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RESUMO
A indústria fonográfica envolve uma cadeia produtiva que abarca inúmeras áreas e gera
muitos postos de trabalho. Uma dessas áreas é a gravação de áudio, que perpetua a produção
musical de sua época para as gerações seguintes. Com o desenvolvimento tecnológico, o que
era um processo de alto custo financeiro tornou-se cada vez mais acessível para músicos em
geral. Conhecer a evolução tecnológica nessa área e como isso influenciou a produção e
distribuição de músicas de artistas locais é de suma importância para entender parte da cultura
musical do Estado. Percebeu-se, então, a necessidade de empreender uma pesquisa que
envolvesse a problemática da produção de discos de músicos sergipanos. Foram escolhidos
quatro registros fonográficos: dois da década de 1980 e dois atuais, da década de 2010. Esse
estudo comparativo teve a intenção de identificar as diferenças e semelhanças nos processos
de produção musical ocorridos em dois períodos distantes e envolveu pesquisa bibliográfica,
entrevistas, pesquisa de fontes documentais através dos encartes e fichas técnicas dos discos
abordados, consulta a matérias de jornais e da internet. O resultado da pesquisa demonstra que
os aspectos inerentes à produção musical em Sergipe sofreram transformações substanciais ao
longo de 30 anos, acompanhando o desenvolvimento tecnológico e adequando-se aos novos
paradigmas do mercado de discos após a decadência do modelo que configurou a indústria
fonográfica no século XX.
Palavras-chave: produção de discos em Sergipe; indústria fonográfica; produção musical
independente.
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1. INTRODUÇÃO

Discos sempre me interessaram, desde a adolescência. Como amante da música popular
em geral e colecionador de LPs e CDs, naturalmente me aprofundei sobre a história da música
pop contemporânea, lendo livros, biografias, revistas especializadas, colunas e cadernos
culturais de grandes jornais etc. Com o advento da internet também passei a ler sobre o
assunto em websites, portais e blogs, bem como a ouvir música no formato mp3, no entanto
sem abandonar formatos antigos e considerados “obsoletos”.
Por outro lado, meu interesse pela produção cultural sergipana aflorou a partir do
momento em que passei a trabalhar no ambiente musical local, há quase 20 anos, batalhando
com trabalhos autorais na música popular (Maria Scombona), no rock (Snooze) e mais
recentemente na música instrumental (Ferraro Trio, Quarteto Clube do Jazz). Os palcos e os
estúdios passaram a ser parte dessa realidade na primeira metade dos anos 1990, após alguns
anos de estudo do meu instrumento, a bateria.
Minha primeira experiência em estúdio foi em 1995, e a partir de então passei a me
interessar pelo mundo das gravações de áudio e da produção de discos, bem como sobre o
passado recente dos instrumentistas e compositores sergipanos, as dificuldades para gravar
um disco em suas épocas, imaginando como funcionavam as coisas em tempos onde as
informações eram escassas e os meios de obtê-las eram bem diferentes e mais difíceis. O
advento da informática e a tecnologia da informação eram um sonho distante, a era digital se
aproximava, mas os estúdios funcionavam analogicamente até o fim da década de 1980, com
sistemas de gravação que caíram em desuso, mas que registraram parte do acervo musical e
artístico dos artistas sergipanos.
Sempre que havia oportunidade de conversar com músicos mais experientes e de
gerações passadas, procurava saber sobre o cenário musical, a tecnologia disponível e como
registravam seus trabalhos em épocas de improviso e falta de acesso a equipamentos
sofisticados. A curiosidade sobre o assunto e a vontade em desvendar o passado recente da
música sergipana em relação ao fenômeno da gravação de áudio me motivaram a realizar a
presente pesquisa, no intuito de compreender melhor e mais profundamente a cultura musical
da cidade onde atuo profissionalmente, especialmente no que concerne à produção de discos.
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Esse trabalho pretende, enfim, descobrir de que forma eram produzidos os discos na
cidade de Aracaju em dois momentos distintos: na década de 1980 – quando ainda havia a
necessidade de sair do Estado para se produzir um trabalho fonográfico profissional e o
suporte físico do produto final era o vinil – e nos dias atuais, onde o acesso à tecnologia de
gravação ficou mais democrático e barato, possibilitando a realização das etapas da produção
fonográfica dentro do próprio Estado. Comparando esses dois momentos históricos
específicos, buscamos entender melhor como se configurava o processo de produção de
discos em Aracaju nos anos 1980 e como está acontecendo esse processo nos dias atuais, na
era digital.
O objeto de pesquisa engloba personagens humanos envolvidos na produção de dois
discos sergipanos relevantes da década de 1980 (Viagem Cigana, do Grupo Cataluzes, de
1983, e Cajueiro dos Papagaios, LP coletivo de Lula Ribeiro, Paulo Lobo e Irineu Fontes,
lançado em 1986) e dois discos da recente lavra de artistas locais: The Baggios (2011), estreia
em CD do grupo sancristovense The Baggios, e Rubens Lisboa Por Tantas Vozes (2011),
quinto trabalho fonográfico do compositor Rubens Lisboa. Dois motivos principais pesaram
na escolha desses personagens: a autoria de obras reconhecidamente importantes para a
música local e a facilidade de acesso desse pesquisador às fontes.
Após uma breve revisão da literatura sobre a história da indústria fonográfica, passamos
para um relato da música popular sergipana no século XX até os dias atuais, com ênfase na
produção fonográfica a partir da década de 1980, quando os artistas locais passaram a fazer
seus discos cuidando efetivamente de todas as etapas de produção, independente de vínculos
com gravadoras do eixo Rio-São Paulo, como acontecia nas décadas anteriores com artistas
sergipanos como Clemilda, Josa, José Augusto e João Mello, entre outros ligados às
gravadoras de médio porte.
Além das entrevistas semi-estruturadas feitas com os personagens (fontes orais), a
coleta de dados contou ainda com a pesquisa de fontes documentais através dos encartes e
fichas técnicas dos discos abordados, consulta a matérias de jornais e da internet, e pesquisa
de fontes bibliográficas. As entrevistas com músicos, técnicos e historiadores foram gravadas
e posteriormente transcritas.
A organização e análise das informações colhidas foram feitas em três etapas:
 Organização e interpretação dos dados sobre a produção de 2 discos dos anos 1980;
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 Organização e interpretação dos dados sobre a produção de 2 discos produzidos e
lançados entre 2010 e 2011;
 Comparativo do processo de produção de discos em Aracaju nos anos 1980 com os
discos produzidos nos dias atuais.
O resultado dessa análise dos dados colhidos segue sistematicamente o encadeamento
lógico das fases de uma produção fonográfica, resumidas em três grandes etapas denominadas
pré-produção, produção e pós-produção. A análise de cada um dos quatro discos escolhidos
para essa pesquisa segue esse roteiro-sequência, além de ser respeitada a ordem cronológica
em que foram lançados.
A construção do enredo desta análise sobre a produção fonográfica em Aracaju nos anos
1980 e nos dias atuais, comparando os dois períodos, foi traçada a partir de um forte interesse
pessoal pelas memórias históricas. Acreditamos que este trabalho de pesquisa traz algumas
contribuições para a cultura sergipana, especificamente na área de produção musical, cada vez
mais sob a responsabilidade dos próprios artistas. Mais que testemunhos diretos e objetivos da
história, os arquivos e registros sonoros são representações da realidade social de uma
determinada época, uma espécie de memória social, sendo necessária ainda uma compreensão
do contexto em que ocorreu a produção para inferir sua verdadeira contribuição.
A escassez de produção científica a respeito desse assunto em Sergipe também nos
motivou a empreender uma pesquisa que satisfaz não apenas uma curiosidade e interesse
pessoais, mas que serve à comunidade musical e artística, bem como a qualquer sergipano
interessado nesse aspecto específico da cultura musical: a produção de discos.
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2. INDÚSTRIA FONOGRÁFICA E A TRANSFORMAÇÃO DOS
SUPORTES PARA MÚSICA E DAS TÉCNICAS DE GRAVAÇÃO

No início do século XX o fenômeno da gravação de áudio, associado ao advento da
indústria fonográfica, mudou o mundo de várias maneiras. De acordo com Lebrecht (2008),
foi um dos acontecimentos que possibilitou levar a civilização ocidental ao alcance de todos,
da próspera América do Norte ao mais distante vilarejo asiático, da mesma forma que
possibilitou que desconhecidas melodias pentatônicas1, registradas em discos antigos,
acabassem sendo utilizadas em sinfonias do ocidente. O fenômeno da gravação, segundo
Lebrecht (2008, p. 13), “acabou encolhendo o mundo de modo a caber na mão de qualquer
pessoa, muito antes do turismo em massa e do multiculturalismo”.
Segundo o mesmo autor, “é comumente aceito que a gravação do som teve seu início
em 1877, quando o inventor Thomas Alva Edison, com voz esganiçada, entoou a canção
infantil Mary had a little lamb (Maria tinha um carneirinho) num fonógrafo” (LEBRECHT,
2008, p. 19). A informação é repetida por diversos autores e autoridades no assunto, como o
pesquisador Eduardo Anderson Duffles Andrade, professor do Instituto de Artes da Unicamp,
em artigo de Antônio Roberto Fava publicado em 2003 no site da instituição:
Quem primeiro produziu um sistema capaz de gravar e reproduzir o som foi
Thomas Alva Edison (1847-1931), que no final de 1877 desenhou e
produziu em seu laboratório em Menlo Park, Nova Jersey, um aparelho
denominado „phonograph‟. Esse aparelho consistia num cone em cujo
vértice era colocada uma membrana ou diafragma com uma agulha no centro
e um cilindro metálico revestido de estanho ligado a uma manivela que,
acionada manualmente, fazia o cilindro girar, com o propósito de gravar ou
reproduzir um som. (ANDRADE apud FAVA, 2003)

No entanto, fontes mais recentes, como um artigo da agência de notícias americana
Reuters publicado na Folha de São Paulo em março de 2008, dão conta da descoberta, por
especialistas em registros sonoros, da mais antiga gravação de som conhecida, realizada 17
anos antes de Thomas Edison inventar o fonógrafo:
Com duração de 10 segundos, a gravação mostra uma pessoa cantando "au
clair de la lune, Pierrot repondit" ("à luz da lua, Pierrô respondeu"), parte de
uma canção francesa... A gravação foi realizada em 9 de abril de 1860 pelo
1

Melodias baseadas em uma escala de cinco notas ou tons, podendo ser maiores ou menores e encontradas em
estilos musicais como o blues e em canções folclóricas da China e Japão, por exemplo.
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inventor parisiense Edouard-Leon Scott de Martinville, em um aparelho que
ele chamou de "fonautógrafo", que gravava ondas sonoras em uma folha de
papel escurecida pela fumaça de uma lâmpada a óleo. (DUNHAM, 2008)

No mesmo artigo afirma-se que a descoberta não reduz, de maneira alguma, as
realizações de Thomas Edison. Ele continua a receber crédito como a primeira pessoa a ter
registrado sons por meios mecânicos e a conseguir reproduzi-los. No entanto, os cilindros de
Edison só podiam ser reutilizados três ou quatro vezes, a qualidade do som capturado era ruim
e as gravações tinham curta duração, cerca de um minuto.
Anos depois, já em 1888, o passo seguinte é dado pelo inventor Emile Berliner, um
imigrante judeu-alemão que mudou a forma dos cilindros para discos planos de 33 cm de
diâmetro e 6,4 cm de espessura. Nestes primeiros tempos as gravações eram muito
demoradas, pois cada cilindro ou disco era gravado individualmente, ou seja, para fazer dez
discos o artista cantaria dez vezes. “Esta situação terminou em 1892, quando Emile Berliner
passou a usar um disco original para se fazer outros. Aqui o artista só precisava cantar uma
vez, para fazer vários discos.” (SILVA, 2004). Com esta nova técnica os discos passaram a
ser prensados com matrizes, obtidas por galvanoplastia num composto à base de goma-laca, e
que se manteria em uso até o aparecimento da microgravação em 1943. Naquele início de
século, o sistema de gravação era magnético e o gramofone de Berliner era o mais popular
reprodutor de sons gravados.

Figura 1 - Gramofone
(http://sklampert.files.wordpress.com/2011/09/home_decor_reproduction_replicas_gramophone_miniatur
e_05669.jpg
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Segundo Fava (2003), o Brasil foi o primeiro país do mundo responsável pela produção
de um disco com gravações de ambos os lados. Trata-se da canção Isto é Bom, um lundu de
Xisto Bahia, na voz de Bahiano, lançada em 1902. “Nos países da Europa e Estados Unidos,
isso só foi acontecer anos mais tarde” (ANDRADE apud FAVA, 2003). A informação é
confirmada por Jorge Guimarães Silva:
Em 1907, a Columbia Gramophone apresenta ao público, pela primeira vez,
um disco de dupla face e com a espessura de um centímetro. Esta novidade
era tão espectacular, que a Columbia deu ordens aos seus vendedores para
atirarem os discos ao chão, para provarem que eram inquebráveis. (SILVA,
2004)

De acordo com Lebrecht (2008), a primeira gravação a alcançar o mercado de massas
foi feita pelo tenor napolitano Enrico Caruso, cantando árias numa corneta de latão. No Brasil,
afirma Fava (2003), o cantor Mário Pinheiro gravava para a Casa Edson, no Rio de Janeiro,
por um salário de 4 mil réis. Os autores sobre o assunto concordam que o som, até o advento
da gravação elétrica, na década de 1920, era um tanto fanhoso e a afinação flutuava. Lebrecht
sentencia: “O ruído mascara a informação e qualquer tentativa de apreensão da musicalidade
do cantor requer um salto de imaginação por parte do ouvinte... a tecnologia precária
impossibilita qualquer tipo de satisfação artística.” (LEBRECHT, 2008, p. 22).
As primeiras gravações a vencerem o problema dos ruídos mecânicos, ainda de acordo
com o mesmo autor, foram obtidas pelo jovem americano Fred Gaisberg, o primeiro produtor
profissional de discos, ainda no início do século XX. “Edison gravou o som, Berliner
inventou o gramofone e Gaisberg criou a indústria do disco: eles formam o triunvirato dos
pais da gravação fonográfica.” (LEBRECHT, 2008, p. 23). Os grandes selos de música
firmaram contrato com os Laboratórios Bell em 1925, que haviam desenvolvido um processo
elétrico de gravação, baseado em avanços nas áreas dos telefones e microfones. O futuro
estava na eletrificação, que permitia ao artista se posicionar a alguma distância do microfone e
da orquestra, quase como se estivesse num palco. O produtor Fred Gaisberg estava
maravilhado: “Um sussurro a uns quinze metros de distância, a reverberação e até mesmo a
atmosfera de uma sala de concerto podiam ser gravados – coisas até então impossíveis.”
(GAISBERG apud LEBRECHT, 2008, p. 26).
Na opinião de Fava (2003), a substituição das gravações mecânicas pelas elétricas, a
partir de 1927, lançou as bases para o que é hoje a indústria fonográfica brasileira. Um ciclo
se completara: “Os primeiros 50 anos de história da gravação de áudio são chamados
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genericamente de período acústico-mecânico, uma fase que não envolveu nenhuma
interferência eletrônica ou elétrica para produzir uma gravação e a reprodução de discos”.
A partir de então, as gravações foram evoluindo e absorvendo novas tecnologias. Na
década de 1930 o rádio já era uma realidade e levava a música gravada pela indústria a
milhões de pessoas. Os alemães desenvolveram os primeiros aparelhos de som magnético,
permitindo que as estações de rádio gravassem seus programas e posteriormente os
manipulassem em estúdio, corrigindo possíveis enganos a partir do ponto em que ocorreram
as gafes. De acordo com Fava (2003), Hitler utilizava-se desse poderoso sistema de
comunicação em massa da época para divulgar seus inflamados discursos políticos. Já Daniel
e Clark (1998) afirmam que a fábrica alemã da BASF, onde se produziam esses gravadores,
foi completamente destruída durante a segunda guerra mundial. Com o fim da guerra, a
Comissão dos Aliados invalidou muitas das patentes alemãs desenvolvidas antes ou durante o
conflito, transferindo as tecnologias para companhias americanas e européias, como a EMI,
gigante da indústria fonográfica. Após esse período, o Japão também passou a ter papel
importante na indústria do registro magnético, através de empresas como a Sony.
O som do cinema também se desenvolveu rapidamente, e em 1940 o filme “Fantasia”,
da Walt Disney, foi o primeiro a ser gravado em estéreo2. Em 1948 surgiram nos EUA os
discos de alta-fidelidade (hi-fi) e na década de 1950 o LP3 (Long Play), com até uma hora de
duração, reduzindo-se o tamanho dos sulcos do vinil e sua rotação de 78 para 33 rpm 4,
adotada como padrão por todas as grandes companhias (EMI, Decca, Sony, RCA/Victor, CBS
e Deutsche Grammophon). “Mestres do jazz ficaram animados com a possibilidade de gravar
longas improvisações” (LEBRECHT, 2008, p. 37). “Essa evolução aconteceu também no
Brasil quase que simultaneamente”, segundo ANDRADE (apud FAVA, 2003). As principais
companhias de discos do Brasil em 1955 eram a Odeon, Copacabana, RCA e Continental,
segundo MIDANI (2008).

2

Até então os sistemas de som eram mono (monoaural ou monophonic), com apenas um canal de áudio. No
sitema estéreo (stereophonic) tem-se dois canais independentes, esquerdo e direito.
3
LP: O disco de vinil ou Long Play, é uma mídia desenvolvida no início da década de 1950 para a reprodução
musical, que usava um material plástico chamado vinil, usualmente de cor preta, que registra informações de
áudio, as quais podem ser reproduzidas através de um toca-discos.
4
Sigla para Rotações Por Minuto.
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Figura 2 - LP (Long-play) de 33 RPM
(http://www.magodonanquim.com.br/post/os-lps-voltaram)

O executivo André Midani, que fez carreira no Brasil depois de trabalhar vendendo LPs
para a Decca na França nos anos 1950, descreve as companhias de disco do período, em geral,
como pequenas e dirigidas por pessoas que gostavam de música, lançando discos de jazz e
principalmente de música clássica. No Brasil, ele encontrou um cenário de muitos 78 rpm e
poucos LPs, com capas que classificou como “horríveis”. Sobre os estúdios, descreve que
“eram de dar dó: um espaço mínimo, sem tratamento acústico, sem ar-condicionado e com as
janelas fechadas para isolar os barulhos da rua, uma verdadeira sauna.” (MIDANI, 2008, p.
70). As coisas começaram a mudar no Brasil com a bossa-nova, defendida por Midani como a
música que representava os jovens e a abertura de um novo mercado, tendo como marco o LP
Chega de Saudade (1958), de João Gilberto. O movimento trouxe mudanças de
comportamento na relação entre estúdios de gravação e artistas, e a sofisticação musical
rompia com o passado.

Figura 3 - Capa do LP Chega de Saudade (1958), de João Gilberto
(http://sinistersaladmusikal.wordpress.com)
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Só no final de 1958 a produção de discos passa a ser feita em dois canais, processo
batizado de estereofonia bi-canal. O advento da televisão divulgava ainda mais a produção
fonográfica, e a explosão do rock´n´roll com Bill Haley & His Comets e posteriormente com
Elvis Presley alavancou ainda mais as vendas de discos de música popular, atingindo agora o
público jovem:
Os jovens estavam atraindo as atenções, e compravam música barulhenta,
rítmica, melancólica e sexualmente sugestiva. A juventude, desse ponto em
diante, seria a força propulsora, respondendo por um ritmo que estava sendo
criado nas ruas, não nas torres da mídia... O gênero rhythm & blues jorrava
de selos independentes em Chicago, Cincinnati e Detroit, sendo tocado
intensamente nas rádios à custa de propinas pagas aos programadores.
(LEBRECHT, 2008, p. 59)

Em 1958 os primeiros LPs estéreo começaram a ser vendidos, e as fitas cassete se
popularizaram. Segundo Araujo (2009), “no mesmo período os carros começaram a ser
equipados com rádio toca-fitas”. E o artigo de Antônio Roberto Fava complementa:
A partir daí as técnicas de gravação começam então a evoluir de maneira
espantosa, e o rock passa a ser encarado como uma nova linguagem
musical... Isso fez com que as gravações, com o tempo, passassem a ser
produzidas em estúdios com 4, 8, 16 e hoje até com 24 canais. (ANDRADE
apud FAVA, 2003)

Em 1962 os lucros da indústria fonográfica com a música popular eram formidáveis,
mas “um fenômeno estava prestes a acontecer”, nas palavras do crítico Norman Lebrecht. Era
“uma força inimaginável”, que iria triplicar as vendas e quintuplicar os lucros: Os Beatles.
73 milhões de americanos assistiram à apresentação dos Beatles no
programa Ed Sullivan Show, da CBS, em fevereiro de 1964 – um terço da
população do país... Cada novo LP era mais sofisticado que o anterior, o que
colocou os Beatles numa posição à parte do universo pop. George Martin, o
produtor, deu início à gravação em 4 canais nos estudios Abbey Road, e
passou três dias trabalhando numa única faixa, tempo que ele costumava
dedicar à gravação de um álbum inteiro... A indústria da música jamais seria
a mesma depois dos Beatles. (LEBRECHT, 2008, p. 76)

Tamanho sucesso estava atrelado a uma mudança de comportamento e teve
reverberação em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil, com o movimento musical
intitulado jovem guarda. O produtor de discos Marco Mazzola descreve o fenômeno em sua
autobiografia:
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Naquela época, começava uma revolução musical. A jovem guarda animava
as tardes de domingo no programa da TV Record. O grupo, comandado por
Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia, fazia o programa dar picos de
audiência. Um verdadeiro calor frenético tomava conta da garotada com uma
nova forma de vestir e novas gírias. (MAZZOLA, 2007, p. 32)

O desenvolvimento da gravação multi-canais acelerou-se após 1967, e George Martin
foi o primeiro produtor a pedir direitos de produção na história da música, abrindo caminhos
para nomes como Quincy Jones, Phill Ramone, Humberto Gatica e os brasileiros Marco
Mazzola, Liminha e Pena Schmidt. Ainda segundo Lebrecht (2008), os Beatles estavam
reescrevendo o livro de regras e os parâmetros financeiros na indústria do disco. Mazzola
(2007) afirma que nos EUA já se ofereciam cursos sobre técnicas de gravação e mixagem em
poderosos gravadores de 16 canais no fim dos anos 1960, mas os melhores estúdios brasileros
da época – Philips e Musidisc no Rio de Janeiro, e Scatena em São Paulo – ainda operavam
com apenas 4 canais. Ainda de acordo com Mazzola (2007), apenas em 1969 a gravadora
Philips mudou seus equipamentos e passou a gravar em 8 canais.

Figura 4 - Produtor George Martin e Os Beatles no estúdio Abbey Road
(http:/ http://beatlesblogger.com/category/abbey-road-studio/)

O mesmo autor cita o sergipano João Mello junto a outros grandes produtores de discos
com quem aprendeu a arte da gravação em estúdio:
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Era um novo mundo, trabalhar com produtores que tinham uma bagagem
enorme de macetes para gravação. Todos os dias, eu aprendia um pouco com
cada um: Manoel Barenbein, Armando Pittigliani, João Mello, Roberto
Menescal, Jairo Pires, Nelson Motta, entre outros. Todos faziam parte do
quadro de produtores da Philips. (MAZZOLA, 2007, p. 40)

Depois do centenário da gravação sonora (1877-1977), sem dúvida um século de
conquistas tecnológicas, mais uma grande revolução aconteceria, mais precisamente em 1983:
o início da digitalização do som, através do Compact Disc Digital Audio, ou simplesmente
CD5. Jorge Guimarães Silva relata que o CD era anunciado pela indústria como “o som
superior e eterno”, e por ser digital o som seria “de superior qualidade”. O autor discorda,
afirmando: “O CD acabou por se impor não pelas suas qualidades, mas porque simplesmente
era mais barato fabricar CDs do que discos de vinil, que possuem um som melhor. Os velhos
LPs deixaram de ser fabricados em massa no início dos anos 90.” (SILVA, 2004).
Midani discorre ainda sobre as vantagens das capas dos LPs, que “encantavam o olhar”,
e lamenta as perdas com as mudanças: ”Sacrificou-se o indispensável prazer lúdico em nome
da maximização dos espaços nas prateleiras dos depósitos das gravadoras e das lojas de discos
(mais produtos em menos espaço), além de reduzir os custos de fabricação.” (MIDANI, 2008,
p. 216).
Lebrecht, no entanto, é mais prático ao valorizar os ganhos da indústria com o advento
do CD, desdenhando os que se rebeleram à época contra a Sony e a Philips – que
desenvolveram a tecnologia – através da acusação de “acabarem com os amados LPs”:
O LP, apesar de todos os protestos dos fãs e puristas, estava condenado. Os
ruídos tornam impossível ouvi-lo com prazer... O ritual de limpar um disco,
colocá-lo no prato, verificar a agulha e repousar o braço do pick-up sobre a
superfície passou a ser antiquado na era da automação. As vendas estavam
desmoronando. (LEBRECHT, 2008, p. 104)

O mesmo “ritual” citado é a base do argumento dos aficcionados, ainda hoje, em LPs de
vinil, além de defenderem a qualidade dos velhos bolachões como superior ao CD, tachado de
“estéril” pelos puristas. Uma atitude mais imparcial sobre o tema é defendida pelo produtor
Marco Mazzola, que comenta sobre o assunto, em sua autobiografia: “Em 1983 a Sony
substituiria o LP pelo CD, causando uma revolução em todo o mundo. O som magnético era
5

Um dos mais populares meios de armazenamento de dados digitais, principalmente de música comercializada e
softwares de computador, caso em que o CD recebe o nome de CDROM. A tecnologia utilizada nos CDs é
semelhante à dos DVDs, e suas vendas superaram a dos LPs em 1986.
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convertido em números e os aparelhos decodificavam os sinais, eliminando os chiados dos
antigos LPs de vinil.” (MAZZOLA, 2007, p. 174). Ele foi o responsável pela construção do
mais moderno estúdio brasileiro em 1989, o Impressão Digital. Gravou todos os grandes
artistas brasileiros da época e alguns astros internacionais, durando dez anos e posteriormente
sucumbindo à crise da indústria fonográfica a partir do aumento da pirataria, do advento da
internet e do desenvolvimento de processos caseiros de gravação.

