EsqUina do ricardo

Sambas de verão
É pleno verão. O Rio floresce em sambas, ritmos, fantasias, sensualidade. A
cidade ostenta – com orgulho – o megaespetáculo das escolas de samba, que,
como nenhum outro em qualquer país do mundo, congrega o arco da sociedade. Uma sociedade tão desigual como a nossa é capaz do milagre de se encontrar fraternalmente no desfile. Dentro dele ou fora dele. Que outro espetáculo
pode dar-se o luxo de exibir uma ópera carnavalesca em que os desfilantes
pobres e ricos pagam suas próprias fantasias e são capazes de se organizar
em alas, qual um exército muito bem treinado e sedutoramente harmônico?
O desfile encanta o mundo inteiro exatamente por exibir o lado dionisíaco e solar,
numa época em que a maior parte da humanidade se proclama lunar, sombria e
triste, apesar de próspera (o drama do primeiro mundo). Mas, verdade seja dita, o
show é mostrado no sambódromo para um público privilegiado de turistas. Povo
mesmo não tem condições de disputar ingressos tão caros e tão cobiçados. Afinal,
a lei da oferta e da procura será sempre imutável, até porque os lugares são limitados pela essência do desfile, necessariamente curto em extensão.
Mas há alternativas ao grande desfile da Passarela do Samba. O Rio de Janeiro, na verdade, esboça uma virada com a volta do carnaval de rua, da festaparticipação. Irrompe agora, com força comovedora, aquilo que germinava já nos
últimos anos. Voltam os blocos, os velhos blocos que anunciavam o carnaval do
século XIX, propulsionando hoje não apenas a revitalização do carnaval comunitário, mas também trazendo a alegria a grupos afins, a tribos específicas.
Ou seja, as vísceras carnavalescas do carioca, absorvidas nessas últimas
décadas pela sedução catalisadora das escolas, abrem-se e abonam-se em
novas e estimulantes manifestações coletivas.
Seus nomes moleques, catitas, maliciosos, titularizam a alegria do samba no
pé, da pouca roupa, da liberdade do corpo e do copo, do dinheiro mínimo a ser
gasto. No Dalai Lata (nascido em 2001), formado por jovens que usam lata
como caixas e amortecedores como agogô, faz-se uma mistura de funk, reggae
e jongo. O Monobloco, sensação atual da Zona Sul da cidade, pára literalmente
o Jardim Botânico com seus ensaios.
Blocos como “Que merda é essa?”, “Imprensa que eu gamo”, “Perereca do
Grajaú” fazem contraponto de descontração a outros um pouquinho mais antigos
como “Simpatia é quase amor”, “Suvaco de Cristo” ou “Bloco das Carmelitas”.
O Rio de Janeiro, como sempre, se reinventa e qualifica seu povo, exibindo
nos blocos que chegam sua face mais fraterna: a alegria e a criatividade de suas
tribos. Coloridas, diversificadas, dionisíacas.
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minha alma canta

Êta viola ensolarada!
fotos

adriana lorete

Pensou em Helô Pinheiro, Ipanema, Vinícius e Tom, errou longe quem
apostou na onipresente canção. A verdadeira garota da Bossa Nova se
banhava no Arpoador e se chamava Duda Cavalcanti. A música é
“Samba de verão” e também virou um dos hinos do Brasil. Seu autor,
Marcos Valle, contou essas e outras histórias em uma conversa com
Ricardo Cravo Albin e os amigos de Carioquice, Henrique Luz e
Eva Mariani, na sede do ICCA.

Editores da Carioquice – Para começar: você teve
mesmo um Corcel cor de mel? (risos)
Marcos Valle – Não! (risos) Na verdade, nem
existia. Era para rimar. Só que a Ford, por causa do sucesso da música, lançou mesmo um
modelo desta cor. Mas nunca me deram nada,
não!

Editores da Carioquice – E como foi o início na

propôs um encontro. Foi uma empatia total.
Fizemos um trio e tocamos em alguns programas de televisão, eu no piano e os dois no
violão. Isto foi em 1962. Por intermédio do Edu
fui levado à minha primeira reunião na casa de
Ary Barroso. Nem acreditei! Chegamos lá e
estavam o Ary e toda a trupe: o Carlinhos Lyra,
Rober to Menescal, Baden Powell, Lúcio Rangel, Ronaldo Bôscoli...

música?

