir um som e caiu um disco do Jackson do Pandeiro. Aí o cara
disse: “Tu conhece?” E eu disse: “Não”. A minha memória consciente
não se lembrava. E o cara botou o disco, chamado O Rei do Ritmo. E
na primeira audição eu saí cantando tudo. Eu não sabia que sabia.
Isso foi fundamental, porque aí eu readquiri. Fui em casa ver os
discos que papai ouvia, e aquilo tudo teve um sentido pra mim. E aí
eu conhecia um bocado de coisa sem saber que conhecia. Isso ia
desde Mario Lanza e canção napolitana até, sei lá [sic], Elizeth
Cardoso, Ciro Monteiro, Luiz Gonzaga [...] E, de tudo que eu não
gostava na época do rock’n’roll, no Brasil me chamou atenção o
Clube da Esquina. E aí contemporaneamente eu consegui
acompanhar, como fã, aquele núcleo de pessoas em volta de Milton
Nascimento (EVANGELISTA, 2011).

O Clube da Esquina foi uma reunião de compositores e músicos mineiros, na
década de 1960, que praticavam diálogos musicais entre regionalismos brasileiros e
ritmos de outros países latino-americanos com o rock e o jazz.
Milton Nascimento sempre teve uma personalidade aglutinadora; ao seu redor
diversos músicos transitaram: Beto Guedes, Lô Borges, Márcio Borges, Fernando
Brant, Toninho Horta, Ronaldo Bastos, Wagner Tiso entre outros. Apesar de todos
trabalharem em carreira solo (ou apenas como compositores), reuniram-se para
gravar os álbuns Clube da Esquina (1972) e Clube da Esquina II (1978), ambos pela
gravadora EMI. O que mais chamou atenção de Lenine no disco Clube da Esquina
foi a ousadia e pesquisa das composições e arranjos, e principalmente a qualidade
sonora do disco, raramente encontrada nos discos nacionais.
Outro compositor citado por Lenine, como sendo o motivo de sua introdução à
MPB, foi o disco Imyra, Tayra, Ypy (1976), de Taiguara7, cujos arranjos são de
Hermeto Pascoal e a regência - de mais de oitenta músicos -, de Wagner Tiso
(participante do Clube da Esquina), que possui um diálogo intenso de elementos
rítmicos, timbrísticos, harmônicos e melódicos. Em várias canções desse álbum
Taiguara utilizou sons da natureza (tempestade, água, pássaros, insetos); diversas
faixas de Imyra, Tayra, Ypy foram conectadas umas às outras em um continuum
ininterrupto, como se fossem uma música só.

7

Taiguara Chalar da Silva (1945-1996) foi um compositor uruguaio que ainda criança se mudou com
os pais para o Rio de Janeiro. Foi também um dos compositores com a maior quantidade de músicas
censuradas pela ditadura no Brasil (em torno de 100 canções). Apesar de Taiguara utilizar
pseudônimos para esconder seu nome em Imyra, Tayra, Ipy, ele foi descoberto e as cópias
recolhidas das lojas pouco tempo depois do lançamento.
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Por volta dos 17 anos, Lenine fez uma viagem para o Rio de Janeiro, para
passar férias nas casas de seus primos. Foi nessa estada no Rio de Janeiro que
assistiu a um show de Ney Matogrosso que o levou de vez para a música brasileira
e para a capital carioca.

1.5 De Recife para o Rio de Janeiro: música como profissão e parcerias

Em 1981, aos 20 anos, com apoio dos pais, se mudou de vez para o Rio de
Janeiro. Para tanto, teve que abandonar o curso de Engenharia Química da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no terceiro ano. Durante seis anos
morou com um grupo de amigos, a maioria de Recife e João Pessoa, entre eles,
alguns de seus parceiros mais recorrentes - Lula Queiroga8, Bráulio Tavares9 e
Dudu Falcão10 (LENINE, 2006), em uma casa na Urca, em Botafogo, apelidada de
“Casa 9”, famosa por ter sido moradia de Jards Macalé e Sônia Braga
anteriormente; depois se mudaram para outra casa, no bairro de Santa Teresa. O
objetivo deles era encontrar trabalho e oportunidades musicais na capital carioca.
Ainda neste ano, participou de um festival promovido pela Rede Globo, o
MPB 81, com a música Prova de Fogo (parceria com Zé Rocha), gravada
posteriormente no seu compacto Baque da Era (1983).

8

Lula Queiroga nasceu em Recife (PE), no ano de 1960, seu nome completo é Luiz de França
Guilherme Queiroga Filho. Em 1995 ingressou na carreira publicitária e cinematográfica (como
diretor). Lançou seu primeiro disco solo em 2001, Aboiando a vaca mecânica (PHAELANTE, 2010, p.
205-6). É o parceiro de Lenine com mais composições gravadas; até 2012 a parceria somava 23
obras.
9
Bráulio Tavares nasceu em Campina Grande (PB), em 1950. Além de letrista (tem 19 composições
gravadas com Lenine) é escritor. Tem cerca de 15 livros publicados, nos mais diferentes gêneros
(ensaio, poesia, conto, ficção, romance, infantil e cordel) (CRAVO-ALBIN).
10
Dudu Falcão nasceu em Recife (PE), no ano de 1961, seu nome completo é Carlos Eduardo
Carneiro de Albuquerque Falcão. Descoberto pela atriz e cantora Lucinha Lins no início da década de
1980. Teve nesse período algumas de suas primeiras músicas gravadas por artistas como Nana
Caymmi. Além de Lenine (com quem divide 14 composições gravadas) teve diversas parcerias com
compositores da MPB. Gravou seu primeiro disco solo em 2009, chamado Dudu Falcão, produzido
por um dos filhos de Djavan, Max Viana (PHAELANTE, 2010, p. 91-2).

22

Apesar de seu gosto pelo rock e MPB, o ambiente musical onde Lenine teve
mais respaldo no início de sua carreira foi o de artistas relacionados ao samba
carnavalesco.

1.5.1 Apoio na capital carioca: o ambiente carnavalesco

O carnaval foi o meio musical onde sua música passou a ser mais valorizada
nos primeiros anos no Rio de Janeiro. Compôs para blocos carnavalescos - como o
bloco Simpatia é Quase Amor11 -, vencendo diversos concursos e participou de
rodas de samba do bloco Cacique de Ramos12. O próprio Lenine diz: “[Cacique de
Ramos] foi o primeiro espaço onde fui recebido de braços abertos no Rio”.
(PIMENTEL, 2010).
O Suvaco do Cristo foi outro bloco carnavalesco carioca onde Lenine esteve
presente. No site do bloco está escrito (grifo nosso):
O Suvaco do Cristo nasceu na praia, em 1985. A proposta era agitar,
juntar uma porção de gente amiga e sair por aí, se divertindo pelo
Rio. Nós que não éramos muito de samba, que gostávamos mais de
rock, de viajar, ousamos fazer um bloco. Um bloco de doidos
varridos, num bairro bucólico, entre a mata e a lagoa. O Posto 9
fervia, era um domingo 17 de novembro, início do verão [...]
O nome nos levou a inúmeras discussões. Ia ser alguma coisa com
“tamanduá”, depois era “olha o tamanho do A” e o nome definitivo
acabou saindo de uma entrevista do maestro Tom Jobim reclamando
do mofo nos armários de sua casa na Lopes Quintas, dizendo que
era lá o “suvaco” do Cristo. [...] Tivemos sambas antológicos de
Lenine, Nanico, Chacal, Janjão, Gallotti e muitos outros (SUVACO
DO CRISTO).

11

Bloco de carnaval que surgiu em 1985, nas ruas do bairro carioca Ipanema. O nome vem de um
personagem chamado Laurindo Simpatia é Quase Amor, criado pelo compositor Aldir Blanc, cujas
histórias foram publicadas no jornal O Pasquim. Além de Lenine, outros compositores que fizeram
músicas para o bloco foram Mário Lago Filho e Noca da Portela (ALBIN, 2012).
12
Bloco carnavalesco do subúrbio carioca de Ramos, zona da Leopoldina, fundado em 1961. Foi
berço de importantes sambistas como Almir Guineto, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Sombrinha e Beth
Carvalho (que é a madrinha da escola de samba). Apesar de Lenine citá-lo, não há referências do
compositor no site oficial do bloco (CACIQUE DE RAMOS, 2012).
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Tão presente foi o ambiente do carnaval em sua vida, que Lenine e um grupo
de amigos criaram, em 1997, um bloco em Recife chamado “Quanta Ladeira”, em
cuja temática predominava a sátira sobre acontecimentos recentes.13
Além do meio carnavalesco carioca, Lenine tentava espaço na mídia e
reconhecimento junto aos artistas e bandas que já haviam conquistado as rádios e
emissoras de televisão. Para tanto, continuou desenvolvendo parcerias e criando
uma rede de relacionamentos, tentando entender como funcionava o meio
profissional musical da época e se aproximando dos canais fonográficos e
midiáticos.14

1.5.2 A aproximação com os artistas da MPB

Sua vida musical no início da década de 1980 consistia em compor e tentar
mostrar suas composições para que os artistas da MPB as gravassem como ele
mesmo disse nessa entrevista para a revista Veja (MARTINS, 2005): “Passei um
tempão visitando estúdios, com uma fita na mão, para ver se cativava algum artista
famoso”. Outro meio que utilizou para se aproximar dos palcos e de músicos de
renome foi acompanhar artistas como Danilo Caymmi15.
Sua esposa, Anna Barroso foi produtora da Rede Globo. Lenine negou que
ela tenha participado de alguma maneira da colocação de suas músicas (e de seus
parceiros) em novelas e outros programas da emissora: “Não, ali [Anna não ajudou]
não. [...] acredito que a televisão brasileira sempre soube andar de mãos dadas com
a música brasileira. Nesse sentido eu me beneficiei sim. E aí, eu acho que também
13

No carnaval de Recife de 2011, Lenine produziu e dirigiu o espetáculo de abertura (com roteiro de
Bráulio Tavares) chamado Sob o Mesmo Céu. No carnaval de 2012, o bloco Quanta Ladeira satirizou
acontecimentos como a despedida de Rita Lee dos palcos, a morte da cantora Amy Winehouse, o
boom de turistas brasileiros nos Estados Unidos, a Lei Seca no Brasil entre outros (MENA, 2012).
14
Lenine criou jingles publicitários e trabalhou algumas vezes como roteirista de Os Trapalhões
(TERRA, 2011). Além desses trabalhos, constam ainda participações como figurante em programas
da Rede Globo como Os Trapalhões, Armação Ilimitada e na novela Bebê a Bordo (G1
PERNAMBUCO).
15
Danilo Candido Tostes Caymmi (1948 -...) é compositor e músico. Sua primeira gravação (como
flautista) foi no álbum Caymmi visita Tom (1964), de Tom Jobim e Dorival Caymmi, seu pai.
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teve a questão da excelência no fazer [...]” (LENINE, entrevista concedida a Sérgio
Pereira em 10/02/2012).
Independente de uma possível indicação de Lenine junto à Rede Globo, Anna
teve um papel importante na carreira do marido, uma vez que o incentivou a se
autoproduzir num momento onde o formato de música independente no Brasil era
raro e a gravação de discos demandava alto investimento.
Em 1983, Lenine conseguiu gravar seu primeiro LP, Baque Solto, em parceria
com Lula Queiroga e com direção artística de Roberto Menescal, pela gravadora
Polygram.

1.6 Os álbuns de Lenine e o mercado fonográfico

Antes de gravar Baque Solto, Lenine gravou seus primeiros registros em
estúdio entre 1979 e 1983. Os dois primeiros trabalhos foram no formato de CP, o
primeiro com a banda Flor de Cactus, de 1979, e o segundo, Baque da Era, de
forma solo, em 1983.
Baque Solto, também de 1983, foi seu primeiro LP em parceria com um de
seus companheiros de composição mais recorrentes, Lula Queiroga. Seu próximo
disco foi gravado somente dez anos depois, pois Baque Solto não teve muita
repercussão na época. Segundo Lenine, Baque Solto “[...] chegou às lojas
imprensado entre [as bandas de rock] Blitz, Paralamas, Ritchie e Léo Jaime,
passando em brancas nuvens” (TELES, 2000, p. 227).
Em 1985 gravou pela CBS o compacto duplo do grupo Xarada, produzido por
Mariozinho Rocha. A banda Xarada estava ligado ao seu trabalho esporádico como
roteirista de Os Trapalhões, fornecendo algumas das músicas da trilha sonora e
atuando em alguns clipes do programa.
No final dos anos 1980, Lenine passou a frequentar saraus na casa de Elba
Ramalho e conseguiu ter uma música sua em parceria com Bráulio Tavares – A
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Roda do Tempo – gravada pela cantora no LP Popular Brasileira (1989). A partir
desta interpretação de Elba16, Lenine começou a ser mais conhecido e gravado por
outros artistas da MPB. Em 1989 venceu o Festival da Feira Avareense de Música
Popular (FAMPOP17) e outros festivais na sequência.
Apesar de seu trabalho como compositor ter começado a ser valorizado
nesse período, gravar um novo disco com suas canções e se apresentar pelo Brasil
era um dos principais objetivos de Lenine. Para tanto era necessário, além de graválo, divulgá-lo e distribuí-lo. Na década de 1990, o caminho mais almejado pelos
artistas era ainda o lançamento de seus álbuns pelas grandes gravadoras do
mercado chamadas de majors: Sony Music, Warner, EMI, Polygram (depois
adquirida pela Universal Music), BMG Ariola e Universal Music. Mas, qual era a
situação desta indústria neste período?

1.6.1 Indústria do disco na década de 1990

As décadas de 1980 e 1990 foram de pouca diversidade musical nas rádios e
TVs brasileiras como aponta Dapieve (grifo nosso):

Os anos 90 começaram tendo como trilha sonora o som das
duplas sertanejas, mas, até a virada do século, o Brasil viveu
também a febre do axé e do pagode. Nesse período, muitos artistas
do rock, gênero hegemônico em boa parte da década anterior,
descobriram que uma das saídas para a sua renovação estava na
mistura com os ritmos brasileiros [...] (DAPIEVE, 2007, p. 04).

Nos anos 1990, graves problemas relacionados aos planos econômicos
(Plano Collor I e Plano Collor II) e à crise política que levou o Presidente Fernando
Collor de Mello ao impeachment, em 1992, foram alguns dos principais fatores que
proporcionaram a pior crise até então vivida pelo setor fonográfico nacional. A
16

Elba Ramalho gravou outra composição dos dois parceiros em 1992, Miragem do Porto, no disco
Encanto.
17
Além de Lenine, o FAMPOP colaborou com a divulgação de diversos artistas brasileiros como
Guinga, Chico César, Zeca Baleiro, Fátima Guedes, Jorge Vercilo entre outros (FAMPOP, 2011).
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indústria do disco voltou a se reestabelecer em 1994, no governo do Presidente
Itamar Franco, com a implantação do Plano Real, estabilizando aos poucos a
economia brasileira (FENERICK, 2008, p.131).
Além do controle inflacionário e da valorização da moeda brasileira, a
indústria fonográfica brasileira se valeu de uma novidade tecnológica já
experimentada com sucesso há pelo menos uma década em países como Estados
Unidos e Inglaterra: o CD (Compact Disc).
Com o CD, a indústria voltou a ter altos lucros, uma vez que milhares de
álbuns em vinil foram relançados nesse novo formato digital, poupando as
gravadoras de ter que investir em novas produções. Em 1995, o Brasil já ocupava o
sétimo lugar na quantidade de CDs mais vendidos do mundo (FENERICK, 2008,
p.134). Outro meio de aumentar a receita da indústria esteve atrelado à venda dos
aparelhos de reprodução dos CDs, os disc-players, que eram fabricados também por
grandes conglomerados fonográficos como a Sony Music.
Lenine resolveu lançar um novo álbum em 1993, ano que dividiu o tempo
entre uma indústria fonográfica nacional praticamente falida e a nova indústria, de
1994, reerguida graças à estabilização econômica do país e à introdução das novas
tecnologias digitais, em especial o CD e DVD.
O MP3 – que surgiu no Brasil praticamente na mesma época do CD - não foi
percebido nos seus primeiros anos pela indústria fonográfica mundial como uma das
maiores revoluções relacionadas à distribuição da música: o download, que se
tornou ilegal, entre outros fatores, pela falta de possibilidade de compra dos
internautas. No ano 2000, com a criação do site Napster e na sequência, com
Kaaza, LimeWire, eMule entre outros, o compartilhamento desenfreado dos
downloads ilegais associado à pirataria dos CDs levou a indústria a mais uma grave
crise (SEBRAE/ ESPM, 2008, p. 13).
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1.6.2 O álbum Olho de Peixe

Um dos álbuns mais importantes de Lenine foi Olho de Peixe, parceria com o
músico Marcos Suzano (produzido por ambos e Denilson Campos), gravado em
1993 e distribuído pela gravadora independente Velas, de propriedade dos
compositores Ivan Lins e Vítor Martins.
O disco possui poucos instrumentos sendo tocados em um repertório de onze
músicas: violão e percussões na maior parte das canções; sax, guitarra e teclado
(cada um destes apenas em uma faixa).
A insipiente internet brasileira de meados da década de 1990 foi uma das
maiores aliadas na divulgação do CD Olho de Peixe, uma vez que propiciava o
diálogo entre diversas expressões culturais, e no caso específico da música, a troca
dialógica entre as tradições e a hipermodernidade, o “culto” e o “popular”, o
entretenimento e a informação, tudo em uma nova ambiência simbólica (CASTELLS,
2007, p. 456; 458), totalmente relacionada à proposta do álbum de Lenine e Suzano.
Outro motivo para a boa aceitação do álbum Olho de Peixe no exterior foi o
fato do percussionista Marcos Suzano já possuir certo reconhecimento artístico em
alguns países (em especial, nos Estados Unidos) antes mesmo do lançamento do
CD (LENINE, entrevista concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012).
Uma das maiores dificuldades para divulgar e vender o álbum Olho de Peixe
no Brasil foi sua aceitação nos nichos musicais já estabelecidos:
[...] existia a MPB, existia o samba e aí surge o rock na década de
1980 saindo das garagens, não tinha muita troca, não. E não tinha
muito espaço se não fosse isso [...] Eu talvez já fosse um pouco
teimoso em acreditar que a troca era bacana, a mistura era o mais
estimulante pra mim naquele momento (LENINE, entrevista
concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012).

Houve uma valorização da produção musical nacional nesse período, mas,
apenas desse trio de gêneros – sertanejo/ axé/ pagode -, que se tornaram
hegemônicos nas rádios e TVs brasileiras. Para Luiz Tatit,
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Essa sonoridade não trazia variação rítmica, sutilezas harmônicas,
achados poéticos, arranjos diferenciados e nem mesmo se
identificava com a procedência singela do canto caipira, do frevo ou
do samba carnavalesco. [...] O público envolvido pela nova moda se
contentava em desfrutá-la de longe, das arquibancadas de imensos
ginásios (ou estádios), ao ar livre, nos telões e, obviamente, na
telinha das redes de TV, onde o playback e a produção dos
programas garantiam a qualidade e a imponência do som. Este,
aliás, era indissociável da imagem e ambos indissociáveis do
espetáculo. Tudo isso junto, sem qualquer desmembramento crítico,
proporcionava alegria, emoção e pronto (TATIT, 2004, p. 236).

Esses gêneros foram, portanto, um dos principais entraves para que as
canções do álbum Olho de Peixe tivessem uma pronta aceitação no mercado
fonográfico em 1993. No entanto, com o passar dos anos, esse álbum foi sendo
reconhecido como um trabalho de qualidade, tanto no Brasil18, como em países da
Europa, nos Estados Unidos e no Japão.
O mesmo problema da falta de mercado ocorreu com as negociações do
próximo álbum, O Dia em que Faremos Contato:
[...] a dificuldade de se colocar um rótulo no som que fazia o afastava
da indústria. “Várias vezes participei de coletivas fora do Brasil e os
jornalistas diziam que as lojas não sabiam onde colocar o CD, se era
na estante do rock, do pop ou da ´worldmusic´”, contou Anna [sua
esposa]. O problema explodiu com o álbum O Dia em que Faremos
Contato, que estava pronto e o lançamento apalavrado [sic] com o
presidente de uma gravadora. Mas o departamento de marketing
interveio, dizendo-se incapaz de vender aquele disco híbrido
(TERRA, 2011).

Esse novo disco foi lançado em 1997 pela gravadora BMG e ganhou em duas
categorias de um dos prêmios mais importantes da época, o Prêmio Sharp, como
“Revelação do ano” e “Melhor canção” com A ponte (Lenine/ Lula Queiroga). “Se o
trabalho anterior [Olho de Peixe] era uma ‘síntese entre a pausa e o silêncio’, o atual
[O Dia em que Faremos Contato] revela a descoberta do sampler, dos ruídos”
(GARCIA, 1997).

18

Desde o final da década de 1990, as canções de Olho de Peixe foram sendo interpretadas por
diversos artistas como Ney Matogrosso, Mônica Salmaso, Paula Morelembaum e Badi Assad
(PHAELANTE, 2010, p. 176). Hoje, todas elas se encontram regravadas (LENINE, entrevista
concedida a Sérgio Pereira em 17/04/2012).
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1.6.3 Os álbuns da “Trilogia”

O álbum O Dia em que Faremos Contato foi produzido por Chico Neves e
mixado no Real World Studios, de Peter Gabriel19. Nesse álbum, o emprego de
tecnologia foi mais incisivo, trazendo importantes redirecionamentos para sua
carreira:
O envolvimento com a alta tecnologia [em O Dia em que Faremos
Contato] fez com que o compositor até reavaliasse o processo de
fazer canções, entre outros resultados. [...] Em vez de se deslumbrar
com a tecnologia, ele a usa para reafirmar uma estética que intuía
desde o primeiro disco-solo, Baque da Era, e o segundo, Baque
Solto [...] (GARCIA, 1997, p. 12C).

Junto com este álbum os CDs Na Pressão (1999) – que será tratado com
mais propriedade no terceiro capítulo -, e Falange Canibal (2002), produzido por
Lenine, Tom Capone e Mauro Manzolini, formam, para Lenine, uma “trilogia”
(LENINE, entrevista concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012).
Lenine chama-os de “trilogia” devido aos diversos elementos empregados de
forma similar nos três trabalhos: samplers e loops, diversos instrumentos que
remetem às suas variadas influências estilísticas (de berimbais e zabumbas
passando por sintetizadores e guitarras com efeitos de distorção até oboés,
vibrafones e quartetos de cordas), rock, música eletrônica20, soul, funk, harmonias e

19

Peter Gabriel (1950-...) foi compositor, cantor e flautista da banda de rock progressivo Genesis,
entre 1969 e 1975, quando a deixou para seguir carreira solo. Dentre algumas das características do
estilo “progressivo” temos a aproximação com as formas de composição da música clássica: uma
duração maior das músicas e dos solos instrumentais – em relação às outras composições
“populares” da época -; utilização de teclados, efeitos e outros aparatos eletrônicos; álbuns
conceituais com letras pautadas em ficção científica, mitos e críticas ao sistema político-econômico e
educacional; alguns dos maiores expoentes são as bandas Pink Floyd, Rush e Yes.
20
Música produzida ou modificada por meios eletrônicos, de tal forma que seja necessário
equipamento eletrônico para que seja ouvida. As primeiras experiências são de 1890, com Thaddeus
Cahill e seu Telharmonium. No final dos anos 1940 compositores como Pierre Schaeffer fizeram as
primeiras experiências mais radicais com a manipulação de sons acústicos, transformando-os em
elétricos e depois modificando-os. Nas décadas seguintes (1950 e 1960) foram fundados estúdios de
música eletrônica em cidades da Europa, EUA e Japão. A abrangência chegou à música popular e
bandas como o Kraftwerk (Alemanha), considerada a pioneira do gênero, passaram a utilizar
largamente as possibilidades musicais eletrônicas. Surge então a música eletrônica popular, um novo
gênero, com diversas vertentes como o techno, o house, o acid e o drum n´ bass que tiveram ampla
aceitação de um grande público em várias partes do mundo, a partir de meados da década de 1980.
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improvisações do jazz, coros de escolas de samba, banda de pífanos e outros sons
regionais, temáticas nas letras que variam de declarações de amor, crítica social,
defesa da “brasilidade”, ficção científica, literatura, quadrinhos e lendas folclóricas, o
que vai de encontro à forma canção, como aponta Tatit (2007, p. 231): “A canção é
uma classe de linguagem que coexiste com a música, a literatura, as artes visuais, a
história em quadrinhos e a dança.”
Enquanto a indústria fonográfica internacional premiava Falange Canibal
como “melhor álbum de pop contemporâneo brasileiro” no Grammy Latino,
aproximando Lenine do rock e outros gêneros populares, no Brasil, o compositor era
considerado como parte da MPB, ligado em especial à Tropicália e a compositores
como Chico Buarque e Edu Lobo, ou ainda, como “Nova MPB”, termo que surgiu na
mídia para nomear alguns dos artistas que ficaram conhecidos na década de 1990 e
que tinham linguagens musicais e poéticas próximas.
Apesar de não querer alcunha alguma dentro dos movimentos artísticos, o
compositor pernambucano fez questão de se ligar à figura do trovador medieval,
associada ao cantautor (termo que significa “autor-cantor”, ou seja, compositores
que interpretam sua própria obra). A figura deste “trovador contemporâneo” está
impressa no álbum ao vivo InCité.

1.6.4 O álbum InCité e o trovadorismo

Ainda em 1999, Lenine foi escolhido pela Cité de La Musique, da França, para
o projeto Carte Blanche, onde um artista de música popular tem “carta branca” para
realizar um show neste teatro. Com esse show surgiu a ideia de fazer um novo CD e
o primeiro DVD ao vivo.
Sobre o título do álbum ao vivo de 2004, InCité, Santos (2011, p. 110) chama
atenção para o trocadilho: “InCité” pode significar incitar, provocar, estimular, além
do local onde foi gravado o CD e DVD – Cité de La Musique, em Paris (França).
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Além disso, no making of do DVD, Lenine comenta sobre o fato de InCité
aproximá-lo diretamente da figura do trovador e cantautor. Essa característica
trovadoresca, na verdade, é notada em vários letristas da música brasileira. Como
foi observado por Rodrigues,
Em muitas letras da música popular brasileira percebe-se uma
relação dialógica com a literatura da Idade Média, especificamente
com a cantiga de amigo da primeira fase medieval, o Trovadorismo
ou escola Provençal. Os trovadores da Península Ibérica
compuseram as cantigas no idioma galego ou galaico-português.
Essas cantigas eram líricas ou satíricas (RODRIGUES, 2003, p. 31).