Figura 5 - Compact Disc Digital Audio
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compact_Disc-Korrosion-00.jpg)

A decadência da indústria fonográfica, após cem anos de evolução tecnológica e do seu
poder de transformação, começa a se desenhar, na opinião do executivo André Midani, no fim
dos anos 1980. O espetacular e constante crescimento da venda de discos em todo o mundo
chamou a atenção de grandes conglomerados de comunicação, que compraram todas as
companhias independentes e fizeram inúmeras fusões, entregando a administração a
tecnocratas que nada tinham a ver com música e só pensavam em lucros instantâneos,
arranhando a relação das companhias com os artistas:
Ficou longe a época em que as gravadoras eram dirigidas por quem gostava
de música... os lucros se tornaram o único elemento de importância... O foco
agora era a música ao invés do artista, e a busca por hits levou o preço do
jabá à estratosfera. (MIDANI, 2008, p. 215-216)

Lebrecht resume a trajetória de ascenção e queda da indústria fonográfica, bem como
sua importância ao longo do século XX, de forma clara, completa, objetiva e, por que não,
poética:
Uma descoberta do acaso, uma façanha da mecânica, uma erupção de ruído
fizeram a civilização avançar e levaram a música a todos os lares. A
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gravação era como o espelho da música, a sua terceira dimensão: o meio
pelo qual o músico podia ficar de fora e avaliar o som objetivamente. Servira
como parteira da fama, um esteio da economia musical. Haveria temor e
incerteza depois que ela saísse de cena, e muitos músicos excelentes não
conseguiriam se fazer ouvir... A centelha da gravação durou um século
inteiro e, como forma de arte, não foi apenas um breve encontro.
(LEBRECHT, 2008, p. 150).

E continua:
Como o primeiro meio de comunicação em massa, duas décadas antes do
rádio, a gravação levou a música ao dia-a-dia das pessoas... A música
tornou-se um artigo de primeira necessidade, tal como a água encanada, e
sua posse era um sinal de cultura e refinamento. (LEBRECHT, 2008, p. 155)

Vários formatos e sistemas de reprodução e armazenamento foram criados depois do
CD, dentre eles o DAT, DVD, Mini-Disc, SACD etc. Porém, as últimas grandes revoluções
na área residem na incorporação do computador como ferramenta para a tecnologia de
gravação de áudio: desde 1985 com o formato AIFF da Macintosh e a partir de 1992 com o
formato WAV da Microsoft e IBM para PCs, culminando no MP3 e toda a revolução musical
na internet após 1998. Uma das consequências desse processo foi a redução de preços dos
gravadores e discos graváveis (CD-R), depois de 1996.
Em relação às rápidas mudanças e ao impacto dessas novas tecnologias no negócio das
quatro grandes companhias de disco do fim do século XX, as chamadas majors6 (Universal,
Sony-BMG, EMI e Warner, resultantes de diversas fusões), o autor Norman Lebrecht também
faz uma interessante reflexão:
Os selos perderam sua mística sonora quando o melhor dos estúdios Decca
já podia ser obtido por um adolescente num quarto dos fundos no subúrbio.
Quando os custos de fabricação de CDs caíram, o disco, outrora um objeto
de desejo, perdeu seu valor social... A internet tirou músicas dos cofres e as
disponibilizou gratuitamente em websites... Outras mídias fizeram com que
os discos parecessem rígidos e ultrapassados. (LEBRECHT, 2008, p. 154)

Concluimos, ainda baseados em Lebrecht (2008), que uma das atuais formas de
propagação das gravações e circulação de registros sonoros, está na livre distribuição de
músicas sem a interferência das grandes gravadoras, mas de um computador para outro, do
músico para o ouvinte: eis uma nova maneira de a música fluir nos dias atuais, passando por
6

Do termo que em português significa “maior”.
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cima dos canais estabelecidos durante todo o século XX, porém ainda em fase de
consolidação.
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3. MÚSICA POPULAR SERGIPANA NO SÉCULO XX

O primeiro registro fonográfico conhecido da musicalidade sergipana, segundo Luís
Antônio Barreto7, está no “Lundú do Norte”, com o cantor Bahiano (Manoel Pedro dos
Santos, 1887-1944), editado pela Casa Edson no início do século XX.
Verifiquei que é uma taieira8, com a mesma temática e os mesmos versos da
taieira recolhida por Silvio Romero em Lagarto: „Indererê, Jesus de Nazaré...
etc. Melo Moraes Filho também divulgou esse material no livro Festas e
Tradições Populares do Brasil, de 1901, o qual recebeu colaborações do
próprio Silvio Romero.9

A partir daí, passam a surgir valores individuais que Luís Antônio Barreto incorpora ao
seu discurso sobre a história da música em Sergipe, em entrevista concedida a esse
pesquisador em 2010, cerca de dois anos antes de sua morte. O primeiro nome destacado pelo
historiador, ao qual iremos nos referir sempre como Barreto, é o de Luiz Americano10 (19001960), músico do exército nascido em Aracaju que seguiu para Alagoas e de lá para o Rio de
Janeiro, onde tocou com grandes nomes da música no Brasil e exterior durante as primeiras
décadas do século XX, além de ter participado de gravações antológicas como instrumentista
(clarinete, saxofone), compositor e arranjador. É um vulto sergipano de renome nacional,
tendo atuado com Pixinguinha, Donga e feito parte do grupo de músicos recrutados por VillaLobos para gravar um disco11 (hoje histórico) com o maestro Leopold Stokowski12 num navio
ancorado na então capital federal. Faleceu no Rio de Janeiro em 1960.

7

Historiador, pesquisador da cultura popular e fundador do Instituto Tobais Barreto. Foi Secretário de Cultura
do estado de Sergipe.
8
Manifestação folclórica encontrada em alguns municípios sergipanos, sendo a mais conhecida a da cidade de
Laranjeiras/SE.
9
Em entrevista de Luís Antônio Barreto feita por mim e João Liberato em outubro de 2010, registro em
gravação de áudio no formato wave.
10
Fonte: http://www.dicionariompb.com.br/luiz-americano
11
Native Brazilian Music, de 1942, pela Columbia.
12
Conhecido regente inglês radicado nos EUA, participou do filme “Fantasia” da Walt Disney.

22

Figura 6 - Luiz Americano
(http://musicachiado.webs.com/GravacoesRaras/LuizAmericano.htm)

De Luiz Americano, Barreto salta para a era do rádio em Sergipe, a partir de 1939:
Ainda que tenha, nesse entremeio, havido manifestações musicais ligadas
aos grupos folclóricos, às celebrações, às festas populares, é com a
inauguração da Rádio Difusora que temos uma espécie de explosão da
musicalidade local, com os violonistas, bandolinistas e instrumentistas de
sopro formando os chamados conjuntos regionais, com o aparecimento das
vozes masculinas e femininas, com o surgimento dos meninos-cantores, dos
programas de auditório.13

O escritor Murillo Melins, em seu livro “Aracaju romântica que vi e vivi”, confirma a
informação: “A radiofonia em Sergipe foi iniciada em 1939, tendo como pioneira a Rádio
Aperipê, que funcionava no prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, na Rua
Itabaianinha.” (MELINS, 2007, p. 249).

Figura 7 - Capa do LP Sucesso é Pinduca (1965)
(http://www.toque-musicall.com/?p=3323)

Nesse período, o nome de maior importância foi sem dúvida o de Luiz D´Anunciação, o
“Pinduca”, que com sua Rádio-Orquestra animava os programas de auditório, os bailes e
13

Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
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eventos aracajuanos, escrevendo arranjos e regendo. “É um grande nome que sai daqui e vai
para a Bahia, seguindo depois para o Rio de Janeiro – mesmo caminho trilhado mais tarde por
João Mello. Lá, esteve durante 30 anos à frente da Orquestra da Rede Globo e na Orquestra
Sinfônica Brasileira.”14 Murillo Melins também escreve sobre a importância de Pinduca e sua
rádio-orquestra:
Naqueles anos, Luiz Almeida Anunciação (Pinduca), um jovem músico, foi
considerado o melhor pianista sergipano. Pela sua experiência e espírito de
liderança, resolveu formar uma orquestra no estilo das bandas americanas...
Os músicos, em sua maioria, eram tarimbados sargentos do 28º BC, e o
exigente maestro, além de ser o mais jovem do grupo, era ouvido e
respeitado por todos. Tocavam as orquestrações originais das big bands
norte-americanas, com solos também originais. (MELINS, 2007, p. 334)

Na autobiografia de João Mello, “João Ventura – Cidadão de Aracaju”, lançada em
2005, o célebre compositor e produtor sergipano, falecido em janeiro de 2010, também referese aos músicos militares atuantes naquele período:
Da turma da Banda de Música do 28º BC, alguns, além dos dobrados e hinos
que executavam nos seus instrumentos, trabalhavam em conjuntos, tocavam
em bailes, clubes e formavam grande parte da orquestra da Rádio Difusora.
Eram profissionais de categoria. (MELLO, 2005, p.79-80)

Na década de 1940 o comércio de Aracaju era “pequeno, mas arrumadinho”, segundo
Melins (2007). Ele cita, entre as lojas da Rua João Pessoa, Centro de Aracaju, a firma P.
Franco & Cia, especialista em produtos eletro-eletrônicos, “onde encontrávamos radiolas de
som estereofônico15, rádios, os discos de carnaúba em 78 rotações16, e os modernos LPs de 45
e 33 rotações.” (MELINS, 2007, p. 36). A produção musical local, no entanto, só era possível
de ser apreciada em apresentações ao vivo. Gravar um disco ainda era um sonho muito
distante.
Falando sobre o carnaval de Aracaju nos anos 1940, Melins relata:
Os discos de carnaúba em 78 rotações, com gravações das marchinhas,
marchas-rancho, sambas e frevos compostos para o carnaval do ano,
14

Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
Em acústica, estereofonia consiste num sistema de reprodução de áudio que utiliza dois canais de som
distintos e sincronizados no tempo. É o padrão de reprodução encontrado nos discos, porém vem sendo
substituído no cinema pelo áudio multi-canal (5.1 ou 7.1). No entanto, aparelhos de som de alta fidelidade ainda
usam principalmente a estereofonia. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Estereofonia
16
Os discos de 78 rotações pararam de ser fabricados na década de 1950, com a hegemonia dos LPs em vinil
plástico de 33 rpm. Eram feitos da cêra da carnaúba, um tipo de palmeira, e derretiam se fossem expostos ao sol.
15
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encontravam-se à venda nas lojas P. Franco e Cia, Galeria Cruzeiro e
Comercial Importadora Ltda... As rádios Difusora e Liberdade tocavam os
maiores sucessos, e os Irmãos Vitale mandavam as partituras para as
orquestras sergipanas. (MELINS, 2007, p. 121)

Também nesse período, entre os anos 1940 e 1950, duas modinhas do sergipano Hermes
Fontes, da cidade de Boquim, foram gravadas pelos ídolos do rádio Carlos Galhardo e
Orlando Silva, e a conhecida “Quem Sabe”17, com letra do sergipano Bittencourt Sampaio, foi
gravada diversas vezes com arranjo tanto erudito quanto popular. Nesse tempo, segundo
Barreto18, havia em Aracaju um grupo de violonistas que eram funcionários públicos e faziam
uma espécie de “boemia consentida” durante os fins de semana: João Argolo19, violonista que
viveu cem anos; Moraes, que cantava; João Moreira, outro violonista; e João Nogueira20. De
acordo com Barreto, em entrevista, “o grupo repercutiu até a década de 1970, com o
envelhecimento e morte de seus participantes”. Apesar de serem cidadãos “acima de qualquer
suspeita”, com bom trânsito nas classes sociais mais abastadas, praticavam a boemia nos
chamados “cabarés”, nas boates Miramar e Xangai, nos “piano-bar” dos navios que aqui
ancoravam, no “Bêco dos Côcos”. Nesse circuito também tocavam instrumentistas célebres
como João Rodrigues (violão), Miguel Alves (clarinete), Hilton Lopes (bateria) e Milé
(acordeom). Barreto afirma ainda que “havia esse underground de músicos e pessoas da
sociedade que frequentavam, às escondidas, esses ambientes.” Ainda nesse período, de acordo
com o escritor, João Gilberto vem estudar em Aracaju e encontra os violonistas Carnera e
João Mello, novos nomes dessa boemia no final dos anos 1940, com quem convive por um
tempo.
Coincidentemente ou não, a mesma batida do violão usada na bossa-nova,
anos mais tarde, era também uma marca registrada desse grupo de músicos
que fez parte desse período da vida do artista em sua breve passagem como
interno do Colégio Jackson de Figueiredo. Não tenho um documento
comprobatório, mas posso tirar minhas conclusões de que essa convivência
musical gerou frutos de influência mútua que podem ser conferidos tanto nos
primeiros discos de João Mello quanto na música de João Gilberto.21

João Mello, em sua biografia, refere-se inúmeras vezes à importância do violonista
Carnera e seu conjunto regional, que acompanhou todos os grandes astros da era do rádio,
17

Composta originalmente no meio do século XIX e com música do Maestro Carlos Gomes.
Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
19
Pai do violonista Alvino Argolo, atual presidente da OMB/SE.
20
Pai do sambista carioca de mesmo nome, e avô do cantor de sucessos populares Diogo Nogueira.
21
Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
18
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pertencentes aos casts das maiores emissoras do Rio de Janeiro e São Paulo (Rádio Nacional,
Mayrink Veiga, Tupy etc.), tais como Silvio Caldas, Ciro Monteiro, Orlando Silva, Herivelton
Martins, Dalva de Oliveira entre muitos outros. Sobre a convivência com João Gilberto,
também fez anotações:
Carnera era um exímio violonista, citado entre outros por João Gilberto, o
mais internacional intérprete da bossa nova e violonista do mais alto nível e
que faz questão de dizer, “urbi et orbis”, que aprendeu a tocar violão com
Carnera. (MELLO, 2005, p. 92)

O rádio deu visibilidade a toda esta produção, como também abriu seus microfones para
vários cantores. “Um deles foi Raimundo Santos, que é a voz do hino do Clube Sportivo
Sergipe e viveu na Bahia, que atraía, assim como Pernambuco, os valores sergipanos, por
terem gravadoras, emissoras de rádio mais potentes, mais boates, mais trabalho”22. Bissextino,
Luiz Ouro e Antônio Teles são outros cantores citados por Barreto, que tiveram maior espaço
a partir do surgimento da segunda rádio, a Liberdade FM, em 1953. Mais programas de
auditório estimularam o aparecimento de mais intérpretes, e então surgiram “meninoscantores” como Vilermando Orico, com 11 anos em 1955, quando gravou um dobrado em
homenagem ao centenário de Aracaju; Alexandre Diniz, hoje professor de Geografia
aposentado; o sambista Gravatinha e o cantor Edildécio Andrade, inicialmente interpretando
um novo gênero musical surgido nos Estados Unidos, o rock.
Esse período dos programas de auditório transmitidos pela Rádio Nacional
coincide com o crescimento veloz da indústria fonográfica e a demanda por
músicas compostas especificamente para as épocas de carnaval (frevos,
marchinhas) e período junino, com o próprio Luiz Gonzaga passando a
lançar discos apenas nos meses que antecediam o São João.23

Em um artigo publicado em 24 de março de 2005 no portal Infonet, Luís Antônio
Barreto discorre sobre os primeiros registros sonoros sergipanos, por ocasião de um concurso
envolvendo o centenário de Aracaju (em 1955), onde os melhores hinos compostos foram
gravados pelo selo Mocambo, no Recife, e pelas experiências individuais do precursor dos
registros de áudio na capital sergipana, José Orico, gravando em acetato as apresentações do
seu filho. Sobre as gravações dos hinos em Recife, Barreto escreveu:
Um outro concurso, o do Hino do Primeiro Centenário, apresentou o
seguinte resultado: 1º lugar, letra de Sales de Campos, música do professor
22
23

Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
Id., 2010
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José de A Feijó, gravado pelo selo Mocambo, do Recife (Nº P-001), na voz
do cantor sergipano, radicado em Salvador, depois no Recife, Raimundo
Santos (que também gravou o disco com o Hino do Clube Esportivo
Sergipe). O segundo lugar teve letra do poeta João Freire Ribeiro, música do
professor Alfeu Menezes, e foi gravado por Ernani Dantas, na face b do
disco (Nº P-002). Ambas as gravações contaram com a orquestra e coro
Tamandaré, dirigidos pelo maestro Nelson Ferreira. A divulgação ficou a
cargo da Radiolux, como uma homenagem da sua seção de discos, ao
Centenário de Aracaju. O disco, hoje uma raridade, foi muito tocado, à
época, nas duas emissoras de rádio existentes, a Difusora e a Liberdade.
(BARRETO, 2005)

Na mesma época, em Aracaju, a família Orico preconizava o áudio na capital sergipana,
conforme trecho do mesmo artigo:
Outro disco, este em acetato, feito nos estúdios de José Orico, tinha nos dois
lados um dobrado composto e cantado por Vilermando Orico, de 11 anos, o
mais popular dos artistas mirins de Sergipe, no ano do Centenário. Bem
vestido, de paletó cortado, gravata borboleta, lenço, Vilermando Orico
freqüentava os auditórios e seus números eram, invariavelmente, gravados
pelo seu pai, que tinha um sistema rudimentar de gravação, com o qual
iniciou a propaganda com jingles nas emissoras de rádio. Nascido em
Viçosa, Alagoas, em 1944, Vilermando Orico iniciou bem cedo a sua
carreira de cantor, compositor e instrumentista, com apresentações em festas
e como artista dos programas de Santos Mendonça, Nelson Souza e outros
animadores. (BARRETO, 2005)

Em relação ao aspecto técnico das gravações em Sergipe, Barreto afirma que o
precursor José Orico trabalhava em condições precárias e inicialmente ele levava um gravador
portátil e um microfone até a corneta do potente alto-falante da rádio, gravando o som que
saía e que era produzido ao vivo, no programa de auditório:
O garoto se apresentava de manhã, e à tarde ele já tinha uma cópia em
acetato de 78 rotações, que podia ser tocado em qualquer aparelho
reprodutor. O seresteiro Antônio Teles também gravou uma única cópia em
acetato de uma música sua na Copacabana Discos, no Rio de Janeiro, e
colocava pra tocar na antiga loja „Brasileiras‟, no centro da cidade. Juntava
gente pra ouvir, era o coqueluche.24

Esses discos não eram duplicados e não existia um mercado fonográfico local. A
qualidade da gravação era precária, com muitos ruídos. Estávamos atrasados pelo menos uns
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Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
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30 anos em relação às tecnologias de gravação, algo caro e exclusivo de grandes empresas
nessa época.
O primeiro estúdio de José Orico era na casa dele, próximo ao cemitério
Santa Isabel. Tinha uma estrutura boa e era organizado, com vedação
acústica e tudo mais. Ele é pioneiro em gravações publicitárias e depois
montou outro estúdio junto a Nailson Menezes, o primeiro profissional da
área de publicidade em Aracaju... Todos os artistas locais gravavam com ele,
até que o sonho passou a ser o de gravar no Recife ou no Rio de Janeiro, e
ele decaiu financeiramente.25

Figura 8 - João Mello
(http://musicachiado.webs.com/GravacoesRaras/JoaoMelo.htm)

Esse boom do rádio estimulava os que queriam fazer carreira na música, e foi o caso de
João Mello26, que depois de trabalhar um tempo em Salvador chegou ao Rio de Janeiro na
época do surgimento da bossa nova. Lá, ele acabou abortando a carreira de cantor após alguns
discos e virou produtor na Phillips, lançando gente como Jorge Ben, MPB-4, Djavan e outros,
até 1980, quando voltou a Aracaju. Sobre músicos sergipanos tentando a sorte no sudeste,
Barreto disse: “Outro talento local exportado para terras cariocas foi Pedrinho Rodrigues,
sambista que fez bastante sucesso como crooner de boates e do grupo do organista Ed
Lincoln, na mesma época do carioca Miltinho e de outro sergipano, José Bittencourt, cantor
de apenas um sucesso, „Esmeralda‟.”27 Em outro artigo do portal Infonet, publicado em 07 de
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Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
Biografia completa em http://www.dicionariompb.com.br/joao-mello e no livro “João Ventura – Cidadão de
Aracaju: Crônicas sergipanas”, lançado pela Gráfica e Editora Triunfo em 2005.
27
Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
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janeiro de 2011, Luís Antônio Barreto também destaca o compositor sergipano Carvalhinho,
autor de sucessos do carnaval carioca:
CARVALHINHO, cujo nome de batismo era José Prudente de Carvalho,
nasceu em Aracaju em 1913, morrendo no Rio de Janeiro, em 1970. Autor
dos clássicos carnavalescos MADUREIRA CHOROU (1957), em parceria
com Júlio Moreira, e QUEM SABE, SABE (1956), com Joel de Almeida,
campeões de vendagens, que ainda hoje são lembrados pelos brasileiros.
(BARRETO, 2011)

Os vultos da música local que mereceram destaque no livro de Melins (2007), além dos
já citados João Mello, Hilton Lopes, Carnera, Bissextino e a Rádio-Orquestra de Pinduca,
foram os pianistas Carlos Ruben e Maria Olívia, o Trio Serenade e a Luna Orquestra.
Nos anos 1960, o já crescido Edildécio Andrade formou, junto com Djalma e Lisboa, o
Trio Atalaia, que teve certa importância nos festivais estudantis de música e fazia os arranjos
e acompanhamento das músicas concorrentes. Mais tarde o músico também se mudou para o
Rio de Janeiro e se tornou a voz e o violão do Trio Irakitan até o seu falecimento, em 2010. O
já citado menino-cantor, Vilermando Orico, era pianista e quando mudou de voz, na idade
adulta, formou o grupo de bossa nova Nino & Seu Conjunto, tocando músicas de João Mello
e arranjos nos moldes do Tamba Trio e Milton Banana Trio, grande sucesso na época.
Animavam as tardes de domingo na Associação Atlética de Sergipe, até que Vilermando se
mudou para a Bahia e de lá para o Maranhão, onde morou e tocou até a sua morte. Outro
músico citado por Barreto, em sua entrevista, é Sérgio Boto, do grupo Top Cats, representante
da jovem guarda que acompanhava artistas de renome nacional que aqui se apresentavam. O
músico faleceu no dia da apresentação dessa monografia (30 de setembro de 2013). Outro
grupo formado em Propriá, durante a jovem guarda, e que acompanhou diversos nomes do
cenário nacional, foi Os Átomos, formado por Muskito (guitarra) e o baterista João Aguiar.
Os sergipanos que tiveram grande sucesso popular em nível nacional, nesse período, foram
José Augusto, Balthazar e a cantora de forró Clemilda, além do sanfoneiro Josa, “o vaqueiro
do sertão”. Todos eles desenvolveram suas carreiras no sudeste do país e eram ligados a
companhias de discos de médio porte, que cuidavam de toda a produção dos LPs, sem
qualquer participação direta dos artistas.
No campo da música erudita, ainda segundo Barreto, o pianista Eduardo Ubirajara
Quaranta se destacou, como regente do conhecido Coral de Ouro Preto e como compositor de
trilhas sonoras para diversos filmes franceses. Outro nome de destaque é o de Helena Abud,
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pianista e professora que promovia recitais anuais e depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde
deu aulas de canto orfeônico e piano no Conservatório Brasileiro de Música e se casou com o
compositor e maestro Oscar Lorenzo Fernandez, divulgando sua obra em recitais pela Europa.
Os nomes dos maestros Genaro Plesch e Leozírio Guimarães, por sua vez, estão associados ao
ensino teórico e instrumental na capital sergipana, ligados ao Conservatório de Música de
Sergipe. Outro destaque, este citado por Mello (2005), foi o pianista Gilberto Lima, que aos
16 anos já era formado pelo Instituto de Música e Canto Orfeônico de Sergipe e seguiu para o
Rio de Janeiro onde fez carreira artística acompanhando diversos nomes nacionais e como
solista de piano.
Nos anos 1970 e início dos 80, os pequenos estúdios de Aracaju estavam atrelados à
publicidade e à propaganda eleitoral política, que demandava trabalho e lucros certos em
época de eleições. Barreto concorda: “Todos esses estúdios surgiram sob influência política a
partir dos anos 1970, a propaganda eleitoral contava com rádio e TV e todo mundo começou a
correr atrás de onde tinha dinheiro.”28 O empresário baiano Wesley Rangel, da WR
Produções29, montou aqui o seu estúdio com 4 canais em 1980 e além de jingles publicitários
e políticos gravou o LP com os artistas finalistas do I Festival Sergipano da MPB, promovido
pela TV Sergipe em comemoração aos 10 anos da emissora, em 1981, com acompanhamentos
do Conjunto Viking´s. Posteriormente, o empresário local Ricardo Sá (conhecido hoje na área
de sonorização profissional) comprou o equipamento da WR quando o baiano desistiu do
ainda incipiente mercado fonográfico sergipano, e montou o estúdio dele na Praça Olímpio
Campos, ao lado da Catedral. “Vários publicitários montaram seus estúdios ou pagavam pra
fazer as propagandas políticas.”30
Na música popular, tivemos um grande hiato e a música autoral ficou meio esquecida
no mercado local na década de 1970, dominado por grupos de baile e bandas cover que
apenas reproduziam sucessos nacionais e internacionais de rádio, gerando renda para
instrumentistas e cantores que tentavam manter-se na profissão, mas que geralmente tinham
um emprego paralelo ao trabalho de músico. Quem queria seguir carreira compondo não tinha
outro caminho senão tentar a sorte no eixo Rio-São Paulo, batalhando uma gravadora que
lançasse seu nome no mercado. Um artigo publicado no Portal de Sergipe, do Governo do
28

Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
O estúdio WR atuou num curto espaço de tempo em Aracaju, onde o mercado era muito pequeno, mas em
Salvador foi uma das molas propulsoras da explosão da chamada “Axé Music” no meio da década de 1980,
gravando a primeira geração de artistas do estilo que fizeram sucesso nacionalmente – Banda Reflexus,
Gerônimo, Luiz Caldas, Chiclete Com Banana, entre outros.
30
Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
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Estado, em 2008, e reproduzido em parte dois anos depois no blog Brazilian Nuggets31, fala
sobre o assunto:
Até 1970 a música popular sergipana praticamente não existia. Não se
produzia discos e ela se limitava a alguns intérpretes dos ritmos ouvidos em
todo Brasil à época: boleros, chorinhos e muita música romântica e
saudosista. É no final da década de 70 e início dos anos 80, que começa a
surgir um sentimento ufanista em Sergipe em relação à música. Desenvolvese o conceito de música popular sergipana, que traz a idéia de uma música
autêntica de Sergipe. (PORTAL DE SERGIPE, 2008)

Mas tínhamos algumas exceções e ações isoladas, como explica Luiz Eduardo Oliva32,
em entrevista realizada por e-mail em julho de 2013:
Vivi no olho do furacão as primeiras tentativas da produção fonográfica de
Sergipe, que inicia com um LP de Gravatinha com músicas de Maria Olívia,
e depois o Instante 4 – que se tornaria o legendário grupo „As Moendas‟33
acompanhando Toquinho e Vinícius nos anos 70 – gravando em Salvador o
compacto duplo „Retratos de Aracaju‟, com músicas de Hugo Costa.34

O cantor e compositor sergipano Alcides Mello, que hoje reside em Uberlândia/MG,
também foi um artista muito atuante nesse período, envolvendo-se politicamente em eventos
do DCE da UFS durante a ditadura militar, apresentando-se em programas de rádio e TV, em
casas noturnas como as boates Senzala, Oxente e Catavento, e em shows coletivos na Praça
Tobias Barreto. Em 1971 venceu o I Festival Estudantil de Música no Ginásio Charles Moritz
com a música “Retirantes”, em 1975 apresentou o show “Eletrozabumbada” no Teatro
Atheneu com o grupo The Tops e a Zabumba de Quemdera, e em 1981 venceu o I Festival
Sergipano de MPB realizado no Ginásio Constâncio Vieira pela TV Sergipe, com a música
“Mercado Thales Ferraz” abrindo o LP-coletânea do festival. No início dos anos 1980
apresentou ainda o show “Mamagerona”, acompanhado pelo Grupo Cataluzes na Biblioteca
Pública Epiphâneo Dórea, e envolveu-se com a elaboração de diversos projetos culturais junto
à Sectur (hoje Secult) e com a articulação política dos compositores sergipanos na
31

Site especializado em discos obscuros das décadas de 60, 70 e 80, disponibilizando em mp3 alguns arquivos
retirados de vinis raros. Disponível em http://brnuggets.blogspot.com.br/
32
Fundador do Grupo de Teatro Raízes, compositor e produtor do álbum “Viagem Cigana” (1983) do Grupo
Cataluzes. Foi pró-reitor da UFS e presidente da SEGRASE, e atualmente atua na Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos.
33
Grupo formado pelas irmãs sergipanas Adi, Bel e Lina Sousa em Aracaju em 1970, inicialmente com o nome
Instant 4. Na Bahia mudaram o nome e conheceram Vinícius de Morais, trabalhando juntos até a mudança para
São Paulo, onde continuaram atuando em discos, trilhas sonoras e programas de TV. Fonte: Wikipedia, acessado
em 14/07/2013 - http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Moendas
34
Em entrevista de Luiz Eduardo Oliva feita por mim em julho de 2013, por e-mail.
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viabilização de seus shows e discos, como a Reunião de Gente do Nordeste, o Coletivo de
Música de Sergipe com os irmãos Amaral e a Cooperativa de Música Pró-Disco.

Figura 9 - Alcides Mello
(www.facebook.com/alcidesmello)

Sobre o período em questão, o mesmo artigo do Portal de Sergipe afirma:
As décadas de 70 e 80 foram marcadas por grandes Festivais de Música no
Brasil, valorizando a música popular brasileira e revelando grandes artistas.
Sergipe também acompanhou este movimento, pois, além dos festivais
nacionais, havia vários outros festivais regionais e estaduais dos quais os
artistas participavam. Além disso, Sergipe também teve seus festivais, e um
dos primeiros que entraram para a história foi o FMPS - Festival de Música
Popular Sergipana, na década de 80, cujo primeiro vencedor foi o grupo
Cataluzes. Intimista e ufanista, a música popular sergipana optou por temas
sempre ligados à cultura, aos aspectos físicos e naturais do Estado, ou
simplesmente, a situações ou pessoas do lugar, como pode ser notado em
trabalhos do grupo Cataluzes, além dos cantores Paulo Lobo, Lula Ribeiro e
Irineu Fontes. (PORTAL DE SERGIPE, 2008)

O início dos anos 1980, portanto, marca uma retomada da força criativa dos
compositores sergipanos, com uma cena cultural mais organizada e em ebulição, de onde
despontavam expoentes como os grupos Cataluzes, Repente e Bolo de Feira, além de gente
atuante desde os anos 1970, como Tom Robson, Irmão, Ismar Barreto e o próprio Alcides
Mello, que cita ainda outros nomes importantes nesse cenário: Marcos Chulé (vencedor do I
Festival da Música de Sergipe em 1969, no Cine Vitória, com a música “Cruzada”), Nery,
Zenóbio Alfano e posteriormente Mingo Santana, Joésia Ramos, Rogério, Chico Queiroga,
Amorosa e três jovens compositores que serão analisados de forma mais detalhada nesta
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pesquisa, através do disco coletivo Cajueiro dos Papagaios: Irineu Fontes, Paulo Lobo e Lula
Ribeiro. É no calor desses acontecimentos que surgem duas das obras mais importantes da
música sergipana, que analisaremos os aspectos de suas produções no capítulo seguinte.
O palco do Teatro Atheneu foi ocupado por essa geração de compositores e recebia
público numeroso, cativo e atento. Paulo Lobo35 acredita que a falta de opções de lazer
naquele período contribuiu para aquela movimentação cultural da música sergipana no início
dos anos 1980, um período de transição entre a decadência dos “cabarés” do centro da cidade
e o surgimento de um novo polo de entretenimento em direção aos bares da orla de Atalaia.
Cláudio Miguel e Antônio Amaral engrossam o côro dos que acreditam que a década de
1980 foi a época de maior efervescência da produção cultural aracajuana, referindo-se a
diversos grupos e compositores que investiam em trabalhos autorais com fortes referências da
música popular brasileira em voga naquele momento, porém incorporando elementos da
cultura da cidade de Aracaju (personagens, locais etc.). Os locais de shows para esses artistas
e para intérpretes como a cantora Amorosa, que incluía esses compositores locais em seu
repertório, eram variados e numerosos, segundo os membros do Cataluzes: além de diversos
teatros, havia a concha acústica da Praça Tobias Barreto, apresentações no Parque da Cidade e
em frente à Catedral Metropolitana (Parque Teófilo Dantas), Projeto Seis e Meia, Projeto
Pixinguinha, Projeto Quem Dera, Projeto Sexta no Parque, entre muitos outros citados pelos
músicos.
A esta altura, os festivais locais estavam consagrados pelo público e tinham apoio de
órgãos governamentais, como as edições do “Novo Canto”, que contavam com um LP com os
intérpretes e compositores vencedores em cada uma de suas edições, conforme explica Neu
Fontes em seu texto “Música em Sergipe”, parte de sua monografia em publicidade pela
UNIT – Universidade Tiradentes:
Surge nessa década um festival estudantil da canção – Novo Canto, criado
pela equipe da Fundação Estadual de Cultura composta de Jorge Lins36,
Antônio Amaral e José Américo Sucupira, que lança no seu primeiro ano em
1984 e nos anos seguintes das décadas de 80 e 90, nomes da nova safra da
música de Aracaju, como Chico Queiroga, Antônio Rogério, Marcos
Aurélio, Sena, Sergival, Antônio Passos, Nino Karva, Cris Emmel, Pantera,
Kleber Melo e Rubens Lisboa, entre outros, que participaram dos vários LPs
gravados pelo órgão de cultura do Estado com os vencedores do referido
Festival. (FONTES, 2009)
35

Em entrevista de Paulo Lobo feita por mim em julho de 2013, registro em gravação de áudio no formato wave.
Autor e diretor teatral, fundador do Grupo Raízes de Teatro Infantil nos anos 70 e produtor de eventos desde o
Circo Amoras & Amores nos anos 80 até os dias de hoje.
36
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Curiosamente, nenhum nome sergipano figura entre medalhões da MPB, ao contrário de
outros estados do Nordeste que são representados por Djavan e Hermeto Paschoal (Alagoas),
Alceu Valença e Geraldo Azevedo (Pernambuco), Caetano e Gil (Bahia), Chico César, Elba e
Zé Ramalho (Paraíba), Fagner e Belchior (Ceará), Alcione e Zeca Baleiro (Maranhão), só
para citar alguns.
A virada dos anos 1980 para os 90 contou com outro fenômeno de público e venda
local, o LP Cor de Laranja, estreia fonográfica do cantor e compositor Chico Queiroga, uma
iniciativa do empresário José Américo Sucupira com produção musical feita em Recife/PE
pelo tecladista Tovinho. O artista lotava qualquer casa de show em que se apresentava, suas
músicas eram executadas à exaustão nas rádios e o público cantava todas as canções do disco,
que tinha qualidade de produção superior a tudo que já tinha sido feito por aqui. Até hoje o
seu trabalho – atualmente em dupla com Antônio Rogério – tem como base essas antigas
canções do disco Cor de Laranja, lançado em 1990.

Figura 10 - LP Cor de Laranja (1990), de Chico Queiroga
(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-478172225-lp-chico-queiroga-cor-de-laranja-_JM)

Às portas do século XXI, Aracaju assistia o surgimento de artistas ligados a diversas
vertentes do rock que só iriam gravar discos algum tempo depois (Karne Krua e Crove
Horrorshow desde o meio da década que acabara, e Snooze, Maria Scombona, Warlord e
Lacertae no início dos anos 90), estúdios de gravação37 modernos aparecendo e uma crescente
profissionalização do mercado local e sua cadeia produtiva.
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O Estúdio Visag, do empresário Jeferson Andrade, foi um dos primeiros, ainda nos anos 80. Mudou o nome
para AV produções nos anos 90 e hoje se chama Studio 3. O Capitania do Som, de Neu Fontes, e o Central
Studio, de Peta, foram outras importantes empresas ligadas ao áudio nos anos 1990, em Aracaju.
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A história da música popular em Sergipe nunca foi devidamente contada de forma
sistematizada e organizada, é sempre abordada em capítulos específicos e épocas esparsas,
por testemunhas oculares e observadores interessados no assunto, através de artigos soltos,
publicados ao longo dos anos. O intelectual sergipano Luís Antônio Barreto, falecido no ano
de 2012, resume bem o fato em sua entrevista a este pesquisador:
É um arquipélago. Não é algo coerente e bem formado, estruturado,
conceituado. Vai surgindo aqui e ali, porque as coisas não aconteceram
mediante determinada ordem, é uma coisa anárquica... O que permaneceu foi
uma vocação e uma sensibilidade musical que ainda hoje você encontra em
Laranjeiras, em Japaratuba, em Lagarto, com os grupos folclóricos, e
também na cultura urbana representada pela música popular.38

38

Luís Antônio Barreto, entrevista citada.
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4. ANÁLISE

4.1 FASES DA PRODUÇÃO FONOGRÁFICA

Basearemos nossa análise dos quatro discos escolhidos em algumas classificações e
divisões comumente encontradas quando falamos em produção musical ou produção
fonográfica, onde o processo como um todo é dividido normalmente em três grandes fases ou
etapas, a saber: pré-produção, produção e pós-produção.
Essa é a divisão adotada por muitos produtores, entre eles o engenheiro eletrônico
Dennis Zasnicoff, que atua há mais de dez anos como técnico de som, projetista de estúdios,
palestrante e professor de áudio e acústica em escolas especializadas, e mantém um website
chamado Audição Crítica39.

4.1.1 Pré-produção
A pré-produção representa toda a fundação de um projeto musical, seja ele um álbum ou
apenas um jingle, deixando a música ou o trabalho lapidado antes que iniciem as gravações,
na fase seguinte. Assim, “os recursos necessários são claramente planejados e antecipados,
permitindo economia de tempo, dinheiro, erros e frustrações.” (ZASNICOFF, s/d). O produtor
acrescenta que o tempo de estúdio é muito valioso e pode representar uma boa porcentagem
do custo e do tempo de uma produção: “Nada pior do que voltar atrás, modificar letras,
instrumentos, forma, gastando mais recursos com gravações e mixagens.” (ZASNICOFF,
s/d). Estes são alguns exemplos de atividades feitas pelo produtor junto ao artista durante a
pré-produção:
 Análise de letras e títulos – significados, sinônimos, rimas/prosódia, contexto;
 Adaptação da forma (versos, refrão, pontes) ao estilo musical e mensagem propostos;
 Sugestões de arranjo e instrumentação, timbres e dinâmicas;
 Sugestões para uma melhor interpretação da letra e melodia;
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Disponível em www.audicaocritica.com.br
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 Técnicas de microfonação e criação de espaços sonoros;
 Seleção de músicos, estúdios e outros profissionais envolvidos no processo (roadie,
preparador vocal, arranjador etc).
 Levantamento de custos.
Em artigo publicado em 2010, Ronan Barros, músico e produtor de Brasília/DF, reforça
as informações e acrescenta que:
Na pré-produção, os arranjos, a estrutura, timbres, tonalidade, andamento
das músicas são definidos. Em trabalhos profissionais, com produtor
musical, são feitas prévias das músicas arranjadas, através de gravações de
ensaio ou programações digitais. Assim, o que precisar ser alterado será feito
nesta etapa, evitando assim contratempos na hora da gravação oficial.
Depois de tudo acertado, é hora de ensaiar as versões finais,
preferencialmente com o uso do metrônomo – instrumento que marca o
andamento de uma peça musical. (BARROS, 2010)

O experiente produtor e engenheiro de som Lampadinha, que já trabalhou com artistas
como Titãs e Carlinhos Brown e também mantém um blog40 que trata de assuntos
relacionados ao mundo do áudio, fala da pré-produção como a etapa mais importante de uma
produção fonográfica, em um artigo de 13 de agosto de 2008:
Antes de você entrar em um estúdio para gravar seu trabalho, você tem que
saber o que e como gravar. Porque lá é um estúdio de gravação, e não de
composição, ensaio ou de escolha de timbres. Assim que você tiver tudo
planejado, aí sim pode pensar em registrar seu material, e para isso você
precisa de uma pré-produção bem feita, e ela pode ser feita durante os
ensaios da banda, em casa ou no estúdio de ensaio. (LAMPADINHA, 2008).

As questões relacionadas ao timbre sempre são colocadas pelos produtores, que falam
da importância da escolha dos instrumentos para cada faixa – qual bateria e peles gravar, qual
baixo e guitarra etc. Lampadinha garante que tudo isso é feito na pré-produção e são decisões
que fazem com que você ganhe tempo durante as gravações.

40

Disponível em www.blogdolampadinha.com.br
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Figura 11 - Produtor Lampadinha
(http://www.blogdolampadinha.com.br/)

4.1.2 Produção
A segunda fase, a produção propriamente dita, diz respeito principalmente à gravação, e
procura registrar as performances e mixar os resultados de acordo com o que foi planejado e
previamente decidido na pré-produção. Nesta etapa, segundo ZASNICOFF (s/d), “o produtor
utiliza seus conhecimentos (acústica, equipamentos e tecnologia, gerenciamento de tempo e
de conflitos etc.) para extrair o melhor dos músicos e técnicos, sem se desviar do objetivo
final”. E acrescenta:
Essa é talvez a maior competência de um bom produtor musical – conseguir
enxergar e ouvir o resultado final desde o princípio e tomar as decisões
corretas para atingi-lo. O produtor coordena as etapas, os recursos humanos
e tecnológicos para o processo fluir com criatividade e disciplina. Muitas
vezes, isso significa encarnar a figura de empresário, músico e ouvinte.
(ZASNICOFF, s/d).

Nessa fase de produção, é decidido em que formato gravar (fitas de rôlo, hd, se é com
sistema Pro-Tools etc.) e é escolhido o estúdio de acordo com o orçamento disponível: se será
em um estúdio profissional ou em seu próprio home studio. O produtor Lampadinha trabalha
em geral da seguinte maneira, numa formação tradicional de rock:
Escolhido o estúdio, o ideal é armar a agenda de gravação mais ou menos
assim: dois dias para as bases, onde todos tocam mas o foco é a bateria, três
dias para guitarras e baixo e três dias para as vozes. Como já definimos os
arranjos, bateria, peles e instrumentos na pré, as coisas serão mais fáceis.
Claro que ao longo do trabalho algumas dúvidas irão surgir e mudanças são
inevitáveis, mas isso faz parte, e é por isso que já demos um start na pré.
(LAMPADINHA, 2008).
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Algumas divergências surgem a partir deste ponto. Parte dos produtores consideram a
mixagem e masterização do disco, que acontecem logo após às gravações de todos os
instrumentos e overdubs41, como parte da pós-produção. Adotaremos, para a análise deste
trabalho, que estes processos de mixagem e masterização fazem parte, ainda, da fase de
produção. A mixagem vem do inglês mixing e significa mistura, ou seja, são feitos ajustes de
volume, equalização, automação42, colocação de efeitos como reverbs43, delays44 e fades,
compressão, limitação etc., com o objetivo de proporcionar a melhor interação (mistura) dos
elementos gravados para cada música. “É a hora em que a gente vai colocar tudo o que foi
gravado no seu devido lugar.” (LAMPADINHA, 2008). Já a masterização é a fase final da
etapa de produção, onde as músicas já mixadas são trabalhadas para se obter uma
homogeneidade tanto no volume entre as músicas quanto na equalização geral. “O conjunto
da obra musical e como ela será apresentada é definido na máster, para que o produto seja
digerido da melhor maneira possível.” (ZASNICOFF, s/d). De acordo com BARROS (2010),
“aqui é feito o CD-Matriz final que será enviado para duplicação na fábrica”.
LAMPADINHA (2008) relaciona algumas ações importantes que acontecem na masterização:
 As músicas são colocadas na ordem em que elas aparecerão no álbum e que estão
relacionadas no encarte do disco;
 Os volumes entre as músicas são acertados, criando uma certa homogeneidade no som
do álbum;
 É colocado o ISRC45 em cada faixa, para identificar de forma única as gravações
sonoras, como uma espécie de RG da música, que pode gerar direitos autorais caso tenha
execuções públicas em rádios comerciais ou uso em publicidade;
 Correção e equilíbrio, se necessário, de equalização, compressão, ou no caso do artista
querer uma sonoridade diferente depois da mixagem;

41

Gravações adicionais feitas em cima das bases da música, como côros, arranjos de metais, cordas etc.
Recurso oferecido por quase todas as plataformas de gravação, onde são definidos parâmetros de nivelamento
e limitação dos picos sonoros, facilitando o processo de mixagem como um todo. Fonte:
http://www.audioreporter.com.br/dicas/6-dicas-para-sua-mixagem/
43
Efeito que simula a ambiência de uma grande sala, uma igreja ou estádio, como se a banda estivesse tocando
em um grande galpão.
44
Termo que significa “atraso” em português. É um efeito acústico que consiste na reprodução de um som com
um atraso que pode ser controlado, funcionando como um eco no som.
45
Abreviação de International Standard Record Code (Código de Gravação Padrão Internacional).
42
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 Dependendo do caso, acertar alguns finais de músicas, como os fade outs, que são
aqueles finais que vão abaixando aos poucos, bem devagar. Esse processo também pode ser
feito na mixagem.
Em um trabalho sobre a cadeia produtiva da música em Belo Horizonte/MG, feito em
2010 pelo Centro de Estudos de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro, há uma boa
síntese do que vem a ser a mixagem e masterização, no fim da fase de produção de um
trabalho fonográfico:
A mixagem é, numa definição simples, a harmonização de todos os
instrumentos gravados, objetivando um nivelamento timbrístico adequado à
proposta do trabalho artístico. A masterização é a finalização propriamente
dita, última etapa do processo de gravação e a primeira do processo de
fabricação do produto, com a edição das faixas, seu nivelamento sonoro,
equilibrando sutilmente a sua conexão, mantendo o foco no projeto como um
todo. O engenheiro de masterização uniformiza o projeto de forma a manter
o som consistente de uma faixa para outra e promover bom nível de audição
nos equipamentos de reprodução. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010)

Figura 12 - Estúdio de gravação
(http://www.mosh.com.br/wearemosh/)

4.1.3 Pós-produção
Esta etapa pode ser encarada como a de embalagem, divulgação e distribuição do
produto, é o resultado da produção fonográfica materializada, quando o produto final chega de
uma fábrica escolhida para a prensagem dos discos e está pronto para encontrar o consumidor
final. Isso no caso do formato físico ser uma escolha do artista, já que muitos, atualmente,
dispensam um suporte midiático e disponibilizam o trabalho final, logo após o processo de
masterização, na rede mundial de computadores para download, seja ele pago ou gratuito,
geralmente no formato mp3. Essa opção é cada vez mais comum e foi responsável pela
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grande revolução na maneira das pessoas consumirem música, no século XXI. No entanto,
mesmo com a derrocada da indústria fonográfica, o CD continua cumprindo o papel de
ligação do artista com o público, agora servindo também como um cartão-de-visitas para a
inscrição em festivais e editais, quando os mesmos não funcionam apenas em plataformas
virtuais, via internet.
Nessa fase de pós-produção, o artista deve procurar, sozinho ou contratando
profissionais e fazendo parcerias, buscar estratégias de marketing e distribuição para a
promoção e venda do produto, contatando jornalistas, radialistas, bloggeiros e produtores de
shows e eventos. O artista contemporâneo, independente e sem vínculos com grandes
gravadoras, tem cuidado cada vez mais de perto do seu negócio através de múltiplas
atividades: divulgando sua imagem através de release, clipping de matérias publicadas,
website próprio, fotos e vídeo-clips em consonância com sua proposta musical e a arte do
disco; fechando shows sem necessariamente ter um empresário; indo pessoalmente agendar
entrevistas em programas de rádio e TV etc. No caso de disponibilizar o disco na internet, o
artista deve saber qual o seu público-alvo e divulgar os links para downloads de uma maneira
eficiente, utilizando as redes sociais e páginas especializadas, a fim de atingir o maior número
de pessoas possível. “Sem uma boa pós-produção, músicas maravilhosas podem ficar sem
chegar ao público, caindo no esquecimento” (ZASNICOFF, s/d).

