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RESUMO	


!
Este trabalho visa compreender a participação da cantora Rita Lee no programa Viva 
Voz, do canal GNT exibido em julho de 2013, o ano em que a cantora completou 50 
anos de carreira. O objetivo principal dessa pesquisa é analisar a relação dos fãs com 
a música de Rita Lee a partir da produção televisiva. Os objetivos específicos são: 
destacar os 50 anos de carreira de Rita Lee, traçar a participação dos fãs na produção 
do programa e indicar os atributos entre fã e música. O eixo teórico relaciona a 
cultura histórica musical  com a carreira de Rita Lee a partir dos conceitos de Nelson 
Motta e Henrique Bartsch. A pesquisa procura compreender a relação entre fã e ídolo 
através das ideias de Edgar Morin e Henry Jenkins. A metodologia do trabalho é a 
leitura analítico-descritiva, e para alcançar nossos objetivos foi realizada uma 
entrevista semi-estruturada com Sarah Oliveira, a apresentadora do programa.	
!
PALAVRAS-CHAVE: Televisão; Programas de Música; Audiência; Rock ‘n’ Roll.	
!!!!
ABSTRACT	
!
This work aims to comprehend the participation of the singer Rita Lee in the Viva Voz 
program from GNT tv channel, exhibited in July 2013, the year in which the singer 
completed her fifty years of career. The main objective of this research is to analyze 
the relationship of fans with Rita Lee music from the television production. The 
specific objectives are: to highlight the 50th anniversary of Rita Lee's career, tracing 
the involvement of fans in program production and display the attributes between fan 
and music. The theoretical axis relates the musical historical culture with Rita Lee's 
career from the concepts of Nelson Motta and Henry Bartsch. In this research we 
attempt to understand the relationship between fan and idol through Edgar Morin and 
Henry Jenkins ideas. The methodology of work is analytical and descriptive reading, 
and to reach our goals was carried a semi-structured interview with Sarah Oliveira, 
the presenter of the program. 	

KEY-WORDS: Television, Music Programs, Audience, Rock ‘n’ Roll.	
!
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1. INTRODUÇÃO	
!
!
O presente trabalho trata da relação dos fãs com a música da cantora Rita Lee, 

por meio do programa Viva Voz – Especial Rita Lee, do GNT. Rita Lee é uma cantora 

e compositora de rock, considerada uma das artistas mais influentes do país. Ela 

participou de movimentos sociais e culturais, entre eles a Tropicália. Em 2013, Rita 

completou 50 anos de carreira e o programa Viva Voz foi às ruas para questionar os fãs 

sobre qual música ou lembrança da cantora estava na memória afetiva deles.  	


O estudo está delimitado ao programa Viva Voz, do canal de TV a cabo GNT, 

apresentado por Sarah Oliveira, que está no ar desde 2010. A atração recebe 

personalidades artísticas e revela perfis e histórias divertidas dos convidados. O 

programa vai às ruas para saber a opinião da população sobre assuntos referentes aos 

convidados e, a partir desse material, realiza a entrevista. O programa vai ao ar 

semanalmente e tem duração de 15 minutos. 	


	
 Em 2013, o programa teve uma edição diferente, o Viva Voz – Especial Rita 

Lee, com duração de 50 minutos, onde a apresentadora realizou uma entrevista  com o 

ícone feminino do rock nacional. O programa entrevistou fãs para saber qual música 

da Rita Lee eles tinham em sua memória afetiva. A conversa com a entrevistada foi 

realizada a partir das histórias que o público relatou envolvendo as músicas dela e 

relembrando sucessos de sua carreira. 	


	
 A partir dessa constatação, o problema de pesquisa é: como o programa Viva 

Voz – Especial Rita Lee estabeleceu uma relação entre Rita Lee e os fãs. O objetivo 

geral, neste sentido, é analisar a relação dos fãs com Rita Lee, a partir de produção 

televisiva. Entre os objetivos específicos estão, destacar os 50 anos de carreira de Rita 

Lee, traçar a participação dos fãs na produção do programa e indicar os atributos da 

aproximação de fã e música.	


A escolha desse tema justifica-se pela curiosidade em saber como é construída 

a participação do fã em programas televisivos. No programa a ser analisado, a 

participação incluiu os fãs da cantora Rita Lee.	


!
!
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Primeiro, procuramos entender a relação e a participação da Rita Lee na 

história da música brasileira e a partir disso mapear a relação dos fãs com a sua 

música. O destaque peculiar do trabalho é compreender como um programa atual 

insere o fã na sua produção. Partimos da ideia de que, desde o surgimento da internet, 

o diálogo e aproximação com os telespectadores tende a facilitar as produções em 

geral. A observação exploratória do programa evidencia que o Viva Voz não estabelece 

contato com os fãs via redes sociais online. Ao contrário, a participação se dá através 

da ida da produção às ruas para procurar fãs que tenham histórias relacionadas ao 

entrevistado, um diferencial que nos levou a escolher este programa.	


A motivação maior para a escolha desse tema é o meu imenso interesse por 

Rita Lee. Sou fã da cantora desde que estava na barriga da minha mãe, vivi uma 

infância totalmente movida pelo som dela, dançava e cantava todas as músicas, 

desconhecendo o significado das letras, principalmente sobre o que era lança perfume 

ou dolce farniente. No início da minha pré-adolescência descobri duas coisas que 

mudaram a minha vida: Os Mutantes e a MTV.	


	
 Naquela época, me sentia incompreendida pelo mundo e conheci os Mutantes. 

As letras da banda faziam todo o sentindo na minha vida. Arnaldo, Sérgio e Rita me 

compreendiam. E cada vez eu tinha mais certeza que pertencia à geração errada. 

Nesse meio tempo, comecei a assistir a MTV, canal 21 da TV Aberta, com 

apresentadores descolados e música boa. Com a MTV comecei a pertencer a minha 

geração. Então, conheci Sarah Oliveira, a minha VJ preferida. Ela apresentava o Disk 

MTV, um programa em que o telespectador votava no seu clipe favorito. Não, não 

tinha Rita Lee e nem Mutantes. Mas eu amava aquilo tudo, descobria músicas novas e 

cada vez almejava mais trabalhar na televisão. Essa junção de música e televisão 

moldou minha personalidade, fazendo eu acreditar em mim e sobretudo me fez seguir 

as minhas escolhas e ter a minha própria opinião. O tempo passou, Rita Lee compôs 

novas músicas, Sarah se tornou uma grande apresentadora e foi embora da MTV. Fiz 

vestibular, MTV acabou, Rita não fez mais shows e Sarah foi para o GNT.	


	
 Em 2013 as duas influências das minhas escolhas, meu gosto musical e minha 

vida jornalística se reuniram. Nada mais justo do que pesquisar e escrever sobre a 

importância desse encontro. E foi assim que o Viva Voz – Especial Rita Lee se tornou 

tema da minha monografia. 	


!
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2. Televisão no Brasil	


!
	
 A televisão iniciou suas atividades no Brasil no dia 18 de setembro de 1950, 

implantada pelo jornalista Assis Chateaubriand. Localizada em São Paulo, a TV Tupi 

surgiu na época do apogeu do rádio no Brasil. O rádio era o veículo de comunicação 

mais popular e atingia a maioria das localidades do país. A TV surge com formato 

diferente da norte-americana, que tinha como base a indústria cinematográfica. A 

brasileira teve de se submeter à influência do rádio, utilizando inicialmente sua 

estrutura, o mesmo formato de programação, bem como seus técnicos e artistas 

(MATTOS, 2002, p.49).	


	
 A consolidação das características radiofônicas, tais como programas de 

auditório, humorísticos e radionovelas foram decisivas na produção televisiva do país. 

A fase de implantação da TV é caracterizada pelos recursos técnicos televisivos 

rudimentares e mão de obra proveniente do rádio. Outra peculiaridade do primeiro 

período da TV no país é a forte influência da publicidade, sendo esta a principal fonte 

de renda das emissoras (FERREIRA, 2011, p.26).	


	
 A TV Tupi liderou os primeiros anos da televisão no Brasil. Na década de 50 

surgiram novas emissoras nas principais capitais do país, estre elas TV Paulista (SP- 

1954), TV Record (SP- 1953), TV Rio (RJ- 1954) e a TV Excelsior (SP- 1959).	


	
 Logo após a consolidação da TV no Brasil, surgiram programas dedicados à 

música, além dos Festivais Musicais. Em 1957, a TV Tupi estreia o programa 

“Discoteca do Chacrinha”, apresentado pelo comunicador Abelardo Barbosa. A 

atração lançou ídolos da MPB, contribuindo com a divulgação de artistas nacionais. O 

programa também passou pelas emissoras TV Rio e TV Globo.	