Para Santos (2011, p. 110), “ao sustentar a tese do trovador e do cantautor,
Lenine [...] se coloca como herdeiro dessa linhagem musical ao frisar esse lado
cronista de suas canções.” O próprio Lenine declara no documentário Palavra (Em)
Cantada:
Na verdade me deparei com o conceito histórico de trovador e aí me
reconheci nele. Foi isso que se deu. Em determinado momento da
minha vida, por causa da minha curiosidade, eu peguei alguns
versos do Arnaud Daniel21, as redondilhas, e disse: mas o que é
isso? E aí fui ver que no século XI já tinham os primeiros registros
daqueles que eram, na época, os grandes repórteres; era quem fazia
as crônicas. Vejo o eco dessa figura numa infinidade de trabalhos.
Qualquer cara [sic] que canta o que compõe e que faz uma crônica é
descendente direto da figura do trovador (SOLBERG, 2009).

Lenine, ao pesquisar a história dos trovadores se deparou com a
impossibilidade de definir essa estética lírica como originária de uma só região22, o
que se aproximou de seu estilo de composição que entende a música não como
originária de um país, Estado ou região, mas, como parte de uma arte
universalizada.

21

Arnaud Daniel foi um trovador que nasceu no castelo de Ribérac, em Périgord (hoje, parte da
França) no século XIII. Foi um dos mais profícuos escritores a trabalhar com as sextilhas, poemas de
seis estrofes, com seis versos, com cada estrofe terminando com uma palavra-chave que reaparece
em lugar diferente nos versos de todas as estrofes. Os trovadores (troubadours) começaram a
compor por volta do século XII e eram geralmente provenientes de cavaleiros da nobreza (alta, média
e pequena) (MASSIN, 1997, p. 162-163).
22
“Nenhuma teoria isolada quanto à gênese da lírica trovadoresca conseguiu aceitação geral; as
principais hipóteses apontam para diversas origens: desde árabe, celta, albigense ou litúrgica a sóciofeudal, latina-clássica, goliarda e folclórica” (SADIE, 1994, p. 966).

32

O convite feito a uma cantora e instrumentista cubana (baixo e violão) – Yusa
– e um percussionista argentino - Ramiro Musotto -, demonstrou as intenções
antropofágicas de Lenine no projeto, onde as trocas entre Brasil, Cuba e Argentina
foram objeto das canções e arranjos do CD e DVD InCité.
Outra relação com a figura do trovador que pode ser notada neste trabalho é
o fato de haver poucos instrumentos, permitindo assim que a palavra e melodia
sejam mais destacadas para o ouvinte, assim como ocorria no século XII. A partir
deste álbum e DVD passaram a serem constantes os pedidos de “encomendas” de
composições e direção musical para Lenine.

1.6.5 Outros álbuns e produções entre 2005 e 2010

Alguns artistas dentro e fora do Brasil passaram a solicitar a direção e
arranjos de Lenine em suas produções. Em 2005, Lenine produziu os álbuns
Segundo, de Maria Rita, e De Uns Tempos pra Cá, de Chico César. Além destas e
outras produções, Lenine já estava preparando seu segundo álbum e DVD ao vivo, o
Acústico MTV, gravado em 2006.
Em 2007, outra encomenda feita a Lenine foi a trilha do espetáculo de dança
A Centelha, para o Grupo Corpo23. No mesmo ano foi convidado a fazer outra trilha
para a mesma companhia, Breu, que se transformou em CD e DVD. Em 2007,
trabalhou também no CD Lonji, do cantor cabo-verdiano Tcheka.
No próximo ano foi a vez de um novo CD de inéditas: Labiata.24 O nome do
CD é um trocadilho: a palavra remete a lábia, palavra, discurso convincente, poesia,
retórica, o “palatável” (SANTOS, 2011, p. 122).

23

O Grupo Corpo é uma das companhias brasileiras de dança contemporânea mais conhecidas
dentro e fora do país. Surgiu em 1975, em Belo Horizonte (MG). Seu primeiro espetáculo foi Maria
Maria, com música original de Milton Nascimento, roteiro de Fernando Brant e coreografia de Oscar
Araiz (GRUPO CORPO, 2012).
24
Cattyleia labiata é uma espécie de orquídea predominante no Nordeste brasileiro.

33

Após Labiata foi a vez de uma coletânea de canções compostas por Lenine e
seus parceiros para diversas encomendas em novelas, filmes, teatro, espetáculos de
dança e comerciais para TV, ainda não registradas em nenhum dos CDs anteriores.
Nascia assim o CD Lenine.doc-Trilhas, em 2010. O álbum seguinte, Chão, foi
lançado em 2011.

1.6.6 O álbum Chão

Seu CD mais recente, Chão, foi lançado em 2011 e produzido por ele, seu
filho Bruno Giorgi e Jr. Tostoi. Em várias entrevistas Lenine definiu os ruídos
encontrados em Chão - os passos em seu orquidário, os batimentos cardíacos de
seu filho Bruno, uma motosserra e o derrubar de uma árvore, o silvo de uma chaleira
indicando ebulição, a máquina de lavar, os sons de cigarras e o canto do canário
belga Frederico II -, como influência da música concreta.
Em suma, Chão não possui as características originais da música concreta de
Pierre Schaeffer e Pierre Henri. Mas, se aproxima dos estudos e experiências do
canadense Murray Schafer (1933 -...) que, segundo Yehudi Menuhin e Curtis W.
Davis foi o grande responsável “por analisar o conteúdo de ruído de muitos
ambientes a fim de determinar como as pessoas decidem o que é aceitável e o que
não é” (MENUHIN; DAVIS, 1990, p. 19). Ou ainda pode ser remetido ao ano de
1917, quando foi estreado o balé Parade, do compositor francês Erik Satie25, onde
se utilizou ruídos de sirenes, tiros de armas de fogo e uma máquina de escrever na
obra.

25

Erik Alfred Leslie Satie (1866-1925) ou Erik Satie foi um compositor francês cujas principais obras
foram escritas entre as décadas de 1880 e 1920. Geralmente é associado ao movimento surrealista.
No entanto, não se encaixa de forma plena em nenhum dos movimentos musicais definidos pelos
historiadores de arte.
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De certa maneira Lenine testa assim seu público, não no sentido da pesquisa
acadêmica e da educação da “claraudiência”26, como o faz Schafer, mas até onde
seus admiradores o acompanhariam em uma nova trajetória musical, tanto no CD,
como ao vivo, onde tem utilizado recursos surround para que a experiência sensorial
da plateia em relação aos sons gravados no CD sejam mais “reais”.
Podemos extrair de Chão também uma possível tentativa de Lenine se
aproximar da música clássica.27 No programa Roda Viva, de janeiro de 2012, Lenine
disse que “a música clássica é que mais ouve atualmente”, mostrando assim uma
ligação com este outro universo musical e a abertura para novos espaços e plateias,
assim como já conquistaram Astor Piazzola e Frank Zappa no passado, que
transitaram entre a música popular e a música clássica.
Apesar de Chão não ter bateria em nenhuma de suas faixas (um diferencial
em relação ao restante dos seus trabalhos), esse disco possui várias das
características encontradas nos seus álbuns anteriores.28 Na música Raoni (Zé
Rocha), do álbum Baque Solto, por exemplo, Lenine já havia trabalhado com sons
da natureza (água, pássaros, grilos). Em O Dia em que Faremos Contato, a ideia de
“uma faixa só”, onde algumas das músicas se ligam umas às outras, sem o intervalo
- como ocorre em Chão - já havia sido utilizada pelo compositor também, além de
ruídos como pano de fundo das suas canções.

26

Claraudiência é o nome que Murray Schafer dá à capacidade de se “ter poderes especiais de
audição”. Schafer entende que as pessoas precisam ser ensinadas a “limpar” sua audição através de
exercícios, o que as levaria a serem mais educadas sensorialmente (MENUHIN; DAVIS, 1990, p. 2526).
27
Música de diversas épocas e lugares (em especial, desenvolvidas por compositores do continente
europeu) que não pertence às tradições “populares”. No entanto, a terminologia “música clássica” é
por vezes confusa uma vez que, historicamente, pode remeter apenas a um período da música
europeia chamado “Clássico”, compreendido entre meados do século XVIII até o início do século XIX.
Mas preferimos chamá-la de “clássica” à “erudita”, sendo este segundo termo utilizado por vezes para
legitimar a música feita por músicos e cantores de orquestra, maestros e regentes de corais como
superior às formas “populares”. Merece atenção na academia um trabalho de pesquisa que
demonstre que diversas composições chamadas de “eruditas” não estão no mesmo nível de
excelência na harmonia, construção melódica, contraponto, orquestração, forma, técnica instrumental
e vocal de muitas músicas denominadas como “populares”, o que inverte o real sentido da palavra.
Entendemos que ambos os gêneros se complementam, como é observado por Ulhôa (1997, p. 07):
“Estas estéticas, ao mesmo tempo em que se opõem, são complementares, pois constroem suas
práticas e representações a partir de referenciais comuns. Entretanto, uma por estar num campo da
grande produção, da cultura popular, funciona de maneira metonímica, sintagmática, melódica,
heterogênea, e a outra, por estar num campo de produção restrita, da cultura erudita, funciona de
maneira metafórica, paradigmática, harmônica, homogênea”.
28
Cf. APÊNDICE B: Discografia de Lenine, p. 171.
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Para nosso segundo capítulo fica, portanto, a questão: a antropofagia é uma
das principais características da obra de Lenine? E na música brasileira, podemos
considerá-la como base suas diversas fusões?
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CAPÍTULO 2 - A ANTROPOFAGIA EM LENINE

A corrente elétrica da cultura é sempre em
mão dupla: tudo que vai, vem; tudo que
toca é tocado também.
Bráulio Tavares (encarte do CD O Dia em que Faremos Contato)

A heterogeneidade brasileira, marcada pela combinação de elementos
ameríndios, europeus e africanos, foi pensada e repensada por muitos intelectuais
entre o final do século XIX e início do século XX. Nomes como Sérgio Buarque de
Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freyre, Mário de Andrade e Oswald de
Andrade foram alguns dos que buscaram respostas para a identidade brasileira.
“Quem somos?” - era a pergunta em pauta. A partir da década de 1940, a
mestiçagem passou a ser aceita como o principal elemento caracterizador da cultura
brasileira e a antropofagia como meio de construção artística (BONFIM, 2008, p. 03).

2.1 Antropofagia e brasilidade

O Modernismo foi um movimento artístico que teve início na Europa, no final
do século XIX, decorrente dos processos da segunda etapa da Revolução Industrial,
que repercutiram nos mais variados campos culturais (sociedade, política, economia,
filosofia, artes), levando a novas concepções sobre a existência humana, onde as
contradições e paradoxos serão uma constante no pensamento dos homens e
mulheres do Ocidente. Esses artistas e intelectuais entendiam que uma renovação
conceitual em contraposição à visão tradicionalista era vital para o desenvolvimento
das artes e do saber (GONZAGA, 2004).
No Brasil, o Modernismo teve vez seus desdobramentos na década de 1920,
em especial, a partir da literatura. A Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrida no
Teatro Municipal de São Paulo, foi o evento que reuniu vários artistas de várias
linguagens artísticas e firmou o movimento de vez no Brasil. Buscava-se nessa
renovação um redescobrimento e uma valorização da cultura brasileira.
As primeiras influências sobre os modernistas brasileiros estavam associadas
ao grupo dos futuristas de Filippo Tommaso Marinetti (1867-1944). Os futuristas

37

tinham como meta fazer uma nova arte, ao mesmo tempo rejeitando o passado e as
tradições e apontando o futuro, com seu desenvolvimento tecnológico e agilidade.
Oswald de Andrade (1890-1954), foi o autor de dois importantes manifestos
relacionados ao Modernismo brasileiro: Manifesto da Poesia Pau-Brasil (publicado
no jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, em 1924) e o Manifesto Antropófago
(publicado no primeiro número da Revista de Antropofagia, em 1928). O conteúdo
desses manifestos mantinha relações diretas com alguns dos ideais futuristas.
Um dos objetivos do Manifesto Antropófago era tentar dar outra versão para o
“atraso brasileiro” em relação às culturas europeias. Além disso, o primitivismo e
miscigenação brasileiros poderiam oferecer rumos alternativos de desenvolvimento
na contemporaneidade, não só para o Brasil, mas também para os europeus:

Na década de 20 o programa pau-brasil e antropofágico de Oswald
de Andrade tentou uma interpretação triunfalista de nosso atraso.
[Nela], o desajuste não é encarado como vexame e sim com
otimismo, como indício de inocência nacional e da possibilidade de
um rumo histórico alternativo [...] É o primitivismo local que devolverá
à cansada cultura europeia o sentido moderno [...] A experiência
brasileira seria um ponto cardeal diferenciado e com virtualidade
utópica no mapa da história contemporânea [...] (SCHWARZ, 1987,
p. 37).

O termo antropofagia remete diretamente ao canibalismo, ou seja, ao ato de
devorar um ser da mesma espécie. Em sociedades indígenas como a dos
tupinambás, era também uma forma ritual onde, ao devorar o adversário,
incorporavam-se suas virtudes como força, beleza, inteligência, coragem. No caso
oswaldiano, a antropofagia remete a uma “devoração intercultural” (ALMEIDA, 2002,
p. 127).
Ao invés de simplesmente assimilar o estrangeiro, a proposta oswaldiana de
antropofagia previa a criação de um produto novo, palatável aos gostos do
estrangeiros (devido à identificação direta pelo que foi deglutido) e a exportação
desse produto, agora em pé de igualdade com a arte produzida na Europa, Estados
Unidos e outros países desenvolvidos.
Adormecido durante quase duas décadas o conceito de antropofagia voltou
ao centro dos debates no início da década de 1960, principalmente com a retomada
de textos de Oswald de Andrade por intelectuais como Haroldo de Campos, Augusto
de Campos e Décio Pignatari (TINHORÃO, 1986, p. 252). A brasilidade também
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estava posicionada nos tropicalistas, apesar do projeto nacionalista modernista não
ter tido eco nesses artistas devido ao contexto político relacionado ao regime militar
que viviam. Longe de apoiar slogans dos militares como “Brasil: ame-o ou deixe-o”,
os tropicalistas passaram a denominar sua arte como “universal”, ao invés de
“nacionalista”.29 Muitos estudiosos consideram Lenine como um sucessor dos
tropicalistas e do modernismo, mas ele prefere chamar suas produções musicais de
“híbridas”:

Mas a impressão que eu tenho é que lá na década de noventa já era
um pouco mais híbrido e naquele momento ainda não tinha se
estabelecido essas pontes, essas conexões; era tudo meio em
universos [...] (LENINE, entrevista concedida a Sérgio Pereira em
10/02/2012).

2.2 Antropofagia ou hibridismo em Lenine?

Apesar de Lenine se referir à sua música como “híbrida”, entendemos ser o
termo mais apropriado, “antropofágica”. Em primeiro lugar, porque o mentor do
conceito hibridismo, Néstor García Canclini, explicando o uso do termo, escreveu
(grifo nosso):
[...] entendo por hibridação processos socioculturais nos quais
estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada,
se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas
(CANCLINI, 2006, p. xix).

A fusão musical em Lenine se vale de gêneros e estilos que se encontram em
evidência, não são “discretos”. Desde sua gênese, estão ligados a outros gêneros,
como é o caso do rock, associado diretamente ao rhythm and blues e o country and
western, portanto, não “existiam de forma separada”.
Outro motivo de termos escolhido antropofagia a hibridismo está relacionado
ao fato do compositor pernambucano ter um discurso de brasilidade em suas
canções e entrevistas que se alinha ao pensamento tropicalista e às aspirações
nacionalistas dos modernistas. Como Canclini aponta que o termo hibridismo tem

29

O “som universal”, segundo os tropicalistas, seria uma síntese da combinação entre a música pop
internacional com a música brasileira, tradicional ou recente (VILLAÇA, 2004, p. 202).
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como uma de suas funções ajudar a superar “projetos patrióticos”, a obra de Lenine
acaba passando à margem do conceito de hibridismo (grifo nosso):

Este caminho talvez libere as praticas musicais, literárias e midiáticas
da missão “folclórica” de representar uma só identidade. A estética
abandona as tentativas dos séculos XIX e XX de convertê-la em
pedagogia patriótica (CANCLINI, 2006, p. XL).

A palavra antropofagia está diretamente relacionada ao projeto dos artistas
modernistas que visavam uma nova arte nacional brasileira, de qualidade, antenada
aos novos tempos. Na esteira modernista, vieram os tropicalistas. Caetano Veloso,
um dos mentores do movimento de 1968, declarou que “o tropicalismo é um neoantropofagismo” (CAMPOS, 1974, p. 207), e que Oswald de Andrade era o ponto de
união entre todos os tropicalistas (VELOSO, 1997, p. 155). Modernistas e
tropicalistas se uniram, portanto, em um ideal explicitado por Caetano Veloso em
seu livro, Verdade Tropical:

Nós, brasileiros, não deveríamos imitar e sim devorar a informação
nova, viesse de onde viesse, ou, nas palavras de Haroldo de
Campos, “assimilar sob espécie brasileira a experiência estrangeira e
reinventá-la em termos nossos, com qualidades locais ineludíveis
que dariam ao produto resultante um caráter autônomo e lhe
confeririam, em princípio a possibilidade de passar a funcionar por
sua vez num confronto internacional, como produto de exportação.”
[...] A cena da deglutição do padre d. Pero Fernandes Sardinha pelos
índios passa a ser a cena inaugural da cultura brasileira, o próprio
fundamento da nacionalidade (VELOSO, 1997, p. 247).

Em entrevista, Lenine disse: “A Tropicália e toda essa importância que ela
teve eu só fui descobrir muito tempo depois” (LENINE, entrevista concedida a Sérgio
Pereira em 10/02/2012). No entanto, em 2000, o jornal The New York Times
publicou uma entrevista com Lenine – Brasil´s Lenine: A Prince of Pop -, onde ele
afirmou, quando indagado sobre as audições musicais com a família (grifo nosso):

[...] canções napolitanas, música da Baviera, canções folclóricas
russas, Glenn Miller, Tchaikovsky, Chopin, Gil Evans, Hermeto
Pascoal e cantores da Tropicália. Aos 41, Lenine atribui seu
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“ouvido mundial” a essa audição precoce, regular e eclética
(ZWERIN, 2000).30

A partir da análise de suas produções, observa-se que sua música não é de
fato a mesma de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé e Os Mutantes (e um estudo
mais aprofundado mostrará que esses artistas também têm suas particularidades,
uns em relação aos outros). No entanto, há um “residual”, no sentido tal qual
trabalha Raymond Williams (1979, p. 125), ou seja, “uma porção formada no
passado, mas, ainda ativa no presente”, de tropicalismo e do projeto modernista em
sua obra, seja pela música, seja pelo discurso poético empregado ou pensamento
apresentado em algumas de suas entrevistas. O próprio compositor reconhece sua
ligação, mesmo que de forma indireta, com os tropicalistas:

Quando a gente fala de tropicalismo, está falando de uma referência
histórica muito poderosa na carreira de qualquer um que trabalhe
com música no Brasil. [...] Mas tinham uma atitude predatória. Se a
gente for ver, as influências que sofremos são todas importadas.
Todas chegaram com a colonização. Chegou africano, árabe,
europeu, japonês, tudo por via da colonização. Mas houve também
uma coisa anterior à colonização que é essa atitude predatória, o
canibalismo, a antropofagia, cujo primeiro registro foi feito não por
um português, mas por um alemão [...] A atitude predatória é anterior
ao Descobrimento, é genuinamente nossa, desta terra que a gente
chama de Brasil. É uma atitude que reconheço não só no
tropicalismo, mas também no Carlos Gomes, que fez um hino
antropofágico e foi para a Itália compor nos moldes da linguagem
européia, de igual para igual (LENINE, 2002, p. 67).

Nota-se também na fala de Lenine, que o termo antropofagia lhe é útil, pois,
entende, assim como Oswald de Andrade que ela é o cerne da maneira do brasileiro
se expressar musicalmente.
Além do tropicalismo, Lenine é por vezes associado à MPB, um termo
contraditório:
“MPB”, uma rubrica incorporada pela indústria musical para se referir
a um segmento do mercado, reflete uma prática e uma concepção
por um lado contraditória (popular mas não comercial, mesmo sendo
produzida e distribuída como bem de consumo; próxima às “raízes”
rústicas regionais, mas “sofisticada” e “elaborada”) e por outro
30

“[…] Neapolitan songs, Bavarian music, Russian folk songs, Glenn Miller, Tchaikovsky, Chopin, Gil
Evans, Hermeto Pascoal and pop singers from the Brazilian Tropicalia movement. Now 41, Lenine
credits his "planetary ear" to such early, regular and eclectic listening” (ZWERIN, 2000).
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excludente (nem toda música popular feita e consumida por
brasileiros é “brasileira”) (ULHÔA, 1997, p. 01-02).

MPB é a sigla para “música popular brasileira”. O termo surgiu por volta de
1965 e foi utilizado em um primeiro momento de forma estética, para mostrar a
mistura entre a tradição musical popular e os novos compositores do Brasil, que
tanto faziam releituras dos primeiros compositores (como Noel Rosa e Adoniran
Barbosa), como dialogavam com a bossa nova. O termo MPB foi utilizado para
associar alguns dos novos compositores com um grupo específico da música
popular, como fez Elis Regina ao apresentar Milton Nascimento ao público. No
entanto, em um segundo momento, o termo deixou de ser apenas estético para se
tornar ideológico, ao se contrapor ao regime militar e à incipiente Jovem Guarda
(NAPOLITANO, 1999, p. 12).

2.3 MPB: Música “Predatória” Brasileira

O termo MPB foi mudando, portanto, com o tempo, fazendo com que a sigla,
apesar de significar “música popular brasileira”, se fechasse ideologicamente em
certos estilos e artistas. Para Lenine, a “música popular brasileira” vai muito além de
um pequeno grupo de compositores. No documentário Alquimistas do Som, Lenine
dá um novo sentido para a sigla MPB: “Carlos Gomes para mim é um dos primeiros
grandes criadores da MPB, daquilo que chamo MPB: música predatória brasileira”
(LEVI, 2003).
Pelo fato de Lenine não querer ser lembrado como reflexo ou continuação dos
tropicalistas ou outros artistas (sejam eles da MPB ou não), ele disse em entrevista:

[A nossa] talvez tenha sido uma primeira geração que praticava uma
hibridagem, uma promiscuidade que até então não existia. Porque
eram os nichos: tinha a MPB, tinha o samba, aí surge o rock, aí o
sertanejo, a música romântica... São núcleos. E esses núcleos não
se transitavam muito não, eram universos, ilhas, era tudo meio cada
um no seu nicho. [...] A gente tem uma hibridagem que é muito
atrativa, que fala realmente para o mundo de hoje. Isso não é
tropicalismo não, cara [sic] (EVANGELISTA, 2011).
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Na verdade, a MPB, o samba, o rock, o sertanejo e outros estilos como a
bossa nova ou movimentos como a Tropicália sempre carregaram consigo a
antropofagia, ou seja, nunca foram unos, singulares, “puros”, assim como o próprio
Lenine falou na entrevista à Patrícia Palumbo (2002, p. 67): “A atitude predatória é
anterior ao Descobrimento, é genuinamente nossa, desta terra que a gente chama
de Brasil.”31 Todos esses gêneros e estilos populares se ligam, de alguma forma, ao
lundu e à modinha que tiveram início no Brasil do século XVIII, já sofrendo fusões e,
depois, ao maxixe, choro e a música de carnaval, no século XIX.
O samba, gênero de origem afro-brasileira, desde o final do século XIX veio
sofrendo uma urbanização gradual e influências variadas, combinando ritmos de
várias nacionalidades como o maxixe, o lundu, a polca e a habanera; em meados de
1940, o samba já estava consolidado como um dos símbolos nacionais pela
propaganda governamental de Getúlio Vargas. A escuta dos brasileiros passou a ser
plural na década de 1940:

Nos anos 40 e 50, essa invasão altamente matizada atingiu os mais
diversos segmentos do público: Gregório Barrios (boleros); Xavier
Cugat (rumbas, mambos); Edith Piaff (chansons); Elvis Presley
(rock), Louis Armstrong (jazz). Devido a essa intensa circulação de
ondas sonoras oriundas dos Estados Unidos, México, Cuba,
Argentina, França, Itália, as escutas do chamado “povo brasileiro”
eram multifacetadas. Essa disparidade de sons harmonizava-se com
as memórias coletivas internalizadas no gosto do imigrante que vivia
em São Paulo, por exemplo: italiano, espanhol, francês, alemão,
japonês... (CONTIER, 1998, p. 12).

Nesse período surgiu também o baião, nitidamente influenciado pelo samba e
outros ritmos urbanos cariocas. Em 1950, a bossa nova, ligada diretamente ao jazz
estadunidense. Nos anos 1960, surgem as composições da jovem guarda e os
tropicalistas que, entre várias combinações, se valem de elementos do rock inglês e
estadunidense.
Novas fusões surgem com a música de protesto dos grandes festivais das
décadas de 1960 e 1970 na voz e arranjos das músicas de Edu Lobo, Chico

31

Na verdade, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo ocorreram (e ocorrem) fusões
musicais, não sendo esta, portanto, uma característica só do artista brasileiro. Como lembra Mário de
Andrade (1972, p. 16), os italianos utilizaram o órgão (egípcio), o violino (árabe), o cantochão (grego
e hebraico) e a polifonia (nórdica); os franceses utilizaram a ópera (italiana) e a sonata (alemã), ou
seja, as combinações de timbres, formas, escalas, acordes, rítmicas, gêneros, estilos, ornamentos e
outros recursos musicais são parte da arte da música e não exclusivos de um só povo.
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Buarque, Gonzaguinha e Ivan Lins. Milton Nascimento e seu entorno, o Clube da
Esquina, também despontam nos anos 1970.
O rock brasileiro vai ganhando espaços cada vez maiores até se transformar
na música hegemônica das rádios e TVs dos anos 1980. Mas, inclusive o rock
produzido no Brasil valeu-se de várias fusões, como se observa, por exemplo, na
música do grupo Paralamas do Sucesso: em suas produções são nítidas as
influências caribenhas e ritmos típicos do Brasil.
Enfim, podem ter ocorrido novas “hibridagens” a partir de Lenine e de seus
parceiros de composição, mas seu conceito, o de antropofagia, já era experimentado
- mesmo que de forma inconsciente - por outros artistas, bandas e movimentos
musicais desde o início da história da música popular feita no Brasil.
Como visto no capítulo anterior, a música brasileira em evidência na mídia
passou a ser menos diversificada nas décadas de 1980 e 1990. A saída para os
novos compositores e bandas que não se enquadravam nos “ritmos da moda” foi
encontrar novos públicos que não eram ortodoxos quanto à sua escuta; ouvintes e
consumidores que, já cansados da alta exposição do rock, axé, pagode ou sertanejo
romântico pela mídia, estavam abertos às novas vozes, ritmos e fusões musicais
surgidos nos anos 1990, como foi o caso do Mangue beat.

2.4 Mangue beat e os “solitários solidários”

O Mangue beat foi um movimento artístico surgido na década de 1990, que
na música uniu rock, rap, funk e o maracatu32, encabeçado pelos líderes das bandas
Nação Zumbi (Chico Science) e Mundo Livre S. A. (Fred 04). Além da música,
repercutiu também no cinema, moda, teatro e literatura. O manifesto Caranguejos
com Cérebro, escrito por Fred “04”, Montenegro e Renato “L” Lins, em 1991, foi o
texto que deu base ao movimento.