4.2 ARTISTAS E DISCOS ANALISADOS (ANOS 1980)

Além dos aspectos inerentes à produção fonográfica, divididos nas etapas de préprodução, produção e pós-produção, cada disco escolhido terá ainda os tópicos relativos ao
histórico do artista em questão, aos custos da produção e ao legado e influência do álbum
(esse último tópico apenas nos discos produzidos na década de 1980). O critério de escolha
dos álbuns abordados foi baseado na importância dos mesmos na cultura urbana local daquele
período, segundo pesquisadores, músicos, colecionadores e apreciadores de música em geral.

4.2.1 Viagem Cigana (1983) – Grupo Cataluzes
4.2.1.1 Histórico
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Cláudio Miguel conheceu os irmãos Antônio e José Amaral em Aracaju em 1969, e
sempre conversavam sobre música e artes em geral. Na década de 1970 Cláudio Miguel
morou em cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, onde teve experiências musicais
diversas. Retornou a Aracaju em 1979 e reencontrou os amigos na sede da Faculdade de
Filosofia, onde faziam o curso de Letras. Lá formaram uma célula embrionária do que viria a
ser o Cataluzes, denominada “Cláudio Miguel & Os Irmãos Amaral”. O próprio Cláudio
lembra sobre esse período, em entrevista concedida a este pesquisador, realizada em maio de
2012 na casa do atual guitarrista do grupo, Oswaldo Gomes:
Com esse nome participamos de alguns eventos e shows com Alcides Mello,
até que foram abertas as inscrições para um festival de música na cidade de
Lagarto, denominado I Festival da Música Popular Lagartense. Inscrevemos
„Ilhas-Olhos‟, um poema concreto, e ficamos em segundo lugar, além de
ganharmos o prêmio de melhor arranjo.46

O arranjo vencedor do prêmio tinha sido escrito por Valdefrê Fraga, indicado por
Alcides Mello depois que Cláudio Miguel musicou o poema concretista de Antônio Amaral.
“Pra mim o Cataluzes começou aí”47 apesar de revelar em seguida que ainda passaram um
período utilizando o nome “Tempo Concreto” em 1980 (com o músico Zezinho, de um grupo
importante desse período, o Bolo de Feira), e apenas em 1981 passaram a se chamar
Cataluzes, com o quarteto que participou de um festival de música da TV Sergipe (FSMPB) e
que iria gravar um ano depois no Rio de Janeiro: Cláudio Miguel (voz, violão), Valdefrê (voz,
violão), Tonho Amaral (voz, percussão) e José Amaral (voz, percussão).
A partir desse momento passaram a buscar um certo nível de profissionalização e
seriedade, discutiram o perfil e o direcionamento artístico do grupo e passaram a compor,
ensaiar e pensar sobre um possível primeiro disco. Antes, participaram de mais um festival
importante, a segunda edição do FSMPB – Festival Sergipano da MPB –, promovido pela TV
Sergipe, no qual inscreveram três músicas que posteriormente entrariam no LP Viagem
Cigana: “Cheiro da Terra”, “Destino dos Retirantes” e “Dança dos Vivos”. Arrebataram
quatro dos cinco prêmios e saíram consagrados pelo público, apesar de não terem vencido
com o primeiro lugar. Ficaram com o segundo e terceiro lugares, além dos prêmios de
“Melhor Arranjo” e “Melhor Intérprete”.

46

Em entrevista de Cláudio Miguel feita por mim em maio de 2012, registro em gravação de áudio no formato
wave.
47
Id., 2012
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Ainda em 1981 lotaram o Teatro Atheneu duas noites seguidas com o show “Viagem
Cigana”, um fato inédito para um grupo local. Na ocasião lançaram e distribuíram para os
presentes uma revista underground produzida nos moldes dos fanzines48 punks anárquicos
que já circulavam na Inglaterra e EUA desde o fim dos anos 1970, e que só foram se
popularizar no Brasil no fim da década de 80 e início dos anos 1990 com bandas de rock
independentes, principalmente. A revista underground do Cataluzes foi montada por Cláudio
Miguel com o poeta Miguel Viana49 numa república de estudantes na Rua Santa Luzia, centro
da cidade de Aracaju. Esse pode ter sido o primeiro fanzine produzido em Sergipe, mais um
fato inédito do Grupo Cataluzes. Outro dos precursores da “fanzinagem” em Sergipe é o
cantor e letrista do grupo punk Karne Krua, Silvio Campos, que passou a se envolver com
esse tipo de publicação independente por volta de 1984: “Primeiro eu fiz o Arakarock em 84,
depois o Buracaju em 86, que ficou mais conhecido, inclusive fora de Sergipe.”50

Figura 13 - Capa do fanzine Viagem Cigana do Cataluzes
(Acervo pessoal de Cláudio Miguel)

48

Do inglês fan magazine, ou “revista de fã”, onde o editor escreve sobre qualquer assunto de seu interesse,
normalmente música, literatura marginal, poesia ou quadrinhos. A produção é artesanal (utilizando técnicas
como colagem e xerox) e de tiragem limitada, sem periodicidade certa, sem objetivo comercial ou linha editorial
definida. A distribuição é feita em shows, sebos de livros, lojas de discos ou pelo correio.
49
Atual Secretário de Cultura da cidade de Estância/SE.
50
Em entrevista de Silvio Campos feita por mim em agosto de 2013, sem registro de áudio.
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O grupo seguiu ativo nas décadas seguintes com shows dentro e fora de Sergipe, além
de apresentações em Portugal (2007) e Cuba (2013). Lançou ainda os CDs Sangue D´Alma
(2001) e Aldeia (2013), depois de diversas reedições em LP e CD do album Viagem Cigana,
disco que analisaremos com maiores detalhes a seguir, no que concerne à sua produção. O
Grupo Cataluzes foi incluído recentemente no importante Dicionário Cravo Albin da Música
Popular Brasileira51.

4.2.1.2 Pré-produção
Cláudio Miguel avalia que todo esse processo de compor e ensaiar para participar de
festivais, no período 1980-1982, serviu como uma espécie de pré-produção do disco
vindouro, que de alguma forma estava sendo gerado, mesmo sem esse objetivo específico em
mente até então. “Nessa época era muito difícil gravar um disco em Aracaju e a gente não
pensava nisso, muito menos em ir gravar no Rio de Janeiro.”52
Nesse período de constantes ensaios e apresentações, foi construído um repertório
autoral coeso com arranjos de base criados pelo grupo, que eram executados ao vivo em
teatros e festivais de música. Nessa construção de certa forma inconsciente, identificamos no
discurso de Cláudio Miguel, a partir da entrevista gravada, as seguintes ações que constam em
qualquer pré-produção planejada: definição de repertório, ensaios, construção de arranjos de
base e definição de um conceito calcado na identidade cultural local, algo reconhecidamente
claro no álbum que iriam gravar. Os ensaios do grupo aconteciam sempre de forma acústica,
sem caixas amplificadas, tanto na casa de Valdefrê Fraga quanto na sede do sindicato dos
professores ou na Faculdade de Direito, onde hoje funciona o Cultart, na Avenida Ivo do
Prado.
Cláudio Miguel afirma que aconteceram muitos shows nesse período, mas os locais
propícios ao som acústico, calmo e “brejeiro” do Cataluzes eram restritos a alguns teatros da
capital, como o Atheneu, o mini-teatro da Faculdade Tiradentes, o Teatro Maria Clara
Machado (em frente à antiga Escola Normal, onde hoje funciona a Fundação Aperipê), o
Teatro Juca Barreto (da Faculdade de Filosofia) e o auditório da Biblioteca Pública Epiphâneo
Dórea, todos eles – à exceção do Teatro Atheneu, que recebia grandes espetáculos nacionais –
com capacidade entre 50 e 200 pessoas. O Cataluzes tocou em todo esse circuito e crescia em
51
52

Disponível em http://www.dicionariompb.com.br/cataluzes
Cláudio Miguel, entrevista citada.
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termos de público, qualidade técnica e experiência de palco. Foi nesse momento que surgiu a
possibilidade de gravar um disco, inicialmente de forma coletiva:
Foi uma fase bastante produtiva e foi também nessa época que surgiu a ideia
de um disco coletivo de artistas sergipanos, inspirado no pessoal do Ceará53.
Procuramos Alcides Mello, que era a pessoa mais experiente e centrada do
nosso meio musical, e que sonhava mais alto, para nos orientar.54

A coletânea sergipana, que acabou não dando certo, juntaria os trabalhos do Cataluzes,
Alcides Mello e do então novo compositor Paulo Lobo, que mais tarde realizou a idéia no LP
Cajueiro dos Papagaios (1986), com Irineu Fontes e Lula Ribeiro, disco também abordado
nesta pesquisa.
O fato da coletânea em que o Cataluzes participaria não ter vingado não desanimou seus
membros, que a essa altura estavam certos de que precisavam gravar. Levaram a ideia adiante,
só que para realizar um LP somente do grupo. O projeto foi muito bem recebido pelo então
pró-reitor da Universidade Federal de Sergipe, Luiz Eduardo Oliva. Aqui identificamos as
ações de escolha do produtor e de captação de recursos para a gravação do disco, processos
típicos de uma pré-produção. Cláudio Miguel conta:
Após uma reunião bem-sucedida, passamos a pensar onde, quando e com
quem faríamos esse disco. Inicialmente pensamos em gravar com o pianista
Antônio Adolfo55 no Rio de Janeiro, após conversa com o músico em uma
passagem dele por Aracaju, apresentando-se no extinto Projeto Pixinguinha.
Na sequência fomos atrás de captar recursos, tomamos empréstimos pessoais
com os juros de 80% da época, uma loucura.56

Durante a elaboração do projeto de captação de recursos surgiu o nome de Paulo
Moura57, sugerido por uma funcionária da TV Sergipe, Siomara Madureira, a Luiz Eduardo
Oliva. Ela era o contato da afiliada de Aracaju com a TV Globo do Rio, apreciava boa música
e fizera muitos amigos na “cidade maravilhosa”, alguns deles eram também amigos do
experiente maestro, jornalistas como ela.
53

LP coletivo dos artistas cearenses Ednardo, Rodger Rogério e Tétty lançado em 1973 pelo selo Continental,
com boa repercussão na mídia nacional e abrindo espaço posteriormente para outros artistas do Ceará como
Fagner e Belchior. Fonte: http://musicadoceara.blogspot.com.br/2008/04/pessoal-do-cear-meu-corpo-minha.html
54
Cláudio Miguel, entrevista citada.
55
Compositor e pianista carioca, um dos precursores dos discos independentes na MPB com o LP “Feito em
Casa”, de 1977, lançado por ele mesmo através da criação do selo Artezanal, que questionava o modelo
tradicional da indústria do disco. Fonte: http://www.antonioadolfo.com.br/
56
Cláudio Miguel, entrevista citada.
57
Um dos maiores instrumentistas e arranjadores do Brasil, falecido em julho de 2010. Fonte:
http://www.dicionariompb.com.br/paulo-moura
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Cláudio Miguel afirma que o grupo ficou meio espantado com a ideia, apesar de
confiante: “Se gravar com Antônio Adolfo era algo difícil e impensável para um artista
sergipano da época, com Paulo Moura seria impossível.”58 O grupo gravou alguns demos das
músicas, de forma simples e caseira, no formato voz e violão, e enviou para o renomado
músico carioca uma fita cassete com essas canções, algo que acontece muito nas préproduções de hoje. Cláudio conta o resultado desse processo:
Ele respondeu prontamente que toparia fazer o disco. Fui primeiro ao Rio me
encontrar com ele para mostrar as outras canções do disco, conheci os
músicos de estúdio que tocariam no álbum, como o baixista Jorge Degas, e
depois os outros do grupo também foram ao Rio e se juntaram a nós.59

Os encontros aconteciam no apartamento de Siomara Madureira60, e pouco tempo
depois o Cataluzes entraria em estúdio definitivamente para gravar o primeiro disco. A
jornalista assumiu a produção executiva do trabalho junto com Luiz Eduardo Oliva, e a
produção do álbum se iniciaria com um misto de excitação e expectativa.

Figura 14 - Paulo Moura
(http://satiro-hupper.blogspot.com.br/2010/07/paulo-moura_13.html)

4.2.1.3 Produção
O restante do grupo chegou ao Rio de Janeiro e os arranjos de base estavam
praticamente prontos, com alguns poucos detalhes sendo definidos dentro do estúdio com o
produtor Paulo Moura. A ida antecipada de Cláudio Miguel adiantou parte do processo, já que
o maestro – arranjador e produtor do trabalho – se familiarizou com a sonoridade do grupo, e
58

Cláudio Miguel, entrevista citada.
Id., 2012
60
Jornalista sergipana que transferiu-se da TV Sergipe para a Globo do Rio, e de lá para Nova York, onde morou
e trabalhou até sua morte, em setembro de 2013.
59
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o diretor de estúdio, o violonista Ruy Quaresma61, arregimentou os músicos que faltavam,
como Jaques Morelenbaum62 (cello) e o pianista Túlio Mourão63, que tinham integrado
bandas de rock nos anos 1970, respectivamente A Barca do Sol e Os Mutantes (em sua fase
progressiva-psicodélica do fim da década).
A imprensa sergipana fez ampla cobertura da ida do Cataluzes ao Rio de Janeiro.
Artigos de jornais, matérias de TV acompanhando o embarque dos músicos no aeroporto e
atualizações constantes das novidades nos bastidores do meio musical davam o tom do
“burburinho” causado pelo fato inédito na música local. Antônio Amaral acredita que a
notícia se espalhou e repercutiu porque os grupos de música autoral eram poucos naquela
época (o cenário era tomado por bandas de baile até o início dos anos 1980), e daquela turma
apenas Mingo Santana e o grupo Bolo de Feira tinham gravado, até aquele momento, dois
compactos. “Ninguém havia lançado um LP ainda.”64
O estúdio escolhido foi o da Transamérica, um dos poucos de 16 canais no Brasil até
esse momento. Por lá passaram artistas como Chico Buarque, Maria Bethânia, Tom Jobim e
outros ícones da MPB. “Era um estúdio de ponta na época.”65. A escolha e arregimentação
dos músicos que tocaram no disco foi de responsabilidade de Paulo Moura e Ruy Quaresma, e
entre eles estavam os já citados Jaques Morelenbaum e Túlio Mourão, além de Joel
Nascimento66 (bandolim), Jorge Degas (baixo), Zé Carlos67 (violão, viola de 12 cordas),
Vânia (violino), Zé Carlos Ramos (flautas) e os percussionistas Jovi, Hélio Schiavo e Jorjão.
O clima no estúdio era ameno, tranquilo, leve, e tudo transcorreu normalmente durante
as gravações, a música fluía com facilidade e rapidamente, segundo Cláudio Miguel:
Eram músicos experientes em estúdio, e a nossa parte estava ensaiadíssima
também, apesar da nossa falta de vivência em estúdio nós vínhamos tocando
constantemente esse repertório nos dois anos anteriores à gravação. Alguns
takes aconteceram de primeira, como minha voz em „Fardo de Léguas‟ e em
„Destino dos Retirantes‟.68

61

Dono do sêlo carioca Fina Flor e produtor dos dois discos seguintes do Cataluzes, Sangue D´Alma (2001) e
Aldeia (2013). Biografia completa em: http://www.dicionariompb.com.br/ruy-quaresma
62
http://www.dicionariompb.com.br/jaques-morelenbaum
63
http://www.dicionariompb.com.br/tulio-mourao
64
Em entrevista de Antônio Amaral feita por mim em maio de 2012, registro em gravação de áudio no formato
wave.
65
Em entrevista de Valdefrê Fraga feita por mim em maio de 2012, registro em gravação de áudio no formato
wave.
66
http://www.dicionariompb.com.br/joel-nascimento
67
http://www.dicionariompb.com.br/ze-carlos
68
Cláudio Miguel, entrevista citada.
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Diferente dos arranjos de base, que chegaram praticamente prontos ao estúdio, os
arranjos de sopro foram elaborados por Paulo Moura, que escreveu para instrumentos como
requinta, flautim, corne inglês, sax e clarineta. “O conhecido solo de clarineta do maestro na
abertura da hoje clássica „Cheiro da Terra‟ também já saiu pronto daqui, só que ao vivo
fazíamos na flauta transversal”, lembra Amaral69. Segundo a ficha técnica do LP original,
Paulo Moura fez os arranjos, regeu e tocou, além de clarineta, sax sopranino, sax alto e alguns
instrumentos de percussão. A música que encerra o disco (faixa 5 do lado B), a instrumental
“Festas da Xica”, é uma composição de Paulo Moura feita especialmente para o LP. O gênero
musical mais recorrente no disco é a toada, que se apresenta em andamentos variados e
acentos folk que fazem o trabalho se aproximar ao de artistas da música sertaneja de raiz
recorrente em várias regiões do país, tais como Renato Teixeira, Quinteto Violado, Almir
Sater, Sá & Guarabyra, Elomar e Pena Branca & Xavantinho. Encontramos ainda baião, fado
e uma espécie de “afrosamba” (a já citada “Festas de Xica”, de Paulo Moura).
O encarte com ficha técnica completa também trás dados sobre a direção executiva e
artística, fotos (Paulo Martins), assistência de estúdio, corte e montagem, ilustração e
mixagem, feita pelo técnico de gravação Rafael Azulay junto com Ruy Quaresma. Quando as
sessões de gravação e mixagem acabaram, naquele verão de 1983, de lá mesmo do Rio de
Janeiro o grupo enviou a fita máster para a prensagem de mil cópias em vinil na empresa
Tapecar. Não houve participação do grupo sergipano nas etapas finais da produção, a
mixagem e masterização.

4.2.1.4 Pós-produção
Quando os mil discos chegaram à Aracaju, começou o trabalho de divulgar e vender o
produto. A distribuição foi feita pelo próprio grupo de forma independente, já que não
possuíam vínculo com gravadora. As capas foram feitas pela gráfica J. Andrade em Aracaju,
com logomarca criada pelo artista plástico sergipano Pythiu70, e o disco teve boa aceitação na
cidade desde o início, à época do lançamento, no fim de 1983. “Era uma novidade no circuito
cultural local, nós vendemos tudo”.71 Cinco tiragens depois, o disco continuava vendendo
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Antônio Amaral, entrevista citada.
Além de artista plástico reconhecido, é também um dos músicos mais antigos em atividade na capital
sergipana. Participou do movimento da Jovem Guarda e da Bossa Nova nos anos 1960 em Aracaju, e hoje é
contrabaixista da banda Água Viva, que revive sucessos do passado em festas públicas e privadas .
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Cláudio Miguel, entrevista citada.
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bem em Aracaju, e passou a ser cultuado e procurado, com o passar dos anos, por
colecionadores do Brasil inteiro. Com o advento do CD, o trabalho também foi lançado nesse
formato, depois de 13 anos e cinco tiragens em vinil. O disco Viagem Cigana teve sua
primeira edição em CD no ano de 1996, durante a gestão de Luís Antônio Barreto como
Secretário de Cultura do Estado. Seguiram-se mais cinco tiragens de mil cópias nesse
formato, o mais usual na década de 1990 entre ouvintes e amantes de música em geral.

Figura 15 - Capa do LP Viagem Cigana
(http://brnuggets.blogspot.com.br/2010/12/grupo-cata-luzes-viagem-cigana-1973.html

O lançamento do LP aconteceu no teatro da Faculdade Tiradentes, com a presença do
maestro Paulo Moura no palco com o grupo. Os discos eram vendidos principalmente de mão
em mão, com os próprios integrantes, nos shows do grupo e em lojas de discos do comércio
de Aracaju.
Com a boa repercussão, os shows apareceram em grande número e a popularidade do
Cataluzes cresceu sobremaneira. Só em uma campanha política para Governador (do então
candidato Valadares) foram 43 shows em todo o estado, às vezes com duas apresentações em
uma única noite. O Cataluzes era o maior destaque da música sergipana daquele período, suas
canções tocavam nas rádios comerciais e um público numeroso acompanhava o grupo,
cantando suas letras e melodias. Por outro lado, admitem que a repercussão do disco Viagem
Cigana foi um fenômeno apenas local na época do seu lançamento, citando as dificuldades
encontradas na distribuição e venda fora de Sergipe, bem como a divulgação do disco na
imprensa nacional, que foi praticamente nula. Uma das exceções foi a visita de Cláudio
Miguel e Antônio Amaral à produtora Lira Paulistana, que mantinha um teatro onde foi
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revelada toda a geração da vanguarda paulista dos anos 80, encabeçada pelos músicos Itamar
Assumpção, Arrigo Barnabé, Ná Ozzetti, Tetê Espíndola, o trombonista Bocato e o Grupo
Rumo, entre outros:
Eles adoraram o disco do Cataluzes mas disseram que só trabalhariam com a
gente, produzindo shows no Lira Paulistana e divulgando o disco entre
críticos paulistas de grandes jornais, se fôssemos morar em São Paulo. Já
tínhamos nossos empregos e compromissos profissionais em Aracaju, então
não topamos72.

Paulo Moura também tinha convidado o grupo para uma temporada de shows no Rio de
Janeiro, proposta igualmente declinada. Outra pequena investida na mídia nacional foi a
participação do Cataluzes no programa Som Brasil73 da Rede Globo, apresentado por Rolando
Boldrin. Foi ainda no produtivo ano de 1983, e o grupo dividiu o programa com os artistas
Jorge Ben e Almir Sater, este último em sua primeira aparição na TV.
O sucesso de “Cheiro da Terra” merece uma atenção à parte em nossa análise, já que
projetou o Cataluzes de forma eterna e definitiva na memória afetiva de boa parte dos
sergipanos, e foi uma das músicas responsáveis pelas boas vendas do LP desde o seu
lançamento. Curiosamente, Cláudio Miguel conta que as expectativas do grupo, em relação a
execuções radiofônicas e popularidade, recaíam inicialmente sobre a faixa de abertura do
disco, “Maracujaba”, de fato uma melodia marcante, de letra simpática e de fácil assimilação,
ambientada com ótima concepção rítmica (construída a partir da combinação de timbres do
ganzá, blocos sonoros e tambá) e arranjo de flauta na introdução, antes dos versos “Maracujá /
a flor roxa beija-flor / maturi do tempo / o cheiro de indá”.
Cláudio Miguel conta que na prática não foi bem assim:
Logo nos primeiros meses de trabalho de divulgação, percebemos que a
música „Cheiro da Terra‟ passou a ser a mais utilizada por radialistas em
suas programações, publicitários usavam a música em propagandas de
empresas, e a reação do público nos shows também era mais imediata e
quente. Talvez por ser uma música de caráter mais regionalista, um baião de
letra fácil, tenha conquistado o gosto popular, ajudada pela execução maciça
nos meios de comunicação.74
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Antônio Amaral, entrevista citada.
Hoje o programa chama-se “Senhor Brasil” e é veiculado na TV Cultura.
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Cláudio Miguel, entrevista citada.
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Já Antônio Amaral justifica de maneira mais abrangente o enorme e duradouro sucesso
desta canção, mesmo após tantos anos:
Cheiro da Terra é uma canção de exílio, que fala de saudade da terra que
nasceu, então vários sergipanos que estão em outros lugares, no Brasil ou no
exterior, se identificam fortemente com a canção.75

“Cheiro da Terra” é até hoje a música mais regravada de um artista sergipano, segundo
Cláudio Miguel são 26 regravações que ele já contou até agora. A música é de fato a mais
executada em Sergipe, e está presente em solenidades, congressos, seminários, inaugurações,
no repertório de corais e de bandas militares e filarmônicas, nos bares e rádios de Sergipe, do
Brasil e do exterior. Em 2001 houve um concurso da TV Sergipe que elegeria a “música do
século” no estado, através de voto popular. “Cheiro da Terra” foi vitoriosa, sendo eleita a
canção mais representativa de Sergipe. Posteriormente, houve um discutível projeto de lei de
uma vereadora que transformaria a canção em “Hino de Aracaju”, mesmo sem as
características estilísticas necessárias para classificá-la como “hino” (geralmente marchas de
caráter militar e estilo musical baseado no que se fazia na Europa no século XIX – mesmo
aqueles compostos no século XX, inclusive em países não-ocidentais). O projeto gerou
controvérsias e no fim das contas foi vetado pelo então prefeito Marcelo Deda (atual
Governador do Estado). Sobre o episódio, Cláudio Miguel vê tudo com naturalidade e de
forma tranquila e madura, sem guardar mágoas:
As pessoas começaram a achar que eu iria me beneficiar financeiramente,
quando na verdade eu cedi os direitos autorais ao município para que a
música fosse divulgada nas escolas, e eu não receberia nada por isso. Não
solicitamos ou encabeçamos o projeto de lei, foi algo espontâneo de um
parlamentar, e o veto não nos causou nenhum tipo de insatisfação,
sinceramente.76

Sobre o recebimento de direitos autorais com o trabalho do Cataluzes, especialmente
sobre execução pública, regravações e outras utilizações da música “Cheiro da Terra” por
terceiros, Cláudio Miguel é enfático ao afirmar:
Nenhum artista periférico vive de direito autoral. Você recebe aqui e acolá
um trôco (sic), nada relevante se compararmos aos grandes artistas do eixo
Rio-São Paulo, que são vinculados a grandes gravadoras. Tem aquela coisa
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Antônio Amaral, entrevista citada.
Cláudio Miguel, entrevista citada.
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do jabá77, do merchandise etc, já o músico independente não tem nem como
falar de direito autoral.78

Além dessa questão, Miguel afirma que mesmo com os devidos registros legais da
música e de sua constante execução pública em rádio e TV durante tantos anos, o ECAD79
não recolhe dos meios de comunicação de forma devida, e quando recolhe “ninguém sabe pra
onde vai o dinheiro”. É uma questão complexa e que envolve a referida instituição, sindicatos
e entidades representativas dos músicos e compositores, Ordem dos Músicos, meios de
comunicação e leis dúbias ou obsoletas.