Marcos Valle – Meu pai é advogado, mas mi-

Ricardo Cravo Albin – Foi ali que se tirou a céle-

nha avó era professora de piano e minha mãe
tocava. Antes de escutar samba, escutava
baião e aprendi acordeão por causa disso. Eu
tinha estudado com o Edu Lobo no Colégio
Santo Inácio. Um dia reencontro o Edu, ele com
um violão na mão. Falamos sobre música, ele
disse que era muito amigo do Dori Caymmi e

bre foto do encontro do Ary Barroso com a Bossa Nova.
Marcos Valle – Foi exatamente nessa tarde! É uma
foto clássica! Todo mundo em escadinha... Fiquei ali no meio, de fã ardoroso. Era muito tímido! Não ousei tocar, fiquei ouvindo, ouvindo, me
deliciando com aquilo...

4 Carioquice
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Henrique Luz

Eva Mariani

Ricardo Cravo Albin – Os grandes nomes eram
Ronaldo Bôscoli, Carlos Lyra, Menescal, Tom,
Vinicius e João Gilberto.
Marcos Valle – Sim, e fomos a segunda geração. Depois, na casa do Vinicius, teve uma segunda reunião. No final da noite peguei o violão e toquei. O Lula Freire, filho do senador
Vitorino Freire, disse que eu tinha de tocar na
casa dele para o Tamba Trio. Ele tinha cer teza
de que eles gravariam minha música. Achei que
ele estava louco... Uma semana depois, teve o
encontro. Chegaram Hélcio, Luizinho e Bebeto
e disseram: “Olha, menino, o Lula disse que
você tem uma música, vamos ouvir, mas o disco tá cheio!” Quando toquei “Sonho de Maria”, eles disseram que tiravam qualquer música para incluí-la... Fingi que ia ao banheiro,
corri para o telefone e liguei para o Paulo Sérgio: “Cara, você não vai acreditar no que acon-

teceu! O Tamba Trio vai gravar nossa música”.
Foi uma loucura.

Ricardo Cravo Albin – E como surgiu o trabalho
com o Tom?

Marcos Valle – Um dia o Menescal, que também
foi uma pessoa maravilhosa para o início de minha carreira, me levou à gravadora Odeon. O diretor era o Milton Miranda. Toquei minhas músicas e, quando terminei, o Milton disse: “Olha,
aqui ninguém vai gravar as músicas!” Pensei que
não tinha agradado. “É você quem vai gravar! Vamos assinar um contrato”. E ainda completou:
“Quem tem de fazer os arranjos é o Tom Jobim”.
Parecia que eu estava vivendo um sonho! Fui à
casa do Tom. Ele foi maravilhoso comigo. Ouviu
as músicas e perguntou: “Você tem essas músicas escritas?” “Não!”, eu disse. “Mas por que
você não escreveu?” “Porque não sei escrever!”
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Ricardo Cravo Albin – Como você guardava as
músicas? Na cabeça?
Marcos Valle – Eu registrava em gravador. E o
Tom disse: “Então você vai aprender a escrever
hoje!” Me levou para o quarto do filho, o Paulinho, pegou caneta, papel e fez assim: “Enquanto você não escrever a primeira música, não sai
daqui hoje!” (risos) Então, além de tudo ele me
ensinou a escrever a minha primeira partitura.
Ricardo Cravo Albin – Qual foi?
Marcos Valle – “Sonho de Maria”. Só que o Tom
tinha um sítio, para onde ele ia e às vezes não
voltava... Foi para lá, ficou, Milton disse que não
podia esperar e que entraria um garoto que tocava com o Menescal. Era o Eumir Deodato. A
mesma empatia que tive com o Edu e com o Dori
senti com o Eumir, que fez meus quatro ou cinco
primeiros discos.