32

“A crédito de Lenine e Lula Queiroga, é bom que se registre que foram eles os primeiros músicos
de classe média a levar tambores de maracatu para os palcos, em shows no Recife e no Rio
(Canecão), para lançamento de Baque Solto. Até então, de Capiba a Alceu Valença, os compositores
se valeram apenas do ritmo, da levada e de alguns temas do maracatu (o pioneirismo fica por conta
de Marconi Notaro, no seu LP No Sub Reino dos Metozoários, embora o maracatu tenha entrado
quase como música incidental do álbum)” (TELES, 2000, p. 229).
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A postura antropofágica dos artistas do Mangue beat se relaciona com
Lenine33 e uma leva de artistas e bandas - a princípio independentes -, que
apareceram na mídia nos anos 1990, e foram denominados como “Nova MPB” Paulinho Moska, Seu Jorge, Maria Rita, Chico César, Zeca Baleiro, entre outros. No
entanto, para Lenine, o termo “movimento” não reflete nem sua arte, nem o Mangue
beat, como comentou nessas entrevistas:
[...] E isso [um movimento] não aconteceu no Mangue beat. Era tão
difícil fazer que só o fato de alguém fazer algo já os unia. A
diversidade em si unia. E isso é totalmente diferente da Bossa nova e
da Tropicália. Talvez seja a hora de contar a história dos solitários,
que não se associaram a nenhum movimento. Onde se encaixam
Zélia Duncan, Jorge Ben, Djavan, André Abujamra, Chico César?
São os solitários solidários. Por terem seus próprios caminhos, esses
solitários são mais generosos. Isso nos une (CLEMENTE, 2009).
[...] talvez eu me encaixe mais nesses “solitários solidários”, faço
parte dessa tribo. É coletivo, né. Porque é um eu sozinho coletivo.
Por mais paradoxal que possa parecer. [...] Eu acho um pecado
quando se fala dos grandes movimentos que aconteceram no Brasil.
Milton é um movimento! (EVANGELISTA, 2011).

O termo utilizado por Lenine – “solitários solidários” – denota uma tentativa de
autonomia e ao mesmo tempo, de distanciamento em relação aos movimentos
artísticos:

Principalmente, a gente esquece de falar dos solitários, dos paraíbas,
entre os quais me incluo também. Houve também os cearenses, mas
chamo atenção para os solitários, em que se enquadram Raul
Seixas, Jorge Ben, Tim Maia, Chico Buarque de Holanda, Hermeto
Pascoal, Egberto Gismonti, Uakti, Naná Vasconcelos. [...] Na minha
formação esses solitários tiveram papel muito mais fundamental que
os movimentos. Primeiro, por que não era uma coisa sectária, não
era um grupinho de pessoas em torno de um espectro, batendo em
todo mundo que estava à volta. Segundo, não era representativo,
porque não tinha unidade estética, não tinha aquilo de “Nós fazemos
isso, nós fazemos aquilo”. Esses solitários são os mais generosos,
os mais solidários, porque trilham o seu próprio caminho e, por
reconhecimento, passam a ser cúmplices das outras trajetórias. O
que acontece hoje no Brasil é exemplo disso (LENINE, 2002, p. 67).

33

Outro meio de aproximar a obra de Lenine do Mangue beat se dá pelo fato de sua música ter sido
transformada em diversas linguagens artísticas, como dança, teatro, novela, séries de TV, cinema e
fotografia.
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Arnaldo Daraya Contier utiliza o termo “singular plural” para determinados
artistas e explica: “É o artista que escuta mil coisas, capta aqui, ali e acolá, os ritmos,
melodias, e estabelece uma síntese (singular)” (MORAES, 2007). O termo “solitários
solidários” que Lenine utilizou se aproxima dessa idéia de singularidade de Contier,
mas, essa aproximação não o desvincula da antropofagia modernista e tropicalista:

A renovação da música nordestina também passou, na década de
90, por trovadores capazes de se apropriar da música pop – sem
serem engolidos por ela – na picada antropofágica reaberta pelos
tropicalistas, quase 30 anos antes. Foi o caso do paraibano Chico
César e do maranhense Zeca Baleiro. O decano dessa turma,
contudo, foi Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, pernambucano de
1959 (DAPIEVE, 2007, p. 29; 31).

Já que o mercado precisa de rótulos, denominar-se como parte dos “solitários
solidários” denota em Lenine uma possível tentativa de firmar sua música como
singular e ao mesmo tempo legitimar seu nome junto a um grupo de artistas que
possuem qualidade artística, credibilidade no meio da crítica musical e criatividade.
Aqui, o conceito de antropofagia ganha mais uma utilidade:
A antropofagia como conceito etnomusicológico pode ser útil na
compreensão dos processos de contato e fusão musicais, ao
introduzir a categoria "prestígio", que sinaliza que as pessoas ou
grupos sociais fazem escolhas discretas dos elementos expressivos
que pretendem incorporar à sua identidade (ULHÔA, 1997, p.13).

Uma vez que Lenine não deseja se associar a nenhum movimento artístico,
sua escolha “discreta”34 em se autodenominar como um “solitário solidário” pode ser
entendida também como uma tentativa de somar tradição à modernidade em sua
obra:
Por que é atribuído grande valor cultural ao repertório de artistas
como Nelson Sargento ou Lenine? Porque, para além de suas
qualidades intrínsecas, o primeiro está identificado ao samba de raiz,
à negritude, ao Rio de Janeiro. E, o segundo, à modernidade, às
influências da bossa nova e do tropicalismo. Pelo mesmo motivo são
valorizados nomes como Arlindo Cruz e Bezerra da Silva (tradição)
ou Djavan e Luiz Melodia (modernidade). E quando um artista
consegue ser identificado, ao mesmo tempo, à tradição e à
modernidade, torna-se unanimidade entre as elites. É o caso de
34

O termo “discreta” aqui não se refere às novas estruturas combinadas a partir de práticas que
existiam separadamente, como trata Canclini (2006, p. xix), mas às escolhas que indivíduos ou
grupos fazem a fim de somar prestígio à sua obra.
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Chico Buarque, que agrada aos adeptos da vertente da tradição que veem em sua obra uma continuação dos sambas dos tempos de
Noel Rosa -, e também aos adeptos da modernidade - que enxergam
inovações harmônicas e, principalmente poéticas na obra do
compositor (ARAUJO, 2010).

Em diversas entrevistas para seu recente álbum, Chão (2011), Lenine citou
compositores da música concreta, mostrando possivelmente uma tentativa de
aproximação com o gênero clássico, como já fizeram os compositores da Bossa
Nova e da Tropicália:
Os gêneros de música popular que conquistaram um lugar de
prestígio incorporaram elementos estilísticos e de linguagem
semelhantes aos de certos movimentos da música erudita, como
estratégia de legitimação. O habitus do que depois seria a MPB,
demonstra a familiaridade com padrões tanto da música erudita
quanto dos padrões técnicos de estúdio e depois, da televisão, a
Bossa Nova se alinhando com o movimento Música Viva através de
Tom Jobim que chega a ter aulas com Koellreutter e o Tropicalismo
com o movimento Música Nova, inclusive com a participação ativa de
Rogério Duprat na produção de Os Mutantes (ULHÔA, 1997, p. 06).

Independente da opinião dos artistas a respeito de como deve ser
denominada (ou não) sua música, a indústria fonográfica sempre se valeu de rótulos
para vender seus produtos e uma dessas denominações foi Nova MPB, onde Lenine
foi mais uma vez “encaixado”. Apesar de sempre ter evitado esse tipo de
compartimentalização de sua obra, o solitário solidário pernambucano se uniu a um
possível movimento artístico que ocorreu no Rio de Janeiro no final da década de
1980: a Falange Canibal.

2.5 Nova MPB ou Falange Canibal?

O termo Nova MPB ganhou força a partir de 1998, quando Lenine participou
do Projeto Cinco no Palco, promovido pelo SESC de São Paulo, ao lado dos artistas
Paulinho Moska, Chico César, Marcos Suzano e Zeca Baleiro. Tal encontro levou
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parte da mídia - e alguns pesquisadores - a nomear um novo movimento na música
popular brasileira, a Nova MPB:
[...] esse padrão de arranjo inaugurado pelo Tropicalismo é ainda
bastante marcante nas obras das gerações atuais de músicos
brasileiros, se observarmos, por exemplo, arranjos presentes em
gravações de compositores populares e bandas que transitam entre
o pop e a MPB como Chico César, Zeca Baleiro, Carlinhos Brown,
Pato Fu, etc. Também nos inúmeros remakers e CD´s “acústicos”
que vêm sendo gravados, percebemos o legado dessa estética da
mistura que predomina no mercado e constitui hoje a chamada “Nova
MPB”, assim batizada e referenciada pela mídia (VILLAÇA, 2004, p.
174).

Lenine sempre rechaçou veementemente qualquer tipo de envolvimento com
movimentos ou em fazer parte de um gênero ou estilo musical. Ao ser indagado em
uma entrevista se existia mesmo a Nova MPB, respondeu:
Não gosto de movimento, não. Acho todos sectários, guetizantes
[sic]. É um grupo de pessoas dizendo: “nós fazemos a melhor coisa
do mundo e o resto não faz nada”. Para mim, MPB é qualquer coisa
feita no Brasil. Quando ouço Sepultura35, é MPB. Esse conceito acho
restringente, acho que existe música e ponto (CLEMENTE, 2009)

Porém, na década de 1980, Lenine afirma ter participado de encontros de um
grupo de artistas que ficou conhecido como Falange Canibal. No encarte do álbum
de mesmo nome - Falange Canibal (2002) -, encontra-se um pequeno texto
introdutório contando a história desse grupo:
No final dos anos oitenta, um grupo de pessoas “nervosas”, atraídas
pelo desejo de expressão, tomou de assalto um pequeno palco de
um bar nos Arcos da Lapa. Toda semana, por um dia, palco e plateia
varavam a noite devorando música, poesia, teatro, e tudo o mais que
quisesse aparecer por lá. Nesses encontros, exercitou-se a criação
espontânea, a magia do improviso, a experimentação, o
descomprometimento com quaisquer regras, o rigor e o vigor da
juventude. Esse palco aberto chamava-se Falange Canibal, uma
zona franca de arte, um território de livre trânsito para todas as
tendências, uma terra de ninguém ocupada por todos. Encruzilhada
de caminhos. Ponto de aglutinação. [...] Falange Canibal é o
encontro musical de muitos amigos, tendências e nações, é fruto
direto do exercício da troca, do tal “livre trânsito”, uma zona franca!
[...] tem sido uma constante em minha vida, aquele sentimento que
35

Sepultura é a banda brasileira de heavy metal que teve maior repercussão fora do Brasil. Surgiu
em 1984 na cidade de Belo Horizonte (MG).
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norteava as procuras, os desejos e as inquietações daquele grupo de
“nervosos”... (LENINE, 2002).

Segundo Phaelante, esse “encontro musical de muitos amigos” foi um
movimento multimídia que utilizou instalações, música, poesia, cinema e teatro, tal
qual outros movimentos36 como o Modernismo, a Bossa Nova, a Tropicália e o
Mangue beat (PHAELANTE, 2010, p. 205), porém, sem tanta repercussão e
longevidade.37
Ao ser indagado por um repórter do jornal Folha de S. Paulo se a palavra
“canibal” (tirado do álbum Falange Canibal) remetia ao movimento da Semana de
Arte Moderna de 1922 e aos tropicalistas, Lenine respondeu:
Sim, o termo "canibal" traz uma associação direta com 1922, com a
Tropicália. É uma tradição que já está na gente [...] Desde os índios
que não aceitavam trabalhar para o branco e reagiam comendo o
inimigo, o Brasil teve uma arte canibal, e ela continua valendo
(SANCHES, 2002).

Uma vez definidos os lugares de partida (sua formação intelectual e
produções musicais) e chegada (a Falange Canibal e os solitários solidários) da obra
de Lenine em relação à música brasileira, nossa dissertação versa no próximo
capítulo sobre detalhes de seu trabalho como compositor e produtor, a fim de
verificarmos se esse compositor pode ser tratado como um exemplo da antropofagia
musical brasileira na contemporaneidade. Para tanto, analisamos seu álbum de
1999, Na Pressão.

36

Segundo o Dicionário Aurélio Século XXI, “movimento” remete a uma “série de atividades
organizadas por pessoas que trabalham em conjunto para alcançar determinado fim.”
37
Trouxemos a indagação nesse subtítulo (“Nova MPB ou Falange Canibal?”), pois não há maiores
estudos e pesquisas tanto sobre a Falange Canibal como sobre a Nova MPB, e por isso não
podemos afirmar categoricamente que esses artistas e eventos foram (ou são) de fato “movimentos”.
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DO ÁLBUM NA PRESSÃO

Música é química.
Lenine

Nossa intenção ao fazer o recorte na discografia de Lenine foi encontrar um
álbum que servisse como fio condutor de sua obra e que carregasse seu discurso
antropofagista de forma mais evidente. Além disso, era importante para nós que
esse álbum mostrasse seu público mais cativo, ou seja, que tivesse canções mais
procuradas, demonstrando assim, o interesse dos brasileiros por canções com
características da antropofagia musical praticada no Brasil.
Como tratamos no primeiro capítulo, os álbuns Na Pressão, O Dia em que
Faremos Contato e Falange Canibal representam uma parte muito significativa na
discografia do compositor, pois demonstram seu estilo musical que será
retrabalhado com algumas alterações nos álbuns seguintes. Por isso, qualquer um
dos discos da “trilogia” poderiam nos servir como estudo.
No entanto, nossa escolha recaiu sobre o álbum Na Pressão pelos seguintes
motivos: 1) pode ser uma amostra fiel do seu estilo de composição e produção
musical na maior parte de sua carreira; 2) canções como Paciência (Lenine e Dudu
Falcão) e Jack Soul Brasileiro (Lenine) são duas das músicas mais conhecidas do
compositor pernambucano38; 3) as músicas de Na Pressão são constantes nos
shows, CDs e DVDs ao vivo de Lenine. O DVD Acústico MTV, por exemplo, possui
22 músicas, sendo 7 delas39, do álbum Na Pressão (LENINE, 2006, DVD); 4) a
antropofagia musical é explícita nesse álbum, com destaque para a canção Tubi
Tupy (Lenine/ Carlos Rennó), uma das letras mais claras da relação de Lenine com
o conceito.
Optamos por analisar música e letra, pois não se deve separar elementos
musicais como harmonia e melodia da letra de uma canção, como se fossem

38

Cf. APÊNDICE E: Os vídeos de Lenine mais vistos no YouTube, p. 175.
Esta sétima música, na verdade, é apenas uma citação (Alzira e a Torre), que ocorreu na faixa O
Homem dos Olhos de Raios-X. No DVD, Lenine conta que Tubi Tupy (que seria a oitava música do
álbum Na Pressão) também foi uma das escolhidas, mas saiu nos ensaios finais (LENINE, 2006,
DVD).
39
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autônomos. Contudo, não pretendemos com esse exercício de análise esgotar o
conteúdo que se possa extrair das músicas e das letras desse álbum. Estamos
conscientes que nossa interpretação é parcial e que outros significados poderão ser
captados por outros pesquisadores.
O álbum Na Pressão teve esse título porque foi feito “aos 35 minutos do
segundo tempo” (J.M., 1999). Lenine tinha outro trabalho pronto, o CD Falange
Canibal, mas resolveu mudar tudo – composição, arranjos e concepção - quando
percebeu que as músicas escolhidas já tinham mais de cinco anos. Como queria
algo “novo” e todos os prazos de produção e lançamento estavam se esgotando, fez
tudo “na pressão” (LENINE, entrevista concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012).
O tema da pressão corre dentro de quatro vias principais, que se nota não só neste
CD, mas em boa parte da obra de Lenine: amor, crítica social, ecologia e a defesa
da “brasilidade”.
A direção artística deste álbum é de Jorge Davidson e a produção de Tom
Capone e Lenine (coproduzido por Plínio Gomes, Mauro Manzoli, Vulgue Tostoi,
Kasin e Berna). O CD foi gravado no estúdio Toca do Bandido, mixado por Tom
Capone no estúdio Mega e masterizado por Ricardo Garcia no estúdio Magic
Master, entre fevereiro e abril de 1999.
Na sequencia, passamos à análise musical de cada uma das canções desse
álbum, na ordem das faixas, com vista aos seguintes aspectos: forma, timbres,
dinâmica, andamento, rítmica, letra, melodia e harmonia.

3.1 Arte gráfica

Em relação à arte gráfica40 do CD, cujo projeto gráfico é de Barrão e
Fernanda Villa-Lobos41 (com coordenação de Luis Felipe Couto e Emil Ferreira) e
40

Cf. ANEXO A: Arte gráfica do álbum Na Pressão, p. 176-179.
Barrão e Fernanda Villa-Lobos trabalharam como artistas gráficos em programas da Rede Globo,
como a abertura de Um Pé de Quê? (2001), da série Globo Educação, apresentada por Regina Casé
e dirigido por Estevão Ciavatta, que traçava um painel sobre as árvores brasileiras (MEMÓRIA
41
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fotos de Christian Gaul, observa-se que todas as imagens podem ser interpretadas
dentro da temática proposta pelo título do CD, ou seja, são sobre o assunto
“pressão”, como é o caso da fonte utilizada na capa e títulos das canções com uma
letra sobreposta à outra em cada palavra, mostrando-se “pressionadas” e
dificultando até mesmo a leitura do que está escrito (como é o caso dos títulos das
canções na contracapa42).

3.3 Faixa 1: Jack Soul Brasileiro (Lenine)43

A primeira canção do álbum Na Pressão é uma das músicas de Lenine mais
conhecidas e apreciadas por um grande público. Nela, a antropofagia é explícita em
vários elementos musicais e poéticos. Arnaldo Antunes escreveu no release desse
álbum:
É sintomático [...] o fato de Lenine abrir Na Pressão com Jack Soul
Brasileiro, sua homenagem a Jackson do Pandeiro.44 [...] ele
esclarece logo de cara que sua intenção trafega num território
mestiço. E é com traços de samba coco funk maracatu embolada
rock balada rap repente baião, filtrados [...] que Lenine vai elaborar
seu caldo (ANTUNES, 1999).

Além disso, Jack Soul Brasileiro possui a defesa de uma brasilidade em seus
versos. Sobre isso Lenine comentou:
[...] Jack Soul Brasileiro [...] está muito associada ao que Jackson
fazia como brasilidade. Primeiro aquele Nordeste que estava
evidente em tudo o que ele fazia na dança, nos ritmos [...] Quando
você fala com um brasileiro as coisas que são comuns a todos esses
brasileiros formam uma alma nacional (LENINE, entrevista concedida
a Sérgio Pereira em 10/02/2012).
GLOBO). Foram os responsáveis também pelo projeto gráfico do álbum Astronauta Tupy (1997), de
Pedro Luís e A Parede (PLAP), grupo que participou do CD Na Pressão.
42
Cf. ANEXO A: Arte gráfica do álbum Na Pressão, p. 178.
43
Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 132.
44
Jackson do Pandeiro (1919-1982) é o nome artístico de José Gomes Filho, nascido em Alagoa
Grande (PB). Compositor e intérprete, Jackson gravou 415 canções que se encontram em mais de
130 discos (MOURA, 2001, p. 381). Dentre os gêneros e estilos musicais que mais gravou, destaque
para o coco, o samba e o baião. Teve grande influência em diversos artistas brasileiros como Chico
Buarque, Gabriel, o Pensador, Alceu Valença, João Gilberto, Caetano Veloso, Zé Ramalho, Gilberto
Gil, Gal Costa e o próprio Lenine (MOURA, 2001, orelha).
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3.3.1 Forma

A música foi composta na forma ternária (A B A) cuja divisão mais detalhada
de partes é:
Introdução | A | B | A´ | Ponte 1 | A’’ | B´| Ponte 2 | A’’’ | Final

3.3.2 Timbres

A escolha de timbres, ou seja, instrumentos, vozes e efeitos em um arranjo
não passa simplesmente pelo sentido estético. A fusão de instrumentos, como por
exemplo, a zabumba (do Brasil) com o baixo elétrico (de origem estadunidense)
denota um trânsito variado de sensações, memórias e significados. Lenine escolheu
timbres para os arranjos dos seus discos visando esse intenso tráfego de idéias que
denotam sua “veia antropofágica”:
Minha atitude perante a música é um tipo de alquimia que eu
descobri lá [na química]. Lá eu descobri que era necessário ser
heterogêneo para soar homogêneo (GROISMAN, 2010).

Constam na ficha técnica da música como timbres: voz, backs, violões,
guitarra tacoma e zabumba (Lenine); baixo (Tom Capone); edição e samplers
(Mauro Manzoli); programação e baixo drive (Plínio Gomes); vinil (Marcelo da Lua).
A Introdução inicia com dois compassos de percussão (zabumba). Os
próximos quatro compassos da Introdução foram trabalhados também com um
violão de cordas de aço em região aguda (cordas mi e si). A partir do sétimo
compasso entra o violão de cordas de nylon, que será constante em praticamente
toda a faixa (com exceção do trecho sampleado).
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Ao entrar a letra na parte A são introduzidos um baixo elétrico e bateria
programada. Na parte B, mais um baixo, agora com efeito de distorção (overdrive) e
wha-wha.
O sampler conta com sanfona, clarinete, triângulo, zabumba, pandeiro, ganzá
e a voz de Jackson do Pandeiro. Lenine mostra aqui uma ação predatória,
antropofágica, ao se apropriar na íntegra do discurso de terceiros (no caso, Jackson
do Pandeiro):
A citação proposta pelo arranjo da canção Jack Soul Brasileiro utiliza,
do nosso ponto de vista, o recurso mais sofisticado e completo de
apropriação do discurso alheio no âmbito da canção popular. O
arranjo da canção de Lenine utiliza a citação cancional, ou seja, ele
não cita componentes isolados de outro texto melódico, linguístico ou
musical, e, sim, a canção na íntegra: a melodia, a letra, o arranjo, os
instrumentos que o manifestaram originalmente e proporciona a
manifestação física do enunciador-intérprete, por meio da sua voz
(COELHO, 2007, p. 187).

Os vocais são trabalhados com backs (segunda voz) nas partes B, A’
(contracanto do tipo “chamada e resposta”), Ponte 1 (com loop), A’’, A’’’ e Final (com
vocalizes).
Os efeitos eletrônicos utilizados são programações de bateria e percussões
com sons sintetizados de triângulo, zabumba e provavelmente a simulação de várias
platinelas de um pandeiro; pedais overdrive e wha-wha em um dos dois contrabaixos
(partes B e B’) e incursões de vinil (DJ). No trecho sampleado (2:35) da música
Cantiga do Sapo (Buco do Pandeiro e Jackson do Pandeiro), utilizou-se ainda um
efeito de pedal delay (eco).

3.3.3 Dinâmica
Em Jack Soul Brasileiro, a dinâmica varia, nos primeiros compassos da
Introdução (1 ao 6), de pianíssimo (pp) para mezzo piano (mp). A partir do

54

compasso 7 é mezzo forte (mf) até o final (com exceção da Ponte 2, onde há mezzo
piano – mp – entre os compassos 67 e 74).45

3.3.4 Andamento e rítmica

O andamento está em 96 batidas por minuto (bpm). São duas as fórmulas de
compasso empregadas: quaternária (quatro por quatro) e binária (dois por quatro),
sendo a segunda fórmula apenas no trecho do sampler (entre os compassos 66 e
74).
Uma constante não apenas no trabalho de Lenine, mas na música brasileira,
é o uso da síncopa (indicada no exemplo abaixo, com setas), que também aparece
com frequência no repertório deste CD, seja nas linhas harmônicas, melódicas ou
puramente rítmicas (percussão e bateria)

46

Jack Soul Brasileiro mostra desde seu nome, a influência de dois povos
principais citados na composição: estadunidense e brasileiro. Dos Estados Unidos
veio o soul e funk rock, e do Brasil, o maracatu (da percussão na Introdução) e o
coco (no trecho sampleado da música).

45

As variações de dinâmica nas canções de Na Pressão ocorrem mais pela entrada e saída de
timbres do que pela intensidade individual de cada instrumento, efeito ou voz. Optamos pelo mezzo
forte (mf) como base geral para todas as canções, com exceção de Jack Sou Brasileiro, onde há
variações mais intensas de dinâmica. O que ocorre com mais frequência são decrescendos,
sobretudo no final das canções (anotados como fade out nas partituras do anexo).

46

Compassos 31 e 32 extraídos do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 132.
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3.3.5 Letra

A letra está dividida em cinco estrofes (sem contar as repetições):
Já que sou brasileiro,
E que o som do pandeiro
É certeiro e tem direção
Já que subi nesse ringue,
E o país do suingue
É o país da contradição.
Eu canto pro rei da levada,
Na lei da embolada,
Na língua da percussão
A dança moganga, o dengo,
A ginga do mamulengo,
O charme dessa nação
Quem foi?
Que fez o samba embolar
Quem foi?
Que fez o coco sambar
Quem foi?
Que fez a ema gemer na boa
Quem foi?
Que fez do coco um cocar
Quem foi?
Que deixou um oco no lugar
Quem foi?
Que fez o sapo cantor de lagoa
“E diz aí, Tião!
Tião? – Oi...
Fosse? - Fui.
Comprasse? - Comprei.
Pagasse? - Paguei!
Me diz quanto foi? - Foi 500 reais”
Já que sou brasileiro
Do tempero e do batuque,
Do truque do picadeiro,
Do pandeiro e do repique,
Do pique do funk-rock,
Do toque da platinela,
Do samba na passarela,
Dessa alma brasileira
Despencando da ladeira
Na zoeira da banguela
Quem foi? [...]
“E diz aí, Tião!” [...]
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“Eu só ponho o bebop no meu samba
Quando o Tio Sam pegar no tamborim
Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba
Quando ele entender que o samba não é rumba
Aí eu vou misturar Miami com Copacabana
Chiclete eu misturo com banana
E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim...
A ema gemeu
A ema gemeu...”