4.2.1.5 Custos
Durante a captação de recursos, o grupo Cataluzes conseguiu, através de seu produtor
executivo Luiz Eduardo Oliva, o apoio de algumas instituições públicas e privadas, como
lembra Cláudio Miguel:
Algumas empresas contribuíram na feitura do disco. O Banese deu a capa e
o encarte, que mandamos fazer na gráfica J. Andrade. Sei que de empresa
pública foi pouca coisa, a UFS deu passagens aéreas e o que lembro mesmo
é que ficamos pagando os empréstimos por cerca de 6 anos. O principal
empréstimo bancário foi feito no banco Itaú através de um cunhado de Luiz
Eduardo, e ficamos pagando essa dívida por muito tempo.80

Todos os outros custos pós-gravação foram arcados pelo grupo, através dos
empréstimos bancários citados. As prestações também foram pagas, em parte, com os cachês
de diversos shows gerados a partir da repercussão do disco, pela antiga Sectur (Secretaria de
Cultura e Turismo, atual Secult), em campanhas políticas ou através de contratos com a
iniciativa privada.
Em valores atualizados para os dias de hoje, Cláudio Miguel acredita que seria um valor
por volta de 35 mil reais que foram gastos na produção de Viagem Cigana. É impossível
especificar e descrever os gastos com exatidão, dado o tempo decorrido (mais de trinta anos),
as mudanças na moeda brasileira e a dificuldade em lembrar de todos os custos e apoios que
77

Propina paga a programadores de rádio FM para execução maciça de uma música durante certo período.
Cláudio Miguel, entrevista citada.
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Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - É o órgão responsável pela arrecadação e distribuição dos
direitos autorais das músicas aos seus autores, tendo sua sede localizada no Rio de Janeiro. É uma instituição
privada criada pela Lei nº 5.988/73. Fonte: Wikipedia.
80
Cláudio Miguel, entrevista citada.
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ocorreram na época, para cada uma das fases de produção do disco, feito de forma totalmente
independente.

Figura 16 - Formação atual do Cataluzes, com o guitarrista Oswaldo Gomes.
(http://aracajuqualidadevida.blogspot.com.br/2011/02/rua-da-cultura-encerra-programacao-do.html)

4.2.1.6 Legado e influência
Depois de 32 anos de estrada, tantas execuções e utilizações de “Cheiro da Terra” e um
total de dez mil cópias distribuídas de Viagem Cigana (um número significativo para uma
produção independente), o Cataluzes chegou às novas gerações de músicos e apreciadores de
MPB de duas formas principais: através de um pai ou familiar que possui um disco do grupo,
ou utilizando a principal ferramenta dos jovens de hoje para conhecer, pesquisar e ouvir
música: a internet.
Numa rápida busca na rede, encontramos Viagem Cigana disponível para download no
formato mp3 e principalmente sebos e lojas virtuais de todas as partes do Brasil e exterior
com o LP a venda, com preços que variam em média entre 15 a 120 reais. Um website
canadense estava vendendo uma cópia do vinil a 100 dólares, enquanto em sites de Minas
Gerais e Paraná, especializados em venda de vinis raros de música brasileira para o exterior, o
disco poderia ser encomendado por 50 a 60 dólares em média. Um dos mais conhecidos,
“Brazilian Nuggets”, trás uma resenha elogiosa ao trabalho do grupo sergipano, e depois do
texto seguem-se alguns comentários de leitores, sendo que um deles chama atenção por
confirmar o que afirmamos sobre o contato desses jovens com a obra:
Parabéns pelo trabalho aqui no blog e obrigado pela ótima surpresa pois este
disco fez parte da minha juventude (sou sergipano de Aracaju) e me fez
muito alegre pois já há muitos anos que não escuto o meu original (guardado
na casa dos meus pais). Saudações e parabéns pelo excelente trabalho!
(Melo, 2010).
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Os integrantes do Cataluzes dizem ter interesse em disponibilizar o álbum de forma
mais ostensiva na rede, mas falta habilidade e domínio das ferramentas necessárias para uma
divulgação ainda maior na internet. Em geral acham muito interessante a volta do interesse
dos jovens pelo vinil, apesar do alto custo desse formato nos dias atuais.
O interesse pelo disco e a divulgação da obra seriam ainda maiores se um episódio
envolvendo “falta de comunicação” e “desencontro de idéias” com o produtor Paulo Moura
não tivesse ocorrido. Consta que era desejo do maestro carioca ter seu nome incluído na capa
do LP em parceria com o grupo, mas os sergipanos não perceberam essa vontade e não
entenderam imediatamente os benefícios dessa oportunidade. Certamente isso traria maior
visibilidade na circulação e valorização do álbum, no Brasil e exterior. Nos blogs e websites
que tratam a obra como um “álbum não oficial e raro” da discografia de Paulo Moura, o valor
do mesmo sobe consideravelmente. Sobre o caso, Cláudio Miguel afirmou:
Eu acredito que foi um equívoco e um desencontro. Nós, timidamente e
inocentemente, não ousamos convidá-lo para integrar-se ao grupo nesse
trabalho, e a produção dele também não deixou claro pra gente esse desejo
dele. Então ele ficou pensando que a gente ia coloca-lo em destaque junto
com o grupo na capa do disco, e nós ficamos temerosos em coloca-lo e
depois ele dizer que não queria. Faltou comunicação. Ele já veio gentilmente
cedido pela gravadora que mantinha contrato, não teria problema e ele estava
interessado nessa parceria, mas perdemos essa oportunidade de fazer parte
também do catálogo e discografia dele, são discos muito procurados por
colecionadores do mundo todo.81

Antônio Amaral complementa afirmando que “até hoje a marcante participação de
Paulo Moura no nosso disco repercute positivamente, o trabalho tornou-se uma espécie de
disco cult porque não faz parte do catálogo oficial dele”82. Por conta disso, o LP dos
sergipanos acabou tendo uma importância muito grande para colecionadores e aficionados,
que valorizam os detalhes que diferenciam uma obra e as tornam exclusivas e únicas. Essas
pessoas andam por sebos de discos de vinil atrás de raridades e “pérolas perdidas”, lendo
fichas técnicas de velhos bolachões e comprando-os muitas vezes por preços irrisórios, para
coleções particulares bem cuidadas ou apenas para renegociar o produto posteriormente, por
preços que podem chegar a cem vezes o valor pago.
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Cláudio Miguel, entrevista citada.
Antônio Amaral, entrevista citada.
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Alcides Mello acredita que Viagem Cigana foi um marco que abriu portas, e muitas
pessoas ouviram pela primeira vez o que se produzia de música popular autoral no Estado.
Era uma vitória, de certa forma, coletiva:
Uma turma nova, preparadíssima, se aventurando no Rio de Janeiro e sendo
acolhida de braços abertos por um dos maiores clarinetistas do mundo, Paulo
Moura, gravando um disco de excelente qualidade, foi um acontecimento pra
nós que batalhávamos há anos nesse cenário.83

Em 15 de março de 2013, o jornalista sergipano Rian Santos analisou os 30 anos de
Viagem Cigana em sua coluna “Mais Tarde”, braço virtual de sua cortejada página impressa
no Jornal O Dia. Sobre a obra, ele escreveu:
Um disco histórico. Aqui o adjetivo extrapola o ornamento e se veste com
bastante justeza do significado pretendido. É bem verdade que a participação
do saudoso Paulo Moura empresta alguma distinção ao produto, mas a força
inata das canções, contudo, supera qualquer artifício estranho à criação. Com
apenas 16 canais, o Cataluzes conseguiu mais do que muito músico entupido
de recursos, trancado num estúdio moderno, sem nenhuma idéia na cachola e
meio mundo de computadores à disposição. (SANTOS, 2013)

Outro jornalista local, o também pesquisador e colecionador de discos André Teixeira,
afirma ter uma relação muito pessoal e próxima com esse trabalho: “Tive contato com ele nos
anos 90, e de lá pra cá faz parte dos meus „discos de cabeceira‟. Tenho em vinil, CD e mp3.”
Em seu depoimento sobre o legado de Viagem Cigana, enviado por e-mail, ele também
afirmou:
Sobre o „Viagem Cigana‟, digo que é um disco emocionante! Sua construção
musical e poesia é muito rica e chamam a atenção à primeira audição. Vendo
sua ficha técnica passei a entender o aveludado dos arranjos: Paulo Moura,
músico de marca maior no cenário nacional e internacional, propiciava um
„envernizamento‟ à música já de alto nível, elevando ainda mais o seu
impacto estético fazendo a direção artística e comandando músicos
igualmente geniais. Todos emprestaram seu talento para construir um disco
raro na discografia brasileira.84

4.2.2 Cajueiro dos Papagaios (1986) – Paulo Lobo, Irineu Fontes e Lula Ribeiro
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Em entrevista de Alcides Mello feita por mim em julho de 2013, por e-mail.
Em entrevista de André Teixeira feita por mim em agosto de 2013, por e-mail.
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4.2.2.1 Histórico
4.2.2.1.1 Paulo Lobo
Nasceu em 1959 e começou sua trajetória artística com 17 anos, no Grupo Raízes de
Teatro Infantil, de Luiz Eduardo Oliva e Jorge Lins, por volta de 1977. O compositor
aracajuano tinha vencido alguns festivais estudantis de música do Colégio Salesiano, e
recebeu o convite da dupla de atores/diretores para compor as trilhas sonoras de alguns
espetáculos, como o premiado “A História das Cigarras e das Formigas”, que teve trechos
censurados pela ditadura militar e repercussão nacional, sendo apresentado no Festival
Nacional de Teatro Infantil de Brasília. Paulo Lobo ficou cerca de 10 anos com esse grupo,
compondo e tocando as trilhas ao vivo.
No início dos anos 1980, passou a vislumbrar uma carreira mais profissional na música
e começou a produzir shows com seus contemporâneos de proposta artística e estética em
afinidade, como Joésia Ramos, Irineu Fontes, Lula Ribeiro e Alcides Mello, esse último um
pouco mais velho e uma espécie de “guru” da turma.
Paulo Lobo continua revezando-se entre a música e a publicidade até os dias atuais,
trabalhando em campanhas políticas e criando jingles institucionais. Escreveu crônicas em
jornais e lançou ainda os CDs Ruas de Ará (1999) e Loboratório (2007). Atualmente
apresenta um programa de entrevistas na TV Aperipê, emissora estatal.85

Figura 17 - Paulo Lobo
(http://grupominhaterraesergipe.blogspot.com.br/2013/06/publicado-em-24-de-marco-de-2010.html)

4.2.2.1.2 Irineu Fontes
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Fonte da biografia: entrevista de Paulo Lobo feita por mim em julho de 2013, registro de gravação em áudio
no formato wave.
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Nasceu em Aracaju em 1960 e teve sua primeira experiência musical aos 8 anos com o
coral do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Em 1970 teve aulas de violão no Conservatório
de Música de Sergipe com o professor João Argolo e no fim da década começou a participar
de festivais de música do Colégio Salesiano, vencendo a quarta edição, em 1978.
Em 1980 decidiu viver da música profissionalmente, e a partir dai se envolveu com a
Coopermúsica ao lado de Alcides Mello (diretor de comunicação) e com a produção de
shows. Em 1984 foi diretor artístico do Circo Amoras & Amores, e continuou participando de
festivais até o fim da década. Nos anos 1990 coordenou os festivais Novo Canto, Ponta de
Mar e Canta Nordeste, entre outros. Foi diretor do Complexo Cultural Gonzagão, do Teatro
Atheneu e do Teatro Tobias Barreto, e fundou o Estúdio Capitania do Som, também nos anos
1990. Participou ainda como finalista de festivais em Presidente Prudente/SP e Maringá/PR
(Femucic). Nos anos 2000, coordenou edições do Festival dos Correios e do Sescanção, além
de produzir e apresentar o programa Nossa Música, na Liberdade FM, e realizar o espetáculo
A Ópera do Milho, que recebeu o Prêmio Capital.
Como compositor, sua discografia engloba inúmeras participações em coletâneas a
partir de 1981, quando a música “Vôo Livre” entrou no disco do Festival Sergipano da MPB,
promovido pela TV Sergipe. Depois do disco coletivo Cajueiro dos Papagaios (1986), lançou
os discos solo Chinfra de Cinderela (1987) pela Famasom, Rara Beleza (1989) pela Polygram
e Trilha da Lua (1991) pela RCA. Há cerca de dez anos assumiu o nome artístico de Neu
Fontes, substituindo o Irineu.86

Figura 18 - Neu Fontes
(http://kokalaranjeiras.blogspot.com.br/2011/09/zizinha-guimaraes-e-uma-das.html)
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Fonte da biografia: Blog Música Sergipana, disponível em: http://musicasergipana.blogspot.com.br/2008/02/
neu-fontes15.html
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4.2.2.1.3 Lula Ribeiro
Nascido em 1960 em Aracaju, teve os primeiros contatos com a música através do seu
pai, violonista que promovia serestas em casa executando músicas de Lupicínio Rodrigues e
Dolores Duran. Ainda adolescente, estudou violão com o professor Henrique Souza, e iniciou
sua carreira musical em 1982 tocando em bares e participando de shows coletivos com outros
artistas locais. Depois do LP Cajueiro dos Papagaios (1986), mudou-se para o Rio de Janeiro,
onde reside até hoje.
Lançou discos independentes produzidos pelo baixista Arthur Maia, como Janeiros
(1993) e O Sono de Dolores (1996), além de Muito Prazer (1999) pela Goal Discos/BMG e
em 2002 Algum Alguém pela Seven Music, com patrocínio do Banco Rural e distribuição da
Sony Music. Em 2008 gravou o CD e DVD Palavras Que Não Dizem Tudo pela gravadora
Atração, com participações especiais de Moska e Luiz Melodia. O show de lançamento do
DVD, em 2009, contou ainda com as participações de A Cor do Som, Kleyton & Kleydir,
Doces Cariocas, Edu Krieger, Vander Lee, Zé Renato, Sá & Guarabyra e Bossacucanova.
Durante os seus 30 anos de carreira apresentou-se em teatros e casas noturnas das
cidades de Aracaju, Rio de Janeiro, Maceió, Salvador, Florianópolis, São Paulo, Belo
Horizonte, Curitiba e Brasília, além de uma apresentação em Montevidéu, no Uruguai. Em
2013 fez uma turnê na Europa, passando por cinco cidades da Alemanha e um show em Paris,
na França. O show Encontros, comemorando os 30 anos de carreira, aconteceu em abril de
2013 e contou com as participações de Luiz Melodia e Flávio Venturini.87

Figura 19 - Lula Ribeiro
(http://revistadecultura.blogspot.com.br/2013/07/lula-ribeiro-agita-o-godofredo-bar.html
(Foto: Filipe Torres)

4.2.2.2 Pré-produção
87

Fonte da biografia: http://www.dicionariompb.com.br/lula-ribeiro.

58

Nesse contexto cultural do início dos anos 1980, onde os teatros da cidade estavam
lotados e o foco era a música autoral de sergipanos que ocupavam esses espaços, surgiram
alguns empresários interessados em investir e financiar essa produção artística local, como
relatou Paulo Lobo em entrevista a este pesquisador, realizada em sua residência no dia 08 de
julho de 2013:
Naquele momento surgiu o convite de um empresário, o Luciano
Nascimento, dono da Cocil88, para financiar um disco meu, já que ele tinha
interesse em presentear alguns clientes com algum produto no fim do ano.
Eu tinha feito um jingle para a empresa, já trabalhando com publicidade na
agência que cuidava do marketing da Cocil, e ele gostou muito. De alguma
forma, não lembro bem como, o convite foi estendido para outros dois
artistas para um disco coletivo.89

A versão de Lula Ribeiro, em entrevista por e-mail em julho de 2013, é um pouco
diferente:
Eu estava querendo gravar o meu primeiro disco e procurei um empresário
amigo meu, Luciano Nascimento da Cocil Dados, pra um patrocínio. Na
nossa conversa resolvemos fazer um disco envolvendo mais artistas, e Irineu
Fontes e Paulo Lobo eram muito próximos a mim e do meu trabalho. Nós
somos da mesma geração, começamos a fazer shows juntos. Resolvemos que
seriam 3 músicas pra cada e dei a idéia de cantarmos o Bolero Parabelo de
Alcides Mello, que eu já cantava em shows.90

Assim surgiu a idéia primária de Cajueiro dos Papagaios, produzido em 1985 e lançado
no início de 1986, o trabalho de estréia de três importantes compositores sergipanos desse
período: Paulo Lobo, Lula Ribeiro e Irineu Fontes. O resultado, como veremos
posteriormente, foi um produto cultural financiado por uma empresa, cujo dono gostava de
música e acompanhava a cena local com interesse.
Definida a idéia de um disco coletivo com três artistas de propostas em comum, eles
passaram a reunir-se constantemente com o produtor cultural Zé Américo Sucupira Leite, que
assumiu a produção executiva do projeto que já tinha um financiador. Ele era um dos poucos
produtores culturais da cidade nessa época, organizava shows e eventos e dedicava-se a esse
oficio cada vez mais necessário dentro da chamada cadeia produtiva da música. O produtor
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Cocil Dados, empresa da área de processamento de dados, de um grupo que também investia no ramo de
alimentos (leite de côco, etc).
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Em entrevista de Paulo Lobo feita por mim em julho de 2013, registro de gravação em áudio no formato wave.
90
Em entrevista de Lula Ribeiro feita por mim em julho de 2013, por e-mail.
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passou a fazer diversos orçamentos e contatos com estúdios, enquanto os músicos definiam
repertório e conceito do álbum.
Sobre a escolha do estúdio, Paulo Lobo afirmou:
O único estúdio que tínhamos era de um empresário baiano, Wesley Rangel,
voltado mais para a área de publicidade, com apenas 4 canais e poucos
recursos para gravar um disco. Chegamos de alguma forma até Tovinho, que
era tecladista e arranjador de Alceu Valença, e possuía o estúdio Somax, em
Recife.91

E Lula Ribeiro complementa:
Irineu Fontes assumiu a produção musical, e como na época em Aracaju não
havia estúdio, fomos gravar em Recife, no estúdio do Tovinho. Foi muito
bom, pois nos aproximou ainda mais, na viagem para gravar o disco.92

Zé Américo Sucupira assumiu as negociações com o estúdio representando os três
artistas, e teve os orçamentos aprovados pela empresa patrocinadora do disco. Os artistas
tomavam decisões referentes à concepção do álbum: título, capa, seleção de repertório e préprodução em geral, executada pelo produtor executivo. O título do LP, Cajueiro dos
Papagaios, significado de “Aracaju” em tupi, foi sugerido pelo próprio Paulo Lobo, e foi
retirado de um antigo livro de crônicas homônimo, do escritor sergipano Antônio Torres.
Em seguida, foram gravados demos93 com voz e violão das bases de cada música, no
estúdio WR, em Aracaju, e enviados com antecedência para Tovinho, que elaborou os
arranjos e arregimentou os músicos de estúdio pernambucanos. O principal cartão-de-visitas
do produtor era o trabalho com Alceu Valença, que nessa época (1985) gozava de bastante
prestígio e popularidade com o hit de FM “Morena Tropicana”, parceria de Alceu com
Vicente Barreto, do disco Cavalo de Pau. O trabalho do pernambucano influenciaria alguns
artistas sergipanos que apareceriam a seguir, no fim dos anos 80, como Henrique Teles (Maria
Scombona) e Nino Karvan.

4.2.2.3 Produção
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Paulo Lobo, entrevista citada.
Lula Ribeiro, entrevista citada.
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Registros de áudio para “demonstração” das músicas, sem muita preocupação com rigor técnico. Normalmente
é feito com voz e violão e registrado num gravador simples, ou captando o som direto do ensaio de uma banda
com um microfone comum.
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Já no segundo semestre de 1985, os compositores e o produtor passaram uma semana na
capital pernambucana, hospedados na praia de Boa Viagem e com idas diárias ao estúdio para
sessões de gravação que duravam várias horas do dia. Segundo Paulo Lobo, tudo transcorreu
normalmente e de forma tranquila nessa fase de produção do disco, destacando a eficiência e
profissionalismo do arranjador e dos músicos. Ele acrescenta que os sergipanos ficaram,
inclusive, positivamente impressionados, pois não estavam acostumados com músicos de
estúdio tão competentes (alguns deles trabalhavam com Alceu Valença): “Naquele momento a
gente se deu conta de como estávamos atrasados em termos de produção musical em Sergipe,
e que realmente era necessário sair do Estado para se produzir um bom disco naquela
época”94. O Dicionário Cravo Albin da MPB relaciona os músicos que participaram da
gravação: Tovinho (teclados), Lalá (violão e guitarra), Jairo Sales (baixo), Wellington
(bateria), Jair (percussão) e Félix (sanfona). Na contracapa consta a ficha técnica do álbum, e
o encarte trás a ficha detalhada de cada música gravada: os arranjos de base são divididos
entre Zezinho, Paulo Lobo, Irineu Fontes, Alcides Mello (uma faixa cada) e Jairo Sales e
Tovinho assinam os arranjos das outras músicas. Em “Porque Você Demora Tanto?”, de
Paulo Lobo, há um trio de metais com dois trompetes e trombone.
As composições do disco são, em sua maioria, parcerias dos três cantores com outros
letristas e compositores sergipanos, como Alex Pinheiro, Jorge Lins, Bobô Cruz, Genival
Nunes e Gina Maynard. Os gêneros musicais e ritmos encontrados no disco são variados,
passando pelo pop rock (“Dom”, “Candura”), xote (“Brejeira”), samba (“Malha de Bali”,
“Nós Dois Não Tínhamos Nada”) e ijexá (“Porque Você Demora Tanto?”).
Sobre as gravações, Lula Ribeiro comentou:
O clima em Recife foi demais, a gente era muito novo, tudo era novidade e o
contato com o mundo das gravações tava sendo muito importante pra gente.
Vivemos uma semana inteira e intensa de música, das nossas músicas. Ali
tivemos a certeza que o que a gente fazia há alguns anos tava ficando sério e
que a gente tava escolhendo o que queria fazer na vida.95

O estúdio Somax era relativamente moderno para os padrões da época, equipado com
mesa de 16 canais e uma grande sala onde os arranjos de base do disco foram gravados ao
mesmo tempo, acrescentando-se posteriormente as vozes, metais e outros arranjos extras.
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Paulo Lobo, entrevista citada.
Lula Ribeiro, entrevista citada.
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Finalizada a gravação, a mixagem foi feita no mesmo estúdio pelo técnico de gravação
Jailson Romão juntamente com Tovinho, com supervisão de Irineu Fontes, que era dos três o
que mais se interessava pela parte técnica e assinou a direção de estúdio (alguns anos depois
ele abriria o Capitania do Som, conhecido estúdio de Aracaju). A ficha técnica não fala em
masterização, constando o crédito “corte e prensagem” feito na empresa Continental, diferente
do que foi dito por Paulo Lobo, afirmando que a prensagem fora feita na Sonopress.