A musa
“Quando eu tinha uns treze para
quatorze anos, descobri na minha
escola uma menina belíssima, a
Duda Cavalcanti. Um dia eu estava
na praia e ela vem descalça, de
maiô, com um cachorrinho. Parei:
‘Meu Deus do céu, essa é a coisa
mais bonita que já vi na minha vida!’
‘Samba de verão’ foi muito inspirado
nesta cena.”

Henrique Luz – Consta que em um programa de
televisão você teria incorporado o Cauby Peixoto. Conta essa história...
Marcos Valle – A TV Record convidou a mim e ao
Milton Nascimento, que tinha gravado “Viola Enluarada”, para apresentar um programa e fomos
gravar um piloto. Eu era tímido e o Milton mais
ainda. Nos vestiram de smoking e disseram que
teríamos de ser engraçados. “O que vocês fazem? Sabem imitar alguém?” “Eu imito o Cauby!”, disse. “E você?” “Imito a Dalva de Oliveira”, disse o Milton. “Então vocês vão fazer esse
número cantando Ave Maria”. A cena era ridícula. Ainda bem que a gravação nunca foi ao ar...

Henrique Luz – Certa vez houve uma festa em
Hollywood, não sei se na casa do Quincy Jones
ou de quem mais. Sei que você estava tocando...
Marcos Valle – Foi em uma festa na casa de um
empresário riquíssimo. Um piano aqui, um vio-
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lão ali, microfones caindo do teto... Estavam
Quincy Jones, Laurindo de Almeida, Henry Mancini, Petula Clark... Na percussão, tocando muito
mal, estava o Marlon Brando, já muito gordo.
Minha mulher era morena, bem carioca. No fim
da festa o Marlon a puxou, mandou papo. Ela,
mal humorada com essas coisas, me diz: “Esse
filho da puta acaba de me dar uma cantada!”
Parti para cima dele, queria dar porrada, mas
não deixaram...

Henrique Luz – O Andy Williams tinha um programa em rede nacional na TV americana. Recebeu, em ocasiões diversas, Tom, Dori, Sérgio
Mendes e você.
Marcos Valle – Fui como convidado especial. Ainda nos ensaios, como eu ia tocar o “Samba de
Verão”, que havia estourado nos Estados Unidos como “Summer Samba”, levei meu baixista,

No estúdio, em 1965
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A musa Duda Cavalcanti
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Fotos de divulgação do
disco Samba 68, em 1967

Editores da Carioquice – Você tinha vinte e poucos anos, já estava em rede nacional nos Estados Unidos e nas paradas de sucesso...
Marcos Valle – Só que fiquei com tantas saudades do Brasil que voltei. Tinha tudo para ficar lá,
fazer minha carreira lá. Muitos ficaram, mas eu
não conseguia. E tinha um sonho toda noite com
uma ponte que saía da minha casa e que, quando chegava do outro lado, estava em Ipanema...
E quando recebia cartas do Rio, chorava... Não
conseguia mais fazer música.

Eva Mariani – Em que ano foi isso?
Marcos Valle – Em 1968. Por isso “Viola enlua-

o Zelão, do Walter Wanderley Trio. Ele ia dar um
molho, me segurar no meio da orquestra. No
dia do ensaio sou apresentado ao maestro, que
era o famoso Nelson Riddle. E quando o Riddle
falou que o baixista dele era simplesmente o Ray
Brown, o Zelão sumiu! Se trancou no banheiro...
E todo mundo rindo, inclusive o Riddle...

Ricardo Cravo Albin – E o Zelão tocou?
Marcos Valle – Tocou! O Ray deu um abraço nele,
deu força...

10 Carioquice

rada” veio numa vertente de problema social,
aquelas coisas todas. Mas tinha saudades de
estar vivendo, de estar participando daquelas
coisas. O pau estava comendo aqui.

Editores da Carioquice – A sua música até então
tem sabor e som de mar....
Marcos Valle – É... Ali é outra coisa. Quando voltei estava vivendo aquele momento dificílimo aqui
no Brasil. Então...
Eva Mariani – E a música “Não confie em ninguém com mais de trinta”? Como você encara
isso hoje?