A letra dessa canção é uma das mais ricas do repertório do álbum Na
Pressão, no que tange a dois assuntos principais: o primeiro é uma homenagem a
Jackson do Pandeiro; o segundo, uma defesa da “brasilidade”. Com menos
intensidade, Lenine faz algumas críticas ao Brasil nos versos: “Já que subi nesse
ringue/ E o país do suingue/ É o país da contradição.” O Brasil é um ringue (espaço
de lutas), um país de balanço, da “levada” (suingue), mas também é o país de
paradoxos (ou contradições).
O título, Jack Soul Brasileiro, trata dos dois assuntos de forma ambígua.
Primeiramente porque lembra o nome do compositor Jackson (Jack Soul) do
Pandeiro (Brasileiro) em uma homofonia. Em segundo lugar porque cita o soul,
gênero popular estadunidense que foi amplamente utilizado na música popular do
Brasil por volta da década de 1960 até os dias de hoje, mostrando assim uma ação
antropofágica desde o início do álbum Na Pressão.
Em relação ao primeiro assunto, nota-se que a homenagem a Jackson do
Pandeiro se estende por toda a letra: quando se refere ao “pandeiro ser certeiro e ter
direção”, “na lei da embolada”, “do pandeiro e do repique” e “do toque da platinela”;
(o pandeiro é o instrumento principal de Jackson); que ele canta para o “rei da
levada” (Jackson era conhecido como o “rei do ritmo”). Na parte B, ao perguntar
“quem foi que fez o samba embolar” (embolada), “que fez o coco sambar” (o coco foi
um dos estilos mais utilizados por Jackson), “que fez a ema gemer” (se refere a uma
das músicas mais conhecidas na interpretação de Jackson – O Canto da Ema,
composição de João do Vale, Ayres Viana e Alventino Cavalcanti. Outro sucesso do
compositor paraibano, Cantiga do Sapo, (Jackson e Buco do Pandeiro) é citado por
Lenine nesta música também: “que fez o sapo cantor de lagoa” e toda a estrofe
seguinte (parte C): “E diz aí, Tião!/ Tião? – Oi.../ Fosse? - Fui/ Comprasse? -
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Comprei/ Pagasse? - Paguei! Me diz quanto foi? - Foi 500 reais”. Na música original,
canta-se “réis”; com a mudança para “reais” Lenine atualiza a moeda, e
consequentemente também a música de Jackson, além de fazer uso do sampler
quando esse trecho se repete.
Em relação ao segundo assunto, Lenine trabalha a questão da antropofagia
na música brasileira. “Já que” é uma conjunção alternativa e o fato de ser brasileiro é
colocado, portanto, como circunstância (SANTOS, 2011, p. 95). Notamos também
uma defesa da brasilidade quando a letra diz que “o pandeiro é certeiro e tem
direção”, mostrando que o Brasil não deve ser confundido. O assunto é tratado mais
uma vez na última estrofe (parte D), com a citação da letra da música Chiclete com
Banana (Almira Castilho e Gordurinha).
Para Lenine, o “charme dessa nação” é a dança moganga (dança burlesca do
século XV, de origem espanhola) com a “manha” (“o dengo”) da ginga (“suingue”) do
“mamulengo” (teatro de fantoches rico em situações cômicas, oriundo da Grécia).
Mais à frente, na quarta estrofe (parte A´), ele cita o “batuque”, geralmente
associado aos ritmos e instrumentos dos povos africanos. O próprio pandeiro, por
vezes creditado como brasileiro é ambíguo nesta letra, pois lembra Jackson, o Brasil
e a Arábia (país de origem desse instrumento).
Com esses trechos, Lenine retoma alguns dos versos anteriores (“E o país do
suingue/ É o país da contradição”) mostrando que nossa identidade (ou “charme”)
está na capacidade de possuir um balanço (ou “ginga”), apesar das situações
tragicômicas (“mamulengo”) pelo qual passamos, associada à nossa relação com os
povos indígenas (“Que fez do coco um cocar”47), povos estrangeiros e tempos
passados (“dança moganga”).
Ao citar o “tempero” do diálogo entre diversos instrumentos e termos de
percussão “brasileiros” - “batuque”, “pandeiro”, “repique” - com um estilo popular
estadunidense que não utiliza esses instrumentos, o funk-rock, Lenine continua no
tema do hibridismo. O “samba na passarela” (referindo-se ao carnaval) mistura-se ao
funk-rock e tudo isso é enfim definido como “alma brasileira”, que se faz sem muito
esforço - “Despencando da ladeira/ Na zoeira da banguela” (“banguela” se refere ao
ato de colocar o veículo em ponto morto, na descida, a fim de economizar
47

Santos chama atenção à frase “Que fez do coco um cocar”, a um neologismo: além da peça
indígena, “cocar” pode representar o ato de tocar/ cantar o coco (SANTOS, 2011, p. 95).
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combustível), dependendo apenas da “lei da gravidade”, ou seja, de algo que vai
além das próprias forças (“despencando na ladeira”) e de forma divertida (“zoeira”).48
Na última estrofe (parte D), quando Lenine cita um trecho de Chiclete com
Banana na íntegra, mais uma vez o tema é a antropofagia musical e uma defesa da
brasilidade. Chiclete com Banana foi utilizada por vários artistas para demonstrar
que a música brasileira se serviu do nacional e estrangeiro (PERRONE; DUNN,
2002, p. 04).
Num primeiro momento, ocorre uma crítica aos estadunidenses que
confundem “samba com rumba” (ou Brasil com Cuba) e que por isso, só vai
acrescentar o bebop (estadunidense) ao samba quando o Tio Sam (estadunidenses)
utilizarem em sua música elementos identificados com a cultura brasileira, como os
instrumentos de percussão tamborim, pandeiro e zabumba.
O “chiclete” se refere aos Estados Unidos (em outra crítica que demonstra,
para os autores, o que os estadunidenses exportam para o mundo: o supérfluo
industrializado) e a “banana”, se refere ao Brasil, símbolo nacional imortalizado na
música Yes, Nós Temos Bananas, de João de Barro (1907-2006) e Alberto Ribeiro
(1902-1971). Ao misturar Brasil e Estados Unidos, samba com bebop, coco e funk
rock “o meu samba vai ficar assim”, ou seja, no diálogo entre as culturas, o samba
se mostra “poroso” e se transformará em algo novo.
Encontramos nessa canção, portanto, citações de povos indígenas, africanos,
europeus (Espanha e Grécia) e norte-americanos (Estados Unidos), denotando
amplo trânsito de elementos culturais e, consequentemente, a utilização da
antropofagia como base para tais fusões.

48

Outra interpretação possível para o trecho é dada por Márcio Coelho: “Os atributos eufóricos da,
aqui, decantada brasilidade estão ameaçados pela decadência (“Despencando na ladeira”), pela
desorganização (“Na zoeira...”) e pelo descontrole (“...da banguela”). Banguela também significa
“indivíduo sem dentes”. Ambas as acepções denotam descontrole: uma no que diz respeito a guiar o
país, em regime geral; a outra denota o falta de cuidado com a saúde bucal brasileira, num regime
pontual” (COELHO, 2007, p. 199).
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3.3.6 Melodia

A tônica principal é ré e o principal sistema utilizado é o tonal (ré maior com
incursões harmônicas pelo tom homônimo - ré menor), com exceção dos trechos da
Introdução (violão aço) e o contracanto no final da 4ª estrofe.
Os arranjadores optaram também pela utilização de recursos modais (ré
mixolídio49 na Introdução, partes B e B´ e mi mixolídio no trecho sampleado),
trazendo uma sonoridade modal que remete ao Nordeste brasileiro.
Em relação à melodia, o canto de Lenine é por vezes de notas aproximadas
(como em um rap) nessa música, o que dificulta a escrita precisa das notas.50
O violão aço da Introdução executa uma linha em intervalos de terça no modo
mixolídio de ré. No entanto, durante a melodia cantada, observa-se que a nota
característica deste modo (dó, a sétima menor), está ausente quando o acorde C9
aparece. A nota característica aparece no back (em intervalos de terças maiores e
menores) feito por Lenine no final da 4ª estrofe: “Despencando da ladeira/ Na zoeira
da banguela”.

3.3.7 Harmonia

Na harmonia, que surge no sétimo compasso da Introdução, temos desse até
o décimo compasso, acordes sendo executados dentro do campo harmônico do

49

Mixolídio é uma escala maior com o intervalo de sétima menor. Os intervalos relacionados ao
arpejo da tétrade dominante (acorde principal extraído deste modo) são muito utilizados na música de
compositores do Nordeste brasileiro (apesar deste modo não ser ainda o “modo nordestino”, que
além destas notas, tem ainda como característica a quarta aumentada). Nesse sentido, Lenine, logo
na primeira música do álbum Na Pressão está fazendo referência à região brasileira onde nasceu
(Pernambuco, no Nordeste) e ao compositor que homenageia na música, Jackson do Pandeiro
(nascido na Paraíba, também no Nordeste).
50
Na música popular a grafia correspondente às notas e rítmica é aproximada e não exata (como
ocorreu, por vezes na escrita de compositores da música clássica como Igor Stravinsky), uma vez
que a intenção é apenas registrar um “mapa” melódico, harmônico e rítmico, possibilitando uma
liberdade maior de improvisação e interpretação sobre as canções, recurso esse de criação muito
comum aos instrumentistas e cantores de diversos gêneros e estilos da música popular (GUEST,
1996, epígrafe de abertura).
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modo ré mixolídio (com exceção dos três últimos acordes). São três os acordes
executados: Em7 (IIm7), C9 (bVII) – que aparece também na parte B - e G9 (IV).

51

Os três últimos acordes da Introdução (acima, em destaque) podem ser
analisados como correspondentes à tonalidade homônima (ré menor) em sentido
cromático descendente: G7 (IV7 da escala ré menor melódica), F#7 (V7/VI – quinto
acorde do sexto grau de ré menor melódica) e F7 (V7/bVI – quinto acorde do sexto
grau de ré menor natural/ harmônica).52
Na parte A temos dois acordes: Em7 (IIm7) e A7(11) (V7). Além deles, temos nos
compassos 14 e 18 o acorde G7 (11) (V7/bVII - em destaque, abaixo) que se
relaciona ao modo ré mixolídio, onde G7 é o quinto grau de dó, sétimo grau (bVII) de
ré, levando a harmonia a uma sonoridade modal mixolídia.
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O trecho sampleado, encontrado entre os compassos 63 e 74, utiliza uma
nova tonalidade, mas o mesmo modo: mi mixolídio. São seus acordes (todos
tríades): A (IV), E (I) e B (V).
A relação entre a tonalidade da parte composta e da parte sampleada é de
vizinhos diretos, sendo mi mixolídio a quinta escala e o quinto acorde do quinto grau
de ré (lá maior é seu vizinho direto).

51

Compassos 7 a 10 extraídos do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 132.
Poderíamos tomar um caminho diferente para esta progressão cromática e analisar os acordes a
partir do relativo de ré maior, ou seja, si menor. Nessa direção, as tônicas dos acordes funcionariam
assim: a nota sol seria o intervalo de sexta menor (b6) – associada às escalas menores natural e
harmônica, fá sustenido seria uma quinta justa (5) – associada às escalas menores (ou maiores) e fá,
uma quarta aumentada (#4) – associada à escala blues menor (blue note).
53
Compassos 11 a 14 extraídos do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 132.
52
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Em Jack Soul Brasileiro, há uma movimentação funcional constante, sendo as
progressões e cadências mais ocorrentes:
Compassos

Progressões

7-8; 35-36

IIm7 – bVII7 – IIm7 - IV

11-13; 15-17; 27; 29; 31; 33; -

Cadências
IIm7 – V7

39-41; 43; 45; 47-49; 51; 53;
75-102
14; 18; 28; 30; 32; 34; 42; 44; -

IV7 – V7

46; 50; 52; 54
19-26; 55-62

IIm7 – IV - V

-

65-74

I – IV – I - V

-

3.4 Faixa 2: Na Pressão (Lenine/ Bráulio Tavares/ Sérgio Natureza)54

A música Na Pressão abriu os shows da turnê do CD homônimo e também do
DVD e CD Acústico MTV (LENINE, 2006). Tensa do começo ao fim, esta canção
mostra parte do contexto que Lenine e outros brasileiros viveram no final da década
de 1990. O “na” de “na pressão” foi escolhido no lugar de “sob pressão”, pois ele não
queria dar o sentido de estar “acuado”. A ideia do título está relacionada ao sentido
de “estar a pleno vapor”, como o compositor disse em entrevista:
Não é “sobre pressão”; é “na pressão”. Não tem o sentido pejorativo
de você estar acuado, de não ter pra onde ir. O “na pressão” não; é a
pleno vapor. [...] É fazer na pressão ali, na hora [...] (LENINE,
entrevista concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012).

3.4.1 Forma

A música foi composta na forma binária (A B). A divisão mais detalhada das
partes é:
54

Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 136.
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Introdução | A | B | A | B’ | A’ | Ponte | Final

3.4.2 Timbres

Na ficha técnica da música constam voz solo e viola de dez cordas (Lenine);
as percussões talking drums, caxixi, macarrão, bombo turco e “miscelâneas sonoras”
(Naná Vasconcelos); baixo elétrico (Tom Capone); coro (Lenine e a banda Os
Raimundos).
A Introdução inicia com a viola de dez cordas (também chamada de viola
caipira) com efeitos (provavelmente chorus, reverb e vibrato), percussões e
vocalizes (com efeitos de reverb e delay). A viola trabalha um riff nos quatro
primeiros compassos (em quartas) e depois do quinto compasso tem início um
dedilhado.
A melodia tem início na parte A (que soa como o refrão da música ou parte
B). As partes A e B contam com os mesmos instrumentos da Introdução. Ocorre um
contracanto (2ª voz) nos compassos 19 e 20.
Na parte A, há o acréscimo de outros instrumentos de percussão que
lembram o som de uma bateria. Na repetição dessa parte A, entra o baixo elétrico e
o coro cantando a melodia junto com o solista.
Nos quatro primeiros compassos da parte B, a sonoridade da “bateria” sai.
Nos quatro compassos seguintes ela volta. Nos dois últimos compassos ela pausa
novamente. Na parte A´ (repetida mais duas vezes, totalizando quatro vezes no
total), o baixo elétrico entra desde o início junto com as percussões (que simulam a
bateria). Na terceira repetição do B´ sai a viola, continuando apenas com as
percussões, o baixo e o vocal solo. Na quarta vez ficam só as percussões e o coro.
A viola toca o riff da Introdução.
Na Ponte, todos os instrumentos estão presentes e o vocal trabalha vocalizes
nos compassos 52 a 56. A viola volta ao dedilhado.
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Na parte Final, a melodia e letra são a parte A, porém com mudanças
significativas: um dueto vocal segue até o final e depois trabalha em “chamada e
resposta” com o coro (que fica repetindo “tá fervendo”). Nos dois últimos compassos
sai o coro e depois a viola, sobrando apenas percussões, baixo (com um efeito de
drive) e o dueto vocal. A viola mantém o dedilhado até o compasso 60. No
compasso 61 a viola retoma novamente o riff da Introdução até o compasso 68.
Nos compassos finais (de pausa) efeitos sintetizados de teclados (ou pads)
junto com um fade out do baixo (com drive) fazem a ligação com a música seguinte.

3.4.3 Andamento e rítmica

O andamento está em 78 bpm e a fórmula de compasso é quaternária (quatro
por quatro). O estilo, sempre antropofágico em Lenine, tem uma sonoridade árabe/
espanhola (vinda da viola e de alguns instrumentos percussivos), acentuações de
maracatu (entre os compassos 47 e 50), mas a base principal é o gênero rock.
Quanto à rítmica, ela mantém quase um ostinato constante, baseado nesse fraseado
da parte A:
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3.4.4 Letra

A letra está dividida em três estrofes (sem contar as repetições):
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Compassos 9-12 extraído do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 136.
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Olho na pressão, tá fervendo
Olho na panela
Dinamite é o feijão cozinhando
Dentro do molho dela
A bruxa acendeu o fogo
Se cuida, rapaziada
Tem mandinga de cabôco
Mandando nessa parada
Garrafada de serpente
Despacho de cachoeira
Quanto mais o fogo sobe
Mais a panelada cheira
Olho na pressão [...]
A bruxa mexeu o caldo
Se liga aí, ô galera
Tá pingando na mistura
Saliva da besta-fera
Chacina no Centro-Oeste
E guerrilha na fronteira
Emboscada na avenida
Tiro e queda na ladeira
Mas feitiço é bumerangue
Perseguindo a feiticeira

Em 1999, a figura da “bruxa” estava em alta no Brasil. Nesse ano o filme A
Bruxa de Blair (dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sánchez) teve grande bilheteria
nos cinemas brasileiros e a série Harry Potter (J. K. Rowling) já chegava ao quarto
volume. Ambos podem ter influenciado, mesmo inconscientemente, a escolha da
personagem principal da música Na Pressão.
No imaginário popular, a bruxa utiliza um caldeirão para misturar poções
mágicas e com isso, criar feitiços para servir aos seus propósitos diabólicos. Na letra
de Na Pressão, o resultado do caldo preparado pela bruxa é a violência. No entanto,
como um bumerangue, essa violência se volta contra ela mesma (“Mas feitiço é
bumerangue/ Perseguindo a feiticeira”).
O feijão, típico na alimentação do cotidiano brasileiro é mais uma mostra da
brasilidade que Lenine quer deixar à mostra em suas canções. Outra referência ao
Brasil encontra-se no verso “tiro e queda na ladeira”, onde “ladeira” pode remeter à
música anterior, Jack Soul Brasileiro (“Dessa alma brasileira/ Despencando da
ladeira/ Na zoeira da banguela”).
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No entanto, a letra mostra também seu lado antropofágico, pois, além do
Brasil, a canção alude a povos africanos, indígenas e europeus: “Tem mandinga”
está relacionado ao povo de religião predominantemente maometana, que vive no
Norte da África ocidental; “cabôco” vem de “caboclo”, mistura de branco com índio;
“Garrafada de serpente” se refere à beberagem de curandeiro (geralmente pajés)
aplicada como remédio; “Despacho de cachoeira” remete às religiões afrobrasileiras, em especial à umbanda. Na terceira estrofe, no verso “Saliva da bestafera”, a citação é de um ser mítico do folclore português.
Na última estrofe, os autores provavelmente estavam relatando alguns dos
acontecimentos envoltos em violência que marcaram 1999: a frase “Chacina no
Centro-Oeste” pode se referir a diversas rebeliões e chacinas nas prisões no Mato
Grosso (MT)56; na frase seguinte, “E guerrilha na fronteira”, os autores
provavelmente se referiam à guerrilha colombiana (FARC), que ameaçava invadir as
fronteiras brasileiras pela Amazônia (FERRAZ, 1999);

“Emboscada na avenida”

pode remeter ao episódio sofrido pelo policial civil Osvaldim Suhet Reis, que foi
surpreendido por uma emboscada de criminosos na Avenida Brasil, no Rio de
Janeiro, ou à emboscada e assassinato dos enfermeiros Marcos e Edma, que
denunciavam irregularidades financeiras da direção do Conselho Federal de
Enfermagem (Cofen). Para Lenine, em suma, a “bruxa” está sempre solta:
[...] Os prédios caindo, a polícia parando tudo... O fato é que toda
essa coisa digital e essa aproximação que hoje a gente vive todo
mundo sabe de tudo ao mesmo tempo [...] A bruxa sempre está solta
[...]; a música é sempre, nesse sentido, muito atual (Lenine,
entrevista concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012).

3.4.5 Melodia

Na Pressão está em sol menor dórico. O modo dórico, bastante utilizado em
improvisações do blues e do jazz, possui como nota característica o intervalo de 6ª
maior. No caso da tonalidade de sol menor, portanto, a nota característica para esse

56

“No ano de 1999, ocorreram três rebeliões sérias, motivadas pela superlotação, e dois detentos
foram mortos a golpes de chuço no Presídio de Mata Grande [maior presídio do Mato Grosso]”
(DHNET, 2001, p. 15).
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modo é mi natural, encontrada nos compassos 17, 18, 30, 33 e 34. Não há mi bemol
na melodia.
Todavia, o sotaque pernambucano de Lenine, independente das notas que
venham a ocorrer na melodia, já traz a lembrança da música nordestina brasileira,
contrastando com outros timbres e escalas escolhidos.
Na Introdução, a viola caipira executa um riff (pequeno tema) em quartas, no
mesmo modo (dórico).

3.4.6 Harmonia

A harmonia é trabalhada em dois blocos de acordes que se repetem durante
a música. O primeiro está na Introdução e parte B, do compasso 5 ao compasso 12,
com a sucessão de acordes57 Gm e G°. O segundo bloco se encontra na parte A
primeiramente entre os compassos 13 e 16 e compreende a progressão Gm7/ Gm6 /
G+(add9)58/ Gm6, bastante comum em músicas tonais menores.
Essas montagens de acordes na viola não são tradicionais no instrumento,
aproximando-se mais de formações de acordes da guitarra, como é o caso dos
compassos 13 e 14 no exemplo abaixo:
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Não há movimentação em relação às funções harmônicas (tônica –
dominante – subdominante). Quem se movimenta são as notas dentro de cada um

57

Segundo Arnold Schoenberg, “uma progressão tem a função de estabelecer ou contradizer uma
tonalidade. [...] Uma sucessão de acordes pode ser sem função, sem expressar uma tonalidade de
forma inequívoca nem requerer uma continuação definida” (SCHOENBERG, 1969, p. 01).
58
A cifra G+(add9) define um acorde aumentado (“+” = #5), sem a sétima (“add9” = tríade com nona
adicionada).
59
Exemplo escrito por Sérgio Pereira.
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dos acordes em um ciclo (intervalos b7 - 6 - #5 – 6 – b7), mas com a mesma
fundamental, constante em todos eles.

3.5 Faixa 3: Paciência (Lenine/ Dudu Falcão)60

Paciência é a música de Lenine mais conhecida e apreciada por um grande
público. No You Tube constam mais de três milhões de visualizações desta
canção.61 Já foi regravada por inúmeros artistas como Elza Soares, Olívia e Francis
Hime, Fábio Jr. e Milton Nascimento. Possivelmente nasceu de uma encomenda
para a novela Vila Madalena (1999), da Rede Globo, pois a faixa 12 é uma segunda
versão da canção cujo nome ficou como “Paciência (versão Vila Madalena)”.

3.5.1 Forma

Composta na forma binária (A B), cuja divisão completa é:
Introdução | A | A’ | B | Ponte | B’ | Final

3.5.2 Timbres

Segundo a ficha técnica da canção, Paciência conta com: voz e violão drive
(Lenine), piano acústico e PAD (Humberto Barros), gaita (João Vicente) e
programação, teclados e samplers (Plínio Gomes).
60
61

Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 139.
Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=sXmWAOIWg3w>. Acesso em set. 2012.
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Na Introdução, há um efeito que vem desde o final da música anterior, em um
crescendo. Entra então o violão com um efeito drive (que utiliza uma pequena
distorção e uma frequência bastante médio-aguda) e logo na sequência um
improviso com vocalizes. Na Introdução, entram também bateria e percussões
programadas (com efeito delay), além do PAD (que simula cordas sintetizadas e
outros efeitos). Esse PAD e outros sons do teclado são como pano de fundo,
constantes na música toda, criando melodias em semibreves e mínimas.
Na parte A, o violão deixa de utilizar o efeito drive. Tem início a letra da
música e um bumbo constante em semínimas. Na parte A´ tem início uma levada da
bateria, em loop. O PAD aparece com mais volume também (em especial quando
trabalha a dinâmica em crescendos). No final da parte A` o violão volta a utilizar o
efeito drive e segue com ele até o final da música. Um prato modelo china é utilizado
no tempo 1 dos compassos 25 (parte A’), 41 (parte B) e 65 (parte B´).
Na parte B, o único instrumento novo é a gaita, que entra nos três últimos
compassos (de 78 a 80). A parte seguinte é a Ponte, onde há um improviso de piano
acústico com efeito delay. A bateria pausa sua levada restando apenas um bumbo
marcado em mínimas. Na parte B´ o bumbo é trabalhado em semínimas até o
término da música.
Na parte Final, a levada da bateria volta, assim como a gaita, ambas já em
fade out, do compasso 100 até o fim.
Existem alguns detalhes importantes que relacionam letra e timbre nessa
canção. Há um contraste entre a paciência e a pressa, mostrado em recursos
musicais utilizados nesse arranjo: as notas das cordas sintetizadas (PAD) foram
arranjadas em semibreves e mínimas (paciência) e contrastam com a bateria,
percussões (programação eletrônica) e o improviso do piano, que trabalham muitas
notas em ritmo acelerado (pressa).
O bumbo nas partes A, Ponte, B´ e Final mostram algo intermitente, tal qual
um coração (ou talvez os segundos de um relógio de ponteiros). O improviso do
piano é “nervoso” e traz um sentido de pressa, urgência. Já, quando as frases
pausam, as notas ecoam (em delay). Outro instrumento é a gaita, em especial nos
compassos 79 e 80, que abre várias vozes, mas que logo pausam.
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3.5.3 Andamento e rítmica

Quanto ao andamento, ela está em 109 bpm. A rítmica empregada trabalha
com fórmula de compasso quaternária (quatro por quatro) e suas figuras (clichês)
mais utilizados são grupos de quatro colcheias como no exemplo abaixo (compasso
17):
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3.5.4 Letra

A letra está dividida em quatro estrofes (sem contar as repetições):
Mesmo quando tudo pede
Um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede
Um pouco mais de alma
A vida não para
Enquanto o tempo acelera
E pede pressa
Eu me recuso, faço hora
Vou na valsa
A vida é tão rara
Enquanto todo mundo espera a cura do mal
E a loucura finge que isso tudo é normal
Eu finjo ter paciência
O mundo vai girando cada vez mais veloz
A gente espera do mundo, e o mundo espera de nós
Um pouco mais de paciência
Será que é tempo que lhe falta pra perceber?
Será que temos esse tempo pra perder?
E quem quer saber
A vida é tão rara, tão rara
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma
Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma
Eu sei,
A vida não para
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Compasso 17 extraído do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 139.
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Em suma, a letra trata da velha luta do homem contra o tempo. Os
compositores chamam atenção quanto à brevidade e fragilidade da vida humana,
convidando os ouvintes a terem paciência com tudo e com todos. O “todos” está
implícito na letra, pois, os compositores se dirigem a si próprios e aos ouvintes.

1ª pessoa

2ª pessoa

4ª pessoa

Todos

Eu me recuso, faço [...] que lhe falta pra A gente espera [...]
hora

[...] tudo pede

perceber?

Vou na valsa

[...]

e

o

mundo A vida não para

espera de nós
Eu finjo [...]

[...]

temos

esse A vida é tão rara

Eu sei

tempo prá perder

O mundo vai [...]
[...]

todo

mundo

espera
E quem quer saber

Sobre a canção Paciência, Lenine comentou:

Paciência fala dessa parada estratégica que o ser humano tem que
ter. Dar uma olhada para trás, para o lado e para frente e se
perguntar algumas coisas: o que, por que, para quem... São
questionamentos solitários. Eu queria que as pessoas se
identificassem. Veja, nós estamos em 2011, estamos no futuro e não
vemos espaçonaves por aí. Esse futuro é a informação, é a
velocidade, é um universo digital que estamos construindo, tudo
muito novo e rápido. É claro que há de se ter paciência (SENRA,
2011, p. 17).