!
!

!  3



2.1 Festivais	


!
	
 Na década de 60 o Brasil estava sob um forte domínio do regime político 

ditatorial militar. O governo mantinha o controle das áreas culturais, tais como 

cinema, literatura e música. Os artistas sofriam repressão e até mesmo perseguição. 

Assim, surgem vários protestos contra a ditadura e a forma encontrada de protestar era 

a composição de letras musicais com cunho social. Podemos compreender, com base 

em Contier (1998) a importância social da música no regime ditatorial.	


!
O matiz ideológico que representava a brasilidade (moda-de-viola; ritmos 
sincopados) e o seu conteúdo político atingiam um segmento 
do  público  sintonizado com essa proposta política: estudantes 
universitários, profissionais liberais dos grandes centros urbanos. Outros 
textos, não explicitamente políticos, excessivamente metafóricos, atingiam 
todos os tipos de público, incluindo setores mais conservadores da 
sociedade (CONTIER, 1998).	
!

	
 Nessa época surgem os Festivais, que eram a maneira do público conhecer as 

músicas, que antes só eram interpretadas no rádio. Com os Festivais, ocorreu uma 

mudança na relação entre fã e ídolos, já que os fãs começaram a participar das 

apresentações e ter um contato mais próximo com os artistas. Mas nem só de fãs era 

composta a plateia dos Festivais. O público era bem definido nas suas escolhas. Se 

gostassem da música apresentada, o artista era muito ovacionado, mas se não 

gostassem, o artista recebia vaias e até ovos eram jogados no palco. “No auditório, 

desde as primeiras eliminatórias, se organizaram as torcidas, como as torcidas 

organizadas de futebol. Com faixas, bandeiras, gritos e palavras de ordem. Torciam 

mais por seus ídolos do que pelas músicas” (MOTTA, 2000, p. 110).	


Em abril de 1965 a TV Excelsior exibe o I Festival de Música Popular 

Brasileira.  O responsável pela realização do Festival foi o produtor musical Solano 

Ribeiro. Ele reuniu especialistas de música popular, críticos musicais e alguns 

músicos para formarem o júri. O espetáculo teve três eliminatórias para classificar as 

músicas que disputariam a final e o prêmio do vencedor era em dinheiro. A música 

vencedora do I Festival de Música Popular Brasileira foi Arrastão de Edu Lobo e 

Vinicius de Morais, interpretada por Elis Regina.  	


!!
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Com “Arrastão, uma melodia bem construída e de forte apelo popular, e 
com letra de Vinicius engendrando uma fantástica história em que Iemanjá 
em pessoa vem na rede dos pescadores, Elis passou como um trator sobre 
as finalistas do I Festival de Música Brasileira no palco da TV Excelsior, 
em Ipanema, ganhando também o prêmio de “melhor intérprete”. Apoiada 
por empolgante arranjo de Luiz Eça, com uma levada rítmica rápida e 
agalopada no início e o refrão cantado com o ritmo desdobrado, Elis 
explodia na entrada da massa de acordes e sopros, o aplauso era unânime e 
entusiástico (MOTTA, 2000, p. 82).	
!

A música fez tanto sucesso que Elis Regina foi convidada pela TV Record 

para apresentar o programa o “Fino da Bossa”, junto com o cantor Jair Rodrigues. 

Dirigido por Manoel Carlos, o programa recebia ao vivo convidados como Vinicius 

de Moraes, Tom Jobim e Nara Leão. “O sucesso de ‘O Fino’ foi imediato e 

contagiante. Filas imensas se formavam na calçada horas antes do programa. Moças 

de cabelos duros de laquê e vestidas para festa e muitos homens de paletó e gravata 

disputavam o privilégio de ver um show com 15 artistas do primeiro time” (MOTTA, 

2000, p. 85).	


No documentário “Uma Noite em 67”,  Solano Ribeiro contou que o objetivo 

do Festival era fazer um bom programa de televisão. Ele também ressalta que o 

Festival adquiriu uma importância histórica, política, sociológica e musical. “Era a 

oportunidade de um deles [artistas] se transformarem em astros da noite para o dia”.	


No ano seguinte, o II Festival de Música Popular Brasileira foi apresentado 

nas emissoras TV Record, TV Globo e TV Paulista. Nessa edição ocorreu um empate 

e as músicas vencedoras foram A Banda de Chico Buarque, interpretada por Nara 

Leão e a música Disparada de Geraldo Vandré e Théo Barros, com interpretação de 

Jair Rodrigues. 	


Pela primeira vez o Festival foi transmitido direto de São Paulo para o Rio, 
onde também “A Banda” e “Disparada” dividiam as opiniões e as paixões. 
E geravam até apostas em dinheiros. Na noite da final, o auditório 
explodia, como num estádio de futebol. Quando “A Banda” e “Disparada” 
foram apresentadas e fizeram o público delirar com igual intensidade, todo 
mundo sabia que a vencedora seria uma das duas. As outras, como um 
belíssimo samba do novo compositor carioca Paulinho da Viola com letra 
no baiano José Carlos Capinam, “Canção de Maria”, teriam que se 
contentar com os prêmios menores (MOTTA, 2000, p. 111). 	
!

	
 Em 1967 aconteceu o III Festival de Música Popular Brasileira, o mais famoso 

e polêmico de todos. Considerado como “O Festival dos Festivais”, as apresentações 

foram no Teatro Paramount, em São Paulo. 	
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 A disputa maior do festival era entre o violão e a guitarra elétrica, entre a MPB 

tradicional e um novo movimento, que mais tarde recebeu o nome de Tropicália. 

Entre os nomes dos concorrentes do festival estavam: Roberto Carlos, Caetano 

Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Edu Lobo. Caetano Veloso cantou Alegria, 

alegria acompanhado de uma banda de rock argentina chamado Beat Boys. A 

apresentação foi uma gritaria infernal da plateia. “Traição! Adesão! Oportunismo!, 

gritavam nacionalista exaltados: Caetano estava trocando a ‘música brasileira’ pela 

música jovem” (MOTTA, 2000, p. 149).	


Segundo Motta (2000), Gilberto Gil entrou no palco com a sua composição 

Domingo no Parque com um arranjo de orquestra de Rogério Duprat e a mistura dos 

sons elétricos de Arnaldo, Sérgio e Rita Lee. Foi a primeira vez que Mutantes se 

apresentou para grande público.  

!
Recebidos com vaias estrepitosas e aplausos estrondosos. Com toda a 
polêmica que incendiou, com aquela música e aquela letra, aquele arranjo, 
aqueles meninos cabeludos que tocavam muito bem, aquela lourinha 
maravilhosa que balançava os cabelos de seda e tocava pratos, tudo 
conspirava a favor de “Domingo no Parque” (MOTTA, 2000, p, 150)	
!

	
 A performance de Gilberto Gil acompanhado de Mutantes resultou no segundo 

lugar do Festival, perdendo o prémio de Berimbau de Ouro para Ponteio, de Edu 

Lobo e Capinam, interpretada por Edu Lobo, Marília Medalha e Quarteto Novo.  	


	
 O III Festival Internacional da Canção (FIC), da Rede Globo, aconteceu um 

ano depois do “Festival do Festivais”. As eliminatórias foram em São Paulo e a final 

no Rio de Janeiro. Segundo Motta (2000), a Tropicália já não causava muito 

estranhamento. Porém, na eliminatória paulista, Caetano Veloso subiu ao palco com 

Os Mutantes para cantar É proibido proibir, canção inspirada nos protestos que 

acontecerem em maio de 68  na França. Ao se apresentar eles foram vaiados com 1

direito a invasão no palco e arremessos de tomates, mas os cantores não se 

intimidaram e cantaram a música até o fim. Motta (2000), ressalta que para os 
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 Maio de 68 foi um movimento de protestos que gerou manifestações estudantis para pedir reformas 1

no setor educacional. O movimento cresceu tanto que evoluiu para uma greve de trabalhadores que 
balançou o governo do então presidente da França, Charles De Gaulle. Fonte: Revista Mundo Estranho. 
Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-foi-o-movimento-de-maio-de-68-na-
franca. Acesso em 3 mar 2015.	
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cantores, principalmente Caetano Veloso, o objetivo de participar do Festival não era 

ganhar e sim causar no Festival. 	