Marcos Valle – Naquela época, a gente estava
falando que os que tinham mais de trinta anos,
trinta cruzeiros, trinta conselhos, ou eram aqueles milionários que não estavam ligando pra ninguém ou aqueles que vinham cheios de conselhos para a garotada, se achando os donos da
verdade. Hoje, depois de ler um artigo da Martha Ribeiro sobre a música, vejo que ela somou
ao que queríamos dizer. Ou seja, depois dos trinta a gente vai ficando tão tranqüilo, tão ponderado, que não procura mais a novidade, a paixão.

Henrique Luz – O Dori Caymmi, há dois ou três
anos, no Mistura Fina, elucidou uma injustiça de
mais de trinta anos...
Marcos Valle – É verdade... Tenho até hoje um
piano que minha mãe me deu há quarenta anos.
É um Petrov. Ali todo mundo tocava. Tom, Beth
Carvalho. O Dori ia muito lá com o Jorge Amado,
amigo do papai. Só que um dia derramaram
guaraná no piano, e já no dia seguinte as teclas
colaram. Deu um trabalho monumental. Sempre
achei que tinha sido o Osmar Milito, outro que ia

muito lá em casa. Um dia tem um show do Dori
no Mistura Fina, e ele faz questão de convidar
minha mãe. No meio do show o Dori diz: “Bom,
Dona Lizelote, quero lhe fazer uma confissão.
Pedir desculpas por aquele dia em que derramei
guaraná no seu piano.” Eu digo: “Mas não foi o
Osmar Milito?” “Não, fui eu!” Isto tudo no meio
do show, um diálogo completamente doido!

Editores da Carioquice – Você tem essa paixão
pelo Rio, isso está claro na sua música. Mas
você tem umas três ou quatro fases nos Estados Unidos?
Marcos Valle – A primeira vez estive a convite do
Sérgio Mendes. Foi interessante, mas com um
ano encerrei. A segunda foi quando o “Samba
de verão” estourou. Surgiram todos esses programas de TV e achei importante aproveitar. A
terceira ida, uma permanência ótima, que nunca
entendi como consegui ficar tanto tempo, foi em
1975. Fiquei cinco anos. Estava casado com minha segunda mulher, e chateado com o ambiente
político, as músicas sendo censuradas. Fiquei
mais tímido no palco ainda, a não querer cantar.

Editores da Carioquice – Você teve músicas cenCom Paulo Sergio Valle em show no Canecão, em 1969

suradas?

Marcos Valle – Várias. Totalmente ou mutiladas.
Em “Black is beautiful”, por exemplo, tem uma
hora que fala assim: “Que melhore o meu sangue europeu...” “Melhore, não! Você não pode
melhorar!” “Por quê?” “Você está colocando um
problema racial!” Então ficou: “Que se integre
no meu sangue europeu”. Outra música se chamava “Mui hermosa”, em que a gente falava:
“Com esse sangue nas veias você há de parir
quatro varões”. Eles cortaram. “Parir junto com
outra palavra é palavrão!”, disseram. Quase falei para cortar filho, porque com outra palavra
também vira palavrão!
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Ricardo Cravo Albin – O “Samba de verão” é uma
música emblemática do Rio. Foi feita dentro do
verão? Tem tudo a ver...
Marcos Valle – Foi feita quando eu ainda surfava.
O surf é verão. Mas tem uma história. Quando eu
tinha uns treze para quatorze anos, descobri na
minha escola uma menina belíssima, a Duda Cavalcanti. Namoramos. Um dia eu estava na praia
e ela vem descalça, de maiô, com um cachorrinho. Parei: “Meu Deus do céu, essa é a coisa
mais bonita que já vi na minha vida!” “Samba de
verão” foi muito inspirado nesta cena.
Carioquice – Você também fez “Ao amigo Tom”.