3.5.5 Melodia

Paciência é tonal. Sua melodia se encontra em sol maior, com exceção da
parte B onde encontra-se e nota si bemol (b3). A pouca variação rítmica e os
intervalos aproximados mostram o interesse dos compositores em passar uma
mensagem relacionada à calma à paciência, isto é, sem rapidez ou grandes “saltos”.
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Como um martelo que bate incessante em um prego até que ele entre na
madeira, a repetição de certas notas (abaixo, em destaque), recurso constante
nessa melodia, pode revelar o desejo dos autores de mexer com seus ouvintes até
que sua mensagem seja inculcada, como no exemplo abaixo, relacionado ao verso
“Será que é tempo que lhe falta pra perceber?”:
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3.5.6 Harmonia

Constam dois blocos de acordes. O primeiro, uma progressão I-VI-IV-I nas
partes Introdução, A, A’, Ponte e Final. Seus acordes64 e análise são: G7M (I7M)/ G6
(I6)/ G (I)/ Em7(9) e Em7 (VIm7)/ C(add9,#11)65 e C(add9) (IV)/ G7M.
O segundo bloco encontra-se nas partes B e B’: F7(9) (bVII7 - relacionado à
escala de sol menor natural)/ F6(9) (bVII6 - relacionado à escala de sol menor
melódica)/ Em7 (VIm7 - relacionada a escala maior de sol)/ C(add9) (IV)/ G/B (I)/
A7sus4 (V7sus4/V - dominante secundário do V grau de sol maior, ou seja, ré ou
D7)/ Em7(9) (VIm7) e pode ser resumido na progressão bVII – VIm – IV – I – V/V –
VIm. Esses acordes, fora da tonalidade principal, chamam atenção junto à primeira
frase das partes B e B’, no único trecho onde os compositores se direcionam
diretamente ao ouvinte: “Será que é tempo que lhe falta pra perceber?”.
Três acordes das partes B e B´ se relacionam de forma homônima (sol menor
– F7(9) e F6(9)) e vizinha direta (ré maior – A7sus4). O sistema tonal prevê esse tipo
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Compassos 41 e 42 extraídos do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 139.
Os acordes G7M, G6, G, C(add9,#11), C(add9), F7(9), F6(9) não tem o intervalo de terça em sua
composição. Optamos por não escrever na cifra a omissão da terça (3 omit) para deixar a leitura mais
fluida.
65
Geralmente escreve-se esse acorde com os intervalos de 9 e #11 um sobre o outro. No entanto,
não tivemos essa possibilidade trabalhando com o software de partituras Encore 4.5.
64
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de relacionamento entre as tonalidades desde que a tonalidade principal se
mantenha a maior parte do tempo, como ocorreu na canção.
O movimento relacionado às funções harmônicas de Paciência pode ser
assim resumido:
1ª bloco de acordes

2º bloco de acordes

Tônica – Subdominante - Tônica

Dominante (outro tom) – Tônica (outro tom) –
Subdominante – Tônica – Dominante (outro tom) –
Tônica (outro tom)

No segundo bloco de acordes, o que ocorre é tensão (dos acordes
dominantes) que nunca é resolvida plenamente; ora o próximo acorde é de outro
tom; ora o próximo acorde, apesar de ter função tônica, não é o grau I; ora é uma
cadência plagal (subdominante – tônica).
A sensação vinda das funções harmônicas das partes B e B´ geram
expectativas que não são concluídas (dominante Æ tônica secundária ou de outro
grau), mostrando que as tensões (acordes dominantes) nem sempre terão finais
esperados (em acordes de tônica principal).

3.6 Faixa 4: Meu Amanhã (Intuindo o Til) (Lenine)66

Meu Amanhã (Intuindo o Til) é uma das canções menos complexas do álbum
e seu ponto alto se encontra na letra. É dedicada à sua esposa, Anna.

66

Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 143.
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3.6.1 Forma

A preferência de Lenine pelo formato binário transparece mais uma vez em
Meu Amanhã, cuja divisão mais detalhada é:
Introdução | A | B | Ponte | A’ | B’ | Ponte 2 | Final

3.6.2 Timbres

Meu Amanhã é uma das canções mais enxutas em relação à timbres.
Segundo informações do encarte, ela contém voz e violão drive (Lenine), baixo e
guitarra (Kassin), programação e sampler (Kassin e Berna).
A canção é ligada com uma nota no violão e contagem de um compasso (pela
voz) na música anterior, Paciência. Na Introdução, os quatro primeiros compassos
tem violão (com efeito drive) e uma voz improvisando vocalizes. Nos compassos 5 e
6 entra uma bateria programada e nos compassos seguintes, o baixo (elétrico, sem
efeito).
A letra entra na parte A e nos quatro últimos compassos desta parte
(compassos 17-20) tem início uma guitarra com um slide (uma oitava acima da
região trabalhada pelo violão) que continua até o final da parte B. Não há efeitos
aparentes na guitarra, mostrando um som mais clean.
O baixo veio num crescendo de notas desde a Introdução e na parte B
desenvolve um groove trazendo mais suingue (balanço) à canção em conjunto com
a entrada de outros sons percussivos simulando muted notes (notas mudas, também
chamadas de “dead notes” – notas mortas) da caixa da bateria.
Na Ponte, a programação da bateria se mantém. Uma segunda caixa, em
rufo, é ouvida, assim como a programação de sons percussivos que simulam duas
garrafas, uma em lá e outra uma terça menor descendente (fá sustenido), tocadas
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com baqueta. Violão, guitarra e vocal entram em pausa nos dois primeiros
compassos (29 e 30) dessa parte.
Do início do segundo chorus, ao entrar a parte A’, até a parte Final, o que
muda é apenas a Ponte 2, onde ouve-se o timbre das garrafas surgindo desde o
primeiro compasso (de número 53).
Além do vocal solo, o próprio Lenine faz uma segunda voz nas partes B e B’.
Na parte Final, o efeito drive é utilizado na voz, voltando ao timbre normal apenas
nas duas notas finais, “Minha nação”. Ao finalizar a música, nos minutos finais da
faixa (de 3:10 a 3:27) ouve-se ruídos característicos de praia (vento e mar); nos
segundo finais, o ruído do engate de metal de uma rede de balanço junto ao suporte
da parede. Esse ruído é a ligação com a próxima música, A Rede.

3.6.3 Andamento e rítmica

O andamento escolhido está em 87 bpm. Em relação à formula de compasso,
ela é quaternária (quatro por quatro), sem alterações.
Observando todos os timbres envolvidos, a rítmica mais rica se encontra no
baixo elétrico (principalmente nas partes B e B’) e também na melodia (como se nota
no exemplo abaixo):
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Compassos 12-20 extraídos do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 143.
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3.6.4 Letra

A letra está dividida em oito estrofes (sem contar as repetições):
Ela é minha delicia
O meu adorno
Janela de retorno
Uma viagem sideral
Ela é minha festa
Meu requinte
A única ouvinte
Da minha Rádio Nacional
Ela é minha sina
O meu cinema
A tela da minha cena
A cerca do meu quintal
Minha meta, minha metade
Minha seta, minha saudade
Minha diva, meu divã
Minha manha, meu amanhã
Ela é minha orgia
Meu quitute
Insaciável apetite
Numa ceia de Natal
Ela é minha bela
Meu brinquedo
Minha certeza, meu medo
É meu céu e meu mal
Ela é o meu vício
E dependência
Incansável paciência
E o desfecho final
Minha meta, minha metade [...]
Meu fá, minha fã
A massa e a maçã
Minha diva, meu divã
Minha manha, meu amanhã
Meu lá, minha lã
Minha paga, minha pagã
Meu velar, minha avelã
Amor em Roma, aroma de romã
O sal e o são
O que é certo, o que é sertão
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Meu Tao, e meu tão...
Nau de Nassau, minha nação.

Os parônimos são a tônica desta letra escrita na 1ª pessoa, assim como os
sons nasais (daí o título entre parênteses, “intuindo o til”, que aparecem mais na
estrofe final). Como observado por Santos (2011, p. 97), Anninha é identificada na
canção sob diversos ângulos sensoriais:
Sentidos
Tato
Audição

Exemplos de palavras que remetem aos sentidos
Lã
Fá, lá

Olfato

Aroma de romã

Visão

Cinema

Paladar

Quitute, ceia de Natal, massa, maçã, avelã, sal

A antropofagia é manifesta pelo próprio Lenine que mesmo homenageando
sua esposa, não deixa de citar lugares como o Brasil (Rádio Nacional68) e sua região
Nordeste (sertão) e a Europa (Roma e Holanda69) e finaliza a letra dizendo que tudo
isso é “minha nação”.

3.6.5 Melodia

A tonalidade da música está em ré maior. No entanto, uma escala blues está
presente nas partes B e B´ através do intervalo de #4 (blue note), junto aos acordes
Em770 - e E7/B apenas no compasso 50 -, encontrada nos compassos 21, 23, 25,
27, 45, 47, 50, 57, 59, 61, 63, 65 e 67. A única nota que escapa do modo jônico de
68

A Rádio Nacional foi criada em 1933, no Rio de Janeiro, surgiu como empresa privada, mas depois
foi estatizada por Getúlio Vargas, em 1940, transformando-a em rádio oficial do governo brasileiro.
Foi a primeira rádio a alcançar praticamente todo o território nacional (SAROLDI; MOREIRA, 2005, p.
32 e 53).
69
A frase “nau de Nassau”, refere-se ao período de Maurício de Nassau e dos holandeses no
Nordeste brasileiro (século XVII).
70
Segundo Alves, “a sonoridade característica do blues é alcançada, sobretudo, quando a escala é
executada sobre acordes dominantes” (ALVES, 1997, p. 68).
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ré maior e de mi blues ocorre no compasso 37: a nota dó natural (sexta menor - b6,
indicada abaixo), junto ao acorde Em7. Em relação à tonalidade (ré maior), a nota dó
é o intervalo de sétima menor (b7) e caracterizou junto à outras duas notas
(indicadas abaixo) deste compasso o acorde de ré dominante (D7). Esse acorde
também leva à sonoridade blues.
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3.6.6 Harmonia

Meu Amanhã possui os seguintes blocos de acordes: Em7 (IIm7)/ A7/E (V7);
A7 (V7)/ A7sus4 (V7sus4); Em7 (IIm7)/ E7/B (V7/V), o primeiro e terceiro blocos são
cadências à dominante72 e o segundo, uma sucessão de dois acordes de mesma
função harmônica (dominante), não constituindo uma cadência. Não há, portanto,
muita movimentação harmônica funcional nessa canção
Enquanto os acordes Em7, A7/E e A7sus4 se encontram como parte do
campo harmônico de ré maior, o acorde E7/B é um dominante secundário (prepara
outro acorde da tonalidade principal, o lá dominante - A7). Possui uma nota
“estranha” à tonalidade principal, o sol sustenido, que em relação à escala de ré
maior, forma o intervalo de #4, caracterizando uma blue note.
Nota-se, portanto, que a estrutura dominante é a mais utilizada na música. No
entanto, acordes invertidos e cadências II V não são características do gênero blues
(que geralmente trabalha apenas com acordes de estruturas dominantes e com a
progressão I7/ IV7/ I7/ V7/ IV7/ I7), e sim, do jazz e da bossa nova, trazendo o
conceito de antropofagia de forma latente à canção.
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Compasso 37 extraído do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 143.
O termo “cadência à dominante” é utilizado quando um acorde de função dominante é precedido
por qualquer outro acorde de função diferente (GUEST, 2006b, p. 58).
72
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A cadência IIm7 – V7 assim como a combinação dos acordes V7 – V7sus4 e
IIm7 – V7/V trazem um ar de expectativa uma vez que essas sequencias são
geralmente caminhos para se chegar ao acorde principal da tonalidade (D7M – I7M)
e nunca finalizam nele. Essa sensação de expectativa (e outros sentidos) permite
algumas interpretações73 para trechos da letra:
Trechos da letra

Algumas interpretações possíveis

Janela de retorno

Enquanto este acorde tônica (I7M) não

Uma viagem sideral

“retorna”, a cadência II-V fica num ciclo
indefinido, como em uma “viagem sideral”.

Meu requinte

Não finalizar, ou seja, não completar a
progressão

subdominante

–

dominante-

tônica, é por vezes algo requintado em
arranjos de harmonia.
Ela é minha sina

O acorde tônica é uma “sina” (destino)
dentro do sistema tonal. Espera-se por ele
ao realizarem-se acordes dominantes ou
sequencias com subdominante-dominante.

Minha meta

A “meta” esperada de acordes dominantes
ou cadências II-V é obter, geralmente, a
resposta tônica.

Minha metade

Uma metade é o que falta para completar
um todo. Lenine representa as cadências de
acordes e Anna, o acorde tônica (I) omitido.

Minha seta

A tônica é como uma “seta” dentro do
sistema tonal, pois sinaliza onde se está.

Ela é minha orgia

O Dicionário Aurélio dá para “orgia” também
o sentido de “abundância”. Nesse caso, o
acorde

dominante

(utilizado

quando

a

palavra “orgia” é cantada) se relaciona com
diversas tonalidades, escalas e acordes.
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Entendemos que essas são apenas algumas sensações promovidas na relação letra-harmonia
desta canção, por isso, não temos como meta esgotar seus significados. Como explica Sérgio de
Freitas, as concepções de sentido relacionadas às funções harmônicas (basicamente, tônica,
subdominante e dominante) “são conceitos estéticos, adjetivos, afetos, qualidades, elogios, idéias e
descrições que sintetizam uma coleção de significados atribuídos à trama funcional ao longo destes
anos de história harmônica, e que podem nos ajudar a lidar com essas três funções” (FREITAS,
1997, p. 22).
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Minha certeza

Uma das características principais de uma
cadência

é

justamente

determinar

a

tonalidade de um trecho, dando “certeza” da
tônica.
Incansável paciência

Independente da quantidade de vezes que
repetem, II-V e V7-V7sus4 estarão sempre
esperando “pacientemente” pela tônica.

E o desfecho final

A tônica é o “desfecho final”, ou resposta.74

3.7 Faixa 5: A Rede (Lenine/ Lula Queiroga)75

Presença constante nos shows de Lenine, paradoxalmente, A Rede é uma
das suas composições menos procuradas no You Tube, com cerca de 190.000
acessos.76

3.7.1 Forma

A forma de A Rede é idêntica à faixa anterior, incluindo suas subdivisões:
Introdução | A | B | Ponte | A’ | B’ | Ponte 2 | Final

3.7.2 Timbres

No ficha técnica da canção constam: voz e violão (Lenine), guitarra (Davi
Morais), “rede” (Tom Capone), loops de percussão (Marcos Suzano), programação e
teclados (Plínio Gomes), bumbo e tarol (Mauro Manzoli).
74

Freitas (1997, p. 22) chama atenção quanto à tônica ter como outras sensações como o início de
movimento, a estabilidade e o sentido de reconciliação.
75
Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 146.
76
Cf. APÊNDICE E: Os vídeos de Lenine mais vistos no YouTube, p. 175.
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A Introdução tem alguns efeitos sampleados (que por vezes lembram o som
do grasnar de gaivotas, o que se aproxima do ambiente de praia ou ilha), violão
(nylon) fazendo o groove que será constante em boa parte da música (Intro, A, A’,
Ponte, Ponte 2 e Final) em conjunto com o som de um pandeiro (que entra a partir
do compasso 3). No compasso 8 entram as outras percussões (bumbo e tarol)
simulando uma bateria. Desde o final da música anterior há o ruído do gancho de
uma rede de balanço em contato com o suporte da parede (chamado na ficha
técnica de “rede”). Segundo Lenine, ele ouviu esse ruído ao chegar ao estúdio e se
deparar com o produtor, Tom Capone, deitado na rede, esperando-o chegar
(LENINE, entrevista concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012).
Na parte A sai o ruído da rede e no final desta parte (compasso 20), e da
parte A’ (compasso 45), entra o teclado com sons sintetizados que serão constantes
nas partes B e B’. Os efeitos do teclado lembram os efeitos sonoros de filmes de
ficção científica que têm em seu roteiro armas de raio laser, se aproximando dos
versos encontrados na parte B: “Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe/
De raio que controla a onda cerebral do peixe”. O timbre sintetizado tem uma
dinâmica cíclica (crescendo-decrescendo), ora com mais notas, ora com menos
notas.
Na parte B e B´ entra o baixo elétrico e a guitarra fazendo uma levada
característica do reggae (colcheia como contratempo de cada marcação dentro do
compasso).
Nas partes Ponte e Ponte 2, o som dos teclados fica mais evidente. Sai o
bumbo nos dois primeiros compassos da Ponte (28 e 29), voltando nos compassos
seguintes. Um efeito reverb é utilizado no tarol. Da Ponte 2 até a parte Final
(compasso 64) saem o bumbo e o tarol. O bumbo retorna no compasso 65 e o tarol,
no tempo 4 do compasso anterior. Outro efeito que aparece nestas partes ocorre no
baixo elétrico com o efeito envelope filter, em loop. Ele aparece na parte Final
também (do compasso 57 ao 68).
Na parte Final há um aumento na dinâmica (volume) do bumbo e tarol. Ocorre
nessa parte uma sobreposição de vozes, sendo que a primeira voz (em volume mais
alto) em loop, canta os versos “Caio na rede/ Não tem quem não caia” e a segunda
voz, “Se a rede é maior do que o meu amor/ Não tem quem me prove”. A partir do
compasso 75 o volume da primeira voz aumenta retomando a dianteira, e a segunda
voz entra em um decrescendo até desaparecer de vez no final do compasso 76. Um
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acorde de teclado entra no compasso 81 até o compasso 91). Sobra só a primeira
voz que trabalha com sua dinâmica em crescendo-decrescendo-crescendodecrescendo. Após a primeira voz pausar (compasso 95) sobram o bumbo, tarol e
pandeiro (que entram em decrescendo a partir do compasso 97) com o ruído da
rede, e é esse ruído que prevalece, sozinho, nos últimos dois tempos do compasso
final.

3.7.3 Andamento e rítmica

O andamento está em 94 bpm e a fórmula de compasso é quaternária (quatro
por quatro). A base rítmica está relacionada ao gênero funk. Enquanto o violão,
baixo, bumbo e tarol trazem a ideia do funk estadunidense, a sonoridade do
pandeiro remete a ritmos como samba e coco brasileiros e os teclados e outros
efeitos à sonoridade da música popular eletrônica, de origem europeia.

3.7.4 Letra

A letra de A Rede está dividida em quatro estrofes (sem contar as repetições):

Nenhum aquário é maior do que o mar
Mas o mar espelhado em seus olhos
Maior me causa o efeito
De concha no ouvido
Barulho de mar
Pipoco de onda
Ribombo de espuma e sal
Nenhuma taça me mata a sede
Mas o sarrabulho me embriaga
Mergulho na onda vaga
Eu caio na rede,
E não tem quem não caia
Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe
De raio que controla a onda cerebral do peixe
Nenhuma rede é maior do que o mar
Nem quando ultrapassa o tamanho da Terra
Nem quando ela acerta,

82

Nem quando ela erra
Nem quando ela envolve todo o planeta
Explode e devolve pro seu olhar
O tanto de tudo que eu tô pra te dar
Se a rede é maior do que o meu amor
Não tem quem me prove
Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe [...]
Eu caio na rede,
Não tem quem não caia
Se a rede é maior do que o meu amor,
Não tem quem me prove

Nesta letra, os compositores associaram a palavra “rede” ao mar (rede de
pesca) e web (rede de internet). No entanto o ruído inicial da música remete a um
terceiro significado para a palavra, a rede de dormir.
O jogo de significados é visto em trechos como “Nenhuma rede é maior do
que o mar/ Nem quando ultrapassa o tamanho da Terra”, onde os compositores
dizem que nenhuma rede é maior do que o mar (no sentido de imensidão e
majestade) e que nem a rede (de internet, que pode ultrapassar o tamanho da Terra
em alcance) é maior do que seu amor. Lenine é o “peixe” na letra da canção, que
fica inebriado com os olhos da amada (que espelham o mar), caindo na rede (de
pesca) de seu amor.
A metáfora utilizada pelo compositor fala muito sobre seu estilo: o balançar
(constante) para trás e para frente remetem, respectivamente, ao passado e ao
futuro. E a rede pode representar tanto um estado de descanso e tranquilidade como
sua ligação com as raízes brasileiras, em especial, associadas aos povos indígenas
(que criaram as redes para descansar). Nas partes B e B’, ao citar “feixe de raio”, os
compositores remetem à ficção científica, temática comum em boa parte de sua
obra.

3.7.5 Melodia

A melodia de A Rede está em dó maior uma vez que não há a nota sol
sustenido (que indicaria a sétima sensível na escala de sexto grau de dó – lá menor
harmônica). Não pode ser avaliada como modal, uma vez que há o emprego da
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escala blues de lá, ocorrente em diversos compassos através da nota ré sustenido
(blue note).
Em alguns compassos 12, 18, 20, 33, 35 e 7077 - a nota ré sustenido pode ser
analisada como mi bemol e consequentemente levar à tonalidade de dó menor,
quando ocorre a cadência IIm7-Vsus4.

3.7.6 Harmonia

A harmonia desta canção é trabalhada em dois blocos. O primeiro conta com
os acordes Am7 (VIm7)/ Dm7/A (IIm7)/ Gsus4 (Vsus4). No segundo bloco constam
os acordes F7(9) (V7/bVII)/ F6(9) (V6/bVII)/ Am7 (VIm7)/ Gsus4 (Vsus4). Os dois
últimos acordes de cada bloco são cadências à dominante.
Uma observação importante a fazer é que o acorde de F7(9) contém as notas
do acorde de dó menor (dó/ mi bemol/ sol) mais o acréscimo do fá no baixo,
revelando a intenção da mistura homônima (dó maior-dó menor) da canção, que
transparece tanto na melodia quanto na harmonia.
Uma característica de Lenine é a não resolução das cadências harmônicas,
como é notada também nessa canção, onde há os seguintes movimentos funcionais:

Primeiro bloco de acordes

Segundo bloco de acordes

Tônica – Subdominante - Dominante

Dominante (secundário) – Tônica - Dominante

3.8 Faixa 6: Tubi Tupy (Lenine/ Carlos Rennó)78

Tubi Tupy é repleta de citações e é uma das letras mais ricas do álbum. Tubi
Tupy foi uma das canções do filme Caramuru – a invenção do Brasil (2001), dirigido
por Guel Arraes - e musicalmente - por Lenine.

77

Nos compassos 39, 43, 62, 66 e 74 foi escrito ré sustenido ao invés de mi bemol, uma vez que a
nota é uma sincopa adiantando o próximo compasso que trabalha em cima do acorde de lá menor
com sétima (Am7).
78
Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 150.
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3.8.1 Forma

A forma de Tubi Tupy foi composta na forma binária (A B) e tem como divisão
mais detalhada:
Introdução | A | Ponte | A’ | B | Ponte 2 | A” | Ponte 3 | B’ | Final

3.8.2 Timbres

Na ficha técnica da música constam: voz e violão (Lenine); dois baixos (Maria
Moura e Tom Capone); as percussões berimbau (Marco Lobo), caixa de guerra
(Naná Vasconcelos), calota (Celso Alvin), surdo (C. A. Ferrari), tarol (Sidon Silva) e
chimbau (Mauro Manzoli); programação, teclados e samplers (Plínio Gomes).
A Introdução abre com um timbre sintetizado de teclado (com efeito delay).
No compasso 3 entram algumas das percussões (surdo, tarol e chimbal) com o
acréscimo do som da “calota” (possivelmente de roda de carro); no compasso 6
entra a bateria programada. O timbre destas percussões, antes “fechados” (médio
agudo, com menor volume, lembrando o timbre de gravações antigas) mudam a
partir do compasso 6, com maior volume e uma equalização mais característica em
relação às outras baterias e percussões do CD.
Na parte A, os timbres são apenas as percussões (surdo, tarol e chimbal) e a
voz de Lenine.
Na Ponte, além das percussões e bateria da parte A, entram um prato crash
(de ataque – programado; aparece no início das partes: compassos 19; 24; 32; 36;
40; a partir do 52, de quatro em quatro compassos até o fim) no primeiro compasso
(19), o berimbau (em destaque) e no último compasso desta parte (compasso 23),
um rufo da caixa de guerra.
Na parte A’, além da bateria programada e da voz de Lenine, temos o teclado
sintetizado (que lembra ruídos de efeitos especiais utilizados em filmes de ficção
científica das décadas de 1970).
Na parte B, temos a entrada de uma segunda voz (em um contraponto mais
grave, em oitava), de um contrabaixo elétrico e do violão de cordas de nylon. O
violão de cordas de nylon foi tangido com uma espátula de madeira.
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Nos dois primeiros compassos (40 e 41) da Ponte 2, há uma programação de
outra percussão (caixa sintetizada), berimbau e o tema do teclado da Introdução,
além do baixo.
A parte A” segue com os mesmos instrumentos da Ponte 2, alternando a
entrada da percussão programada (caixa sintetizada) nos compassos 46 e 47 e
depois, 50 e 51 com os compassos sem esse timbre (44, 45, 48 e 49). Ainda na
parte A, a voz alterna timbres diferentes de equalização, entre o antigo (que lembra
a equalização de um rádio de pilha), nos versos “Me projeto futuro sem fim/ Pelo
espaço num tour sideral/ As misérias e mil esplendores/ Do planeta de Neanderthal”,
e um timbre mais novo, comum nas gravações de cantores (as) nos dias de hoje,
nos versos “E no Cosmos de onde eu vim/ Com a imagem do caos/ Minhas roupas
estampam em cores/ A beleza do caos atual”.
Nos dois primeiros compassos (56 e 57) da Ponte 3 temos o chimbal, calota,
surdo (volume mais baixo), baixo, voz e duas gravações de violão que se distinguem
no estéreo (sendo um desses violões percutido com a espátula de madeira). Nos
compassos seguintes (58 e 59) volta a sonoridade de outras percussões (simulando
uma bateria) e o berimbau.
Na parte B’ os timbres são os mesmos da Ponte 3, com acréscimo dos
vocais.
Na parte Final, sai o violão; o baixo fica alternando entrada (compassos 6871; 73; 75; 80-99) e saída (compasso 72; 74; 76-79). Há um vocal dobrado (em
oitava) das frases “O meu nome é Tupi/ Sou Galdino, Juruna e Raoni”. As
programações (caixas sintetizadas) também ficam alternando sua entrada e saída.
Outra novidade é um fraseado vocal (vozes infantis) entre os compassos 84 e
91. Segundo a ficha técnica da música, não há cantores além de Lenine, por isso,
deve-se tratar de um sampler. O baixo pausa no compasso 100 e as percussões
ficam se alternando entre o compasso 100 e o 110, com exceção do berimbau,
constante até o compasso 107. Um fade out tem início no compasso 105 e um efeito
sintetizado de teclado fecha a canção nos seus compassos finais.
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3.8.3 Andamento e rítmica

O andamento está em 88 bpm e a fórmula de compasso é quaternária (quatro
por quatro). As bases rítmicas são o funk e a capoeira (associada à levada do
berimbau e do violão que imita esse instrumento de percussão a partir do compasso
56).