	
 Na segunda eliminatória do Festival a plateia se dividiu entre vaias e aplausos 

para Caetano e Os Mutantes. Entretanto, no meio da música, as vaias começaram a 

aumentar e eles pararam de cantar. Caetano ficou furioso e então gritou para a plateia: 	


!
Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês tem 
coragem de aplaudir, este ano, uma música, um tipo de música, que vocês 
não teriam coragem de aplaudir no ano passado, são a mesma juventude 
que vai sempre, sempre, matar amanhã o velhote inimigo que morreu 
ontem! Vocês não estão entendendo nada, nada, nada, absolutamente nada! 
(VELOSO, 1968 apud MOTTA, 2000 p. 176).	


	
 	


Caetano decidiu retirar É proibido proibir do Festival e como relatado por 

Motta (2000), Os Mutantes adoraram, porque assim eles conseguiriam uma vaga na 

final. A música deles Caminhante noturno.	


Apoiados por um espetacular arranjo de Rogério Duprat, com Sérgio 
vestido de urso, Arnaldo de gorila e Rita – deslumbrante – de noiva. A 
música era tão boa, Sérgio, Arnaldo e Rita tão alegres e competentes, que 
as vaias que se misturaram a seus fartos aplausos não eram raivosas, como 
as contra Caetano, mas pareciam de brincadeira, coisa de estudante 
(MOTTA, 2000, p. 1977).	


  
	
 Quem acabou vencendo o FIC foi a canção Sabiá de Chico Buarque e Tom 

Jobim e em segundo lugar a polemica música de Gerando Vandré, Pra não dizer que 

não falei das flores. Conforme Motta (2000), no mesmo ano, a TV Record apresentou 

o IV Festival de Música Popular Brasileira, que não causou tanta agitação e a grande 

final foi morna. A música vencedora foi São, São Paulo, meu amor, do tropicalista 

Tom Zé e apresentada por ele e por Os Mutantes.	


!
Rita, Sérgio e Arnaldo também brilharam com “2001”, uma hilariante 
sátira sertanejo-espacial em parceira com Tom Zé que ficou em quarto 
lugar. Mas o maior impacto do festival foi a música classificada em 
terceiro pelo júri, “Divino Maravilhoso”, de Gil e Caetano, cantada 
sensacionalmente por Gal Costa, acompanhada por uma banda de rock, 
com gritos e guitarras, cheia de brilhos e transparências, numa radical 
transformação da ex-Gracinha gilbertiana em uma explosão hendrixiana 
(MOTTA, 2000, p. 181).	
!

	
 Logo após o Festival da Record, Divino Maravilhoso virou um programa de 

televisão na TV Tupi. Um espaço onde as ideias tropicalistas eram reforçadas, com 

polemicas apresentações de Gilberto Gil e Caetano Veloso. 	
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 De acordo com Motta (2000), no início de dezembro foi decretado o AI – 5 , 2

“Censura total, repressão pesada, cassações e prisões: terror” (MOTTA, 2000, p. 182).  

Na ultima apresentação do Divino Maravilhoso, que foi exibida na véspera do Natal 

desse mesmo ano, Caetano cantou Boas Festas, de Assis Valente, com um revólver 

apontado para a cabeça. Caetano e Gil foram presos dias depois da apresentação. 	


!
!
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 O Ato Institucional Nº 5, ou AI-5, foi o quinto de uma série de decretos emitidos pelo regime militar 2

brasileiro nos anos seguintes ao Golpe Civil-Militar de 1964 no Brasil. Fonte: Wikipédia



2.2 Jovem Guarda 	


!
Segundo Bartsch (2006), a Jovem Guarda surgiu por causa de uma briga entre 

a TV Record e a Federação Paulista de Futebol, resultando em um buraco na 

programação dos domingos à tarde, onde antes eram exibido os jogos. O programa 

estreou em 22 de agosto de 1965. A atração era apresentada pelos cantores Roberto 

Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.	


O “tampax” foi um programa que teria como sustentação um movimento 
que a produção jamais colocaria no horário nobre, por acharem bobinho 
demais. Primeiro, sustentado por adolescentes que não se identificaram 
com as músicas sérias dos outros programas. Depois, adotado por outras 
faixas de idade, tanto pelo fato de ocupar o dia e o horário de menores 
opções na semana como pelo charme de seus apresentadores (BARTSCH, 
2006, p. 66).	
!

	
  Podemos compreender, com base em Oliveira (2009) que, por serem tão 

fortes as referências do programa, surgiu um movimento musical com o mesmo nome 

do programa. Uma representação do jovem na formação de uma nova cultura na 

sociedade. A Jovem Guarda foi o primeiro programa a colocar o Brasil em sintonia 

com os Beatles. Oliveira (2009) salienta a influência do rock and roll no movimento 

musical, tais como Bill Haley, Elvis Presley e Beatles. A partir disso a Jovem Guarda 

cria uma linguagem própria, a qual foi chamada de iê-iê-iê, fazendo referencia ao 

yeah, yeah, yeah da banda inglesa Beatles.	


O sucesso do programa teve uma série de desdobramentos que ilustram a 
influência da mídia na sociedade: logo após a estreia do programa, os 
discos de seus apresentadores e dos cantores que se apresentaram no 
Jovem Guarda esgotaram das prateleiras; os jovens começaram a agregar 
ao seu vocabulário as gírias que eram utilizadas durante o programa. 
Rapidamente, os publicitários lançaram uma grife do programa Jovem 
Guarda, cujo símbolo era um calhambeque devido ao enorme sucesso da 
música de Roberto Carlos O calhambeque, com itens de vestuário, 
bonecos, calçados, chaveiros, bolsas e artigos escolares (OLIVEIRA, 
2009, p. 7).	
!

	
 Além de lançar moda, a Jovem Guarda também lançou vários cantores, como, 

Ronnie Von, Eduardo Araújo, George Freedman, Wanderley Cardoso, Sérgio Reis, 

Sérgio Murilo, Arthurzinho, Ed Wilson, Jerry Adriani, Evinha, Martinha, Lafayette, 

Vanusa e outros. A TV Record estava com dois programas musicais o “Fino da Bossa” 

apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues e o novo sucesso da emissora, a Jovem 

Guarda.  Em função disso, havia uma concorrência entre os dois programas. 	
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 Motta (2000) afirma que há própria emissora estimulava essa briga da “música 

brasileira” e a “música jovem”. “Em tempos de radicalismo político e paixão 

nacionalista – ganhou os jornais, as rádios e as ruas e gerou conflito entre os fãs-

clubes e torcidas, encheu auditórios, estourou as audiências de televisão, vendeu 

discos como nunca” (MOTTA, 2000, p. 98).	


	
 Foi no programa Jovem Guarda que a banda Os Bruxos – que mais tarde veio 

a se chamar de Os Mutantes – se apresentou pela primeira vez na televisão. Segundo 

Bartsch, a apresentação de Arnaldo, Sérgio e Rita não agradou muito Roberto Carlos, 

que temeu que aquela formação de dois homens e uma mulher ocupassem o lugar do 

trio que já tinha conquistado o Brasil, que eram ele, Erasmo e Wanderléa. A Jovem 

Guarda acabou em 1968 quando Roberto Carlos deixou o programa. Para Record não 

fazia mais sentindo manter o programa, já que Roberto Carlos era o maior ídolo do 

público. Com o fim do programa, o movimento perdeu a força e terminou no final da 

década de 60.	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.3 O Pequeno Mundo de Ronnie Von	


!
	
 O cantor Ronnie Von era uma figura conhecida na Jovem Guarda e era 

considerado uma estrela nos programas da Record. Conforme Motta, a TV Record 

promoveu a imagem de Ronnie Von como um pequeno príncipe. 	


!
O novo intérprete, que após se apresentar no programa Jovem Guarda 
passou a ser apontado como o possível sucessor de Roberto Carlos, era 
Ronnie Von. Filho de empresário e com formação universitária, se 
diferenciava social e economicamente dos compositores e intérpretes de iê-
iê-iê, em geral de origem suburbana e de baixa classe média. Elegante, de 
olhos claros e longos cabelos lisos caídos sobre a testa, o novo astro 
construía sua auto-imagem associada à do personagem Pequeno Príncipe 
(ZAN, 2013, p. 117).	
!

Disso decorre, em 1966 a criação do próprio programa para ele, “O Pequeno 

Mundo de Ronnie Von”, onde o apresentador interpretava um personagem baseado na 

obra literária O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Ronnie era 

conhecido pelas sua interpretação nas canções A praça (de autoria de Carlos Imperial) 

e Meu bem (uma versão em português do próprio Ronnie para a música Girl dos 

Beatles). O programa era exibido nas tardes de sábado e recebia diversas atrações 

musicais. 	