Eva Mariani – Hoje você tem feito várias turnês na
Europa. Em que países você se apresenta mais?
Marcos Valle – França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Suécia. Tudo! Acabei de fazer uma turnê muito legal de festivais de verão.
Tudo para seis, sete mil pessoas. O público que
me segue lá é jovem, de 15 a 30 anos, que
gosta de dançar mas não com música feita para
dançar. Eles gostam de Quincy Jones, Stevie
Wonder, Ray Charles. Foi aí que minha música
entrou, porque ela tem ritmo mas tem harmonia, melodia. Na Europa, “Os grilos”, que gravei em 1968, é tão importante quanto “Samba
de verão”. Foi gravada como “Crickets sing for
Anamaria” por uma ex-Spice Girl, a Emma Bunton. Estourou, e fiquei sabendo depois pela
Joyce... Puxou todo esse interesse dos DJs, da
garotada de música eletrônica, desse público
novo. No Japão, onde também faço turnês, já
lançaram tudo o que fiz na EMI. E na Europa já
devo ter uns dezesseis discos.

12 Carioquice

Se você tivesse que escrever alguma coisa para
o Tom hoje, como seria?
Marcos Valle – Dorival Caymmi e Tom Jobim foram
meus grandes mestres, depois do baião. Meus
encontros com o Tom sempre foram os mais
maravilhosos, os mais estimulantes. Não consigo
conviver com a morte dele. Muitas vezes em que
estou fazendo música olho para um busto do Tom
que ganhei certa vez, junto com outros compositores, e pergunto: “Será que é isso mesmo? Está
bonito?” Mas se pudesse falar com o Tom, diria:
“Marca um lugar para mim pertinho para a gente
ficar, para conversarmos outras vezes”.

Editores da Carioquice – E as releituras da Bossa Nova?

Marcos Valle – É tudo! A música brasileira entrou
mesmo forte e com possibilidade de abertura
para vários tipos de Bossa Nova. Tem muita gente fazendo coisa diferente: Bossacucanova,
Adriana Calcanhoto, Max de Castro, Bebel Gilberto, Celso Fonseca. Fico muito feliz de ter contribuído, ter feito esse elo. Adoro a Bossa Nova da
minha época, mas também adoro estar em contato com esse pessoal novo. Acho que a Bossa
Nova vai em frente...

É com esses que eu vou

o samba de cara nova
por

kelly nascimento

Nelson Sargento já profetizava: “o samba agoniza mas não morre”. Os
novos sambistas não o deixam mentir. Na árvore genealógica do ritmo,
eles mostram que herdaram a majestade dos bambas de outrora e
inauguram um novo capítulo na história do samba. É a nova guarda
quem pede passagem. Sábio Sargento.

A Lapa de hoje tem um quê da Praça Onze no
início do século passado. Lá o samba reina absoluto. E se o revitalizado reduto da boemia carioca fosse um filme, a trilha sonora seria entoada pela voz de Teresa Cristina. Das apresentações “descompromissadas” nas noites de sábado no Bar Semente, a moça tímida do subúrbio se viu eleita figura-símbolo da nova geração
do samba. Não pode negar que teve sua parcela
de culpa ao cantar com tanto esmero o repertório de Paulinho da Viola.
Teresa e o samba se reencontram graças à
melodia de um disco de Candeia, “Samba de
roda”, que seu pai colocava para ela ouvir quando era criança. Os ouvidos, acostumados a muita música estrangeira, se voltaram àquela sonoridade diferente. “Redescobri esse disco aos 26
anos. Foi um choque cultural. Ouvi e me apaixonei”, recorda. De Candeia veio a inspiração para
se arriscar no mundo do samba. Pesquisou as
raízes do ritmo e sua evolução ao longo do tem-
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Teresa Cristina e Grupo Semente

Sururu na Roda

po. Teve a idéia de montar um show só com o
repertório do sambista, que acabou não passando de um projeto. Foi quando topou com os
rapazes que formariam o grupo Semente e entrou de vez na cadência do samba.
Nesta empreitada, o contato com nomes
como Wilson Moreira, amigo de Candeia, foi fundamental. Por intermédio dele conheceu a Velha Guarda da Portela. “Passei a persegui-los”,
brinca Teresa. Por essa época surgiu o convite
para gravar um CD em homenagem ao ícone
portelense. “Foi muito bom poder mergulhar
na vida do Paulinho (da Viola). Eu evoluo com
meus ídolos”, explica Teresa, ciente de seus
próximos passos. “Ainda tenho muito chão pela
frente. Preciso me enriquecer mais culturalmente
para aprimorar minha música cada vez mais”,
diz, em meio a planos de retomar o curso de
Letras na Uerj.