Figura 20 - Capa do LP Cajueiro dos Papagaios
(http://devoltaparaovinil.blogspot.com.br/p/vinis-venda.html)

4.2.2.4 Pós-produção
A tiragem de duas mil cópias em vinil foi dividida com a empresa patrocinadora
(Cocil), que ficou com mil discos para presentear seus clientes, e as mil cópias restantes foram
divididas entre os três artistas, que vendiam o LP nos shows e em lojas de discos do centro da
cidade (A Sugestiva, Cantinho da Música etc.), onde deixavam uma certa quantidade em
consignação e mensalmente era feita reposição e recebimento do dinheiro. Cerca de 30 discos
foram utilizados para divulgação na imprensa local (rádio, TV e jornais).
Segundo Lobo (2013), algumas músicas tiveram boa execução nas rádios, como
“Porque Você Demora Tanto?”, de sua autoria, e “Bolero Parabello”, de Alcides Mello, onde
os três dividem os vocais. Alguns programas de TV locais ajudaram na divulgação do disco,
particularmente o do apresentador e músico Hilton Lopes, que sempre abria espaço para o
artista sergipano divulgar seu trabalho. Com a Secretaria de Cultura, na época presidida por
Amaral Cavalcanti96, viabilizaram de forma gratuita um dos shows de lançamento do disco,
no dia 15 de janeiro de 1986, que ocorreu no Centro de Turismo (atual “Rua do Turista”), que
também já se chamou “Rua 24 Horas” por um tempo. O outro show aconteceu no Circo
Amoras & Amores, na Coroa do Meio, no dia 16 de janeiro. A imprensa sergipana noticiou os
96

Poeta e escritor sergipano, membro da Academia Sergipana de Letras e editor do jornal Folha da Praia há mais
de 30 anos.
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dois eventos, como podemos ver nos recortes do Jornal de Sergipe e Gazeta de Sergipe em
anexo.
Ainda sobre a repercussão do disco na época do seu lançamento, e sobre a divulgação e
distribuição do LP, Lula Ribeiro comentou:
Nós tivemos uma grande aceitação da mídia sergipana, com as músicas
tocando nas rádios e muitas matérias em todos os órgãos de comunicação. A
distribuição foi feita por nós mesmos colocando os discos a venda em alguns
pontos da cidade. Fizemos um show de lançamento no Centro de Turismo e
depois eu fechei alguns shows em Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Brasília,
onde viemos eu e Irineu Fontes, sem o Paulo Lobo, acompanhados pela
banda do Circo Amoras & Amores composta por: Rogério, Lito, Flor,
Waltinho e Nô.97

O LP Cajueiro dos Papagaios, que teve a capa assinada pelo artista gráfico sergipano
Alcosa e fotos do encarte por Lineu e Bobô Cruz98, nunca teve reedições e não foi lançado no
formato CD, tornando-se item de colecionadores locais apenas. Nenhuma matéria importante
ou repercussão fora do estado aconteceu na época do seu lançamento. No entanto, uma busca
na internet revelou algumas cópias usadas do LP à venda por colecionadores e sebos, que
costumam anunciar no site Mercado Livre99. Os preços variam de 12 a 50 reais, num total de
quatro anunciantes da Bahia e São Paulo, além de um sebo chamado “Ventania”, de um
estado não explicitado. Os termos usados nos anúncios são “LP usado” ou “vinil raro”.

4.2.2.5 Custos
Questionados sobre o custo de produção do disco, tanto Paulo Lobo em entrevista
gravada quanto Lula Ribeiro em entrevista por e-mail, afirmaram que não fazem a menor
idéia do valor gasto na época da feitura de Cajueiro dos Papagaios, e os motivos alegados são
compreensíveis:
1) Eles não cuidavam diretamente dos pagamentos aos prestadores de serviços
(estúdios, músicos, fábrica de discos, arranjador e produtor musical, etc.), bem como não
guardavam notas fiscais de passagens, hospedagem em Recife, alimentação e outros custos
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Lula Ribeiro, entrevista citada.
Amigo pessoal de Lula Ribeiro e co-autor das faixas “Dom” e “Faz de Conta”, presentes no LP. Nos anos
1990 tornou-se empresário da área cultural com a casa noturna Tequila Café, que durou cerca de 15 anos.
99
Site de vendas, disponível em: http://www.mercadolivre.com.br/
98
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extras. Todo esse trabalho era feito pelo produtor executivo Zé Américo Sucupira, que tinha
uma percentagem de ganho incluída no valor do projeto.
2) Muito tempo se passou e além da memória “pregar peças”, as moedas vigentes no
Brasil mudaram (em 1985, época da produção do disco, vigorava o Cruzeiro).

No entanto, em uma matéria do Jornal de Sergipe datada de 14 de janeiro de 1986,
divulgando os shows de lançamento do LP nos dias seguintes (15 e 16 de janeiro,
respectivamente no Centro de Turismo e no Circo Amoras & Amores), o texto cita que o LP
teve “um investimento superior a Cr$ 40 milhões” – Quarenta Milhões de Cruzeiros. Usando
tabelas de conversões monetárias do Banco Central, chegamos a um valor atual, em reais, na
ordem de 49 mil reais, um valor relativamente alto para uma produção independente. O disco
do Cataluzes, Viagem Cigana, gravado no Rio de Janeiro dois anos antes em estúdio de ponta
e com produtor e músicos consagrados, custou cerca de 35 mil reais, segundo Cláudio
Miguel.
A matéria do Jornal de Sergipe e uma outra da Gazeta de Sergipe (de 15 de janeiro de
1986), ambas em anexo, confirmam a tiragem de duas mil cópias do LP e elenca os
convidados e músicos dos shows de lançamento. Trouxeram Alcides Mello de Minas Gerais e
o tecladista Tovinho, produtor do disco, de Recife. Na banda que acompanhou os três
compositores, estavam músicos até hoje ativos: Lito Nascimento (guitarra), Flor (baixo),
Antônio Amaral (percussão) e Ademir (bateria). Esses custos de produção do evento não
estão incluídos nos 49 mil reais advindos da iniciativa privada para a feitura do álbum
Cajueiro dos Papagaios. A promoção e divulgação do disco teve participação de órgãos
públicos e não interessa a esta pesquisa.

4.2.2.6 Legado e influência
A importância de Cajueiro dos Papagaios no contexto cultural da época, na opinião de
Lobo (2013), foi o papel fundamental que o LP teve para aproximar os artistas de um público
mais abrangente através do rádio e da TV, já que até então eles estavam restritos aos ouvintes
que frequentavam seus shows em teatros, e que não podiam “levar pra casa” essa música e
apreciá-la, no conforto do lar, através de um produto midiático (nesse caso, o LP no formato
vinil). Em sua fala, Paulo Lobo justifica essa abrangência:
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Nós passamos a fazer programas de TV locais, como o de Hilton Lopes na
TV Sergipe, nos sábados à tarde, e agora as pessoas comuns, do povo, nos
reconheciam nas ruas, no mercado, não era mais uma coisa pra um grupo de
amigos da faculdade.100

Já Lula Ribeiro tem a seguinte opinião sobre a importância do disco:
Eu tenho comigo que esse disco é muito importante pra cultura local, pois é
uma amostragem ampla da produção musical de Sergipe, por termos em um
só produto 3 cantores/compositores, músicos, produtores, design etc., todos
locais, além de ser junto com o disco do Cataluzes, os primeiros trabalhos
gravados por artistas sergipanos.101

Alcides Mello, em entrevista por e-mail, afirmou que tanto Cajueiro dos Papagaios
quanto Viagem Cigana foram marcos importantes na parceria entre a iniciativa privada e
órgãos públicos. Acrescentou ainda outros aspectos importantes desses trabalhos:
Foi através de Cajueiro dos Papagaios que esses compositores sergipanos
foram incluídos no Dicionário Cravo Albim da Música Brasileira, a maior
referência histórica da produção musical nacional, e ainda levaram meu
nome junto. Acho que tanto esse disco quanto Viagem Cigana foram
momentos de reflexão para que todos nós músicos sergipanos nos déssemos
conta sobre o que de melhor produzíamos em termos de qualidade musical, e
que nós mesmos não dávamos a devida importância. Foram esses dois discos
que estrearam a música autoral sergipana gravada nas rádios locais, abrindo
espaços para os demais.102

Paulo Lobo reconhece que não houve uma continuidade desse tipo de trabalho, com
outros artistas de sua geração produzindo discos e tocando no rádio: “O movimento se
enfraqueceu por uma série de motivos, e os shows no Teatro Atheneu já não eram tão
frequentes.”103 Entre os motivos elencados pelo compositor, ele cita o crescimento da cidade
com os novos conjuntos habitacionais, o surgimento de novas formas de entretenimento e
uma nova concentração de bares na orla de Atalaia que não foram ocupados pela música
autoral. Acreditamos também que a invasão da música baiana, a chamada “axé music”, e a
explosão do rock nacional nesse período, com grupos como Titãs, Legião Urbana, Ultraje a
Rigor e RPM vendendo milhares de cópias e conquistando os jovens, desviou o foco da MPB
mais tradicional. Paulo Lobo tem sua versão:
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Em entrevista de Alcides Mello feita por mim em julho de 2013, por e-mail.
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Foram surgindo outras atrações e nosso grupo se rompeu, não havia uma
coesão e um alicerce no movimento, como também não fomos muito
aguerridos para batalhar e ocupar novos espaços... Nesse período Alcides
Mello se mudou para Minas Gerais e nós perdemos nosso líder e guru,
ficamos órfãos. Além disso, nós saímos da adolescência, um casou, o outro
foi morar fora, Joésia dedicou-se mais à medicina, Lula foi pro Rio, Neu
montou o estúdio, eu retomei a publicidade, e tudo isso fragmentou o grupo.
Mas nos mantivemos de alguma forma ativos na música e incentivando
outros compositores que vinham chegando ao cenário através de festivais,
como Pantera, Rubens Lisboa e Nino Karvan, entre outros. Na virada pros
anos 90, outro boom aconteceu com o disco de estréia de Chico Queiroga,
Cor de Laranja, também produzido por Sucupira e gravado com Tovinho em
Recife.104

Outra importância do disco Cajueiro dos Papagaios, na opinião de Paulo Lobo, foi
descobrir que mesmo com as dificuldades, era possível produzir um disco independente para
servir de cartão de visitas, função cumprida por muitos anos pelo LP, até a gravação dos
trabalhos individuais de cada um dos compositores envolvidos, já nos anos 1990. “Foi um
pontapé inicial que deu bons resultados e frutos”.105 No entanto, há um consenso entre os
artistas envolvidos na produção fonográfica local de que seria impossível realizar esses
trabalhos em Sergipe, nesse referido período (anos 1980). Um texto do encarte do disco,
intitulado “Nas Ruas de Aracaju”, de autoria do autor teatral Jorge Lins, deixa claro que a
obra era algo sem precedentes por aqui (com exceção única para Viagem Cigana), e que havia
uma esperança da turma de artistas em relação a um possível sucesso comercial:
A proposta do disco é uma coisa nova em Aracaju. Afinal, é o primeiro
produto fonográfico bancado inteiramente por uma empresa de iniciativa
privada (a Cocil Dados) e com acabamento artístico esmerado. A novíssima
voz de Aracaju vai surpreender muitos e confirmar o talento e a força do
canto de Lula, Paulinho e Irineu. De mais, fé no disco e olho nas paradas que
um dia pinta. (LINS, 1986)

Paulo Lobo desconhece a repercussão recente do disco na era da internet, não sabe
sobre a existência de links para baixá-lo na rede e também não tem conhecimento sobre
eventuais procuras pelo LP em sebos de vinil. Acredita que, quando a internet apareceu, esse
trabalho já fazia parte do passado em suas carreiras e nunca se preocuparam em disponibilizar
o disco no formato mp3. Sobre direitos autorais, afirma que nunca receberam, apesar de terem
editado e registrado as músicas, na época, pela empresa do produtor Tovinho.
104
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Paulo Lobo, entrevista citada.
Id., 2013
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Assim como os integrantes do Grupo Cataluzes, Lobo concorda que a época áurea da
música popular sergipana foi mesmo no início dos anos 1980: “Nós tínhamos público, onde a
gente tocasse ia gente”106. E quais as razões para o esvaziamento daquela movimentação
cultural? O compositor é enfático:
Nossa geração foi envelhecendo, com a idade adulta as contas e os filhos
surgem, e o foco muda, acaba a disposição pra ficar em mesa de bar e em
casas noturnas, surgem outros artistas com essa vitalidade e disposição etc.
Surgiram novos compositores e talvez a gente não tenha aprendido a cativar
essa geração que apareceu, tanto de músicos quanto de público mesmo. Não
soubemos fazer essa interação que artistas setentões como Caetano Veloso
fazem até hoje, dialogando o tempo todo com novos artistas e músicos
jovens. Ficamos fechados em nosso próprio grupo, envelhecendo junto.107

Lula Ribeiro, em sua entrevista por e-mail, engrossa o côro sobre os “tempos áureos”:
Naquela época, e a gente tá falando de 84/85, a música sergipana vivia um
momento maravilhoso, com vários projetos acontecendo, os músicos
trabalhando. Tinha música nas praças, teatros, praias e ainda não tínhamos a
invasão da música baiana, que atrapalhou muito o movimento musical
sergipano. Os órgãos culturais funcionavam dando suporte aos artistas.108

4.3 ARTISTAS E DISCOS ANALISADOS (DIAS ATUAIS)

A escolha dos discos da recente produção fonográfica sergipana foi baseada em critérios
como qualidade e relevância artística, reconhecimento de público e crítica (dentro e fora de
Sergipe) e representatividade da cena musical contemporânea do Estado, através de constante
atividade dos artistas em relação à participação em festivais e eventos dentro e fora de
Sergipe, produção de shows e de material de áudio e vídeo. Outro critério levado em
consideração foi a postura artística em consonância com novos paradigmas da indústria
fonográfica no século XXI, onde o próprio artista gerencia sua carreira em todos os aspectos,
da produção à divulgação e distribuição do seu material. A análise seguirá as mesmas etapas
de pré-produção, produção e pós-produção de cada obra, além dos tópicos relativos ao
histórico do artista e aos custos da produção.
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4.3.1. The Baggios (2011) – The Baggios

4.3.1.1 Histórico
Grupo formado em 2004, na cidade de São Cristóvão, por Júlio Andrade (guitarra, voz)
e Lucas, o primeiro baterista. Experimentaram o formato em duo por não terem mais gente
pra tocar junto e pela inspiração em duplas de rock como Lacertae (grupo de Lagarto,
Sergipe) e os americanos White Stripes, além do trio The John Spencer Blues Explosion, que
não utiliza o baixo elétrico em sua formação. O nome do grupo é uma homenagem a um
andarilho hippie de sua cidade, conhecido como Baggio. As principais influências da banda
são os cantores de blues americanos do delta do Mississipi do início do século XX, como
Robert Johnson e Son House, além da dupla The Black Keys e do grupo The Buffalo Killers –
também americanos – e do cantor e compositor brasileiro Raul Seixas.
Com a mudança do baterista Lucas para morar na Europa, entrou o músico Elvis
Boamorte para tocar no Festival de Arte de São Cristóvão. Gravam o primeiro CD demo em
2007 e seguem fazendo shows em Aracaju, até a gravação do segundo CD demo em 2008,
intitulado Hard Times. Elvis sai para seguir carreira como compositor e cantor solo, e em seu
lugar entra o baterista Gabriel Carvalho, marcando nova fase com composições inéditas e
inúmeros shows durante o ano de 2009, dentro e fora do Estado de Sergipe.
Em 2010 viajam para São Paulo para seis shows e gravam o primeiro CD oficial, com o
intuito de buscar uma sonoridade que se aproximasse do som do The Baggios ao vivo. O
disco é lançado em 2011 pelo selo Vigilante, da gravadora Deck Disc (RJ). Em seguida saem
em turnê de divulgação pelo Nordeste com 11 shows e realizam um documentário em DVD,
além de dois vídeo clips.
No segundo semestre de 2012 passam 45 dias na estrada para a maior turnê do grupo até
agora, com 33 apresentações, e lançam o EP ao vivo Acústico Aperipê. Em 2013 o grupo
grava seu segundo disco oficial, Sina, todo produzido em Sergipe e masterizado em Seattle,
nos EUA. O trabalho saiu em CD e vinil, além de ser disponibilizado para download.
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Figura 21 - The Baggios
(http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2013/03/22/duo-sergipano-the-baggios-faz-video-com-registrosao-vivo-e-bastidores-veja-aqui-vou-eu/)
(Foto: Snapic)

4.3.1.2 Pré-produção
Segundo Júlio Andrade, a pré-produção aconteceu de forma natural e espontânea, a
partir de experimentações nos constantes ensaios. “Parte do repertório já existia, e as músicas
novas iam incorporando o estilo de Perninha.109São dessa nova fase as músicas Seu Cristóvão,
Quanto Mais Eu Rezo, Get Up Now, Não Estou Aqui e You´ll Never Walk Alone, todas
presentes no disco”.110
As músicas novas eram testadas nos ensaios e shows, algumas eram descartadas e
outras eram modificadas em alguns detalhes. Em 2009 foi feita uma gravação simples no
estúdio Toca do Sapo, com o objetivo de registrar as músicas ao vivo, sem overdubs, como
nos shows da banda, para posterior audição dos arranjos na perspectiva do ouvinte. “A idéia
era alugar um estúdio barato e fazer uma gravação crua e ao vivo, servindo de base para o que
viria a ser o disco”111. Foram 14 músicas gravadas em 3 horas, e sobre o resultado Júlio
afirma que:
Serviu de estudo e ajudou bastante pois já chegamos pra gravar sabendo o
que queríamos e o que iríamos fazer. Eu já sabia o que queria em relação à
amplificadores e qual seria a melhor maneira de reproduzir os shows ao vivo
no disco.112

A pré-produção basicamente incluiu a escolha do repertório e conceito do disco, os
ensaios para lapidar esse repertório – que eram feitos na casa do baterista Gabriel Carvalho –,
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Apelido do baterista Gabriel Carvalho.
Em entrevista de Júlio Andrade feita por mim em março de 2012, registro de gravação em áudio no formato
wave.
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Júlio Andrade, entrevista citada.
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Id., 2012
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o registro dessas músicas arranjadas no estúdio Toca do Sapo e a escolha do estúdio de
gravação através de pesquisa. Posteriormente, fizeram a mixagem da demo com o técnico e
músico Léo Airplane em seu home studio Ddb, passaram a analisar a sonoridade e
confirmaram a funcionalidade dos arranjos nas audições da demo.
Convencidos do caminho estético a ser trilhado, através da busca de um som vintage113
para a banda, começaram a pesquisar pela internet alguns estúdios em São Paulo em que
pudessem gravar ao vivo com uma boa qualidade, e que o preço não fosse exorbitante.
Juntaram alguns cachês ganhos nos anos de 2009 e 2010 e chegaram ao estúdio C-4 por
indicação do técnico de áudio sergipano Léo Airplane, amigo da banda. O C-4 tinha o melhor
custo-benefício e um excelente portfólio, tendo passado por lá nomes como a banda de rock
pesado Sepultura, a cantora Mallu Magalhães e o baterista Carlos Bala, entre outros artistas
renomados. Feito o contato e fechado o negócio, marcaram três dias de gravação no período
em que estariam na capital paulista para alguns shows e gravação de programas de TV e
rádio, minimizando custos e aproveitando apenas uma viagem.

4.3.1.3 Produção
Júlio e Gabriel passaram três dias no estúdio gravando “com o intuito de fazer um bom
disco, competitivo e que não deixasse nada a dever a grandes nomes do rock nacional”114. O
nível de exigência do grupo elevou-se nos últimos anos e o desejo de ter uma maior
visibilidade no mercado fez com que a dupla não medisse esforços pra fazer um disco
profissional, mesmo sendo feito com recursos próprios através de cachês de shows.
A estrutura do estúdio C-4, segundo Júlio, era excelente:
Tinha uma sala grande com uma boa bateria e outra sala com os
amplificadores, isolando o som de cada um dos instrumentos e evitando
vazamentos. Desta maneira pudemos tocar juntos e em tempo real, com uma
pegada forte de bateria e as guitarras sendo ouvidas através de fones de
ouvido.115

113

Termo utilizado para instrumentos e equipamentos de som com mais de 20 anos e que tenham algum apelo
que os tornem colecionáveis, como as guitarras antigas, que possuem um som inatingível se comparadas com as
guitarras fabricadas atualmente. Os equipamentos e aparelhos de som antigos são considerados vintage pela
raridade, por não serem mais fabricados (como os gravadores de rolo) e pela qualidade sonora que não encontra
similares nos aparelhos atuais.
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As vozes e os overdubs (dobras e complementos de guitarra) eram colocados
posteriormente, segundo Júlio para poder concentrar-se melhor nas linhas principais de
guitarra. Os técnicos do estúdio já tinham experiência com rock e auxiliaram a banda em
vários aspectos, deixando-os à vontade e ajudando também com os contatos para aluguel de
alguns instrumentos – três guitarras “top de linha” (duas Gibsons e uma Fender) e um violão
Martin116. “Tudo por 300 reais os três dias, achei muito barato e foi importantíssimo para o
resultado sonoro do disco.”117
Os amplificadores de guitarra usados foram das conceituadas marcas Marshall e Fender,
ligados a outro amplificador de baixo para captar freqüências graves e compensar a ausência
de baixo elétrico na formação da banda. Júlio reconhece que hoje é possível gravar um bom
disco em Sergipe, tanto é que o novo trabalho da banda, intitulado Sina, foi todo produzido
em Aracaju no ano de 2013. No entanto, naquele momento específico, a ida à São Paulo para
a gravação foi a melhor opção para a banda:
Toda essa estrutura, equipamentos e a possibilidade de gravar tocando junto
com um som explosivo característico do rock, e em salas separadas, nós não
teríamos em Aracaju naquele momento, por isso foi inevitável nossa ida para
fazer o disco em São Paulo.118

Depois de três dias de trabalho, gravando das 13h às 2h da madrugada, só ficaram
pendentes as vozes de duas faixas, registradas em Aracaju no estúdio Caranguejo Record com
o técnico de áudio Anselmo Pereira, em uma sessão onde também gravaram gaita em uma
faixa (por Matheus Santana) e naipe de metais em duas músicas, com instrumentistas da Lira
Sancristovense (trompete e saxofone), banda filarmônica ligada ao município de origem da
banda, São Cristóvão. A mixagem do disco foi toda feita em Aracaju, mais uma vez por Léo
Airplane, que também gravou órgão em algumas faixas. Sobre essa importante etapa da fase
de produção, onde a sonoridade desejada deve ser alcançada através da correta timbragem dos
instrumentos e ajustes corretos dos volumes de acordo com o estilo musical do artista, Júlio
afirmou:
O processo de mixagem durou de abril a novembro de 2010, pois eu não
estava com pressa de lançar o disco, só queria que ele soasse bem e fiz
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Esses instrumentos citados, das marcas Gibson, Fender e Martin, fazem parte do enorme mercado de
instrumentos musicais vintage, por terem sido usados em discos das décadas de 1960 e 1970 por artistas como
Neil Young, Rolling Stones, Bob Dylan e The Beatles, referências básicas do rock.
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Júlio Andrade, entrevista citada.
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questão de acompanhar tudo de perto. Usamos alguns plug-ins119 e
compressores, mas a ambiência da gravação e os recursos disponíveis na
hora de colher o material já davam diversas possibilidades de ajustes e
timbres.120

Depois de seis meses mixando e ouvindo cuidadosamente os resultados, o duo ficou
satisfeito com a sonoridade alcançada e seguiu para as próximas ações dentro da etapa de
produção do trabalho. Toda a concepção gráfica do álbum foi desenvolvida por Júlio
Andrade, a partir de imagens da banda produzidas pela Snapic Fotografias121. Júlio também é
designer e faz os cartazes da própria banda e para outros grupos de Aracaju sob encomenda,
além de editar vídeos e cuidar pessoalmente do merchandising e dos negócios do grupo,
fechando shows e parcerias. Pesquisando sobre masterização e prensagem, Júlio fez contato
com Rafael Ramos, da gravadora carioca Deck Disc e produtor de artistas de renome nacional
como Pitty, Cachorro Grande, Matanza e Dead Fish. Coincidentemente, ele estava iniciando
um sub-selo chamado Vigilante, com o intuito de lançar bandas emergentes do cenário rock
independente brasileiro. “O contato foi feito via twitter, e eu perguntei sobre preço de
masterização e prensagem de CD”122. O produtor carioca se interessou em ouvir o disco e
depois de alguns e-mails trocados, no espaço de dois meses, propôs uma parceria com a
banda. “Ele entrou com a masterização e apoio na divulgação com a mídia especializada
(revistas, blogs etc). Nós entramos com a prensagem e colocamos a marca dele.” 123. Júlio
acredita que foi interessante para ambas as partes, apesar dos mais de quatro meses de espera
para resolver questões burocráticas e contratuais, até ter o disco prensado em mãos, em junho
de 2011.
O estilo musical do The Baggios tem na essência do blues e do rock a base para as
composições, explorando timbres distorcidos de guitarra a partir de pedais de efeitos e bateria
tocada de forma forte e agressiva, gerando uma “massa sonora” potente e intensa. A voz
anasalada e os riffs124 de guitarra de Júlio Andrade são a espinha dorsal do som da banda,
119

Efeitos de estúdio e simuladores de sons.
Júlio Andrade, entrevista citada.
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Associação dos fotógrafos sergipanos Victor Balde e Arthur Soares, que desenvolvem vários projetos como
exposições, lançamentos de livros e a série de vídeos sobre música sergipana denominada “Zons”.
122
Júlio Andrade, entrevista citada.
123
Id., 2012
124
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a base ou acompanhamento. Um riff pode ser tocado por qualquer instrumento, mas normalmente é uma frase
composta para a guitarra elétrica. Jimmy Page (Led Zeppelin), Ritchie Blackmore (Deep Purple), Tony Iommi
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cantando seu cotidiano em primeira pessoa, com referências à sua cidade natal (“Morro da
Saudade”, “Seu Cristóvão”, “Candango´s Bar”) e à vida de quem anda na estrada,
completamente envolvido com sua música (“Aqui Vou Eu”, “Não Estou Aqui”, “Quanto Mais
Eu Rezo”, “You Never Walk Alone”). Em alguns dos citados riffs de guitarra de Júlio, é
utilizada a técnica do slide guitar125, bastante presente em composições de blues. O disco
contou ainda com a participação especial do cantor Hélio Flanders, do grupo Vanguart, um
dos mais bem sucedidos no cenário rock independente da atualidade.