Segundo Bay (2009), Ronnie procurava novas atrações para o programa. “E 

Arnaldo, Sérgio e Rita – que estavam tocando sob o nome O Konjunto – não 

poderiam ser mais apropriados: adoravam os Beatles e estavam ligados nas recentes 

inovações estéticas. A amizade foi instantânea e a afinidade musical também” (BAY, 

2009, p. 36). 	


De acordo com Zanetti (2014), na estreia do programa, Os Mutantes, que 

ainda se chamavam O Konjunto, na primeira parte do programa tocaram todo o lado A 

do disco Revolver dos Beatles e na outra meia hora tocaram o lado B. “O sucesso foi 

tanto que só o aplauso demorou mais que o tempo da música e eles bisaram 10 vezes” 

(ZANETTI, 2014). 	


Novas possibilidades estavam surgindo dentro do campo estético e 
comportamental, e o rock era o principal meio de comunicação dessas 
novas ideias. Arnaldo, Sérgio e Rita eram bastante versados nessa 
linguagem, e não apenas nela, mas na linguagem musical como um todo, 
possuindo talento para comporem uma música interessante e expressiva 
(BAY, 2009, p. 37).	
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 O Konjunto passou a se chamar Os Bruxos e tornaram-se uma atração fixa no 

programa de Ronnie Von. Bartsch (2006) afirma que o nome Os Bruxos não agradava 

Ronnie, ele acreditava que o nome não retratava a força potencial do grupo, já que 

para ele o nome soava muito Jovem Guarda e eles eram a oposição. Então sugeriu o 

nome Os Mutantes, porque estava lendo um livro chamado O Planeta dos Mutantes. 

O grupo aderiu ao nome e continuou a se apresentar no Pequeno Mundo de Ronnie 

Von.  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3 A História da TV a cabo e a segmentação da audiência	


!
A TV a cabo surgiu em 1948, nos Estados Unidos, no intuito de dar novas 

formas de transmissões, não no sentido de trazer conteúdos exclusivos e pagos, mas 

de melhorar a qualidade de transmissão de uma cidade da Pensilvânia. Naquela 

região, os moradores se sentiam excluídos em relação ao sistema televisivo do país.  

Na aquela a época, a televisão não era popular nos EUA e no Brasil nem existia ainda. 

O cabo permaneceu com essa finalidade por 20 anos. 	


Entre as décadas de 1960 e 1970 os operadores de cabo foram retirados dos 

mercados pela “Federal Communications Commission” (FCC) , uma agência norte-3

americana que incentivava a implantação de canais locais.  Em 1972, a  FCC ampliou 

novas regras para a indústria de TV a Cabo, e o novo regulamento permitia que o 

sistema tivesse 20 canais. Nesse mesmo ano, o canal “Time Inc’s Home Box 

Office” (HBO) deu início a suas atividades. O objetivo do canal HBO era cobrar uma 

taxa extra, além da assinatura a cabo, oferecendo o serviço de exibição de filmes de 

longa-metragem e jogos esportivos ao vivo sem interrupção de comercias 

(CASHMORE, 1998, p. 32). 	


Para Cashmore, “TV a cabo fez com que as pessoas abrissem os seus bolsos 

para assinaturas, ao mesmo modo que a TV via satélite e os canais “Premium” 

fizeram com que eles abrissem ainda mais para ter novos filmes ou eventos 

esportivos”(CASHMORE, 1998, p. 35)	


No final da década de 80, o número de canais independentes cresceu de 62 

para 330. A multiplicação dos canais de TV criou uma crescente audiência 

segmentada, segundo Castells (2000, p. 423). Na época, com relação às tendências da 

mídia, acreditava-se que a sociedade de massa evoluiu para uma sociedade 

segmentada, que resulta em uma comunicação com informações especializadas e 

diversificadas. Esses fatores deixaram a audiência cada vez mais dividida por 

ideologias, gostos e estilos de vida. 	
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 Comissão Federal de Comunicações (em inglês: Federal Communications Commission - FCC) é o 3

órgão regulador da área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos criado em 1934 dentro 
do programa New Deal. Tem como competência a fiscalização do espectro norte-americano 
de radiofrequencia a atribuição de canais de rádio e TV, serviços de telefonia e TV por assinatura. 
Fonte: Wikipédia.
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!!
Em resumo, a nova mídia determina uma audiência segmentada, 
diferenciada que, embora maciça em termos de números, já não é uma 
audiência de massa em termos de simultaneidade e uniformidade da 
mensagem recebida. A nova mídia não é mais mídia de massa no sentido 
tradicional do envio de um número limitado de mensagens a uma 
audiência homogênea de massa. Devido à multiplicação de mensagens e 
fontes, a própria audiência torna-se mais seletiva. A audiência visada tende 
a escolher suas mensagens, assim aprofundando sua segmentação, 
intensificando o relacionamento individual entre emissor e receptor. 
(FRANÇOISE SABABAH apud CASTELLS, 2000, p.424).	
!

A TV a cabo trouxe a multiplicação de canais ofertados, segmentando a 

audiência familiar que antes era homogênea. Para Brittos (1999), a maior 

característica do advento da TV a cabo é que antes com a TV convencional a recepção 

era coletiva, com a TV a cabo ela passa a ser individual. O autor cita que esse fator 

mudou as relações entre familiares, que antes reuniam-se juntos para assistir 

determinado canal e compartilhar o momento em frente ao aparelho. “Evidencia-se 

que efetivamente está transcorrendo um processo de mudança no modo de ver 

televisão entre aqueles que assinam TV a cabo, que está passando de coletivo, com a 

família reunida, para individual” (BRITTOS, 1999, p.4), ele acrescenta que,	


!
A individualização da recepção de televisão é proporcionada pela 
variedade de canais oferecidos pelo sistema de TV a cabo, responsável 
pela segmentação do consumo e, desta forma, pela dissolução do modelo 
massivo de comunicação. Isso provoca ainda consequências na 
sociabilidade, com redução das possibilidades de convivência social, já 
que até então era comum assistir TV com os familiares e, apesar de com 
menos intensidade, até com amigos. (BRITTOS, 1999, p.4).	
!

O processo de implantação da TV a cabo no Brasil começou em 1975, mas ela 

só foi se estabelecer em 1989. Em 6 de janeiro de 1995 foi a sanção da lei nº 8977, 

conhecida como Lei de TV a Cabo. Esse período ficou conhecido como “Fase da 

Multiplicidade de Oferta”, devido a ampliação de canais. 	


Os principais grupos na área de TV paga são a Net (liderada pela Globo) e 

TVA (Abril e associados). Segundo Brittos (1999, p.8) a década de 90 é marcada pela 

mudança do panorama televisivo. O canal que mais ganhou destaque nessa época foi 

a MTV (Music Television) Brasil, do grupo Abril, que era transmitida em canal 

aberto. No decorrer da estabilização da TV a Cabo, foram criados outros canais, como 
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a ESPM e os canais da Globosat, Telecine (filmes), GNT (documentários), Multishow 

(variedades) e Top Sport (atual SporTV).	


!!
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3.1  MTV – um universo musical	
!!
Como já ressaltamos nos capítulos anteriores, a música na TV aberta brasileira 

consolidou-se através do Festivais. Na audiência segmentada ela surgiu através da 

MTV.	


Nos Estados Unidos, a MTV estreou em 1981. Nessa época a televisão 

segmentada já não era novidade para os americanos, porém ela foi pioneira em 

direcionar conteúdo musical para os jovens, com linguagem inovadora, ousada e 

direta. (GOES, 2014).	


No Brasil o Grupo Abril fundou a MTV Brasil, em 1990, ela foi criada a partir 

de um acordo entre Editora Abril e MTV Americana. As características do canal eram 

a exibição de videoclipes, programas  com formatos baseados na emissora americana 

e programas jornalísticos. Porém, no Brasil o canal não era da TV Fechada, ele era 

disponível na TV aberta. No mesmo ano de estreia foi produzido o primeiro Acústico 

MTV . Ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil não estava acostumado com a 4

televisão segmentada. 	


!
O curioso é que lançamos essa segmentação na TV aberta e não na TV 
fechada, como seria natural. Esse espaço na TV aberta foi importante para 
que a MTV conseguisse enorme repercussão, apesar de não contar com a 
mega estrutura dos concorrentes, (Zico Goes , 2014, p.14).	
5!

	
 O principal aspecto da segmentação da audiência foi a linguagem que a MTV 

usou para se comunicar com o espectador. Para Valeria Brandini , “A MTV agiu como 

um catalisador de todo o universo simbólico da música jovem e como um instrumento 

de identificação e representação dos grupos de estilo (tribos) juvenis no Brasil”. 