Diploma de sambista
Universidade? Sim, para a nova geração, o
aprimoramento pode vir da forma mais tradicional, numa universidade, com direito a prova, diploma e tudo mais. Se antes as parcerias eram
formadas em bares, agora são feitas na sala de
aula. Foi assim com Camila Costa e Nilze Carvalho. O grupo Sururu na Roda nasceu na Escola
de Música da UniRio. “Juntar sensibilidade e teoria é maravilhoso. Quem ganha é o próprio samba. Isso demonstra cuidado e valoriza o ritmo”,
defende Nilze do alto de seus mais de 20 anos
de experiência tocando ao redor do mundo, do
choro ao jazz, passando pela Bossa Nova e pelo
samba-canção. Conhecida no meio musical como
menina prodígio, Nilze começou a tocar cavaquinho aos cinco anos, de ouvido, seguindo os passos de seu pai, que também é músico. Até hoje
há quem lembre de suas incursões em progra-
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É com esses que eu vou

mas de televisão, onde era apresentada como
fenômeno do cavaquinho.
A ligação da parceira Camila com a música
também vem da infância. Só que não era bem
samba o que ela ouvia. “Lá em casa sempre se
escutou música brasileira em geral. Cresci ao som
de Elis, Tom, Nara Leão”, diz. A paixão pela dança
ajudou a aprimorar o gosto musical. “Aos dois
anos comecei a fazer balé e tive a sorte de ter
aulas com uma professora que tocava piano”.
Acabou trocando as sapatilhas pelo violão. “Peguei emprestado o violão do meu irmão e nunca
mais larguei!”, relembra. As feições de meninas
da dupla não tem nada a ver com falta de experiência. Aos 14 anos Camila já cantava e tocava
profissionalmente na noite.
Também tendo passado por vários estilos
musicais antes de chegar ao samba, o que in-

cluiu até uma banda que só tocava os hits americanos das décadas de 60 e 70. Mas a tônica
sempre foi a música brasileira, da Bossa ao rock
dos anos 80. O contato aprofundado com samba, choro e maxixe só se daria ao conhecer Nilze.
O momento não poderia ser mais propício: a
Lapa ganhava novos bares onde a principal atração seria a música ao vivo de qualidade.
Logo surgiu uma oportunidade para tocar
numas dessas casas. Escolheram um nome às
pressas para produzir material de divulgação.
Na correria, alguém sugeriu “Sururu de Capote”
e todos aceitaram. “As pessoas ligavam para o
Empório 100 para confirmar se era o Sururu de
Capote que ia mesmo se apresentar. A gente
estranhou um número tão alto de reservas. Só
depois caiu a ficha que o nome, que soava familiar, era da antiga banda do Djavan”, Camila se
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Teresa Cristina e Grupo Semente