Figura 22 - Capa do CD The Baggios
(http://www.rocknbeats.com.br/2011/05/06/the-baggios-divulga-capa-de-seu-primeiro-album/)

4.3.1.4 Pós-produção
O lançamento do disco aconteceu na Casa Rua da Cultura, em Aracaju, com a venda do
CD junto ao ingresso do show, ao mesmo tempo em que disponibilizaram o álbum para
download na internet. Cerca de 400 pessoas compareceram ao espaço cultural Casa Rua da
Cultura, e somente no dia do show 350 discos foram vendidos (35% da tiragem inicial de mil
cópias). No primeiro semestre de 2012, cerca de oito meses após o lançamento, a tiragem
estava praticamente esgotada, e Júlio contabilizava cerca de 4 mil downloads do disco no site
da banda.
Nos dois primeiros meses de lançamento, sites de diversas partes do mundo noticiaram,
repercutiram e disponibilizaram o CD da The Baggios, entre eles alguns da Espanha, Rússia e
EUA. O jornal inglês The Guardian destacou o grupo na coluna “Música do Mês” em agosto
de 2011, com a faixa “Oh, Cigana”; a revista Rolling Stone destacou a faixa “Não Estou
Aqui” na coluna “Ouça”, além de diversas outras críticas positivas na mídia especializada em
125

Nesta técnica característica do blues tradicional, um cilindro de vidro ou metal encaixado em um dos dedos
da mão é deslizado sobre as cordas da guitarra, gerando um efeito parecido com um “glissando”.
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rock independente. O jornal O Globo colocou o The Baggios na capa do caderno de cultura
como uma grande referência do rock nacional feito por duplas, e a banda frequentou diversas
listas de “Melhores do Ano” em 2011: Rock´n´Beats, Atividade FM, Multishow,
Rock´n´Geral etc. O CD também foi indicado a “Melhor Disco de 2011” no conceituado
“Prêmio Dynamite de Música”.
O jornalista sergipano Rian Santos escreveu sobre o trabalho em sua coluna virtual, sem
economizar adjetivos:
O primeiro disco da The Baggios passa a história do duo a limpo e cristaliza,
com o apuro e cuidado merecidos, o talento e vigor de uma das melhores
bandas independentes em atividade no país... Do encarte repleto de
momentos singulares, o cotidiano da banda eternizado pelas lentes da
Snapic, à textura da gravação, que realça os timbres da guitarra sem
desrespeitar a natureza visceral das canções, o disco não fica devendo nada
às apresentações dos caras. É coisa fina, nascida nas entranhas. (SANTOS,
2013).

Toda a repercussão positiva do trabalho se baseia em dois pilares, segundo Andrade126:
o mérito artístico – resultado do esforço e esmero em mais de um ano de intensa produção – e
a internet utilizada como ferramenta de promoção e divulgação no processo de disseminação
da música da banda, após todo o caminho trilhado na produção do disco.
O download gratuito é defendido pela banda, que usa ainda outras ferramentas como
twitter e facebook – as chamadas “redes sociais” – para divulgar seu trabalho, com ótimos
resultados. O líder do grupo sentencia: “A internet teve papel fundamental para o The Baggios
chegar nas mãos de jornalistas e bloggeiros que elegeram nosso disco entre os melhores do
ano de 2011.”127 Ele reconhece que o trabalho de divulgação tradicional, através do envio de
100 cópias do selo Vigilante para jornalistas e produtores, também ajudou no processo de
divulgação de sua música Brasil afora. Júlio acredita que, além das 4 mil pessoas que
baixaram o disco no site da banda, vários outros links foram criados em blogs e sites de
música mundo afora, e o total de downloads pode chegar facilmente aos 6 mil. “Nós nunca
venderíamos essa quantidade de discos nos dias de hoje, por isso acredito que a internet tem
um papel fundamental na divulgação da banda.”128
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Após o lançamento do disco, o The Baggios saiu em turnê pelo nordeste com 11 shows
(segundo semestre de 2011), divulgando e vendendo o disco na estrada. A tour gerou um
documentário em DVD que foi exibido na TV pública de Aracaju, a Aperipê. Ainda no campo
do audiovisual, o grupo produziu dois clips, das músicas “Em Outras” e “O Azar Me
Consome”, exibidos diversas vezes em rede nacional, em canais como MTV, VH1, TV
Cultura e Play TV. Cada um dos vídeos têm cerca de 10 mil visualizações no You Tube, outra
ferramenta do século XXI utilizada pela banda como forte aliada.
No ano de 2012 a banda realizou uma turnê nacional com 33 apresentações em 45 dias
na estrada, esgotando a primeira tiragem do CD após a empreitada. A distribuição do disco é
feita pela própria banda, e 70% das vendas acontecem nos shows, segundo Júlio. Em Aracaju,
apenas uma loja serviu como ponto de venda, a Freedom, no centro da cidade. Pelo site, a
banda vendeu uma certa quantidade de discos para fãs do Sul e Sudeste, através de depósito
em conta bancária e envio pelo correio.
Em março de 2013 o The Baggios disponibilizou a segunda tiragem de mil cópias do
CD, além de iniciar as gravações do segundo álbum oficial do grupo.

4.3.1.5 Custos
O The Baggios está constantemente captando recursos para gravar seus trabalhos,
promover turnês e gerar conteúdos como clips e material promocional – tais como adesivos e
camisetas – para venda em shows. Portanto, o dinheiro gasto com o primeiro disco foi todo
retirado de cachês de shows privados ou públicos – como festivais promovidos pelo
município ou governo do Estado – e bilheterias de eventos que eles mesmos promovem em
pubs da cidade, com outras bandas locais ou trazendo artistas de cidades vizinhas. Não foi
elaborado um projeto específico para a captação de patrocínios de empresas e órgãos
públicos, e sim um grande planejamento seguido de ações constantes dentro da cena musical
em que estão inseridos, assumindo vários papéis dentro da cadeia produtiva da música ao
mesmo tempo.
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Figura 23 - Datas da “The Baggios Biggest Tour”
http://tenhomaisdiscosqueamigos.virgula.uol.com.br/2012/08/13/the-baggios-inicia-ultima-turne-de-divulgacaode-album-homonimo/)

Os custos iniciais, com a pré-produção, foram pequenos. Os ensaios eram feitos na casa
do baterista Gabriel Carvalho e a dupla contribuía com uma quantia módica para a energia
elétrica da casa. O custo do estúdio Toca do Sapo, onde fizeram a gravação demo, e da
mixagem do técnico e músico Léo Airplane em seu home studio Ddb, totalizaram cerca de
300 reais.
Na fase de produção gastaram inicialmente R$3.400,00 com passagens aéreas para São
Paulo, aluguel de estúdio para a gravação e aluguel de equipamentos. Em seguida, os custos
de mixagem (feita em Aracaju) e prensagem do disco (mil cópias no formato digipack)
somaram mais R$5.300,00, totalizando R$8.700,00 na fase de produção. Não houve gasto
com a masterização feita no estúdio carioca Tambor (custo pago pela Deck Disc), e nem com
a arte gráfica, feita pelo próprio Júlio Andrade. O custo total do álbum The Baggios, portanto,
atingiu a quantia de 9 mil reais.
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 Pré-produção (ensaios, gravação demo e mixagem) _________________ R$ 300,00
 Produção I (passagens para SP, aluguel de estúdio e equipamentos) _____ R$ 3.400,00
 Produção II (mixagem e prensagem de mil cópias digipack) ___________ R$ 5.300,00
 CUSTO TOTAL ____________________________________________ R$ 9.000,00

4.3.2. Rubens Lisboa Por Tantas Vozes (2011) – Rubens Lisboa

4.3.2.1 Histórico
Rubens Lisboa começou na música em 1984 participando de festivais, inicialmente
apenas como compositor, e a partir dos primeiros bons resultados com vozes femininas
defendendo suas canções (a exemplo de Maria Quaranta e Amorosa), passou também a
concorrer como intérprete. Os principais festivais que participou foram o Novo Canto,
FEMUCIC (Maringá/PR), FEMUFS, Canta Nordeste, Prêmio Banese de Música, Prata da
Casa e Sescanção.
Seu primeiro CD, Assim, Meio de Lua (1998), foi lançado de forma independente e já
mostrava o caminho da pluralidade trilhado em seus 15 anos de carreira discográfica,
explorando gêneros musicais diversos como samba, baião, ciranda, toada, blues, rock etc. Em
2001 lançou Segundas Intenções, também de forma independente e produzido pelo próprio
artista em Aracaju. O terceiro CD, Todas as Tribos (2007), intercala material autoral com
releituras de compositores como Zeca Baleiro, Vander Lee e Antônio Villeroy. E no quarto
disco, Arteiro (2010), o compositor mergulha na simplicidade de arranjos mais acústicos e
enxutos, elaborados pelo guitarrista Saulo Ferreira, diretor musical do álbum. Com esse
trabalho Rubens Lisboa obteve um maior reconhecimento fora do estado de Sergipe,
angariando elogios de críticos musicais conceituados, como Mauro Ferreira (blog Notas
Musicais), Beto Feitosa (site Ziriguidum) e João Pimentel (jornal O Globo).
O mais recente projeto, foco deste trabalho de pesquisa, é o box Rubens Lisboa Por
Tantas Vozes (2011), com 45 canções inéditas de sua autoria divididas em 3 CDs e
interpretadas por artistas diversos da música popular brasileira.
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Rubens Lisboa é formado em Direito e Engenharia Química, e além de compositor é
autor de textos teatrais, contos e poesias.

Figura 24 - Rubens Lisboa
(http://rubenslisboa.com/critica-na-integra/?id=669)

4.3.2.2 Pré-produção
O mais recente trabalho de Rubens Lisboa surgiu da vontade de ouvir suas composições
ganharem novos significados nas vozes de outros artistas. Desde os primeiros trabalhos o
compositor já convidava intérpretes locais para participarem de algumas faixas, a exemplo de
Amorosa, Antônio Carlos do Aracaju, Patrícia Polayne etc. O desejo agora era o de ampliar
essas parcerias, com artistas de renome nacional. A primeira experiência nesse sentido
aconteceu no disco Todas as Tribos (2007), quando a premiada Ithamara Koorax (uma das
maiores cantoras de jazz do mundo, segundo a conceituada revista americana Downbeat)
interpretou “Samba”, de autoria de Rubens. O compositor explica que o processo aconteceu
de forma natural e paralelamente à feitura de Arteiro (2010), seu quarto trabalho
independente, mas estava ciente da complexidade da empreitada. “Eu sabia que o projeto era
grandioso e eu necessitaria do apoio de uma gravadora dessa vez, pelo menos na parte da
distribuição.”129
Em 2010 Rubens Lisboa começou a selecionar diversas de suas canções e fez o registro
no formato voz e violão com a ajuda do guitarrista Saulo Ferreira, que harmonizou cerca de
129

Em entrevista de Rubens Lisboa feita por mim em abril de 2012, registro de gravação em áudio no formato
wave.
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100 músicas – Rubens compõe apenas cantando a melodia com letra, sem acompanhamento
de instrumento musical harmônico, no início. “Eu ia selecionando por gênero musical,
partindo da idéia de que elas poderiam ser entregues aos artistas por mim escolhidos, que
fariam suas interpretações e arranjos de maneira livre.”130 O critério de escolha dos artistas
para o projeto baseou-se apenas na admiração que o sergipano nutria por eles, e com o
material gravado em mãos (de forma simples, no home studio de Saulo Ferreira), os convites
passaram a ser enviados por correio eletrônico. O compositor detalha essas primeiras ações do
processo de pré-produção do trabalho:
Eu comecei a mandar os convites por e-mail, diretamente para esses artistas,
e a intenção inicial era ter 10 a 12 nomes em um CD simples. Como eu
achava algo muito distante e difícil, mandei inicialmente para mais de 30
intérpretes, na esperança de ter pelo menos 10 a 15 respostas positivas.131

Rubens ficou surpreso com a adesão e aceitação, já que cerca de 90% dos convites
foram aceitos. O projeto começou a crescer assustadoramente e ele passou a encaminhar duas
a três canções para cada um daqueles artistas, de acordo com o universo musical de seus
respectivos trabalhos. O compositor explica como se deu esse processo:
Eu tive a sensibilidade de enviar músicas que tinham a ver com cada um
deles, e fiz questão de dar total liberdade na leitura de cada um e na
produção – eles que escolhiam estúdio, músicos e os arranjos que vestiram
minhas canções.132

Vale ressaltar que Rubens Lisboa possui um acervo considerável de CDs de música
brasileira, uma coleção respeitável e volumosa. Escreve há alguns anos a coluna
“Musiqualidade” no portal Infonet133 e acompanha de perto a movimentação do mercado
fonográfico brasileiro, fato que o fez próximo de alguns compositores, cantores, produtores e
selos musicais, através de um relacionamento amistoso e profissional ao longo de vários anos.
De alguma forma, esse background abriu portas e facilitou em alguns contatos e convites.
Rubens Lisboa afirma que não houve grande dificuldade ou empecilhos quando tratou
diretamente com os artistas. As poucas barreiras encontradas, que foram exceções,
aconteceram quando as figuras de empresários ou produtores entraram no caminho,
130
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atravessando a relação entre ele e o artista-intérprete. E em dois casos específicos (Sandra de
Sá e Vander Lee) aconteceram problemas de ordem contratual dos artistas com suas
respectivas gravadoras, impedindo a participação dos mesmos no projeto Rubens Lisboa Por
Tantas Vozes.
No fim dessa etapa de pré-produção, após cerca de 6 a 8 meses e diversos e-mails e
arquivos trocados, Rubens contava com mais de 40 nomes confirmados, transformando o
projeto de um CD em uma caixa com 3 discos. É importante frisar que, por conta do caráter
ímpar desse tipo de trabalho (uma coletânea inédita com muitos personagens envolvidos), as
etapas de pré-produção e produção se confundem o tempo todo, já que, enquanto algumas
músicas eram finalizadas, outras ainda estavam sendo arranjadas ou a resposta do artista
convidado ainda não havia sequer chegado. Nesse sentido, não existe o “fim” de uma fase e
início da próxima. O fato é que, nessa etapa de pré-produção, tivemos contempladas as ações
de composição, escolha do repertório e dos intérpretes, registro demo das músicas e conceito
geral do trabalho.

4.3.2.3 Produção
As gravações de Rubens Lisboa Por Tantas Vozes são um caso atípico no processo de
produção de um disco, já que aconteceram em estúdios diferentes e em várias partes do
território nacional, sem a supervisão direta do produtor do trabalho, no caso o próprio Rubens.
A responsabilidade pela gravação e arranjos era do artista-intérprete, com o produtor arcando
gastos com estúdio e músicos, quando necessário. Em alguns casos não houve custo de
gravação, já que alguns artistas, a exemplo de Leila Pinheiro e Chico César, possuem estúdios
próprios em suas casas, e cederam suas faixas sem custo. Em outros casos, os artistas estavam
em estúdio gravando seus respectivos discos, aproveitando para incluir a música de Rubens
Lisboa em seu repertório, o que também não gerava custo para o sergipano. A mixagem de
cada faixa já vinha pronta e fechada com o arquivo de áudio finalizado.
O trabalho tem uma característica de coletânea do compositor Rubens Lisboa, apesar de
serem canções inéditas de sua lavra. Une artistas de gêneros distintos, tendo como fio
condutor a obra do artista sergipano, conforme escreveu Beto Feitosa (2012), crítico musical
do portal Uol:
Rubens deixou o ambiente livre para as digitais, e no fim do quebra-cabeça,
tudo faz sentido. Sua obra é valorizada por um naipe variado de
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interpretações e apresenta um painel interessantíssimo de artistas
contemporâneos. (FEITOSA, 2012)

Analisando as fichas técnicas dos 3 discos, verificamos que as gravações foram feitas
em 12 cidades de 8 Estados diferentes, envolvendo mais de 180 profissionais da música, entre
arranjadores, produtores, instrumentistas e técnicos de gravação e mixagem. Entre eles,
músicos renomados como os baixistas Gilson Batata, Jorge Helder e André Vasconcelos; os
violonistas Walter Villaça e Mário Manga; os tecladistas Renato Fonseca e Sasha Amback; os
percussionistas Pequeno, Marcos Suzano e Nahame Casseb; e os bateristas Carlos Bala,
André Boxexa, Marcelo Costa e Guilherme Kastrup, além de outros instrumentistas
brasileiros consagrados como Lui Coimbra (cello), Raul de Souza (trombone), Spok (sax) e
Marcelo Martins (flauta).
Assim que teve as 45 faixas prontas em mãos, Rubens fez a montagem da ordem dos 3
CDs no Studio 3, em Aracaju, com o técnico Eduardo Meneses, compilando o material e
enviando o produto final para a masterização, realizada por Ricardo Garcia no Magic Master,
no Rio de Janeiro. O resultado final foi enviado para o selo Discobertas134, do produtor
Marcelo Fróes, que abraçou o projeto e lançou o box no final de 2011 (prensado na fábrica da
Microservice), durando portanto quase dois anos de produção do trabalho, da ideia inicial e
primeiras ações, ainda na pré-produção, até o seu lançamento. O projeto gráfico foi da agência
sergipana Teaser Propaganda, com ilustrações de Rogério Torres e Thales Rosa, numa
composição onde os nomes dos 45 artistas presentes no álbum triplo formam o rosto de
Rubens Lisboa.
Dentre os diversos gêneros musicais ouvidos nos três volumes de Rubens Lisboa Por
Tantas Vozes, encontramos desde os gêneros que representam a tradição da música brasileira,
como sambas, choros, ijexá, ciranda, frevo, carimbó, xotes e baiões, até músicas de acento
pop com arranjos modernos, passando pelo blues, fado, valsas, toadas e baladas. Os
intérpretes são de segmentos variados da MPB, indo de ícones como Elza Soares, Leila
Pinheiro, Chico César, Amelinha, Ithamara Koorax, Ná Ozzetti, Zé Renato e Tetê Espíndola,
a nomes de destaque na nova música brasileira, a exemplo de Wado, Rita Ribeiro, Edu
Krieger, Fabiana Cozza, Daniel Gonzaga (filho de Gonzaguinha, neto de Luiz Gonzaga),
Carlos Navas e Fred Martins.
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Website do selo disponível em http://www.discobertas.com.br/
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Figura 25 - Capa do box Rubens Lisboa Por Tantas Vozes
(http://www.blognotasmusicais.com.br/2011/12/vozes-ressaltam-diversidade-ritmica-da.html)

4.3.2.4 Pós-produção
Na primeira prensagem de mil cópias (totalizando três mil discos, já que são três
volumes), o selo Discobertas entrou apenas com a distribuição do trabalho em lojas
especializadas do Brasil inteiro em parceria com a Tratore (distribuidora independente que faz
parcerias com vários selos e artistas), cobrando uma pequena taxa pelo serviço e repassando o
valor das vendas para o artista. Marcelo Fróes, do Discobertas, também ajudou na divulgação
enviando o box para formadores de opinião, rádios, jornais e websites que constam no mailing
da gravadora, que já possui um vasto catálogo – principalmente de reedições de grandes
nomes da MPB – e é muito respeitada no meio musical.
Quanto à divulgação do trabalho, Rubens Lisboa se utiliza dos meios tradicionais e
admite que não tem muito domínio e prática com as redes sociais, embora reconheça a
importância de ferramentas como o facebook e twitter na divulgação de novos artistas da
MPB ou de qualquer outro gênero musical:
Sem dúvida as redes sociais são atualmente os maiores propagadores de
música em todo o mundo. Tenho tentado aprender cada vez mais a usar esses
canais e conto com alguns amigos que compartilham minhas músicas e
notícias sobre minha carreira.135

Rubens ainda acredita no formato físico, especialmente o CD, como veículo entre sua
arte e o público, a forma existente para as pessoas consumirem sua música através de um
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Rubens Lisboa, entrevista citada.
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produto industrializado. No entanto, o músico pretende colocar todos os seus álbuns para
download no seu próprio site, que está em fase de construção. Em Aracaju, o formato físico
do box com os 3 CDs pode ser encontrado em lojas como a CD Club, Casa do Artista, Casa
Rua da Cultura, Museu da Gente Sergipana e na rede de livrarias Escariz em dois shoppings
centers da cidade (Riomar e Jardins). Pela internet, os sites da Saraiva, Fnac e Livraria
Cultura também disponibilizam o box para venda.
Rubens Lisboa Por Tantas Vozes foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira e recebeu
críticas positivas em veículos como O Globo e jornais de Brasília, São Paulo e João Pessoa,
além do blog Ziriguidum, do portal Uol, e outras revistas eletrônicas. O crítico Anderson
Nascimento, do site Galeria Musical136, afirmou, em resenha publicada em novembro de
2011, que o box Rubens Lisboa Por Tantas Vozes é uma peça fundamental na coleção de
qualquer fã de música brasileira, ressaltando que “esse ambicioso songbook composto de 3
CDs com canções inéditas é uma peça única na história da MPB” (NASCIMENTO, 2011). Já
Lizandra Pronin, do portal TDM (Território da Música), escreveu:
Esse lançamento é um projeto diferente e ousado, a grande idéia de Rubens
Lisboa resultou em um grande álbum. Além disso, ornamentar sua música
com tantas vozes belas e importantes aumenta a importância do seu próprio
trabalho na cena musical. (PRONIN, 2011)

Já Mauro Ferreira, do blog Notas Musicais, afirmou que “o songbook não deixa dúvidas
sobre o talento de Rubens Lisboa como compositor. Acima de tudo, paira o valor artístico do
diversificado cancioneiro do compositor.” (FERREIRA, 2011).
O lançamento oficial do trabalho aconteceu no final de março de 2012 no Teatro
Atheneu, com casa lotada e a participação de quatro dos 45 intérpretes presentes na obra:
Carlos Navas, Ithamara Koorax, Tetê Espíndola e Amelinha. Houve ampla cobertura da
imprensa sergipana sobre o evento, com matérias de jornais, notas em portais e chamadas de
TV e FM, parte da estratégia de marketing que contou ainda com outdoors, cartazes, panfletos
e venda antecipada de ingressos.
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Disponível em www.galeriamusical.com.br
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Figura 26 - Os 45 intérpretes da obra diversificada de Rubens Lisboa
( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-491082512-rubens-lisboa-box-3-cds-c-fabiana-cozza-tet-espindola_JM)

4.3.2.5 Custos
Os custos de toda produção, da “pré” à prensagem, foram arcados por Rubens Lisboa
em sua totalidade. Segundo o compositor, inicialmente ele pagou R$1.500,00 para o músico
Saulo Ferreira harmonizar cerca de 100 músicas e gravá-las em seu estúdio caseiro, no
formato voz e violão, servindo de demos que eram enviadas aos futuros participantes do
trabalho. Na etapa de produção, quando os intérpretes gravaram suas versões, Rubens arcou
com os custos mais altos, já que pagou a produção de mais da metade das 45 faixas finais
(cerca de 24), numa média de R$1.000,00 por cada música, totalizando R$24.000,00. Esse
custo da fase de produção refere-se principalmente ao pagamento de músicos, arranjadores e
aluguel de estúdio. A mixagem de cada faixa já vinha pronta e fechada com o arquivo de
áudio. Com o projeto gráfico, o artista gastou cerca de 3 mil reais, e com a masterização e
prensagem dos mil boxes (3 mil discos), o valor de R$7.500,00. O valor total da produção
somou a quantia de R$36.000,00. Não estão inclusos os gastos com a produção do show de
lançamento da obra (pós-produção).
 Pré-produção (harmonização e gravação demo voz e violão)___________R$ 1.500,00
 Produção I (gravações, mixagem e arte gráfica) ___________________ R$ 27.000,00
 Produção II (masterização e prensagem de mil cópias – 3 mil cds)_____ R$ 7.500,00
 CUSTO TOTAL ____________________________________________ R$ 36.000,00
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5. CONCLUSÕES