3.8.4 Letra

Tubi Tupy possui quatro estrofes (sem contar as repetições):

Eu sou feito de restos de estrelas
Como o corvo, o carvalho e o carvão
As sementes nasceram das cinzas
De uma delas depois da explosão
Sou o índio da estrela veloz e brilhante
O que é forte como o jabuti
O de antes de agora em diante
E o distante galáxias daqui
Canibal tropical, qual o pau
Que dá nome à nação, renasci
Natural, analógico e digital
Libertado astronauta tupi
Eu sou feito do resto de estrelas
Daquelas primeiras, depois da explosão
Sou semente nascendo das cinzas
Sou o corvo, o carvalho, o carvão
O meu nome é Tupi
Gaykuru
Meu nome é Peri
De Ceci
Eu sou neto de Caramuru
Sou Galdino, Juruna e Raoni
E no Cosmos de onde eu vim
Com a imagem do caos
Me projeto futuro sem fim
Pelo espaço num tour sideral
Minhas roupas estampam em cores
A beleza do caos atual
As misérias e mil esplendores
Do planeta de Neanderthal
O meu nome é Tupi [...]
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A canção é, em suma, uma homenagem aos povos indígenas brasileiros. Ora
ligando-os aos primeiros humanos e ao passado (“Eu sou feito de restos de estrelas/
Como o corvo, o carvalho e o carvão/ As sementes nasceram das cinzas
De uma delas depois da explosão”), ora ligando-os a uma eternidade e ao futuro
(“Me projeto futuro sem fim/ Pelo espaço num tour sideral”).
Além desta homenagem que engloba diversas etnias indígenas brasileiras, os
compositores utilizam citações ou termos que remetem ao Manifesto Antropófago,
de Oswald de Andrade, como por exemplo, “Tupi, or not tupi that is the question”,
que remete ao título da canção, onde “Tubi” se refere a “To be” , da famosa frase de
Shakespeare, em sua peça teatral Hamlet (escrita entre 1509-1601), “To be, or not
to be, that is the question” (“Ser ou não ser, eis a questão”). No Manifesto
Antropófago encontramos também o termo “Filhos do sol”, que remete à frase “sou o
índio da estrela veloz e brilhante”. Na sequencia, temos a frase “O que é forte como
o jabuti”, mais uma vez remetendo ao Manifesto, que cita esse animal: “[...] porque
somos fortes e vingativos como o Jabuti”. Por fim, Peri e Ceci, personagens de José
de Alencar (e da ópera O Guarani, de Carlos Gomes) também são citados no
Manifesto: “Ou figurando nas óperas de Alencar cheios de bons sentimentos
portugueses”.
Para tecer a letra, além de ações e citação de povos indígenas (canibalismo,
Tupi, Guaykuru, Guarani) e personagens indígenas (Peri79, Caramuru80, Galdino81,
Juruna82 e Raoni83), há citação de teorias cosmológicas (Big Bang), astronomia
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Peri e Ceci são protagonistas do romance O Guarani (1857), de José de Alencar. O Guarani é um
dos principais livros da fase inicial do Romantismo brasileiro, caracterizado pelo indianismo e pela
busca da identidade nacional. Um dos protagonistas de O Guarani, Peri, da etnia goitacá, é um índio
dócil, nobre, honrado, valente e que ama Cecília (Ceci), uma portuguesa. No final da trama, ambos,
Peri e Cecília sobrevivem a um dilúvio e se tornam os fundadores da nação brasileira.
80
Caramuru é um livro escrito pelo frei Santa Rita Durão, em 1781, que faz parte do estilo Arcadismo,
a primeira corrente literária do Brasil. Caramuru conta a história do português Diogo Álvares Correia
que, náufrago de um navio francês, veio parar na costa brasileira, sendo encontrado pelos índios
tupinambás que o apelidaram de Caramuru (que significa “lampreia”, em tupi).
81
Galdino Jesus dos Santos (1952-1997): foi um líder da etnia indígena Pataxó-Hã-Hã-Hãe. Em
1997, enquanto dormia em um ponto de ônibus em Brasília (DF), foi queimado por jovens da classe
média alta que disseram tê-lo “confundido com um mendigo”. Galdino e outras lideranças indígenas
estavam nesse dia (Dia do Índio) em Brasília reunidos com o Presidente Fernando Henrique Cardoso
a fim de discutirem a demarcação da terra indígena Caramuru-Paraguaçu, em disputa com
fazendeiros da região.
82
Mário Juruna (1942 ou 1943-2002) foi um índio da etnia xavante que ficou famoso na década de
1970 por lutar pela demarcação de terras para os índios brasileiros e ter sido o primeiro indígena
eleito como deputado federal (pelo PDT) no Brasil, em 1983.
83
Raoni Metuktire (1930-...) é um líder indígena da etnia caiapó. Conheceu os irmãos Villas Boas em
1954, com quem aprendeu o português e tomou consciência do mundo que existia além da sua
aldeia. Ficou famoso internacionalmente ao visitar 17 países e dialogar com suas lideranças ao lado
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(estrelas, galáxias, astronauta, Cosmos, sideral), tecnologia (digital) e antropologia
(Neanderthal).
A letra explicita a gênese, natureza e outras características do homem
indígena:

Trechos da letra
Eu sou feito de restos de estrelas
As sementes nasceram das cinzas
De uma delas depois da explosão

Algumas interpretações possíveis
Segundo uma das teses científicas sobre o
surgimento da humanidade, a gênese do
homem se deu a partir do Big Bang. Esse
primeiro homem é resultado, portanto, da
explosão que gerou o Cosmo e as estrelas.

E no Cosmos de onde eu vim
Com a imagem do caos

Cosmo designa universo em seu conjunto.
O “caos” aqui pode ser interpretado como na
história do livro bíblico do Gênesis (1:2),
onde está escrito que “Era a terra sem forma
e vazia”. Ou ainda, se relacionar à divindade
da mitologia grega Caos, que, segundo
Hesíodo (c. 750-650 a.C.), foi a primeira
divindade a surgir no universo.

Como o corvo, o carvalho e o carvão
As sementes nasceram das cinzas

As três classes de reinos da natureza estão
aqui representadas: a) corvo e jabuti (Reino
Animal); b) carvalho e semente (Reino

O que é forte como o jabuti

Sou o índio da estrela veloz e brilhante

Vegetal); c) carvão e cinzas (Reino Mineral).

A “estrela veloz e brilhante” se refere ao Sol,
a

estrela

que

mais

brilha

e

que

é

extremamente rápida em relação à luz que
emite na Terra. No release do álbum Na
Pressão, Arnaldo Antunes escreveu (p. 01):
“Caetano

Veloso

cantou

no

futuro

da

terceira pessoa: ‘Um índio descerá de uma
estrela colorida brilhante’, Lenine o cita

do cantor Sting (ex-integrante da banda The Police) em 1989, conseguindo apoio para projetos de
sucesso como a reserva do Xingu, na Amazônia. Recentemente, Raoni recebeu apoio de
personalidades famosas como o cineasta James Cameron e do ator e político Arnold
Schwarzenegger para que as obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingú (Pará), não
tenham continuidade.
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agora cantando, no presente da primeira
pessoa: ‘Sou o índio da estrela veloz e
brilhante’.” A frase, para Arnaldo Antunes,
representa a forte ligação de Lenine com a
Tropicália e o Modernismo brasileiro.
O que é forte como o jabuti

Além da citação do Manifesto Antropófago,
o jabuti é um animal longevo (pode durar
100 anos) e seu casco possui uma carapaça
bem resistente. São animais típicos das
matas, cerrados e florestas brasileiras. O
termo “jabuti” se refere também a uma das
etnias indígenas do Brasil (encontrada em
Rondônia). Santos (2011, p. 100) chama
atenção quanto à figura resistente do jabuti,
encontrada em lendas indígenas como O
Jabuti e a Raposa.84

O de antes de agora em diante
E o distante galáxias daqui

Os três trechos falam sobre tempo e espaço:

Natural, analógico e digital

agora”; “analógico”) e amanhã (“em diante”;

Me projeto futuro sem fim
Pelo espaço num tour sideral

ontem (“o de antes”; “natural”), hoje (“de

“digital”). O “tour sideral” transcende o
espaço terrestre, assim como o “digital”
remete às novas tecnologias, que levam à
cultura dos povos indígenas pelo espaço
digital da web.85

Canibal tropical, qual o pau
Que dá nome à nação, renasci

A referência a Oswald de Andrade é

Natural, analógico e digital
Libertado astronauta tupi

“canibal tropical” (Manifesto Antropófago) e

identificada mais uma vez através da junção

“pau que dá nome à nação” (Manifesto da
Poesia Pau-Brasil). Na p. 02 do release do
CD Na Pressão, o autor, Arnaldo Antunes,

84

O Jabuti e a Raposa é uma lenda indígena colhida por Couto de Magalhães na região do rio Juruá
(que banha o Acre e o Amazonas), e publicada em O Selvagem, em 1935 (SILVA, 2009, p. 128).
Nesta história, os dois animais disputam para ver quem resiste mais tempo à fome, saindo vencedor o
jabuti, por ser um animal que hiberna. Na nota 1 da p. 128 desse livro há um comentário relacionado
aos indígenas: “Entre os nossos indígenas, como entre os gregos e os romanos, a esperteza da
raposa é frequentemente exposta ao ridículo e figurada como nociva à mesma raposa”.
85
Santos (2011, p. 101) defende que os versos “Me projeto futuro sem fim/ Pelo espaço num tour
sideral” remetem a conceitos relacionados à Modernidade tardia e sua pluralidade de fusões, tanto
étnicas como estéticas, sendo uma de suas principais características a dificuldade de apreensão e
definição de suas identidades.
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chama atenção para Oswald de Andrade e
seu texto A crise da filosofia messiânica,
onde expõe os termos “1º: tese – o homem
natural; 2º: antítese – o homem civilizado;
3º: síntese - o homem natural tecnizado” e
que remetem a “Natural, analógico e digital”.
Só a partir dessa consciência é que o
homem poderá se tornar “livre”.
As palavras “astronauta tupi” se ligam
também ao álbum de mesmo nome, da
banda Pedro Luis e A Parede, Astronauta
Tupy (1997, Dubas/ WEA), pois quatro dos
integrantes dessa banda participam da faixa:
Mário Moura, Sidon Silva, C. A. Ferrari e
Celso Alvim.

3.8.5 Melodia

A melodia de Tubi Tupy se encontra em dó maior. No entanto uma sonoridade
menor marcante perpassa a canção, principalmente devido às incursões pela blue
note (ré sustenido), nos compassos 16-17, 25, 29, 31, 33-35, 37-39, 45, 49, 61-63,
65-67 e 75, em conjunto com a sonoridade modal eólia (que não contém o sol
sustenido que indicaria a tonalidade relativa, lá menor).
Nota-se a mistura entre dó maior e seu relativo lá menor (eólio), no final dos
trechos: as partes A, A’ e A” terminam na nota dó, enquanto as partes B, B’ e Final
terminam na nota lá.

3.8.6 Harmonia

A música conta com poucos acordes, que aparecem mais especificamente no
violão trabalhado entre os compassos 52 e 67, cujo encadeamento trabalha com
dois blocos, ambos de cadências à dominante: Am(7M) (VIm(7M))/ Am7 (VIm7)/ F7
(V7/bVII) e o segundo, Am(7M)/ Am7(b5) (IIm7(b5)/V)/ F7(9,#11)/A (V7/bVII).
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Em relação às funções harmônicas há a seguinte movimentação nos dois
blocos:

Primeiro bloco de acordes

Segundo bloco de acordes

Tônica – Tônica – Dominante (secundário)

Tônica – Subdominante (secundário) –
Dominante (secundário)

3.9 Faixa 7: A Medida da Paixão (Lenine Dudu Falcão)86

É a canção mais trabalhada em relação à harmonia, andamento e tempo
empregados.

3.9.1 Forma

Mais uma música com a forma binária. No entanto, ela não conta, como as
outras, com a parte Ponte. A organização ficou assim:

Introdução | A | B | A’ | B’ | Final

3.9.2 Timbres

Na ficha técnica da música constam: voz e violão (Lenine), piano Rhodes
(Humberto Barros), pratos (Mauro Manzoli), programação e samplers (Plínio
Gomes).
A Introdução abre com um violoncelo (programado), violão (nylon), pratos e o
piano Rhodes a partir do compasso 4.
Nos últimos compassos (47 e 48) os pratos são tocados com a ponta invertida
das baquetas.
Essa combinação de timbres será constante até o final da música (com
exceção da voz que não participa nem da Introdução nem do Final). Possivelmente
86

Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 153.
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essa menor variedade timbrística (em relação às outras músicas do álbum) se deu
pela escolha do andamento rubato na execução, uma vez que o acompanhamento
de diversos instrumentos dificultaria muito a edição das partes.

3.9.3 Andamento e rítmica

O andamento está em 63 bpm (semínima pontuada) e a fórmula de compasso
é composta (doze por oito), a única do CD. Apesar da fórmula de compasso e do
andamento, ela foi executada em rubato. Nesse sentido, o nome da canção, A
Medida da Paixão, pode ter sido relacionado não só à letra, mas também à
execução rítmica e andamento cuja “medida”, não é padrão.
O gênero e estilo estão relacionados a uma balada e a rítmica, trabalhada
dentro dos padrões de figuras e clichês encontrados em fórmulas de compasso
compostas, como no exemplo abaixo:

87

3.9.4 Letra

Letra dividida em três estrofes (sem contar as repetições):
É como se a gente não soubesse
Prá que lado foi a vida
Por que tanta solidão
E não é a dor que me entristece
É não ter uma saída
Nem medida na paixão
Foi, o amor se foi perdido
Foi tão distraído
Que nem me avisou
Foi, o amor se foi calado
Tão desesperado
Que me machucou

87

Compassos 15-17 extraídos do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 152.
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É como se a gente pressentisse
Tudo que o amor não disse
Diz agora essa aflição
E ficou o cheiro pelo ar
Ficou o medo de ficar
Vazio demais meu coração
Foi, o amor se foi perdido [...]

Letra que se aproxima da poética empregada no cancioneiro estadunidense
dos musicais da Broadway e standards de jazz, assim como nas baladas-rock (a
partir dos anos 1960). A letra tem uma grande conexão com a harmonia (tal qual
Meu Amanhã (Intuindo o til)):

Trechos da letra

Algumas interpretações possíveis

É como se a gente não soubesse
Prá que lado foi a vida

Como a tonalidade da música está em mi maior, o

É como se a gente pressentisse
Tudo que o amor não disse

harmônica traz uma sensação de instabilidade e

acorde de lá é subdominante (IV), cuja função

incerteza (FREITAS, 1997, p. 22). Deste modo, vai de
encontro aos trechos da letra selecionados que falam
de certezas apesar de parecerem dúvidas.

Por que tanta solidão
Diz agora essa aflição

O acorde E7M(#5) não faz parte da tonalidade principal
da

canção,

mostrando-se

“solitário”

ao

discurso

harmônico anterior. Como a tonalidade principal é mi
maior, o acréscimo de uma quinta aumentada ao
acorde pode trazer uma sensação de desconforto ou
“aflição”.
E ficou o cheiro pelo ar

Tem início uma nova tonalidade (dó sustenido menor)
que “fica pelo ar”, ou seja, em vários momentos os
acordes dessa tonalidade reaparecem.

É não ter uma saída
Ficou o medo de ficar

A “falta de saída” se dá pelos acordes de mesma
estrutura e tônica, sem movimentação da fundamental
(C#m(7M,9) e C#m7(9)). “Ficou o medo de ficar” tem
relação com a continuação do mesmo acorde básico
(tríade); o que muda é a sétima.

Vazio demais meu coração

Após a progressão ter finalizado (II – III – IV – I), de tão
clichê, se torna “vazia demais”.

Foi, o amor se foi perdido

O segundo acorde leva à tonalidade relativa (dó
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Foi, o amor se foi calado

sustenido menor), “perdendo” e “calando” a tonalidade
principal (mi maior).

Foi tão distraído
Tão desesperado

Apesar de ter se “perdido” e “calado” nos dois
compassos anteriores (15-16; 32-33) a tonalidade
retorna de forma “distraída” e “desesperada”88 neste
trecho, pois ao invés de uma progressão menor, cujo
acorde de segundo grau seria meio diminuto (IIm7(b5))
e o acorde tônica, menor (Im7), a progressão é da
tonalidade principal (mi menor): IIm7 – V7 – I7M.

Que nem me avisou

As frases trabalham sobre um acorde de tonalidade que
não havia aparecido ainda – A7sus4(9), sem relação
direta com as tonalidades empregadas até então. Ele
surge, portanto, sem “avisar”.

3.9.5 Melodia

São duas as tonalidades em A Medida da Paixão: mi maior (principal) e sua
relativa, dó sustenido menor (há o emprego da sétima sensível, si sustenido, que
aparece nos compassos 15, 19, 32 e 36).
Além da nota si sustenido, há outras duas notas fora da tonalidade de mi
maior e sua relativa: a primeira é a nota si bemol, que se encontra no compasso 24
(parte A’), em uma passagem cromática (no destaque):
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Esta passagem cromática foi feita para a frase “Tudo o que o amor não disse”
e de fato, é uma nota que ainda não havia aparecido ou “dito” algo na canção. A
nota si bemol, uma terça menor (b3), serviu como nota de passagem e se liga à
escala blues de sol, bastante utilizada em acordes dominantes como esse.
A outra nota se encontra nas partes B e B’, nos compassos 17 e 34, o sol
natural. É uma sétima menor (b7) em relação ao acorde empregado, o A7sus4(9) e
88

Entendemos que os compositores e arranjadores não tenham feito as escolhas dos acordes e
progressões de forma “distraída e desesperada”. Mas, chamamos atenção aqui quanto a essas
possíveis sensações geradas pela relação dos acordes com a letra.
89
Compasso 24 extraído do APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 153.
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uma terça menor (b3) em relação à tonalidade principal. Por isso, esta nota (b3)
serve tão bem aos versos “Que nem me avisou” e “Que me machucou”.

3.8.7 Harmonia

Destacada das outras canções do álbum, A Medida da Paixão é a que mais
trabalha os acordes, seus encadeamentos e seu movimento funcional. São, ao todo,
20 acordes (sem contar as repetições).
Na Introdução e Final temos os acordes A9(#11,13) (IV)/ E7M/G# (I7M)/
G7(9,13) (subV/II)/ F#m7(11) (IIm7)/ G#m7 (IIIm7)/ A9(#11) (IV)/ E7M(9) (I7M)/ E6
(I6).
Nas partes A e A’, são estes os novos acordes: B7 (V7)/ E7M(#5)
(bIII7M(#5))/ D#m7(b5) (IIm7(b5)/ G#7(13) e G#7(b13) (V7)/ C#m(7M,9) (Im(7M))/
C#m7(9) (Im7).
Nas partes B e B’, são estes os novos acordes: G#m7(Vm7)90/ F#m7(9)
(IIm7)/ B7(13) (V7)/ A7sus4(9) (V7sus4/ bVII)/ G#m7(9) (IIIm7)/ F#7sus4(9)
(V7sus4/V).
São duas as progressões mais ocorrentes na canção:
Compassos
3 e 4; 12 e 13; 29 e 30; 42 e 43

Progressões mais ocorrentes
II – III – IV – I

Maior: 8 e 9; 16 e 17; 20 e 21; 25 e 26; 33 e II – V - I
34; 36 e 37
Menor: 10 e 11; 21 e 22; 27 e 28; 38 e 39

3.10 Faixa 8: Alzira e a Torre (Lenine/ Lula Queiroga)91

A oitava faixa do álbum possui diversos símbolos relacionados à Pernambuco
e mais especificamente, à cidade de Recife. Alzira e a Torre é citada na canção O
Homem dos Olhos de Raios-X, do álbum Acústico MTV.
90

O acorde Vm7 pertence ao campo harmônico da escala menor natural. Apesar deste acorde não
possuir função harmônica (dominante), fizemos opção por esta classificação para sermos coerentes
com o início desse trecho (início nos compassos 15 e 32) que se encontra em dó sustenido menor.
91
Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 155.
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3.10.1 Forma

A música trabalha sobre a forma binária. Sua divisão mais completa é:

Introdução | A | B | A’ | B’ | Ponte | B” | Final

3.10.2 Timbres

Na ficha técnica da canção constam: voz (Lenine), baixo drive (Tom Capone),
guitarra, baixo, sampler e teclados (Plínio Gomes), bateria (Pantico Rocha),
programação de bateria (Jongui), coro (Lenine, Plínio, Pedro Luis e A Parede).
Os quatro primeiros compassos são trabalhados apenas com efeitos de
sintetizadores. A partir do compasso 5 (até o 10), entra a bateria, programação de
bateria, percussões, samplers e outros efeitos sintetizados. Entra também o som do
teclado com um fraseado simulando o som de uma sirene de ambulância:

92

Os efeitos e samplers saem nas partes A e A’, do compasso 11 ao compasso
18, e do compasso 29 ao compasso 38 e voltam a partir do compasso 19 em diante.
Nas partes A e A’ volta o baixo com efeito drive. Entra também um coro fazendo
backing vocal.
Nas partes B, B’ e B”, sai o baixo com drive e entra outro som de baixo, em
groove. O som do teclado simulando uma sirene retoma essa parte. O coro trabalha
como “resposta” ao “chamado” da voz solista.
Do final da parte B’ até a Ponte (compassos 45 até 50) um efeito delay
trabalha na frase “Alzira ô” cantada pela voz solista. Na Ponte entra também a
guitarra com efeito de distorção; o baixo toca só a nota de entrada desta parte
(compasso 47).
Na parte A”, ocorre um efeito de crescendo na entrada de cada compasso
com o baixo drive. A bateria e programações de bateria e percussões tocam menos
92

Exemplo escrito por Sérgio Pereira.
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notas entre os compassos 55 a 58 desta parte; a partir do 59, voltam a tocar como
nas partes A anteriores; a partir desse compasso entram sons sintetizados de
teclado.
Na parte Final há uma continuação do que era a parte B”, com exceção de
alguns fraseados vocais. O baixo (groove) segue até o compasso 82, quando pausa,
dando lugar apenas aos efeitos de sintetizadores (iguais aos da Introdução) nos dois
compassos finais.

3.10.3 Andamento e rítmica

A canção está em 100 bpm e a fórmula de compasso é quaternária (quatro
por quatro). A rítmica tem como base o gênero funk rock.

3.10.4 Letra

A letra dessa canção está dividida em quatro estrofes (sem contar as
repetições):
Alzira bebendo vodka
Defronte da Torre Malakof.
Descobre que o chão do Recife
Afunda um milímetro a cada gole.
Alzira na rua do hospício,
No meio do asfalto, fez um jardim.
Em que paraíso distante, Alzira,
Ela espera por mim?
Alzira, ô!
Alzira virada pra Lua
Rezando na igreja de São Ninguém,
Se o mundo for só de mentira,
Só ela acredita que existe além.
Que existe outra natureza
Que vem ocupar o lugar do fim.
Em que paraíso distante, Alzira,
Ela espera por mim?
Alzira, ô!
Alzira zerou seu futuro
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Se escondeu no escuro do furacão
Se a gente vê só alegria
Só ela antevia a revolução
O mar derrubando o dique
E invadindo a cidade enfim
Em que paraíso distante, Alzira,
Ela espera por mim?
Alzira, ô!

Em entrevista, Lenine disse que a personagem Alzira faz parte de uma lenda
urbana de Recife: “Ela é a louca do dique, que bebia tudo de álcool e enquanto
bebia, achava que a cada gole ia afundando a cidade de Recife, uma vez que a
cidade se encontra muito próxima do nível do mar” (Lenine, entrevista concedida a
Sérgio Pereira em 10/02/2012). Por isso os versos na última estrofe: “Só ela antevia
a revolução/ O mar derrubando o dique/ E invadindo a cidade enfim”.
O conceito de antropofagia se mostra desde o início com a personagem Alzira
bebendo vodka (bebida de origem russa) em frente da Torre Malakoff (relacionada à
Criméia93, situada ao sul da Ucrânia).
Ainda na primeira estrofe, há a citação de uma rua de recife, a “Rua do
Hospício”, onde há um jogo de palavras entre a localidade e a situação psicológica
da personagem, que resolve plantar um jardim no meio da rua. Segundo Santos
(2011, p. 102), esta pode ser uma crítica de ordem ecológica, mostrando de que se
deve preservar o verde, mesmo transgredindo o fluxo de carros no meio do asfalto.
Essa temática é reforçada na segunda estrofe, nos versos “Que existe outra
natureza/ que venha ocupar o lugar do fim/ Em que paraíso distante, Alzira, ela
espera por mim?”. O “fim” aqui pode remeter ao livro bíblico do Apocalipse (21.11):

“Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra
tinham passado; e o mar já não existia.” Alzira se encontra, portanto, em outro
espaço e tempo, um “paraíso distante”, tal qual o paraíso do Apocalipse.
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Em 1853, com a construção do Arsenal da Marinha, em Recife, o povo, que acompanhava as
notícias a respeito da Guerra da Crimeia (1853-1856) no jornal Diário de Pernambuco, batizou a torre
(que era o portão de entrada do arsenal) com o nome de “Malakoff” em homenagem à torre de
Malakoff, um dos pontos principais de resistência contra os russos. Na década de 1920, esse arsenal
de guerra já estava desmontado e passou a ser ameaçado de demolição. A população, sob a
liderança de intelectuais e artistas, mobilizou-se contra a destruição utilizando o episódio ocorrido na
Guerra da Crimeia como exemplo de resistência. A Torre Malakoff é utilizada atualmente para
diversos fins culturais (FUNDARPE).
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Na terceira estrofe, nos versos “Alzira zerou seu futuro” e “O mar derrubando
o dique”, os compositores mais uma vez citam localidades turísticas de Recife: o
Marco Zero e o Dique, este último, um dique natural, que protege a cidade das
marés.
Ao citar o “escuro do furacão”, os compositores podem ter se lembrado de
pelo menos dois furacões que causaram enormes estragos nas Américas do Norte e
Central em 1998 (um ano antes de gravação do álbum Na Pressão): “Georges” (21 a
26 de setembro de 1998) e “Mitch” (26 a 31 de outubro de 1998), considerado o
mais violento furacão do século XX.

3.10.5 Melodia

A melodia se encontra, em grande parte desta canção, na escala de mi menor
natural (modo eólio). Mas também trabalha na escala de mi menor harmônica e mi
blues (no tema tocado pelo teclado nas partes Introdução, B, B’ e B”). O lá sustenido
(si bemol) é a blue note (#4) tanto para o primeiro (Em7) como para o segundo (A7)
acorde relacionado à melodia do teclado da Introdução.
A nota lá sustenido, que se encontra nos compassos 18, 20, 29, 36, 38, 60,
62 e 64 é a blue note em relação à tonalidade (o acorde de Em7 só trabalha em
conjunto com essa nota na Introdução do teclado e no compasso 29). Em relação ao
acorde destes compassos (A7) é um intervalo de nona menor (si bemol - b9).