(BRANDINI, 2006, p.3), o canal usou a música como linguagem para se aproximar 

dos jovens e criar uma fiel audiência.  	
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 O Acústico MTV era baseado no modelo americano, MTV Unplugged. Com o objetivo de trazer uma 4

banda para tocar seus sucessos sem apoio elétrico. O primeiro Acústico MTV foi com a banda Barão 
Vermelho.

 Ex-diretor de programação da MTV Brasil. Em 2014 lançou o livro “MTV, Bota Essa P#@% pra 5

Funcionar” contando a história da emissora. 



!
Neste contexto, Cirino adverte que, 	


!
a MTV criou um novo conceito de televisão no Brasil. Esse destino não 
poderia ser outro em se tratando de um canal de televisão que tem como 
tema principal a música, em um país cuja diversidade e quantidade de 
produções musicais é realmente invejável. Enquanto as MTVs do resto do 
mundo apresentam muito mais música em língua inglesa, a MTV Brasil,  
acompanhando as tendências do mercado nacional, sempre deu muita 
atenção às bandas brasileiras, sem deixar de cobrir também os grandes 
artistas internacionais. (CIRINO, 2006, p.126).	
!

A MTV Brasil encerrou sua transmissão em 30 de setembro de 2013. Goes 

alega que um dos motivos do fim da emissora foi porque ela não conseguiu competir 

com a internet. Antes a novidade musical passava primeiro na MTV, hoje ela está na 

internet em tempo imediato. 	


	
 A programação musical não foi uma característica apenas da MTV. No 

decorrer dos anos outros canais passaram a ter características músicas entre eles o 

Multishow e o GNT. 	


GNT, que significa Globosat News Television, é um canal de assinatura da 

Globosat. A emissora foi criada em 19 de outubro de 1991 e apenas transmitia 

noticias. O seu formato com foco em assuntos do universo feminino foi criado em 

2003. O canal tem como base documentários, bate-papos, programas sobre culinária e 

entrevistas. 	


Nesses 22 anos o GNT teve muitas mudanças, é uma delas foi inserir programas 

musicais na grade de programação. E uma dessas novas atrações é o programa Viva 

Voz.   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4. Tropicália 	
!
Eu organizo o movimento	


 Eu oriento o carnaval 	

Eu inauguro o monumento 	


No planalto central do país	

	
 	


Caetano Veloso	

(Tropicália)	
!

	
 Tropicália foi um movimento contracultural e artístico do país. Podemos 

atribuir que a Tropicália surgiu em 1967 no 3º Festival de Música Popular Brasileira, 

promovido pela TV Record. Nesse período a situação no Brasil era de repressão e 

censura do regime ditatorial. A função do movimento era questionar e criticar as 

regras impostas durante esse período. 	


Coelho (2002) considera que existe uma santíssima trindade da Tropicália, que 

eram o cineasta Glauber Rocha, com o filme Terra em Transe; José Celso Martinez, 

com a peça O rei da vela e Caetano Veloso, com a música Tropicália. 	


É construída a partir de uma sobreposição de elementos estéticos comuns a 
tais trabalhos  - basicamente, uma visão critica das contradições presentes 
no processo de modernização da sociedade brasileira. Apesar de existir 
uma influência direta da obra de Glauber sobre José Celso e Caetano 
Veloso (reconhecido na época por ambos), nunca se questionou a forma 
como tal relação se deu e como se organizou tal movimento para além das 
“consciências históricas” de serem radicais em sua proposta estética e de 
terem sido divulgados no mesmo ano de 1967 (COELHO, 2002, p. 131).	
!!

	
 No documentário Tropicália (2012), de Marcelo Machado, Caetano Veloso 

afirma que ao assistir Terra em Transe pensou que não poderiam mais ficar na 

sociedade que eles estavam, era preciso mudar a situação em que cultura se 

encontrava, principalmente a música. O nome do movimento foi baseado nas obras de 

Hélio Oiticica que, para Caetano Veloso, representavam a música dele e existia uma 

identificação entre o discurso de ruptura com a música tradicional e arte de Oiticica. 	


!!!!!!!!
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De um lado havia o desejo de ruptura com a tradição, e de outro, a 
reinvenção crítica e cultural dessa mesma tradição. Metaforicamente, nada 
melhor para expressar esse princípio do que a conhecida imagem dos 
movimentos de sístoles e diástoles  – havia uma vontade de abertura para o 6

mundo internacionalização-cultural e, ao mesmo tempo, um retorno em 
busca de uma identidade nacional e cultural brasileira. Revelava-se, 
portanto, uma aparente contradição (CONTIER, 2003, p. 136).	
!

	
 	
 O movimento foi organizado por um grupo de artistas, como Caetano 

Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Rogério Duprat, Gal Costa, Nara Leão, Rita Lee, 

Arnaldo Batista, Sérgio Batista, Torquato Neto e José Carlos Capinam. De acordo 

com Oliveira (2010), os músicos eram contra as tendências nacionalistas e 

tradicionalistas que dominavam a música naquela época. A autora também ressalta 

que o objetivo dos tropicalistas era tornar universal a linguagem da MPB, e para isso, 

eles usaram elementos da cultural jovem mundial, como o rock, o psicodelia  e a 7

guitarra elétrica. Para Contier (2003) foi Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Batista 

que introduziram o rock and roll no movimento que pretendia-se ser antropofágico . 8

“Eles dividiam com Gil a paixão pelas guitarras, pelos Beatles e seu então recente 

lançamento, o inovador Sgt. Peppers” (CONTIER, 2003, p. 150). 	


	
 Contudo, ressalta Contier (2003) que a Tropicália teve como base obras 

literárias de neoconcretistas  e obras de Carlos Drumond de Andrade, Guimarães 9

Rosa, Clarice Lispector, entre outros. Também o autor atribui a influência de ritmos 

regionais, Bossa Nova, música folclórica e nas obras de artes plásticas de Ligia Clark 

e na pop-art de Andy Warhol. 	
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 São movimentos cardíacos. A contração ventricular é conhecida como sístole e nela ocorre o 6

esvaziamento dos ventrículos. O relaxamento ventricular é conhecido como diástole e é nessa fase que 
os ventrículos recebem sangue dos átrios. Fonte: Site Só Biologia.

 A música psicodélica se refere a uma variante do rock surgida em 1966 em São Francisco, Califórnia, 7

tornando-se popular mundialmente no final da década de 60. No início limitado a festas na Costa oeste 
dos Estados Unidos, o movimento iría se expandir para todo o mundo, sendo incorporado por muitas 
bandas da época. O movimento é associado à cultura hippie. Os temas centrais exploram 
"subjetividade", "loucura", "obsessão", "imagens", "alucinações". Fonte: Wikipédia

 O modelo artístico antropofágico, defendido por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, ia de 8

encontro ao eurocentrismo da arte, propondo aos artistas nacionais a "deglutinação" dos estilos e 
modelos internacionais para produção de algo totalmente novo e com a cara do Brasil. Fonte: Site 
Significados

 Neoconcretismo foi um movimento artístico surgido no Rio de Janeiro, Brasil, em fins da década de 9

1950, como reação ao concretismo ortodoxo. Os neoconcretistas procuravam novos caminhos dizendo 
que a arte não é um mero objeto: tem sensibilidade, expressividade, subjetividade, indo muito além do 
mero geometrismo puro. Eram contra as atitudes cientificistas e positivistas na arte. Fonte: Wikipédia.



A influência da estrutura literária do concretismo no tropicalismo foi 
importante porque a partir daí houve o emprego de versos mais livres e 
soltos, nos quais se buscava uma linguagem crítica em relação à sociedade 
de consumo, à política brasileira do período e a todos os problemas que 
estavam ocorrendo (CONTIER, 2003, p. 141).	
!

	
 Com base em Oliveira (2010), ressaltamos que as letras pertencentes ao 

movimento eram críticas à situação social do país. “Uma conjunção do Brasil arcaico 

e suas tradições, do Brasil moderno e sua cultura de massa e até de um Brasil 

futurista, com astronautas e discos voadores” (OLIVEIRA, 2010). Desse modo, 

podemos classificar a Tropicália como uma mistura de vários gêneros musicais.	


!
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!
Sincrético e inovador, aberto e incorporador, o Tropicalismo  misturou 10

rock mais bossa nova, mais samba, mais rumba, mais boleiro, mais baião. 
Sua atuação quebrou as rígidas barreiras que permaneciam no País. Pop x 
Folclore. Alta cultura x cultura de massa. Tradição x vanguarda. Essa 
ruptura estratégica aprofundou com formas populares ao mesmo tempo em 
que assumiu atitudes experimentais para época (OLIVEIRA, 2010).	
!