Concebida inicialmente a partir de um interesse e curiosidade pessoais, esta pesquisa
teve a proposta de trazer à tona um pequeno recorte do cenário musical sergipano, no que
concerne especificamente à gravação de áudio e à produção musical de artistas locais. Como
mostramos através de um breve relato sobre a indústria fonográfica e sobre a música
produzida no Estado durante o século XX, até a década de 1980 era muito difícil produzir um
disco de forma independente e sem vínculo com uma gravadora. Somente os artistas
contratados das majors conseguiam gravar e comercializar sua música, através de canais
controlados pelas grandes empresas do setor, com pouca participação dos músicos. A
tecnologia era cara e pouco acessível para os artistas independentes.
A partir da produção do álbum Feito em Casa (1977), do pianista carioca Antônio
Adolfo, a comunidade musical brasileira passou a discutir, de forma mais contundente, sobre
a relação dos artistas com as gravadoras, questionando as leis do mercado tradicional e
propondo uma dissidência libertária em direção ao disco independente. Em Sergipe, essa
tendência teve reflexo alguns anos depois, já na década de 1980, com a produção dos
trabalhos inaugurais de artistas que despontavam no cenário musical local. Dois desses
trabalhos fizeram parte da nossa análise: o primeiro disco do grupo Cataluzes, e a estreia
fonográfica dos compositores Lula Ribeiro, Irineu Fontes e Paulo Lobo. Esse processo de
produção independente acentuou-se e teve continuidade nas décadas seguintes, atravessando
os anos 1990 e a virada do século, até chegar aos dias atuais com mudanças significativas,
com um maior acesso à tecnologia de gravação por parte dos artistas locais. Os trabalhos
contemporâneos adotados na nossa investigação foram o primeiro disco do grupo
sancristovense The Baggios e o quinto produto fonográfico do compositor Rubens Lisboa.
Comparando os dados colhidos sobre esses trabalhos de períodos distintos, chegamos à
diversas conclusões sobre as mudanças ocorridas, no espaço de 30 anos, nos processos de préprodução, produção e pós-produção de discos em Sergipe.
A fase de pré-produção é a etapa que teve mais semelhanças nos dois períodos
estudados, e continua sendo feita da mesma maneira depois de 30 anos, apesar de atualmente
os músicos terem uma maior consciência da importância da pré, e realizarem as ações de
forma mais planejada e eficaz. Nos anos 1980 as ações eram mais intuitivas, nem conheciam
o termo. Todos os 4 discos analisados tiveram as ações de pré-produção realizadas em
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Aracaju, como definição do conceito e dos arranjos do álbum, seleção de repertório, ensaios,
gravações demo caseiras, levantamento de custos e escolha de estúdio e produtor etc. É uma
etapa que não exige grandes investimentos ou tecnologia de ponta, envolvendo mais as
questões de planejamento e organização do artista em relação à obra que será produzida,
definindo prazos e metas e contatando profissionais e fornecedores de serviços.
Já a fase de produção teve processos diferentes em alguns aspectos. Os discos dos
anos 80 tiveram toda a produção feita fora de Sergipe e a direção artística de um músico
experiente de fora do Estado, já que naquele momento não havia produtores, arranjadores e
técnicos de áudio tarimbados em Aracaju. O Cataluzes produziu Viagem Cigana no Rio de
Janeiro com Paulo Moura e a gravação da coletânea Cajueiro dos Papagaios aconteceu em
Recife com direção do tecladista de Alceu Valença, Tovinho. É consenso, entre todos os
músicos entrevistados desse período e envolvidos com esses discos, que seria impossível
produzir um álbum profissional em Sergipe, naquele momento específico. Não tínhamos
estúdios e nem profissionais com experiência e capacidade técnica. Os discos da década de
2010 também foram gravados fora do Estado, mas por escolha própria (The Baggios, em São
Paulo) ou pelo caráter de coletânea do trabalho de Rubens Lisboa, com músicas produzidas
em estúdios diferentes de várias cidades brasileiras, pelos artistas participantes. No entanto,
foram discos produzidos pelos próprios artistas, e a mixagem do CD da The Baggios foi feita
em Aracaju por um técnico sergipano. O líder do grupo, Júlio Andrade, concorda que hoje é
possível fazer um excelente disco em Sergipe, com qualidade profissional e competitivo no
mercado. Assim foi feito no novo trabalho do grupo, intitulado Sina, lançado em setembro de
2013. Um CD todo produzido em Sergipe e masterizado nos EUA.
Assim como o The Baggios, outros artistas sergipanos contemporâneos têm produzido
trabalhos dentro do Estado e com profissionais locais nos últimos 15 anos. É o caso da banda
Maria Scombona – que produziu 3 discos entre 2002 e 2012 –, da Snooze, também com 3
álbuns feitos entre 1998 e 2006, os 4 CDs anteriores de Rubens Lisboa lançados entre 1998 e
2010, os discos de Paulo Lobo feitos em 1999 e 2007, e ainda os trabalhos de bandas punk
(Karne Krua, Renegades), de heavy metal (Warlord, Finitude), de música instrumental
(Aratrio, Coutto Orchestra), do compositor Heitor Mendonça, da banda Naurêa e o disco
recém-lançado dos veteranos do rock local Crove Horrorshow, entre muitos outros. Vários
gêneros e tendências com resultados muito significativos do ponto de vista técnico e estético.
Uma curiosidade interessante de se registrar, reflexo de uma tendência atual de mercado, é o
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lançamento, em formato vinil, de discos contemporâneos como Unnu (2012), da Maria
Scombona, e Sina (2013), da The Baggios.
No que concerne à masterização e prensagem, etapas finais da produção, todos os 4
discos analisados tiveram essas etapas da produção feitas fora de Sergipe, em empresas de
áudio especializadas em masterização e em fábricas que trabalham com a duplicação de
discos em grande quantidade, todas atuantes nos grandes centros industriais do país (eixo RioSão Paulo ou zona franca de Manaus). Já os formatos desses discos acompanharam as
mudanças midiáticas dos períodos em questão: nas produções dos anos 1980, o formato LP /
vinil era dominante (o CD só passaria a ser uma realidade acessível no fim dos anos 80), e os
discos analisados, evidentemente, foram lançados nesse suporte físico. Já os discos atuais
saíram no formato CD, sendo que o trabalho do The Baggios também foi disponibilizado para
download gratuito no formato mp3, uma possibilidade e opção recente, que vem se
solidificando cada vez mais no mercado, principalmente nos últimos 5 anos.
A tiragem inicial de cada disco segue um padrão entre produções independentes de
todo o país, com a fabricação inicial de mil cópias e reedição feita de acordo com novas
demandas. Somente o LP Cajueiro dos Papagaios saiu inicialmente com duas mil cópias em
1986, no entanto nunca mais foi reeditado. O álbum Viagem Cigana foi o que teve mais
reedições, com cinco prensagens em vinil e mais cinco em CD a partir dos anos 90,
totalizando 10 mil cópias distribuídas/comercializadas ao longo de 30 anos. O disco está
sempre disponível para novas gerações, e nos dias de hoje também virtualmente,
disponibilizado na internet por terceiros, de forma não oficial. O CD da The Baggios está na
segunda tiragem, apesar de estar disponível para baixar gratuitamente no site da banda, desde
a época do lançamento. E o box triplo de Rubens Lisboa teve apenas uma tiragem de mil
cópias, totalizando 3 mil CDs. Enquanto os discos sergipanos dos anos 1980 foram lançados
sem qualquer vínculo com selos musicais137, os dos dias atuais foram distribuídos em parceria
com pequenas gravadoras independentes cariocas – os selos Vigilante e Discobertas. A
quantidade de pequenas gravadoras existentes nos dias de hoje, bem como a inclusão
gradativa de artistas sergipanos no mercado nacional e global da música, talvez expliquem
essa diferença entre os dois períodos. O fato é que nos anos 1980, além da música produzida
em Sergipe ser desconhecida fora do Estado, não havia tantos selos independentes no Brasil.
137

Selo musical é um termo utilizado para designar pequenas gravadoras independentes, com estrutura simples e
enxuta, geralmente gerenciado por um músico, pesquisador ou produtor musical. Normalmente trabalha em
parceria com bandas que se encaixam em pequenos nichos específicos de mercado.
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Quanto à fase de pós-produção, todos os discos abordados na pesquisa tiveram sua
divulgação e distribuição feitas dentro das possibilidades de um artista independente, com a
realização de pelo menos um ou dois shows de lançamento e abertura de canais de divulgação
nos meios de comunicação disponíveis: nos anos 1980, nos veículos tradicionais da época –
rádio, TV, jornais impressos etc. E nos anos 2010, tanto nos meios tradicionais quanto nos
meios surgidos no século XXI, com base na internet – websites, redes sociais etc. O grupo
Cataluzes foi destaque nos anos 1980 em termos de distribuição e venda, com uma demanda
considerável no mercado local, que até então era praticamente inexistente para trabalhos
autorais feitos em Sergipe. O ineditismo desta produção, dentro do contexto da música
sergipana, foi uma das molas propulsoras para as boas vendagens do LP. Outro fator que
certamente impulsionou as vendas foi a grande exposição midiática, com a execução pública
massiva, em FMs de todo o Estado, da música “Cheiro da Terra”.
Os discos dos anos 2010 também tiveram shows de lançamento realizados (The
Baggios na Casa Rua da Cultura e Rubens Lisboa no Teatro Atheneu), boa aceitação local e
repercussão na mídia especializada fora do Estado de Sergipe, com matérias elogiosas em
diversos veículos de comunicação impressos e virtuais. No entanto, enquanto o cantor Rubens
Lisboa faz pouquíssimos shows, o grupo The Baggios apresenta-se constantemente em pubs,
casas de show e festivais de todo o Brasil, participando também de programas de TV e rádio
que ajudam a disseminar o trabalho da banda em seu nicho de mercado. A facilidade de ter
uma banda de apenas dois integrantes – não precisam contratar músicos e a equipe técnica
tem no máximo mais uma ou duas pessoas em festivais maiores –, aliada à juventude dos
músicos (não possuem filhos e vínculo empregatício formal), contribui para essa
disponibilidade para viagens exaustivas, shows sem grandes estruturas em pequenos espaços e
hospedagens em casas de amigos espalhados pelo Brasil. Soma-se, a esse quadro, a grande
capacidade de planejamento, de organização logística e de comunicação do duo, e o uso
eficaz das ferramentas disponíveis na internet (sites de hospedagem de música, redes sociais
etc.). Esse trabalho contínuo levou o grupo a ser considerado uma referência da música
sergipana contemporânea e um eficiente modelo de autogestão no mercado independente
atual.
Com relação aos custos de produção dos discos abordados na pesquisa, os valores
variaram de 9 mil reais (The Baggios) a 49 mil reais (Cajueiro dos Papagaios). Viagem
Cigana custou cerca de 35 mil reais em 1983 e Rubens Lisboa Por Tantas Vozes 36 mil entre
2010 e 2011, período em que foi produzido. As fontes de recursos foram diversas. O disco do
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Cataluzes teve apoio de uma empresa particular (Gráfica J. Andrade) e de instituições
públicas (Universidade Federal de Sergipe e Banco do Estado de Sergipe). No entanto, a
maior parte dos recursos veio de empréstimos pessoais dos integrantes do grupo. O LP
coletivo Cajueiro dos Papagaios foi completamente patrocinado por uma empresa privada, a
Cocil Dados, tornando o trabalho, além de um produto fonográfico para o mercado de discos,
um produto institucional. Os álbuns dos anos 2010 foram pagos pelos próprios artistas, com
cachês de shows, no caso do The Baggios, e com recursos pessoais, no caso de Rubens
Lisboa. Nesse aspecto reafirmamos a capacidade de gerenciamento de Júlio Andrade e
Gabriel Carvalho, que não desembolsam quantias altas (até porque não possuem emprego
formal), não captam de empresas e nem de órgãos públicos, e gastam menos, porém com
resultado tão bom quanto os discos que custaram no mínimo 4 vezes mais. O dinheiro gira
dentro da própria banda, que funciona como uma organização viva: os shows geram renda,
que geram novos produtos (CD, EPs, DVD, clips etc.), que geram novo interesse e
curiosidade, e assim por diante. Assim, o público da banda se amplia e importantes festivais
independentes de rock se interessam em tê-los entre suas atrações. Por outro lado, esse
acúmulo de funções dos integrantes, que além de músicos-instrumentistas são divulgadores,
designers e produtores, gera menos oportunidades dentro da cadeia produtiva para outros
prestadores de serviços que poderiam trabalhar com a banda.
Nesse espaço de tempo de três décadas, toda a cadeia produtiva da música sergipana
passou por transformações significativas no que se refere à profissionalização do mercado,
tanto na parte técnica quanto na questão da educação musical, luteria, sonorização etc. Grande
parte da atual rede de profissionais da música local é descrita e contemplada no Catálogo138 da
Música de Sergipe 2013, uma realização da OBSCOM/UFS que lista 403 agentes reunidos em
sete categorias: artistas, empresas, escolas e profissionais de ensino, festivais e casas de
shows, grupos e organizações, produtores e profissionais e técnicos.
No campo da gravação de áudio e produção musical, acompanhamos um visível
crescimento e profissionalização da área nesse espaço de tempo proposto pela pesquisa, a
partir do surgimento dos primeiros estúdios profissionais nos anos 1980 e 1990 – VISAG,
Capitania do Som, Central Studio, AV Produções, Caranguejo Records etc. O aprimoramento
técnico-profissional dos novos e antigos técnicos de áudio disponíveis no mercado também
deu um salto qualitativo, e no início do século XXI surgiram, em Sergipe, novos estúdios com
138

Disponível em http://obscom.com.br/musica/blog/ ou na versão impressa, lançada em setembro de 2013 com
454 páginas.
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equipamentos de ponta, a exemplo do Studio 3, Elite Studio, Emptor Spei e Ori Studio, entre
outros. Auferimos que essas mudanças na profissionalização e no acesso aos meios de
produção de discos em Sergipe, no espaço de 30 anos, puderam ser confirmadas em nossa
pesquisa, a partir da análise de trabalhos fonográficos dos períodos em questão. Essa
democratização do mercado com a derrocada da indústria tradicional e o avanço da internet,
sem dúvida alguma beneficiou os artistas independentes sergipanos, que agora podem
produzir seus trabalhos com ótima qualidade, preço mais acessível e sem precisar sair do
Estado para construir um bom produto fonográfico e inserir-se no mercado local e global.
Uma matéria do jornal Cinform, publicada em 25 de março de 2013 na capa do
caderno de cultura, assinada pela editora Luiza Sampaio e intitulada “Mercado de gravação
em Sergipe está em alta”, confirma alguns de nossos resultados, ao afirmar que “produzir um
CD ficou muito mais fácil de uns anos pra cá, hoje os equipamentos necessários para uma boa
gravação estão muito mais acessíveis. A tecnologia trouxe a popularização das aparelhagens
de som e gravação e facilitou a vida dos músicos.” (SAMPAIO, 2013). No mesmo artigo há
uma fala do cantor e compositor Henrique Teles, da banda Maria Scombona, sobre o assunto:
Se compararmos o mercado atual com o mercado de 20 anos atrás, quando a
banda começou, a diferença é nítida. Hoje está tudo muito mais barato e
acessível. Apesar de mais competitivo, o mercado fonográfico, agora, dispõe
de mais opções para funcionar bem. (TELES, apud SAMPAIO, 2013).

E o produtor sergipano Eduardo Prudente, também entrevistado para a matéria,
confirma nossa conclusão de que, hoje em dia, todas as fases de uma produção fonográfica
profissional, com exceção da prensagem, podem ser feitas dentro de Sergipe: “Quase todos
esses procedimentos podem ser feitos hoje em Sergipe, nós temos ótimos profissionais para
tudo isso, da produção à elaboração e impressão da capa.” (PRUDENTE, apud SAMPAIO,
2013).
Esta pesquisa surgiu da necessidade de entendimento de um aspecto específico da
cultura musical sergipana, a gravação de áudio e seu desdobramento final em forma de discos
de artistas locais. Comparando os processos envolvidos na produção musical de dois períodos
distintos, pudemos compreender melhor a linha evolutiva deste segmento. Abarcando um
espaço de tempo de 30 anos, a pesquisa nos deu embasamento para auferir diferenças e
semelhanças, mudanças ocorridas na tecnologia e no modus operandi da produção, e
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consequentemente na adaptação dos artistas a essas novas formas de agir durante o processo
de registro e propagação de seus trabalhos musicais para a posteridade.
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ANEXO A – Roteiro das entrevistas (Coleta de Dados)
ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS
* INFORMAÇÕES BÁSICAS (FICHAS TÉCNICAS DOS DISCOS):
- Ano de gravação e de lançamento;
- Produtor, músicos e profissionais envolvidos (direção artística e musical,
instrumentistas, arranjadores, técnicos de estúdio, capa/foto/designer, estúdio,
gravadora, compositores etc.)

* INFORMAÇÕES DOS ENTREVISTADOS
- Histórico do artista;
- Pré Produção (onde, como): ensaios, arranjos, concepção artística, escolha de
repertório, escolha de produtor e estúdio, gravações caseiras, demos, custos;
- Como foi o processo de gravação (estúdio, duração, “clima”, custos etc.);
- Descrição de como era o estúdio, tecnicamente e fisicamente;
- Custo de produção, e de onde saíram os recursos;
- Tiragem, reedição (sim ou não), cópias vendidas, downloads;
- Direitos autorais (recebeu ou recebe?). ECAD, etc.
- Mixagem, masterização e prensagem (onde? Quanto?);
- Pós-produção: Como foi feita a divulgação e distribuição?
- Quanto tempo e dinheiro foi gasto na produção total do disco?

* MATERIAL ICONOGRÁFICO
- Capas dos discos
- Fichas técnicas
- Fotos da época (shows, gravação, estúdio)
- Cartaz de lançamento dos discos ou shows do período
- Resenhas, críticas do disco ou matérias publicadas
- Prêmios, louros, etc.
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ANEXO B – Entrevistas realizadas
 Luís Antônio Barreto – Outubro de 2010, no Instituto Tobias Barreto (Aracaju/SE).
Entrevista gravada no formato wave por Rafael Júnior e João Liberato.
 Júlio Andrade – Março de 2012, na Fundação Aperipê (Aracaju/SE). Entrevista
gravada no formato wave e filmada por Luiz Oliva.
 Rubens Lisboa – Abril de 2012, em sua residência (Aracaju/SE). Entrevista gravada
no formato wave e filmada por Luiz Oliva.
 Grupo Cataluzes (Antônio Amaral, Cláudio Miguel e Valdefrê Fraga) – Maio de
2012, na residência do guitarrista Oswaldo Gomes (Aracaju/SE). Entrevista gravada
no formato wave e filmada por Luiz Oliva.
 Paulo Lobo – Julho de 2013, em sua residência (Aracaju/SE). Entrevista gravada no
formato wave por Rafael Júnior.
 Alcides Mello – Julho de 2013, em Uberlândia/MG, por e-mail. Entrevista a Rafael
Júnior enviada por correio eletrônico.
 Lula Ribeiro – Julho de 2013, no Rio de Janeiro/RJ, por e-mail. Entrevista a Rafael
Júnior enviada por correio eletrônico.
 Luiz Eduardo Oliva – Julho de 2013, em Aracaju/SE, por e-mail. Entrevista enviada
a Rafael Júnior por correio eletrônico.
 André Teixeira – Agosto de 2013, em Aracaju/SE, por e-mail. Entrevista enviada a
Rafael Júnior por correio eletrônico.
 Silvio Campos – Agosto de 2013, em Aracaju/SE, por telefone. Sem registro de
áudio.
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ANEXO C – Quadro Comparativo I: Informações gerais sobre os discos analisados

ARTISTA

GRUPO
CATALUZES

PAULO LOBO,
IRINEU FONTES
e LULA RIBEIRO

THE BAGGIOS

RUBENS LISBOA

ANO

TÍTULO DA
OBRA

SELO

FORMATO

TIRAGEM
INICIAL

1983

Viagem
Cigana

Independente
(SE)

LP / Vinil e
CD

1 Mil LPs

1986

Cajueiro dos
Papagaios

Cocil Dados
(SE)

LP / Vinil

2 Mil LPs

2011

2011

The Baggios

Vigilante (RJ)

CD e MP3
(Download)

Rubens
Lisboa Por
Tantas Vozes

Discobertas
(RJ)

Box Set – 3
CDs

1 Mil CDs

1 Mil Boxes
(3 Mil CDs)

REEDIÇÃO

PRÉ-PRODUÇÃO

SIM
5 em LP e 5 em
CD
(Total 10 Mil)

SIM
(Aracaju/SE)

NÃO

SIM
(Aracaju/SE)

SIM
1 em CD
(Total 2 Mil)

NÃO

SIM
(Aracaju/SE)

SIM
(Aracaju/SE)
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ANEXO D – Quadro Comparativo II: Informações sobre o processo de produção dos discos analisados
TÍTULO DA
OBRA/ARTISTA

VIAGEM CIGANA
(GRUPO
CATALUZES)

CAJUEIRO DOS
PAPAGAIOS
(PAULO LOBO,
IRINEU FONTES e
LULA RIBEIRO)

PRODUÇÃO
(GRAVAÇÃO)

MIXAGEM

Paulo Moura
(Estúdio
Transamérica –
Rio de
Janeiro/RJ)

Estúdio
Transamérica
(Rio de
Janeiro/RJ)

Tovinho (Estúdio
Somax –
Recife/PE)

Estúdio Somax
(Recife/PE)

MASTERIZAÇÃO

Estúdio
Transamérica/RJ

Estúdio Somax/PE

PRENSAGEM

Tapecar/RJ

Continental/SP

THE BAGGIOS
(THE BAGGIOS)

The Baggios
(Estúdio C-4 –
São Paulo/SP)

Estúdio Ddb por
Léo Airplane
(Aracaju/SE)

Fábio Roberto no
Estúdio Tambor/RJ

Ágata Tecnologia
Digital Ltda –
Kyrios CD/SP

RUBENS LISBOA
POR TANTAS VOZES
(RUBENS LISBOA)

Diversos
produtores e
estúdios de 12
cidades

Diversos
estúdios e
técnicos de 12
cidades

Ricardo Garcia no
Magic Master/RJ

Microservice
Tecnologia Digital
da Amazônia Ltda

CUSTO DE
PRODUÇÃO

FONTE DOS
RECURSOS

PÓS-PRODUÇÃO
(DIVULGAÇÃO/
DISTRIBUIÇÃO)

35 Mil Reais

Instituições
públicas e
privadas,
empréstimos
pessoais

SIM – Show de
lançamento, jornal,
rádio e TV; Venda em
shows e lojas de discos

49 Mil Reais

Empresa
privada

SIM – Show de
lançamento, jornal,
rádio e TV; Venda em
shows e lojas de discos

9 Mil Reais

Receita de
shows

SIM – Show de
lançamento, festivais,
jornal, rádio, TV a
cabo, websites e blogs.
Venda em shows e pelo
site da banda

36 Mil reais

Recursos
pessoais

SIM – Show de
lançamento, jornal, TV,
blogs e websites.
Venda em lojas de
discos e pela internet
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ANEXO E – Matérias de jornais sobre o show de lançamento do LP
Cajueiros dos Papagaios (janeiro de 1986)
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102
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ANEXO F – Cartaz do show de lançamento e convite (Cajueiro dos Papagaios)
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ANEXO G – Contracapa do fanzine Viagem Cigana do Cataluzes
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ANEXO H – Capa e Contracapa do LP Viagem Cigana
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ANEXO I – Capa e contracapa do LP Cajueiro dos Papagaios
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ANEXO J – Paulo Lobo e Lula Ribeiro no estúdio Somax em Recife (1985)
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ANEXO K – Cartaz do show de lançamento do CD The Baggios
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ANEXO L – Matéria do Jornal A Tarde (BA) / The Baggios ao vivo
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ANEXO M – Imagens The Baggios (cartazes e fotos)
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ANEXO N – Peça Publicitária do show de lançamento do box de Rubens
Lisboa / Artistas participantes do show

Esquerda para direita: Carlos Navas, Ithamara Koorax, Rubens Lisboa, Tetê Espíndola e Amelinha.
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ANEXO O – Coluna “Mais Tarde”, do jornalista Rian Santos, com
Cataluzes e The Baggios
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ANEXO P – Registros fonográficos da música sergipana (1973-1980)

Capa do disco/compacto do Instant 4 (1973)

Capa do disco/compacto duplo do Grupo Bolo de Feira (1980)
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ANEXO Q – Registros fonográficos contemporâneos (2012-2013)

Sina (2013) do The Baggios, lançado em vinil e CD

Capa do CD do compositor Heitor Mendonça (2012)
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LP Unnu (2012), da banda Maria Scombona
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ANEXO R – Registros do rock sergipano contemporâneo (2006-2013),
gravados em quatro estúdios diferentes

Snooze (2006), da banda Snooze

Coração Metrônomo (2012), do Renegades of Punk
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Inanição (2012), da banda punk Karne Krua

Pacífico Atlântico (2013), do compositor folk/rock Arthur Matos