3.10.6 Harmonia
O arranjo de Alzira e a Torre não possui acordes.94 No entanto,
harmonizando-a em relação aos baixos e notas dos teclados, podemos chegar ao
seguinte encadeamento nas partes A, A’ e A”: Em7 (Im7)/ G (bIII)/ A7 (V7/bVII)/
F7M(#11) (bII7M). Nas partes B, B’ e B”: Em7/ A7, o que leva a uma pequena
movimentação em relação às funções harmônicas nesta canção.
94

Há um vídeo no You Tube, onde Lenine toca a seguinte progressão para todas as partes da
canção: Em7/ G/ A7sus4/ C(add9), mas essa sucessão de acordes não corresponde às tônicas
tocadas no baixo da gravação. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=auXGiTmoPxk>. Acesso
em: set. 2012.
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Partindo do último acorde desta progressão para o início, ou seja, de F7M(#11) para
Em7, temos a cadência napolitana95 frígia: bII – I.

3.11 Faixa 9: Rua da Passagem (Trânsito) (Lenine/ Arnaldo Antunes)96

Rua da Passagem (Trânsito) tem sua temática explícita desde o nome da
canção: é sobre o trânsito e sobre “dar passagem”, ou seja, ser gentil, tolerante e
agir com cidadania. Há variações e recursos em Rua da Passagem (Trânsito)
quanto à forma, timbres e harmonia, ainda não ouvidas em outras faixas do álbum
Na Pressão.

3.11.1 Forma

Rua da Passagem (Trânsito) foi composta na forma simples (AA), o que a
diferencia, nesse quesito, das demais canções do álbum. As partes Introdução e
Final são, em quantidade de compassos (cerca de 46), maiores que as demais
faixas também. Sua divisão mais detalhada é:

Introdução | A | Ponte | A’ | Ponte 2 | A” | Final

3.11.2 Timbres

Durante os primeiros 38 compassos (aproximados – não há como medir
exatamente) da Introdução, várias colagens com ruídos de rua e bandas
(performance de Banda de Pífanos de Caruaru, Pedro Luís e A Parede, Carlos Malta
e Coreto Urbano e Samba em Tel-Aviv - Diwan) são ouvidas na canção.

95

Sexta napolitana é o acorde bII7M. Foi muito utilizado por compositores do período barroco, como
Rameau. Geralmente associado ao modo menor. O termo “sexta” vem do acréscimo da 6ª menor
(única b6 utilizada em acorde menor em todo sistema tonal), geralmente em acordes de IVm. No
entanto, possui a mesma função (e força) subdominante do grau II. Por isso, talvez o melhor termo a
ser utilizado é “grau II rebaixado” ou simplesmente “bII7M” (FREITAS, 2004, p. 40).
96
Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 158.
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Essas colagens parecem “lugares” por onde passa um motorista. Primeiro,
esse “motorista” ouve uma banda de pífanos; depois, uma banda de coreto. Volta à
banda de pífanos novamente (com o volume mais baixo). Na sequência entram
alguns vocalizes sendo cantados por um homem (aparentemente novo) e a rabeca
(no fundo, ouve-se uma levada de samba com violão e percussão).
Assim como ocorreu em Jack Soul Brasileiro, Rua da Passagem (Trânsito)
possui um trecho sampleado de álbum de terceiros: O Boi, composta por Sebastião
Biano e interpretada pela Banda de Pífanos de Caruaru.
Além desses convidados e samplers, na ficha técnica da canção constam:
voz, bombo e “trânsito” (Lenine; o trânsito, constante praticamente na música inteira,
possivelmente foi captado pelo compositor), rabeca (Siba), guitarra (Siba), guitarra e
baixo drive (Tom Capone), programação (Plínio Gomes) e “groove do coco” (Lenine
e Pedro Luís e A Parede).
Ainda na Introdução, tem início a levada da percussão com as programações,
percussões e tema da rabeca (do compasso 39 ao 42); no compasso 39 sai o ruído
do trânsito.
Na parte A, as percussões e rabeca são constantes; entra a voz. Nas partes
A’ e A” além dos timbres da parte A, entra o baixo (com efeito drive) e guitarra
(também com efeito de distorção) simulando sons de carros.
Na Ponte, volta o tema da rabeca. A diferença dela com a Ponte 2 é que a
segunda Ponte tem o dobro de compassos. Além disso, a segunda Ponte varia mais
a entrada e saída de timbres: nos dois compassos iniciais e nos dois compassos
finais pausam as percussões (sobrando apenas o bombo) e rabeca.
Os dois vocais (ambos de Lenine) simulam a ideia do estilo cantoria, onde
dois repentistas duelam em diversas rimas e se encontram em uma ou duas frasestema, nesse caso: “Todo mundo tem direito à vida/ Todo mundo tem direito igual”.
A guitarra faz um solo na parte Final (mais evidente a partir do compasso 107)
até aproximadamente 5 minutos e 11 segundos (os compassos escritos no Final são
aproximados, assim como ocorreu na Introdução). Na parte Final entram também
ruídos de trânsito (rua movimentada com caminhões e outros veículos). Timbres de
teclados sintetizadores surgem a partir dos 5 minutos e 33 segundos e fazem
ligação com a próxima faixa.
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3.11.3 Andamento e rítmica

O andamento está em 108 bpm. A fórmula de compasso é binária (dois por
quatro). Pode-se ouvir uma mistura de gêneros rítmicos brasileiros em Rua da
Passagem (Trânsito): coco, marcha, maracatu, embolada, samba. Contudo, pelo
formato de composição o gênero mais característico da canção é o repente no estilo
cantoria, uma vez que usa rabeca entre seus timbres.

3.11.4 Letra

Dividida em três estrofes:
Os curiosos atrapalham o trânsito
Gentileza é fundamental
Não adianta esquentar a cabeça
Não precisa avançar o sinal
Dando seta pra mudar de pista
Ou pra entrar na transversal
Pisca alerta pra encostar na guia
Pára-brisa para o temporal
Já buzinou, espere não insista,
Desencoste o seu do meu metal
Devagar pra contemplar a vista
Menos peso no pé no pedal
Não se deve atropelar cachorro
Nem qualquer outro animal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Motoqueiro, caminhão, pedestre
Carro importado, carro nacional
Mas tem que dirigir direito
Pra não congestionar o local
Tanto faz você chegar primeiro
O primeiro foi seu ancestral
É melhor você chegar inteiro
Com seu venoso e seu arterial
A cidade é tanto do mendigo
Quanto do policial
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Travesti, trabalhador, turista
Solitário, família, casal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
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Sem ter medo de andar na rua
Porque a rua é o seu quintal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Boa noite, tudo bem, bom dia,
Gentileza é fundamental
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Pisca alerta pra encostar na guia
Com licença, obrigado, até logo, tchau
Todo mundo tem direito à vida
E todo mundo tem direito igual

Vários versos descrevem como se deve dirigir um automóvel de forma
prudente:
a) Os curiosos atrapalham o trânsito
b) Não precisa avançar o sinal
c) Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal
d) Pisca alerta pra encostar na guia
e) Pára-brisa para o temporal
f) Menos peso no pé no pedal
g) Mas tem que dirigir direito pra não congestionar o local

Os compositores descrevem também gestos que devem acompanhar os
motoristas no dia a dia:

a) Gentileza é fundamental
b) Já buzinou, espere, não insista, desencoste o seu do meu metal
d) Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal
e) Boa noite, tudo bem, bom dia, gentileza é fundamental
f) Com licença, obrigado, até logo, tchau

A canção fala ainda de identidades, o que leva ao tema da tolerância, uma
vez que a cidade é de todos, não importando condição social, opção sexual, estado
civil ou profissional:

a) Motoqueiro, caminhão, pedestre, carro importado, carro nacional
b) A cidade é tanto do mendigo, quanto do policial
c) Travesti, trabalhador, turista, solitário, família, casal
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3.11.5 Melodia

A canção é modal e se encontra, em grande parte, em ré menor dórico, cuja
nota característica, a sexta maior (si natural), é amplamente utilizada na melodia. Ela
está presente em 39 compassos (44, 46, 50-60, 66, 68, 72-78, 84-90, 93-94, 97-98,
101-102, 105-106 e 109-110).
A nota si bemol leva ao segundo modo da canção: ré menor eólio. Aparece
em 16 compassos o que leva a classificar a canção como um dualismo modal97. No
entanto, são poucos os compassos em que esta nota (si bemol) se encontra como
única dentro de cada compasso (70-71, 91-92). No restante, ela tem sempre a nota
si natural em contraste (58, 60, 72, 76, 78, 86, 90, 94, 98, 102, 106 e 110),
evidenciando um cromatismo, sendo, portanto, o modo dórico, majoritário na
canção.

3.11.6 Harmonia

Não há instrumentos fazendo harmonia e encadeamentos de acordes em Rua
da Passagem (Trânsito), assim como ocorreu com Alzira e a Torre. Fizemos escolha
por um único acorde - ré menor (Dm), pelo fato da tradição do repente trabalhar,
geralmente, sobre um acorde.98

3.12 Faixa 10: Relampiano (Lenine/ Paulinho Moska)99

Relampiano junto com Alzira e a Torre e Rua da Passagem (Trânsito) são
músicas cuja temática gira em torno do meio urbano. Relampiano é uma das
músicas mais conhecidas de Lenine. Sua letra trata da situação precária de uma
família pobre.

97

Segundo Paz (1989, p. 20), na música brasileira (principalmente nordestina) é frequente a
utilização de mais de um modo em uma mesma canção, resultando em um “dualismo modal”.
98
No CD Acústico MTV Lenine fez opção por tocar violão nessa canção (o que não ocorre na versão
original), utilizando apenas um bicorde (tônica + quinta justa), sobre a tônica de ré.
99
Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 162.
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Em entrevista, Lenine disse que ele e Paulinho Moska estavam passando
uma tarde juntos no Rio de Janeiro, para compor. No final da tarde, ao irem embora
de carro, enquanto esperavam abrir o semáforo, uma menina, olhando para o céu,
disse: “Tá relampiano!” Aí olhou pra cadeira de bebê no banco traseiro de seu carro,
e perguntou: “Cadê neném?”. Depois de duas semanas, Moska e Lenine se
reuniram novamente, lembraram do episódio e compuseram a canção:

Na hora de criar o personagem, nós o situamos dentro de um Brasil
real, dentro de uma família brasileira possível, velada, com escassez
de alimento, sem educação (LENINE, entrevista concedida a Sérgio
Pereira em 10/02/2012).

3.12.1 Forma

A música foi composta na forma binária (A B). Sua divisão mais detalhada é:

Introdução | A | Ponte | B | A’ | Ponte 2 | A” | Ponte 3 | B’ | Final

3.12.2 Timbres

Na ficha técnica constam: voz (Lenine), acordeom (Dominguinhos), guitarra e
programação (Junior), voz e programação (Marcello H), baixo e programações
(Vitinho Z).
A Introdução de Relampiano abre com os versos da parte B (com um dueto
vocal), baixo, percussões e efeitos programados. Há também o toque de notas da
região grave de um piano (apesar de não constar no encarte). A parte A segue com
voz (solo), piano (notas graves), percussões e efeitos programados.
A Ponte tem, além dos timbres da Introdução, o acréscimo de novas
percussões programadas (que lembram o som de tambores de alfaia em afinação
mais aguda) e do acordeom solando. Na mixagem do acordeom foi utilizada uma
técnica de “pan” (o estéreo), onde o som passa de um auto-falante ao outro, da
direita para esquerda (e vice-versa). A parte B mantém os mesmos timbres da
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Introdução, com o acréscimo da percussão (tambores de alfaia). Há uma pausa
geral de dois compassos no final dessa parte.
Na parte A’, seguem os mesmos timbres da Introdução com acréscimo do
acordeom (fazendo acordes). Na Ponte 2, os timbres são os mesmos da Ponte,
porém as percussões (tambores de alfaia) tocam mais notas; há entrada da guitarra
(com efeito de distorção) e um efeito de backmasking em um dueto vocal de Lenine.
No final da Ponte 2 ele faz vocalizes sobre o terma do acordeom.
Na parte A”, seguem os mesmos timbres da parte A’. A Ponte 3 é igual a
Ponte 2, mas a guitarra é mais presente. A parte B’ tem os mesmos timbres da parte
B, com o acréscimo da guitarra e o acordeom nos compassos 122-124. A parte Final
tem apenas acordeom (os outros instrumentos e programações pausam no
compasso 127).

3.12.3 Andamento e rítmica

O andamento está em 60 bpm, mas há uma variação na parte Final, do
compasso 125 ao 132 para, aproximadamente 100 bpm Do compasso 133 volta o
pulso, aproximadamente, a 60 bpm A fórmula de compasso empregada é binária
(dois por quatro).
O estilo, apesar de indefinido, está próximo do xote (encontrado com maior
clareza na levada do acordeom).

3.12.4 Letra

A letra está dividida em três estrofes (sem contar as repetições):
Tá relampiano, cadê neném?
Tá vendendo drops, no sinal prá alguém
Tá vendendo drops no sinal...
Todo dia é dia, toda hora é hora,
Neném não demora prá se levantar
Mãe lavando roupa, pai já foi embora,
E o caçula chora pra se acostumar
Com a vida lá de fora do barraco,
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Hai que endurecer um coração tão fraco
Prá vencer o medo do trovão
Sua vida aponta a contramão
Tá relampiano, cadê neném? [...]
Tudo é tão normal, todo tal e qual,
Neném não tem hora pra ir se deitar,
Mãe passando roupa do pai de agora,
De um outro caçula que ainda vai chegar,
É mais uma boca dentro do barraco,
Mais um quilo de farinha, do mesmo saco,
Para alimentar um novo João Ninguém,
E a cidade cresce junto com neném
É mais uma boca dentro do barraco [...]
Tá relampiano, cadê neném? [...]

A letra de Relampiano trata do cotidiano de uma família pobre vivendo em
uma cidade grande. A miséria é denunciada no espaço onde vivem e trabalham:
Tá vendendo drops, no sinal prá alguém
Com a vida lá de fora do barraco,
É mais uma boca dentro do barraco,

A desestrutura familiar, trabalho infantil, subempregos e consequente falta de
perspectiva dos envolvidos são apontadas nos versos:

Todo dia é dia, toda hora é hora,
Neném não demora prá se levantar
E o caçula chora pra se acostumar
Com a vida lá de fora do barraco,
Neném não tem hora pra ir se deitar,
Mãe passando roupa do pai de agora,
De um outro caçula que ainda vai chegar,
É mais uma boca dentro do barraco,
Mais um quilo de farinha, do mesmo saco,
Para alimentar um novo João Ninguém,

Os versos “Tudo é tão normal, todo tal e qual”, “Todo dia é dia, toda hora é
hora” e “E o caçula chora pra se acostumar”, demonstram rotina e normalidade,
denunciando que o dia a dia dessa família poderá sempre ser assim, e que o
“normal” é tornar-se insensível acostumando-se com o “inevitável” (MANCINI, 2005,
p. 33). O verso “Hai que endurecer um coração tão fraco” pode estar ligado à frase
creditada ao guerrilheiro argentino Che Guevara, um dos líderes da Revolução
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Cubana (1959): “Hay que endurecer sin perder la ternura jamas”. O verso da canção
reforça, portanto, a resignação da história dessa família, tornando normal o que é
doloroso (MANCINI, 2005, p. 34). Tal ligação entre verso e frase do líder
revolucionário relaciona a letra dessa canção com a educação comunista paterna
que Lenine recebeu.
Apesar da preocupação de algum membro da família com “neném”
(protagonista), devido aos trovões (“relampiano”), demonstrada na frase “Tá
relampiano, cadê neném?”, a mesma é quebrada com a resposta “Tá vendendo
drops, no sinal pra alguém”, que normaliza a ação do personagem. Neném deve
vencer o “medo do trovão”, mesmo que seja na contramão (nesse caso, uma palavra
de duplo sentido que aponta tanto o trânsito, uma vez que neném está vendendo
drops no sinal – semáforo – ou na contramão da vida – tornando-se um ladrão ou
mendigo).
A frase “Mais um quilo de farinha, do mesmo saco” traz também, mais de um
sentido: indica que o caçula que irá nascer será mais um a partilhar a pouca comida
que a família tem, e que será mais um a vivenciar a falta de perspectiva de seus
familiares (“mesmo saco”), tornando-se um “novo João Ninguém”.
Por fim, há também o duplo papel do meio urbano: ao mesmo tempo em que
a cidade sufoca – “E o caçula chora pra se acostumar/ Com a vida lá de fora do
barraco” -, ela é um ganha-pão para sua família – “Tá vendendo drops no sinal...”
(MANCINI, 2005, p. 36). Os problemas, tanto no micro espaço (da família, e mais
especificamente do próprio neném), como no macro (a cidade), só crescem,
tornando assustadora a proporção do crescimento numérico de uma família em meio
ao crescimento da cidade.

3.12.5 Melodia

A tonalidade de Relampiano é lá menor, identificada pelo sol sustenido nos
compassos 14, 21, 27, 50, 54, 57, 63 e 101 (encontrada nas escalas menor
harmônica e menor melódica). A nota fá sustenido dos compassos 20 e 56 também
indicam a escala menor melódica.
São duas as notas fora da tonalidade de lá menor: a nota ré sustenido, que é
uma blue note (escala blues) e aparece nos compassos 20, 55 e 56 e a nota si
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bemol, que indica o modo lá frígio (compassos 24, 60 e 98). No entanto, ambas são
escalas cujo intervalo de terça é menor, caracterizando uma fusão entre escalas
menores que levam praticamente a uma escala cromática.100

3.12.6 Harmonia

Relampiano não possui acordes até o compasso 48. Do compasso 49 ao 64 e
do 95 ao 103, o acordeom é quem executa a seguinte sucessão de acordes: Am7
(Im7)/ Bm7(b5) (IIm7(b5)) E7(b9) (V7)/ Am7 / B7 (V7/V)/ E7 (V7)/ Bm7(b5) E7(b9) /
Am7 / A7 (V7/IV) / Dm7 (IVm7)/ D#º (VIIº/V)/ Am7/ Bm7(b5) E7(b9). Outra sucessão
de acordes aparece nos compassos 89 ao 94: Am7/ Dm7 G7 (V7/bIII)/ C7M (bIII7M)/
F7M (bVI7M)/ Bm7(b5)/ E7(b9) e nos compassos finais (133-136): Am7/ Am/G/ F7M.
As progressões e cadências mais utilizadas são:

Compassos
Maior: 90-91

Cadências

Progressões

-

II V I

À dominante

-

Menor: 50-51, 52-53, 54-55,
58-59, 64-65, 96-97, 102103
56-57

50-51, 52-53, 54-55, 58-59, Perfeita

-

60-61, 64-65, 90-91, 94-95,
96-97, 98-99, 102 e 103.

A escolha da sucessão de acordes foi bastante comum, dentro de
progressões conhecidas. No entanto, há uma boa movimentação em relação às
funções harmônicas.

100

É uma escala cromática “quase completa” porque, se as notas utilizadas na melodia da música
fossem dispostas em sequencia, o resultado seria: lá – lá sustenido (si bemol) – si – dó – ré – ré
sustenido – mi – fá - fá sustenido – sol – sol sustenido, faltando apenas a nota dó sustenido. Todavia,
essa nota aparece como terça do acorde dominante A7, nos compassos 60 e 98.
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3.13 Faixa 11: Eu Sou Meu Guia (Lenine/ Bráulio Tavares)101

Eu Sou Meu Guia é uma das músicas menos apresentadas por Lenine em
shows. Seu conteúdo é rico em metáforas, lembrando elementos de histórias
bíblicas. Segundo Lenine, “o menino descreve o sonho de cada um; esta letra é
autobiográfica” (LENINE, entrevista concedida a Sérgio Pereira em 10/02/2012).

3.13.1 Forma

A música foi composta em forma rondó, com três partes, diferenciando-se do
restante das canções de Na Pressão. Sua divisão mais detalhada se encontra
abaixo:

Introdução | A | B | A’ | B’ | C | Ponte | A’’’ | Final

3.13.2 Timbres

Na ficha técnica constam: voz e violão (Lenine), bombo turco (Naná
Vasconcelos), programação e samplers (Plínio Gomes), baixo (Tom Capone) e loops
de percussão (Marcos Suzano).
A Introdução inicia com dois compassos de percussões programadas
(triângulos), entrando, na sequencia, uma bateria em loops (compassos 3-6; 9-10).
Sons de sintetizador surgem no compasso 7 (até o compasso 10).
Na parte A, entra o violão (nylon, com a corda mi afinada em ré) e a voz; as
percussões continuam, mas a bateria pausa. Na parte B entram novas percussões
(bombo turco, um som metálico que remete a algum objeto de alumínio - como uma
calota de carro - sendo tocado com vassouras - e sinos de som agudo). Todos esses
sons aparecem também nas partes A’ e B’. O único diferencial é que na parte A’ há
um dueto vocal.

101

Cf. APÊNDICE A: Partituras do álbum Na Pressão, p. 166.
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Na parte C, entram novas percussões (ganzá e chocalho) e novos sons
sintetizados de teclado. Na parte Final, entra o baixo e outro timbre de percussão
(sintetizada). Volta a bateria a partir do compasso 87 (parte A’’’) até o compasso
125. Após o canto dos versos da parte A’’’ (com dois efeitos: um delay e o outro
lembrando o som de um rádio de pilha), surgem vocalizes nos compassos 104 até
110 e 115 até 118. Nos compassos 127 até 130 sobram apenas algumas das
percussões e violão. O violão sai no compasso 131 sobrando apenas o som de uma
das percussões (“calota” com vassouras) e o bumbo da bateria (em volume mais
baixo).

3.13.3 Andamento e rítmica

O andamento está em 143 bpm e a fórmula de compasso empregada é
quaternária (quatro por quatro).
A rítmica, sempre antropofágica em Lenine, varia entre o gênero rock, o drum
and bass (mais audível quando entra a levada da bateria - apesar de um andamento
mais lento do que geralmente são compostas músicas nesse estilo) e de forma sutil,
o ijexá, identificado no baixo pedal das tônicas do violão na parte C, marcando os
tempos 2 e 4 com colcheias, como no exemplo abaixo:
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3.13.4 Letra

A letra está dividida em cinco estrofes (sem contar as repetições):

Era um menino com o destino do mundo nas mãos
Olhos no dilúvio e os dedos num violão
Dançam cordilheiras, ondeando, ofegando no ar
Roda, minha vida, se eu quiser posso abrir um mar.
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Trecho escrito por Sérgio Pereira.
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E eu irei em qualquer direção
E voltarei, eu sou meu guia
Parto com a lua derramada no espelho do mar
Cartas de um futuro, tenho o mundo pra se revelar...
Era o outro lado do Sol, e um perfume de fruta e de flor
Roda, minha vida, nas trapaças do Criador
Quando o sol vem brilhar
E um resto de estrela da noite clareia a manhã
Terra e sol, vento e mar
O segredo que eu trago guardado no meu talismã
Era um menino com o destino do mundo nas mãos
Olhos no dilúvio e os dedos num violão
Era o outro lado do Sol, e um perfume de fruta e de flor
Roda, minha vida, nas trapaças do Criador
E fui até o outro dia...

Parte da educação de Lenine é cristã, a partir da vivência com sua mãe,
católica convicta e também do convívio com seu pai, que teve formação como
sacerdote católico antes de se tornar um militante comunista. Em seu site (link “bio”),
Lenine escreveu: “É curioso como a pan-religiosidade da minha família, crença em
Deus de uma parte e no homem, de outro, me preparou para uma visão meio
ritualística da arte, da vida.”
Em certa medida, essa educação cristã se encontra no vocabulário da letra de
Eu Sou Meu Guia, lembrando textos bíblicos, como a história da Arca de Noé, em
Gênesis 7, Moisés abrindo o Mar Vermelho em Êxodo 14.21 e a palavra “Criador”,
com a letra inicial maiúscula, encontrada em vários versículos bíblicos, sendo um
deles, Jó 36.3.
Outras, como “Era um menino com o destino do mundo nas mãos” remetem
à visão de mundo cristã, onde Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador (1 João
4.14). Nos textos bíblicos, Jesus Cristo é o justo juiz e em suas mãos está o destino
da humanidade.
Em outro verso, “Dançam cordilheiras, ondeando, ofegando no ar”, nota-se a
possível ligação com o livro dos Salmos, em especial com o versículo 104.32. Por
vezes, lê-se nos Salmos que a natureza exalta seu Criador.
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Assim como Deus se fez homem e viveu entre os homens, a Bíblia afirma que
Jesus voltará uma segunda vez, como um “relâmpago que sai do Oriente e se
mostra no Ocidente” (Mateus 24.27). Esse versículo se liga ao verso “E eu irei em
qualquer direção, E voltarei”. Nas palavras de Jesus Cristo, ele é “o caminho” (João
14.6a) remetendo à frase seguinte: “Eu sou meu guia”. No verso “tenho o mundo pra
se revelar...”, não há diretamente na Bíblia, um versículo bíblico sobre isso. Mas
dentro da visão de mundo cristã, esse era o plano de Deus: dar ao mundo seu único
Filho (1 João 5.11), como forma de revelar seu amor. No último verso, “E fui até o
outro dia...”, a lembrança é em relação ao fato de Jesus, após três dias de sua
morte, ter ressuscitado (Atos 10.40).
Trecho da letra

Texto bíblico (aproximado)

Olhos no dilúvio [...]

Noé tinha seiscentos anos de idade quando
as águas do Dilúvio vieram sobre a terra
(Gênesis 7.6).

[...] se eu quiser posso abrir um mar.

Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
e o Senhor afastou o mar e o tornou em
terra seca, com um forte vento oriental que
soprou toda aquela noite (Êxodo 14.21).

Roda, minha vida, nas trapaças103 do Vem de longe o meu conhecimento;
atribuirei justiça ao meu Criador (Jó 36.3).
Criador
“Era um menino com o destino do mundo E vimos e testemunhamos que o Pai enviou
seu Filho para ser o Salvador do mundo (1
nas mãos”
João 4.14).
“Dançam cordilheiras, ondeando, ofegando Ele olha para a terra, e ela treme, toca os
montes, e eles fumegam (Salmos 104.32).
no ar”
“E eu irei em qualquer direção, E voltarei,”

Porque assim como o relâmpago sai do
Oriente e se mostra no Ocidente, assim será
a vinda do Filho do homem (Mateus 24.27).

“eu sou meu guia”

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a
verdade e a vida.” (João 14.6ª).

“tenho o mundo pra se revelar...”

E o testemunho é este: que Deus nos deu a
vida eterna; e esta vida está em seu Filho (1
João 5.11).
Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e
fez que ele fosse visto (Atos 10.40).

“E fui até o outro dia...”
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O termo “trapaças” é uma crítica dos compositores à história de Jesus Cristo e, portanto, não
reflete a cosmovisão cristã. Mas está explícito nesse verso que há uma relação com as histórias
bíblicas.