	
 Como já foi evidenciado, podemos atribuir que o marco inicial da Tropicália 

foi no Festival de 1967, onde Caetano Veloso destacou-se na apresentação da música 

Alegria, Alegria usando a guitarra elétrica e a presença de um grupo de rock 

argentino, os Beat Boys (MOTTA, 2000).	


	
 Contier (2003) analisa Alegria, Alegria.	


!
	
 Alegria, Alegria, apesar de não apresentar as inovações no arranjo feitas 

em Domingo no Parque, mostra invenções no conteúdo das letras e na 
agregação da guitarra elétrica. A letra é composta por fragmentos da 
realidade e as imagens evocadas – como elementos visuais – pelos crimes-
espaçonaves-guerrilhas-Cardinales bonitas-bomba-Brigite Bardot remetem 
a uma ação cinematográfica e de caráter ambíguo, porque sugere um 
descompromisso com a situação política da época, observado em sem 
lenço, sem documento e eu quero seguir vivendo, e ao mesmo tempo 
evidenciando fatos da realidade consumista, como eu tomo uma “coca-
cola”. Aparecem nas letras de suas canções, os elementos do discurso 
cinematográfico, como a justaposição de imagens e da linguagem 
concretista, como a enunciação caótica como alguns dos traços mais 
observados (CONTIER, 2003, p. 138).	


	
 	
!
	
 A partir desses levantamentos, cabe-nos compreender, a partir dos estudos de 

Contier (2003, p. 138),  que a Tropicália aproximou os signos da indústria cultural e 

os emblemas da tradição brasileira de uma maneira tão forte que deslocou o debate 

nacional dos planos políticos para os estéticos. 	


!
!
!
!
!
!
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 A Tropicália também é conhecida como movimento Tropicalista, ambos têm o mesmo significado. 10

Fonte: a pesquisadora



4.1 Tropicália ou Panis et Circencis 	


!
Eu quis cantar minha canção iluminada de sol	


Soltei os panos sobre os mastros no ar	

Soltei os tigres e os leões nos quintais	


Mas as pessoas na sala de jantar	

São ocupadas em nascer e morrer	
!

Caetano Veloso e Gilberto Gil	

(Panis et Circencis)	
!

Em 1968 os tropicalistas se reuniram para gravar um álbum manifesto, o 

Tropicália ou Panis et Circencis. No documentário Tropicália (2012), Tom Zé explica 

que a ideia do disco era cada um dizer o que queria fazer e fazer. Bay (2009) explica a 

relação emblemática do nome do álbum:	


!
Título provocativo, que sugere não apenas a ideia de dúvida sobre o 
surgimento e nomeação do “movimento” tropicalista como acrescentaria 
ainda a ideia de inicial do tropicalismo à expressão (e canção) Panis et 
Circencis. Esse título – “pão e circo” soa como uma outra face da mesma 
moeda, uma crítica adicional às propostas da canção Tropicália, uma 
provocação à noção da música pop, de música como consumo. É de certa 
forma uma posição política: o grupo poderia realizar seu “protesto” 
comportamental, desde que ele fosse passível de consumo e entretenimento 
para as massas que, por sua vez os consumiria como moda, mal 
compreendendo essas novas concepções. Não por acaso,  Panis et 
Circencis – música composta por em parceria de Caetano, Gil, Duprat e os 
Mutantes – abriria o primeiro álbum do grupo (BAY, 2009, p. 68).	
!

O disco possui 12 faixas interpretadas e compostas por Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa e os Mutantes, além de composições de 

Torquato Neto e José Carlos Capinam e o responsável pelo arranjo do álbum foi 

Rogério Duprat. Segundo uma lista da revista Rolling Stone , Tropicália ou Panis et 11

Circencis ficou em segundo lugar entre os 100 discos mais vendidos no Brasil. 	
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 Rolling Stone é uma revista mensal dedicada à música, política, e cultura popular. Fonte: Wikipédia.11



!
Sobre a capa (figura 1), Favaretto destaca que, 	


	
 	


Figura 1- Capa do álbum Tropicália ou Panis et Circencis	


��� 	

Fonte: site Espaço f/508 de fotografia 	
12

!
Veja-se a capa: ela compõe a alegoria do Brasil que as músicas 
apresentarão fragmentariamente. Sobressai a foto do grupo, à maneira dos 
retratos patriarcais; cada integrante representa um tipo: Gal e Torquato 
formam o casal recatado; Nara, em retrato, é a moça brejeira; Tom Zé é o 
nordestino, com sua mala de couro; Gil sentado segurando o retrato de 
formatura de Capinam, vestido com toga de cores tropicais, está a frente de 
todos, ostensivo; Caetano, cabeleira despontando, olha atrevido; os 
Mutantes, muito jovens, empunham guitarras e Rogério Duprat, com a 
chávena-urinol, significa Duchamp. As poses são convencionais, assim 
como o décor: jardim interno de casa burguesa, com vitral ao fundo, vasos, 
plantas tropicais e banco de pracinha interiorana. O retrato é emoldurado 
por faixas compondo as cores nacionais, que produzem o efeito de 
profundidade. Na capa representa-se o Brasil arcaico e provinciano; 
emoldurados pelo antigo, os tropicalistas representam a representação 
(FAVARETTO, 1996, p. 55 apud CONTIER, 2003, 139). 	
!
!

	
 Podemos inferir, com Contier (2003) que a Tropicália foi um movimento que 

conseguiu refletir o contexto social e político da época.  De acordo com Oliveira 

(2010), o movimento libertário durou pouco mais de um ano depois do lançamento de 
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 Disponível em: < http://f508.com.br/o-dono-da-capa-tropicalia/> Acesso em abr 2015.12

http://f508.com.br/o-dono-da-capa-tropicalia/


Tropicália ou Panis et Circencis, e acabou sendo reprimido pelo governo militar. “A 

cultura do país, porém, já estava marcada para sempre pela descoberta da 

modernidade e dos trópicos” (OLIVEIRA, 2010). E compreendemos que o 

movimento influência artistas até hoje, seja na música, cinema, literatura e teatro.	


!
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5. Rita Lee Jones – uma mutante	
!
Ela nem vem mais pra casa, doutor  

Ela odeia meus vestidos  
Minha filha é um caso sério, doutor	


Ela agora está vivendo  
Com esse tal de:  

Roque Enrow! Roque Enrow!	
!
Rita Lee e Paulo Coelho	


(Esse tal de Roque Enrow)	

	
 	


Rita Lee nasceu em 31 de dezembro de 1947, em São Paulo. Filha de um 

dentista americano e de uma dona de casa descendente de italianos, cresceu no meio 

da música. De acordo com Bartsch (2006), Charles Jones, pai de Rita, ouvia muito os 

artistas Inezita Barros e Luís Vieira. Já Chezinha, mãe de Rita, ia para frente de casa e 

tocava piano para toda a vizinhança. Mas Rita Lee queria ser veterinária ou artista de 

cinema, na infância chegou até tentar participar de uma peça teatral, mas não deu 

muito certo.	


Caçula de duas irmãs, Rita tinha influencia cinematográfica e musical das suas 

irmãs, mas foi no Pasteur, colégio francês em que estudava, que Rita teve seu 

primeiro contato com o Rock quando descobriu Elvis Presley. (BARTSCH, 2006, p. 

38). O autor ressalta que Rita ficou tão obcecada com Elvis, que não bastava só ela 

ouvir os discos, ela queria participar. 	


A primeira banda de Rita foi um trio chamado DCG, junto com sua irmã Vivi 

e um vizinho. Porém, o trio não deu muito certo e Rita formou uma nova banda em 

seu colégio, as The Teenage Singers. O repertório do grupo era Bill Halley, Peter, Paul 

& Mary, Françoise Hardy, Silvie Vartan, Johnny Halliday e Celly Campello. Tempo 

depois Rita Lee conheceu o som dos The Beatles. Bartsch (2006) conta que, ao 

contrário das meninas da época que queriam namorar um dos Beatles, Rita queria ser 

um deles. “Adorava a atitude, a fantasia, o som, o visual, o sucesso, o discurso, ser de 

uma banda, ter posições políticas, cantar o amor. Essa era a meta” (BARTSCH, 2006, 

p. 51).	