Sururu na Roda

diverte contando. Substituíram o “capote” pela
“roda” – numa alusão ao ritmo que é o carrochefe do grupo – e estava resolvido o problema.
Mas nem só de Teresa Cristina, Nilze e Camila
vive a Lapa. A rapaziada do Pagode Jazz
Sardinha’s Club também cumpriu essa etapa
“obrigatória” da nova geração: tocou no bairro
por dois anos, atraindo semanalmente cerca de
mil pessoas para o Rio Scenarium. O grupo foi
criado em 1997, mas a dobradinha Eduardo
Neves-Rodrigo Lessa vem de outros tempos. São
amigos de adolescência, quando começaram a
compor juntos. “Encontrei o samba na porta de
casa, pelos bares da Zona Sul”, conta Eduardo.
Já Rodrigo, que começou a tocar bandolim aos
16, se define como parte de uma das camadas
da nova geração que se interessou pelo choro.
Formou-se em Economia mas atendeu ao chamado da música.
A sonoridade singular, marca registrada do
grupo, é fruto da fusão de ritmos como samba,
choro, funk e jazz. “A visão brasileira é antropofágica. Nossa mistura vem daí”, teoriza o economista do samba. O “pagode” deles refere-se ao
sentido original da palavra – uma festa, reunião
de pessoas em torno de uma música – esquecido em tempos de incursões paulistas no samba.
Na concepção de Rodrigo, o samba é o objeto direto ideal para dois verbos: manter e mudar. É este último que ele prefere conjugar. “A
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capacidade de transformação é que faz o samba ser a ponta-de-lança da música brasileira”,
define. Para ele, a roda de samba que eles fazem hoje está diretamente ligada àquela que Tia
Ciata organizava na Praça Onze. “Nossa missão
é trazer esse espírito de mistura e ousadia ao
cenário da música. É a metamorfose que nos faz
eternos”, sentencia.
A missão nem sempre é fácil. E às vezes talento e juventude não bastam. Prova disso é que
nem todos se sentem à vontade para se proclamar sambista. “Prefiro não me rotular de nada.
Sou apenas uma amante de música brasileira”,
diz a modesta Teresa, explicando que os grupos de samba de sua geração às vezes se acham
em meio a um fogo-cruzado. “Sei que há quem
conteste nossa legitimidade por não sermos cria
direta de escola de samba. Somos novos no
samba, mas a herança vem de muito tempo e
aprendemos com ela”, completa.
Gaiato, Eduardo Neves afirma que seu estilo
musical é o “pagode-jazz”, para depois se definir como sambista. Já Nilze não se incomoda tanto: “daqui a pouco me rotulam de outra coisa.
Vou acumulando títulos”. Enquanto Camila se diz
orgulhosa de fazer parte dessa nova geração.
“Sou carioca, o samba é a cara do Rio. É muito
bom poder provar que o samba não é estático.
É isso que a gente comprova”, defende. Alguém
ainda duvida?
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mpB de a a z
Finalmente a Constituição de todas as canções. De quebra,
movimentos musicais, compositores e histórias sem fim. A MPB
ganhará seu primeiro dicionário impresso, resultado de parceria entre
os institutos Cultural Cravo Albin (ICCA) e Houaiss. É a versão “real” do
Dicionário Cravo Albin de Música Popular Brasileira, hoje disponível
somente no mundo virtual, no endereço www.dicionariompb.com.br.

É como se fosse um duo de pandeiro e cavaquinho. O encontro de Ricardo Cravo Albin,
autor da idéia e presidente do ICCA, e Francisco Melo Franco, que dirige o Instituto Houaiss,
foi fundamental para a realização do projeto.
Interesses em comum – a paixão pela cultura

e, em especial, pela MPB – foram responsáveis pela aproximação dos dois dicionaristas.
“Vínhamos germinando esse sonho há quase
dois anos”, conta Cravo Albin, que se encarregará da supervisão do trabalho.
A parceria, com a qualidade de um dicioná-

Houaiss: sinônimo para dicionários
A marca Houaiss, hoje referência em dicionários, é resultado da paixão de um carioca filho de
libaneses pela língua portuguesa. Antônio Houaiss fez do amor ao idioma sua missão no mundo e a ele
dedicou toda uma vida. Foi lexicógrafo, tradutor, diplomata, Ministro da Cultura e presidente da Academia
Brasileira de Letras. Mas nunca deixou de lecionar o português, atividade que iniciou aos 16 anos.
Escreveu 19 livros e organizou duas das enciclopédias mais importantes do Brasil: a Delta-Larousse
e a Mirador Internacional. Mas elegeu como seu maior desafio a elaboração do mais completo dicionário
de português. Assim surgiria o Houaiss da Língua Portuguesa, o primeiro filho de uma série de dicionários.
Com a morte de Houaiss em 1999, uma equipe de especialistas formaria o Instituto Antônio Houaiss.
A continuidade do trabalho estava garantida. E a família Houaiss foi crescendo: ganhou os dicionários
de Sinônimos, de Verbos e a versão eletrônica do da Língua Portuguesa. Não há dúvidas de que o
caçula da turma será bem-vindo.
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