114

3.13.5 Melodia
A tonalidade de Eu Sou Meu Guia está em sol maior. Nas partes B e B’ ao ser
cantado o verso: “E eu irei em qualquer direção”, a tonalidade se torna homônima
(notas si bemol e fá natural), ou seja, vai para sol menor, nos compassos 27 e 53,
assim como o verso seguinte: “E voltarei, eu sou meu guia” (compassos 31 e 57).
Na parte B (compasso 34) temos a nota fá natural que poderia trazer um
choque com a nota fá sustenido do acorde D(add11). No entanto, é justamente
nesse momento que ocorre uma pausa de semínima pontuada no violão, evitando o
choque intervalar de 2ª menor.

3.13.6 Harmonia

A harmonia dessa canção tem, em boa porção de seu arranjo, um baixo pedal
na nota ré e a maioria dos acordes de função dominante. O primeiro bloco de
acordes é: D7sus4(9)104 (V7sus4)/ D(add11) (V)/ Gsus4 (Vsus4/IV)/ G (I)/ A/G
(V7/IV)/ G7M (I7M). O segundo bloco de acordes, das partes B e B’, tem, além de
alguns acordes do bloco anterior, Fsus4 (Vsus4/bIII)/ F (V/bIII). Na parte C, temos o
terceiro bloco de acordes com: D7 (V7)/ G/D (I)/ D (V)/ D7(9) (V7).
São duas as cadências que aparecem em Eu Sou Meu Guia: deceptiva
diatônica (V/IV – I e V/bIII – V/IV) e imperfeita (V – I/ 2ª inversão), portanto, temos
pouca movimentação harmônica funcional nessa canção.
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Apesar dos dois acordes D7sus4(9) do violão terem a mesma cifra, sua distribuição intervalar é
diferente. O primeiro tem a seguinte distribuição intervalar (da nota mais grave para a mais aguda): 14-b7-9, enquanto o segundo tem: 1-9-4-b7.
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3.14 Faixa 12: Paciência (Versão Vila Madalena)

Não há mudanças significativas em relação à 1ª versão (faixa 3). Apenas o
tempo da faixa diminuiu (em relação à parte Final, de 4:43 da 1ª versão para 4:05
desta 2ª versão) e dois instrumentos a mais: guitarra (Kika), com efeito de distorção
e uma nova programação de bateria (Mu Carvalho), mais linear ritmicamente e em
volume mais alto, deixando a versão mais “pesada”.
Possivelmente milhares de ouvintes “impacientes” desligaram seus discplayers ou tocadores de MP3 antes de ouvir um pequeno trecho incidental, após
uma pausa entre os minutos 4:05 e 4:35, quando inicia o seguinte canto à capela,
com efeito drive e delay na voz de Lenine, chamado Epílogo (até o final da faixa, em
4:47). A letra de Epílogo está relacionada à canção Meu Amanhã (Intuindo o Til) e
sua letra se encontra no fundo de caixa do CD105:

Meu Mao, minha mão
O que é now, o que é não
Meu pau, e meu pão
Santo Graal e meu grão

105

Cf. ANEXO A: Arte gráfica do álbum Na Pressão, p. 178.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

E pra entender o Brasil, há que
se ouvir muitos depoimentos.
Lenine

A canção, seja ela em qual gênero e estilo tenha sido composta, tem como
uma de suas características, ser uma crônica de seu tempo, uma fotografia histórica.
Um dos motivos de termos escolhido Lenine como exemplo relacionado ao conceito
da antropofagia se deu pelo fato dele ser um artista consciente de seu papel
“cronista” e “fotógrafo”:
E ouso achar que minha música tem a ver com o que você faz: reportagem. [...] É como se fosse uma fotografia daquele momento. É
um documento histórico. A gente está construindo essa materialidade
do que é o hoje com essas referências que cada um põe, com os
depoimentos de cada um (EVANGELISTA, 2011).

Estudar o conceito da antropofagia musical amplia os horizontes relacionados
à música e História do Brasil, podendo trazer novas reflexões e importantes
questões que falam diretamente sobre o modo de vida e cotidiano do brasileiro,
explicitando parte de sua história cultural. Além disso, nossa escolha sobre o
conceito da antropofagia se deu pelo fato da academia ter explorado pouco o
assunto no que tange à música produzida no Brasil após os anos 1970.
Ao longo de nossos estudos para essa dissertação constatamos que a
antropofagia se mantém viva nas obras dos compositores populares brasileiros,
podendo ser considerada como o elemento de amálgama da música popular feita
aqui. A antropofagia é, portanto, um conceito possível não só para estudar os
modernistas e tropicalistas, mas também para investigar as produções da música
popular do Brasil desde seus primórdios até a atualidade. Não tivemos a pretensão
de esgotar as possibilidades de interpretação a respeito do conceito, mas chamar a
atenção sobre sua permanência na arte musical brasileira.
Outra hipótese que levantamos, a de Lenine ser exemplo dessa antropofagia
musical praticada no Brasil, também se confirmou. Suas canções são fruto de
constantes combinações entre elementos musicais oriundos de várias partes do
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mundo. Sua discografia e em especial, o álbum Na Pressão confirmam isso. A esse
respeito, Lenine disse:
Dizem que a minha música agrega manifestações brasileiras e de
outras partes do mundo. Que o meu som não tem limites. Gosto de
acreditar que isso seja verdade. Sou brasileiro, mas também sou do
mundo (MERTEN, 2010).

Essa talvez seja uma das respostas para Lenine ter alcançado sucesso tanto
no Brasil como em outros países como França, Cuba e Japão. Porém, não
descartamos a possibilidade de sua ascensão ter tido início com a propagação de
algumas de suas gravações em novelas106, colaborando para que sua música fosse
conhecida de forma mais ampla, tanto pela mídia e indústria fonográfica como pelos
artistas e público, dentro e fora do país.
O jornalista e crítico Luís Antônio Giron chamou Lenine de “o maior
compositor da MPB contemporânea” (MAGALHÃES, 2003, p. 96). Pensando na
enorme gama de artistas - conhecidos e desconhecidos - do Brasil, é claro que
Giron exagerou ao nomear quem quer que fosse como “o maior compositor”. Por
outro lado, Lenine também tem seus detratores, como é o caso dessa matéria
publicada pela revista Veja (31/08/2005):

Todo gênero musical tem seu ciclo de vida. Em geral eles nascem,
crescem e, em vez de desaparecer, se fossilizam. A MPB atingiu
esse estágio há algum tempo. Seus últimos lampejos de
transformação se deram nos anos 70 [...] Aquela década foi a última
em que duas gerações legitimamente inovadoras trabalharam juntas:
Tom Jobim, João Gilberto e companhia, um pouco mais velhos, de
um lado; Chico Buarque, Caetano Veloso e quejandos, um pouco
mais jovens, de outro. Depois desse ponto houve apenas reciclagem
de ideias – com maior ou menor talento. [...] Como revolucionários,
eles [Lenine, Zeca Baleiro, Pedro Luis e Chico César] são grandes
tradicionalistas (MARTINS, 2005, p. 120-121).

Em concordância com Martins, Martha Ulhôa entende que houve apenas
duas fases distintas de “autonomia da música brasileira”:

De maneira resumida poderíamos dizer que o projeto de autonomia
da música brasileira tem duas fases distintas, ambas ligadas ao
Modernismo: uma primeira fase na música erudita, começando com
a Semana de 1922 e se fortalecendo com os modernistas em torno
106

Cf. APÊNDICE D: Gravações de Lenine em novelas, p. 173.
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de Mário de Andrade; e uma segunda fase deflagrada pelo
movimento da Bossa Nova e radicalizada pelos Tropicalistas na área
da música popular (ULHÔA, 1997, p. 06).

Mas, fica uma questão: será que após a década de 1970 não houve uma
terceira vaga nesse projeto de “revolução” e “autonomia”, encabeçado por outros
compositores? Artistas como Djavan, Egberto Gismonti, Guinga e outros mais
recentes como Chico Pinheiro, Marcelo Camelo e o grupo 5 a Seco não são
facilmente encaixados nos rótulos empregados pelo mercado. Lenine, por exemplo,
ao ser entrevistado pelo jornal The New York Times, definiu sua música como
“marginal” e sua atuação como a de um “camaleão”.107 É fato que essas definições
valem para ele e diversos outros compositores brasileiros surgidos pós anos 1970.
Em nossa pesquisa notamos também que Lenine e os artistas pós anos 1970
são chamados erroneamente de “filhos da Tropicália” ou “neotropicalistas”. Há
diversos aspectos em suas obras que mostram um afastamento significativo dos
compositores tropicalistas (e seu contexto histórico). Entendemos que esse
reducionismo pode criar um entrave para que novas pesquisas sejam feitas a
respeito desses e de outros compositores, fazendo com que se perca a
oportunidade de se conhecer mais a respeito das singularidades da música e da
história cultural brasileira. O Mangue beat, por exemplo, é apenas um exemplo de
uma reunião de artistas inventivos, que trouxeram novos ares para a música
brasileira após os anos 1970.
Citando Chico Science e o Mangue beat como exemplo, Magalhães (2003, p.
95) retoma Ezra Pound e sugere alguns termos que podem se encaixar para esses
artistas:

A tensão inventiva marcava o lugar de Science como um
Inventor, para citar a expressão introduzida por Augusto de
Campos na discussão da música brasileira [...] O conceito vem
de Ezra Pound. Em sua tipologia de seis termos, dirigida ao
campo literário, Pound assinala que os inventores seriam
“homens que descobriram um novo processo ou cuja obra nos
dá o primeiro exemplo conhecido de um processo”. Por outro
lado, os mestres seriam os que “combinaram um certo número

107

“Lenine says that his music is on "the third bank of the river." He is proud to call himself "marginal."
[…] He compares himself to a chameleon, always changing colors” (ZWERIN, 2000). “Lenine diz que
sua música é sobre ‘a terceira margem do rio.’ Ele tem orgulho de se entitular ‘marginal’. [...] Lenine
se compara a um camaleão, sempre mudando de cor.”
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de tais processos e que os usaram tão bem ou melhor que os
inventores” (POUND, 1990, p.42).

Revolucionários, autônomos, inventores, mestres ou não, Lenine e esses
artistas “predadores” estão ligados pela mesma veia: a antropofagia, cultivada desde
sempre na música popular do Brasil.
Sendo um dos atributos da antropofagia a renovação e possuindo a música
brasileira um alto grau de diversificação, esperam-se novidades musicais
inesperadas.

Por

isso,

Lenine,

antropófago

assumido,

quer

agora

uma

contrarrevolução: "Já assimilamos tudo de fora. Agora puseram o computador na
mão dos índios, e os estrangeiros vão ter de nos deglutir também" (EDUARDO,
2010). Antropofagia ad aeternum?
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GLOSSÁRIO

Backmasking: é a tradução de “mascaramento reverso”, em inglês. É uma técnica
de colagem musical feita em estúdio, onde a música, trecho ou timbre é tocado ao
contrário. Suas primeiras utilizações se deram na música concreta. No rock, um dos
primeiros a utilizar a técnica foi Frank Zappa, na música Mother People, do álbum
We´re only in it for the money (1968).
Balada: no sentido de “ballad-concert”, ou seja, não há o emprego das
características das baladas relacionadas à canção folclórica europeia, que surgiu por
volta do século XVII, de forte elemento narrativo, sem repetição melódica dentro das
quatro ou mais estrofes que geralmente comportava. A partir do final do século XVIII
essa forma passou a ser muito utilizada na música popular norte-americana, sendo
usada para representar qualquer tipo de “canção sentimental” (GROVE, 1994, p. 678).
Banda de pífanos: existem várias no Brasil, em especial na região Nordeste. Essa
formação musical trabalha geralmente com música instrumental e entre seus
instrumentos se encontram as flautas pífanos (também chamadas de “pífaros” ou
“pifes”; derivada do flautim, é feita de madeira, com seis orifícios), sendo dois deles
os principais e as percussões zabumba, surdo, tarol e bumbo. O grupo musical de
pífanos e percussões mais longevo foi criado pelo zabumbeiro Manoel Biano, em
1924, na região de Mata Grande (AL) e o acompanhamento nas flautas e percussão
era feito por seus dois filhos, Benedito e Sebastião (compositor de O Boi). Em 1939,
a família se mudou para Caruaru (PE), onde batizaram o grupo de “Banda de
Pífanos Zabumba de Caruaru” (que depois passou a se chamar apenas “Banda de
Pífanos de Caruaru”). Seu primeiro disco foi gravado em 1971; contam hoje com
sete álbuns gravados e um sexteto (OVERMUNDO).
Bebop: estilo do jazz norte-americano que teve início em meados de 1940, com
formações instrumentais menores do que as praticadas nas décadas anteriores
(orquestras de jazz ou big bands), com trios, quartetos e quintetos. Atonalidade nas
melodias e improvisações complexas são características do estilo. Alguns dos
principais compositores dessa corrente são Charlie Parker e Dizzie Gillespie.
Big Bang: teoria onde alguns cientistas afirmam que toda a matéria existente no
universo foi formada nas estrelas graças à fusão de átomos de hidrogênio que se
transformaram em outros tipos de elementos (STRICKLAND).
Capoeira: jogo introduzido no Brasil pelos negros bantos de Angola e desenvolvido
em Salvador, no Rio de Janeiro e no Recife. Geralmente praticada ao som das
percussões berimbau, ganzá, pandeiro e caxixi (GROVE, 1994, p. 168).
Clube da Esquina: não remete a um clube ou sede. Se refere ao fato de vários
encontros de Milton Nascimento e os Borges ocorrerem em uma esquina da cidade
de Belo Horizonte (MG), entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis (DOLORES, 2006,
p. 293-294).
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Compacto (CP): é um tipo de disco vinil menor, criado em 1948, pela gravadora
estadunidense Columbia, com 12 polegadas e 33 e 1/3 ou 45 rotações por minuto,
geralmente apenas com duas músicas, uma de cada lado (quando havia apenas
uma música era também chamado de single). Foi muito utilizado pela indústria
fonográfica para confirmar comercialmente se o artista iria realmente fazer sucesso,
uma vez que sua produção demandava menor investimento financeiro.
Drum and Bass: tradução de “bateria e baixo”, em inglês. É um estilo dentro do
gênero de música popular eletrônica. Surgiu no final dos anos 1980 e tem em suas
levadas, influência do reggae, rock, funk e rap. Suas características principais são o
andamento rápido (por volta de 160 bpm) e o destaque para o baixo e a bateria.
Embolada: improvisos feitos em duo por cantadores do Nordeste brasileiro
acompanhados por pandeiros em ritmo frenético, respondendo seu “rival”, num
desafio. Um de seus expoentes é Manezinho Araújo.
Envelope filter: também chamado de “auto-wha” é um pedal de efeito utilizado
geralmente em guitarras e baixos elétricos, cujo timbre, em certas freqüências,
lembra a sítar (instrumento de cordas indiano). Foi muito utilizado nos gêneros funk
e rock na década de 1970.
Funk-rock: como o próprio nome indica é uma mistura de dois gêneros musicais,
ambos originados nos Estados Unidos. Surgiu em meados da década de 1970
através de bandas como Parliament e Funkadelic.
Gaita: é a sanfona ou acordeom. O termo é utilizado para este instrumento no Sul
do Brasil.
Gravadoras independentes: também chamadas de indies (abreviação de
independents) tiveram um tímido início na década de 1970 no Brasil. Em 1990,
cresceram bastante com a crise das majors. Com poucos recursos, diversos
pequenos empresários e artistas montaram suas próprias gravadoras e selos
(segmentações nos catálogos das gravadoras), criando um poderoso mercado
paralelo à tradicional indústria do disco nas décadas seguintes. Segundo dados do
Sebrae/ ESPM, em 2008, o Brasil já contava com mais de 400 produtoras ou selos
independentes nos mais variados nichos (pequenos segmentos de mercado com
características bastante distintas, desde geográficas e sociais até comportamentais)
(SEBRAE/ESPM, 2008, p. 24).
Groove: termo geralmente relacionado ao baixo e bateria e significa fraseado curto,
repetitivo e dançante, associado aos gêneros populares funk e soul.
Heavy metal: quando Led Zeppelin despontou no final dos anos 1960, a
terminologia hard rock e heavy metal eram usadas como sinônimos, para bandas
como Deep Purple e Black Sabath (além do Zeppelin). No entanto, em meados dos
anos 1970, o termo heavy metal passou a distinguir um estilo específico dentro do
rock, através de bandas como Iron Maiden, que utilizava um som mais agressivo,
sem suingue (balanço sincopado) e sem a influência característica do blues, sendo
estes dois últimos fatores bastante comuns nas bandas de hard rock. Além disso, os
efeitos de distorção na guitarra do hard rock também eram mais amenos.

130

Ijexá: ritmo afro-brasileiro, geralmente identificado com rituais do candomblé. O
grupo mais famoso relacionado ao estilo é o Afoxé Filhos de Gandhi, da Bahia.
Loop: é a repetição de um sample, recurso muito utilizado na música popular.
Masterização: ocorre após a mixagem e tem três objetivos principais: nivelar o
volume das faixas, colocá-las na ordem que estarão no CD e, se necessário,
aumentar uma ou outra frequência (grave, média ou aguda) a fim de valorizar as
vozes, efeitos ou instrumentos participantes.
Mixagem: basicamente é um processo pós gravação onde há edição de partes,
acréscimo de efeitos e ajustes de equalização e volume.
MP3: padrão de compressão de arquivos digitais de áudio.
Platinela: cada uma das chapas metálicas que se encontram ao redor do pandeiro.
Rabeca: ou “pochette”, é um tipo de violino de construção mais rústica.
Rap: música estadunidense ligada ao movimento do Hip Hop. O vocal do rap tem
como característica principal ser um canto falado, como em um discurso, o que vai
de encontro às suas temáticas geralmente associadas à crítica social.
Repente: ou “desafio”, é uma forma musical executada pela figura do “cantador”
(correspondente direto dos antigos menestréis, músicos seculares profissionais que
viveram no Medievo europeu entre os séculos XII e XVII – GROVE, 1994, p. 163;
595). No Brasil, esta forma popular é trabalhada, geralmente, sobre um acorde e a
poesia rimada, feita de forma improvisada (daí vem o termo, “de repente”).
Característico no Nordeste e Sul brasileiros, são vários os seus estilos (coco de
embolada, entoada, toada entre outros).
Riff: tema curto, repetitivo e geralmente tocado na introdução de gêneros e estilos
populares como o blues eletrificado, o jazz fusion, o hard rock e outras vertentes do
rock.
Rondó: forma musical clássica de origem europeia surgida no século XVII que utiliza
geralmente a sequencia A B A C A. Sendo as partes B e C, contrastantes em
relação às partes A, que é o tema principal (BENNETT, 1986, p. 51). No Brasil, o
gênero popular brasileiro choro utiliza essa mesma forma.
Rubato: tradução de “roubado”, em italiano; é o andamento ampliado além daquele
matematicamente disponível na fórmula de compasso, retardando, prolongando ou
ampliando o tempo das figuras rítmicas (GROVE, 1994, p. 805).
Rumba: gênero musical cubano influenciado pela música flamenca (Espanha) e de
povos africanos.
Sampler: é um equipamento eletrônico capaz de gravar e armazenar sons (sample)
de forma digital, criando uma biblioteca virtual de fragmentos musicais ou ruídos.
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Slide: termo da música popular que remete à técnica de “deslizar” ou “escorregar”.
Na música clássica se refere ao glissando.
Soul: música popular estadunidense surgida na década de 1960, herdeira direta das
primeiras manifestações musicais populares dos Estados Unidos, como o gospel.
Marvin Gaye e Ray Charles são alguns de seus principais expoentes.
Standards: músicas (com ou sem letra) tradicionais e muito conhecidas do gênero
jazz.
Surround: é uma técnica de áudio para deixar o som mais “real”, bastante utilizada
em salas de cinema e teatros para criar ambiência. Um dos tipos de surround mais
utilizados atualmente é aquele que envolve uma distribuição de caixas de som, dos
lados, à frente e atrás dos ouvintes, criando a possibilidade da simulação de um
ambiente com sons vindos de várias direções.
Tambor de alfaia: instrumento de percussão cujas peles são presas por cordas,
podendo ter afinações variadas. Típico no maracatu pernambucano e bastante
utilizado em festas religiosas e folclóricas no Nordeste brasileiro.
Tarol: instrumento de percussão da família das caixas (caixa clara), que conta com
uma afinação geralmente mais aguda. Bastante utilizada em festas folclóricas
brasileiras como o maracatu de Pernambuco e o carnaval do Rio de Janeiro
(GROVE, 1994, p. 931).
Vinil: chapa redonda, de ebonite ou de outro material, onde se gravam os sons para
reproduzi-los nos toca-discos. Junto com os compactos e fitas K7 eram a maneira
como se ouvia música antes do advento do CD e MP3. São utilizados também como
recurso dos DJs para criarem texturas rítmicas, colagens e sonoridades a partir de
ruídos.
Xote: é um estilo musical nordestino, ligado ao gênero forró. Alguns estudiosos
dizem que a palavra é uma corruptela da polca escocesa, o schottische, dança que
chegou ao Brasil por volta de meados do século XIX, e foi adotada pelos chorões
(GROVE, 1994, p. 838).
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APÊNDICE A – PARTITURAS DO ÁLBUM NA PRESSÃO
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APÊNDICE B - DISCOGRAFIA DE LENINE108

108

Álbum

Ano de
lançamento

Parceria

Distribuição

Formato

Baque Solto

1983

Lula
Queiroga

Polygram

LP

Baque da
Era

1984

-

Polygram/Philips

CP

Olho de
Peixe

1993

Marcos
Suzano

Velas

CD

O Dia em
que
Faremos
Contato

1997

-

Sony BMG

CD

Na Pressão

1999

-

Sony BMG

CD

Falange
Canibal

2002

-

Sony BMG

CD

InCité

2004

-

Sony BMG

CD

Acústico
MTV

2006

-

Sony BMG

CD

Breu

2007

Grupo Corpo

Independente

CD

Labiata

2008

-

Universal

CD/ LP/
Pendrive

Lenine.doc Trilhas

2010

-

Universal

CD

Chão

2011

-

Universal

CD

Parte da tabela foi extraída de Santos (2011, p. 139).
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APÊNDICE C – VIDEOGRAFIA DE LENINE

DVD

Ano de
lançamento

Parceria

Distribuição

InCité

2004

-

Sony BMG

Acústico
MTV

2006

-

Sony BMG

Breu

2007

Grupo Corpo

Independente

Continuação

2013
(previsão de
lançamento)

-

Sem definição
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APÊNDICE D – GRAVAÇÕES DE LENINE EM NOVELAS109

Ano

Novela

Canal

Canção

Diretor (a)

1990 - 91

Lua Cheia de
Amor

Globo

Alpinista Social

Roberto Talma

1990 - 91

A História de
Ana Raio e Zé
Trovão

Manchete

As Voltas que o
Mundo Dá

Jayme Monjardim
Roberto Naar
Marcos Schechtman
Marcelo Travesso
Henrique Martins

1998

Era Uma Vez

Globo

Dois Olhos
Negros

Jorge Fernando
Rogério Gomes
MarceloTravesso
Fabrício Manberti

1999-00

Vila Madalena

Globo

Paciência

Jorge Fernando
Roberto Naar

2000-01

Bambuluá

Globo

Bambuluá

Marcio Trigo
Marcelo Zambelli
Pedro Vasconcelos

2001

Estrela Guia

Globo

Vieste

Denise Saraceni

2001-02

As Filhas da
Mãe

Globo

Mero Detalhe

Jorge Fernando

2001-02

O Clone

Globo

O Silêncio das
Estrelas

Jayme Monjardim

2003

109

Agora é Que
São Elas

Globo

Agora é que
São Elas

Marcos Schechtman
Roberto Talma

Parte da tabela foi extraída de Santos (2011, p. 140). Essa tabela não pretende esgotar todas as
novelas que tiveram participações de Lenine em suas trilhas sonoras, mas apenas servir como
exemplo de seu grande envolvimento no meio televisivo. Lenine trabalhou também com séries,
minisséries, programas infantis e outros formatos para a TV brasileira.
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2005

América

Globo

Vida de Viajante

Jayme Monjardim

2005-06

Belíssima

Globo

Do It

Denise Saraceni
Luiz Henrique Rios

2006-07

Pé na Jaca

Globo

Tudo por Acaso

Ricardo Waddington

2007-08

Sete Pecados

Globo

Não Faz Mal a
Ninguém

Jorge Fernando

2008-09

A Favorita

Globo

É o Que Me
Interessa

Ricardo Waddington

2008-09

Chamas da
Vida *

Record

Hoje eu Quero
Sair Só

Edgard Miranda

2009

Caminho das
Índias

Globo

Martelo Bigorna

Marcos Schechtman

2009-10

Viver a Vida

Globo

O Último Pôr do
Sol

Jayme Monjardim

2009-10

Cama de Gato

Globo

2010

Passione

Globo

Aquilo que Dá
no Coração

Denise Saraceni

2010-11

Ti Ti Ti

Globo

Crença

Jorge Fernando

2011

Cordel
Encantado

Globo

Candeeiro
Encantado

Amora Mautner

2012

Amor Eterno
Amor

Globo

O Silêncio das
Estrelas

Rogério Gomes
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APÊNDICE E – OS VÍDEOS DE LENINE MAIS VISTOS NO YOUTUBE110

110

Música

Visualizações

Programa

Paciência

3.228.716

InCité

Paciência

2.812.304

Video clipe c/
fotos

Hoje eu Quero Sair Só

1.609.999

Acústico MTV

Jack Soul Brasileiro

902.542

Acústico MTV

O Último Pôr do Sol

673.769

Acústico MTV

É o Que me Interessa

613.570

Estúdio Trama

Todas Elas Juntas num Só Ser

496.522

DVD InCité

Aquilo que Dá no Coração

448.761

Vídeo c/ fotos

Tudo por Acaso

329.529

Acústico MTV

Miedo

311.135

Acústico MTV

Dois Olhos Negros

300.085

Acústico MTV

Martelo Bigorna

277.928

Somente áudio

O Silêncio das Estrelas

225.866

Acústico MTV

A Rede

192.704

Acústico MTV

O que é Bonito

167.478

Acústico MTV

Na Pressão

165.498

Acústico MTV

Magra

141.071

Estúdio Trama

O Homem dos Olhos de Raio x

101.710

Estúdio Trama

Disponível em: <www.youtube.com>. Acesso em: 22/10/2012.
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ANEXO A – ARTE GRÁFICA DO ÁLBUM NA PRESSÃO

Capa

Encarte, p. 01

Jack Soul Brasileiro, encarte, p. 02

Na Pressão, encarte, p. 03

Paciência, encarte, p. 04

Meu Amanhã (Intuindo o Til), encarte, p. 05
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A Rede, encarte, p. 06

Tubi Tupy, encarte, p. 07

A Medida da Paixão, encarte, p. 08

Alzira e a Torre, encarte, p. 09

Rua da Passagem (Trânsito), encarte, p. 10

Relampiano, encarte, p. 11
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Eu Sou meu Guia, encarte, p. 12

Ficha técnica, encarte, p. 13

Encarte, p. 14

Encarte, p. 15

Fundo de caixa

Detalhe do fundo de caixa
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Rótulo do CD

Contracapa