Enquanto Rita Lee cantava com as The Teenage Singers, um grupo de 

meninos também vinha movimentando a cena cultural de São Paulo, eram a banda os 

Wooden Faces, formada pelos irmãos Cláudio e Arnaldo, Rafael e Tobé.	
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!!
A diferença é que só tocavam musicas instrumentais. Ninguém cantava. Os 
irmãs Dias Baptista, filhos de Clarisse, uma concertista de piano, e de dr. 
César, secretário do poderoso Aldhemar de Barros, governador do Estado 
de São Paulo. Cláudio era o mentor intelectual do grupo, além de construir 
os instrumentos que usavam, arte que aprendeu com Vitório, o mago dos 
instrumentos da Pompéia. O grupo tocava em festa pelo bairro, em escolas, 
igrejas, onde pintasse (BARTSCH, 2006, p. 54).	


	
 	


Segundo Bay (2009), havia muitas bandas parecidas com os Wooden Faces e 

as The Teenage Singers e se apresentavam nos mesmos lugares. Foi numa dessas 

apresentações que Arnaldo conheceu Rita, no Teatro João Caetano. Ao se conhecerem 

descobriram que tinha muito em comum. Rita que já sabia tocar piano e bateria, 

começou a ter aulas de contrabaixo com Arnaldo, a partir dessa amizade surgiu o 

namoro. “Com o crescimento da intimidade dos dois, e da amizade entre os 

integrantes das duas bandas, não demorou para que os Wooden Faces começassem a 

acompanhar as The Teenage Singers em suas apresentações” (BAY, 2006, p. 20). 

Depois de dois meses dessa aproximação das duas bandas, os grupos encerram suas 

atividades.	


Contudo, Bay (2009) relata que em 1966, Raphael a Arnaldo não estavam 

mais apreciando as músicas que eles estavam fazendo com o Wooden Faces, então 

juntaram se com as ex- The Teenage Singers, Rita e Suely Chagas. Elas tinham parado 

de cantar com as outras colegas da banda e precisavam de acompanhamento 

instrumental. 	


Todos eles possuíam um interesse em comum claro: continuar tocando 
rock‘n’roll. Sua inspiração vinha de um som que eles já conheciam bem, e 
que conquistava o mundo dia após dia: a ‘invasão’ cultural britânica 
liderada pelos The Beatles no ano anterior (BAY, 2009, p. 21).	
!

De acordo com Bay (2009), a nova banda de Rita chamou-se Six Sided 

Rockers, e com a participação do caçula dos irmãos Dias Batista, Sérgio. No início da 

formação do grupo eles só cantavam covers, principalmente dos Beatles. Entretanto, 

Rita e Raphael não queriam mais cantar cover e ansiavam por composições próprias. 

Os Six Sided Rockers começaram a se apresentar na televisão, nos programas Show 

em Si-monal, Show do dia 7, Papai sabe nada, Almoço com as estrelas e Quadro 

Redondo (BARTSCH, 2006, p. 62).	
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Os Six Sided Rockers passou a se chamar O’Seis, e gravaram um compacto 

com as músicas Suicida e Apocalipse. A formação era Arnaldo, Sérgio, Rita, Raphel, 

Pastura e Mogguy (que substitui Suely Chagas).	


	
 Logo após lançamento do compacto, a banda se dividiu em dois grupos: Rita, 

Arnaldo e Ségio e outro grupo era Raphael, Mogguy e Pastura.  O trio de Rita passou 

a se chamar o Konjunto. (BARTSCH, 2006, p. 63). Como já foi dito no capitulo 

Festivais, O Konjunto foi se apresentar no programa “Jovem Guarda”, porém não 

agradou Roberto Carlos. No entanto, a banda agradou Ronnie Von e passou a se 

apresentar com frequência no “Pequeno Mundo de Ronnie Von”.  O Konjunto passou 

a se chamar Os Bruxos e depois Os Mutantes, nomeado por Ronnie Von.	


	
 Bartsch (2006) afirma que o produtor Guilherme Araujo apresentou Os 

Mutantes para Rogério Duprat que colocou a banda em contato com Gilberto Gil. 

Este por sua vez convidou a banda para cantar com ele no Festival de 67, da TV 

Record, a música Domingo no Parque, de sua autoria com arranjos de Rogério 

Duprat. A canção ganhou o segundo lugar do festival. Em função do sucesso que foi o 

Festival, surgiu o movimento Tropicália, como já foi explicado no capítulo anterior.	


	
 Em maio de 1968, no auge da Tropicália, Os Mutantes gravaram seu primeiro 

álbum.	


!
O álbum - chamado simplesmente chamado Os Mutantes – é repleto de 
parcerias, e a maior parte das letras foi composta por outros músicos 
ligados ao Tropicalismo, como a canção Minha Menina, parceria de Jorge 
Ben e Baby, com Caetano Veloso. A característica mais evidente e 
importante é, sem dúvidas, a busca por inovação através de uma grande 
quantidade de novas técnicas, estruturas e sonoridades incorporadas às 
canções, e nas inventivas instrumentalizações realizadas. Tratava-se de 
uma busca de identidade sonora através da oposição às estruturas e 
sonoridades existentes na música ocidental, explorando ao mesmo tempo o 
uso de atitudes pop (BAY, 2009, p. 70).	
!

	
 	
 Em março de 1970, Os Mutantes lançam seu principal disco, A Divina 

Comédia ou Ando Meio Desligado. O álbum é caracterizado por a banda romper com 

o estilo tropicalista que vinha tendo e adotou totalmente o rock em suas músicas. 

Também a ironia e a crítica são fatores determinantes nessa nova característica do trio. 

“A ironia utilizada pelos Mutantes é quase sempre alegórica, se utiliza de referências 

musicais perceptíveis aos ouvintes – sua consciência de uma sonoridade específica – 

ironizadas enquanto símbolos” (BAY, 2009, p. 119). 	
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Nesse mesmo ano, Rita Lee começou a fazer shows solos, e lança seu primeiro 

disco, Nhô look. E também gravou o disco Build Up, com composições dela, de 

Arnaldo Batista e Nara Leão. 	


No ano seguinte, já com o novo integrante da banda, o baixista Liminha, Os 

Mutantes lançaram o álbum Jardim Elétrico. Bay (2009) explica que o nome faz 

referência as plantas alucinógenas que eles utilizavam e influenciavam na sonoridade 

do grupo. A produção do disco foi com instrumentos fabricado por Cláudio Dias 

Batista, que até hoje é considerado o quarto mutante.	


Assim sendo, salientamos com base em Bay (2009), que em 1972, Rita e 

Arnaldo oficializaram sua união. Porém, o casamento não deu muito certo. Na década 

de 70, No auge do movimento hippie, Arnaldo e Rita defendiam a ideia e a prática do 

amor-livre, e os dois mantinham relações extraconjugais com consentimento mútuo. 

Ainda de acordo com Bay (2009), essa liberdade prejudicou a relação de toda a 

banda. Em paralelo com o casamento, Rita lançou seu segundo álbum solo, o Hoje é o 

primeiro dia do resto da sua vida, produzido por Arnaldo Batista e com participação 

da banda toda.	


Contudo Bartsch (2006), afirma que os rapazes queriam mais se exibir com 

seus instrumentos, e já Rita queria farra. O autor conta que Rita chegou em uma 

reunião da banda e Arnaldo falou que o grupo queria ter um som mais progressivo, e 

ela não tinha técnica suficiente em nenhum instrumento e nem voz poderosa. Até hoje 

Rita Lee afirma a versão de que foi expulsa dos Mutantes, porém a banda tem outra 

versão, de que a cantora teria se retirado da banda para dedicar-se à carreira solo, já 

que o Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida tinha sido um sucesso.	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.1 Tutti Frutti 	


!
Não sei se eu estou pirando  

Ou se as coisas estão melhorando   
Não sei se eu vou ter algum dinheiro   

Ou se eu só vou cantar no chuveiro 	
!
Rita Lee	


(Mamãe Natureza)	
!
Segundo Bartsch (2006), o produtor André Midani  já rondava Rita Lee para 13

ela ter uma carreira solo, ele acreditava que a cantora teria mais potencial cantando 

sozinha do que com Os Mutantes. Ainda de acordo com Bartsch, Rita ao sair da banda 

teve um pequeno período de depressão. Logo se juntou à amiga Lúcia Turnbull para 

fazer um novo trabalho. Rita tinha várias letras que compôs para Os Mutantes, mas 

foram rejeitadas. Com essas letras e mais algumas autorais, as meninas formaram uma 

dupla: As Cilibrinas do Éden. “Turnbull cantava muito bem e as duas eram fãs de 

carteirinha de David Bowie, Stones, Iggy Pop, Lou Reed e adjacências” (Bartsch, 

2006, p. 126). Em 1973, as Cilibrinas participaram do “Phono-73”, um grande show 

que contou com a presença de várias bandas, inclusive Os Mutantes.	


Em seu conjunto, as canções compostas pelas Cilibrinas do Edén 
praticamente não se articulam com os referenciais sonoros latino-
americanos como o bolero, ou a canção impostada de rádio, diferentemente 
do disco de 1970, Build Up, que buscava exatamente estas conexões 
sonoras. Nestas composições a proposta era outra, apesar de serem 
baladas, ou seja, possuírem andamentos mais lentos e vocais buscando 
uma forma mais acústica, planos médios e tons menores de vocalização. O 
instrumental e as escolhas temáticas expressas nas letras podem ser 
considerados mais “pesados”. Em sua totalidade, as apresentações de 1973 
do Anhembi foram significadas como insucesso, mas a experiência que a 
artista Rita Lee reteve daquele momento parece ter marcado sua carreira de 
forma indelével (GOHL, 2014, p. 157)	
!

	
 Depois do “Phone-73” Rita Lee falou com André Midani que desejava ter uma 

banda e não só a dupla com Lúcia.  Foi então que o produtor montou uma nova banda 

para Rita. E assim surgia a novo grupo, o Tutti Frutti. O primeiro álbum deles foi 

lançado em 1974 , o Atrás do Porto Tem uma Cidade. No disco tinha o hit Mamãe 
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 É um profissional do mercado fonográfico brasileiro considerado um dos nomes mais importantes da 13

indústria fonográfica brasileira dos anos 60 aos 90.1 Nascido na Síria, foi morar na França aos três anos 
de idade. Atuou no Brasil, na América Latina e Nova York, Estados Unidos. O casting do empresário 
contava com Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes, Edu Lobo, Raul 
Seixas, Ney Matogroso, Titãs, Tim Maia, Nara Leão e entre outros.



Natureza. De acordo com Bartsch (2006), após ser expulsa dos Mutantes, Rita chegou 

em casa e compôs Mamãe Natureza, onde na letra expressa a insegurança de sua 

carreira. 	


	
 Tutti Frutti lançou mais três discos: Fruto Proibido (1975), Entradas e 

Bandeiras (1976) e Babilônia (1978). Depois da lançamento de Fruto Proibido, a 

banda passou a se chamar Rita Lee e Tutti Frutti, e ficou conhecida nacionalmente 

pelas faixas de sucesso, como, Ovelha Negra, Fruto Proibido, Agora Só Falta Você, 

Esse tal de Roque Enrow e Jardins da Babilônia. 	


	
 Segundo Bartsch (2006), no disco Tutti Frutti, Rita conta uma mentira na 

canção Ovelha Negra, onde fala que foi expulsa de casa pelo pai.	


Para coroar, Rita conseguiu que uma grande mentira se tornasse um dos 
maiores sucessos de sua carreia. Charlie ficou embasbacado quando ouviu 
“Ovelha Negra”. Ele jamais chamaria a filinha querida de ovelha negra e 
nem mandaria sair de casa. Muito pelo contrário. Estava era muito feliz de 
ter a filha sempre por perto. Acho que era a própria Rita, aos 28 anos de 
idade, quem se dizia que estava na hora de sair da casa dos pais. 
(BARTSCH, 2006, p. 140)	
!

	
 Em 1978, Rita grava o último álbum com a banda Tutti Frutti, o Babilônia. 

Com os hits Disco Voador e Jardins da Babilônia. Na biografia de Rita, Bartsch 

(2006), conta que quando criança Rita descobriu sua paixão, o Peter Pan. O autor 

ainda conta que quando descobriu a fábula, se encantou com a ideia de morar na Terra 

do Nunca e mandava mensagens para Peter Pan. Ela ia para o terraço de casa chamá-

lo. Porém em um dessas tentativas de contato, Rita avistou luzes no céu, muito 

próximas à ela. E ao contar para o pai descobriram que não era o Peter Pan, mas sim 

discos voadores. A partir desse dia, Rita começou a crer e se interessar por 

astronomia, fator que a inspirou a compor Disco Voador. 	


	
 	


!
	
 	


!
!
!
!
!
!
!
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5.2 Rita Lee & Roberto de Carvalho	


!
Lança menina	


Lança todo esse perfume	

Desbaratina	


Não dá pra ficar imune	

Ao teu amor que tem cheiro	


De coisa maluca	
!
Rita Lee e Roberto de Carvalho	


(Lança Perfume)	
!
Em um dos shows de Tutti Frutti, Rita conheceu Roberto de Carvalho, o 

guitarrista de Secos & Molhados, que após uma temporada nos EUA, retornava ao 

Brasil. Tempo depois Rita e Roberto começaram a namorar e ele entrou para o Tutti 

Frutti como tecladista.  Em pouco tempo depois do namoro, Rita engravidou. Durante 

a gestação ela foi presa em sua casa por porte de maconha.  Segundo Bartsch (2006), 

Rita protestou e foi jogada no porão do DEIC (Divisão Especial de Investigação e 

Capturas).	


As visitas inusitadas foram Arnaldo, que levou um baseado enorme, para 
ser preso e ficar no lugar de Rita. No entanto, ela conseguiu dissuadi-lo. O 
cara estava perturbado, mas Rita, achou uma atitude muito simpática. A 
outra foi Elis Regina, embora ela e Rita nunca tivessem se “bicado”, pois 
estavam em lados opostos nas tendências musicais, foi a única artista de 
nome a se manifestar. Fez escândalo em frente à delegacia, levando o filho 
João Marcelo, com quatro anos, para ficar mais dramático. O medo da 
repercussão negativa na imprensa fez com que a estádia no presidio fosse 
abreviada, e também com que Rita tivesse atendimento médico adequado, 
pois estava com sangramento e corria risco de aborto. A partir de então 
ficaram muito amigas (BARTSCH, 2006, p. 149).	
!

	
 Na terceira semana de prisão, Rita foi a julgamento e a sentença foi um ano de 

prisão domiciliar. Para fazer shows ela precisava pedir antes uma autorização para o 

DEIC. Com sete meses de gravidez, Rita dá a luz ao seu primeiro filho, o Beto. 

Roberto e Rita tiveram mais dois filhos João (1979) e Antônio (1981).	


	
 Depois do lançamento do disco Babilônia, Rita e Roberto saíram do Tutti 

Frutti e começaram uma parceria juntos. Lançaram o disco: Rita Lee, mais conhecido 

como Mania de Você, de 1979.	


!
!
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!
Especificamente com o sucesso das canções Chega mais (Rita Lee, 
Roberto de Carvalho) e Mania de você (Rita Lee, Roberto de Carvalho), o 
disco de 1979 acaba se transformando em um ponto de chegada e ao 
mesmo tempo de partida de novas propostas estéticas. Estas canções se 
colocavam na perspectiva pop com um enquadramento no formato de 32 
compassos e em ritmo de discoteca que já havia sido explorado 
anteriormente em outros discos. Foi com estas canções, que abriam os dois 
lados do disco, que a artista realizou um verdadeiro crossover em sua 
carreira (GOHL, 2014, p. 255).	
!

Nesse sentindo, Severiano e Mello ressaltam que a carreira de Rita Lee entrou 

em ascensão a partir da parceria com Roberto de Carvalho e principalmente com a 

música Mania de Você, que conquistou o público. “Ampliando a faixa etária de seu 

público nas duas extremidades, a das crianças e dos quarentões. Daí a subida de 

patamar, à qual Roberto de Carvalho deu base a sustentação indispensáveis ao 

acabamento sofisticado de seu novo estilo” (SEVERIANO E MELLO, 1999, p. 269). 

Dessa perspectiva, Gohl (2014) retrata que o sucesso da cantora fez com que a Rede 

Globo exibisse  uma novela com a trilha sonora de Rita e com o título de Chega Mais.	


	
 Em 1980 Rita Lee e Roberto de Carvalho gravaram o disco Rita Lee que 

acabou ficando mais conhecido como Lança Perfume. Os hits do álbum são Lança 

Perfume, Baila Comigo, Caso Sério, Orra Meu e Nem luxo nem lixo. Severiano e 

Mello (1999), afirmam que as canções de Rita eram alegres e facilmente se tornavam 

jingles. Para eles, a cantora se tornou uma fértil provedora de temas para novela. 

Como no caso da música Baila Comigo, que deu o título à novela de Manoel Carlos, 

na Rede Globo, 1981.  	


	
 No mesmo disco, a música Lança Perfume também ganhou destaque. “Este 

possivelmente o seu maior sucesso. Uma canção bem ao estilo da dupla Lee-

Carvalho, a maliciosa ‘Lança Perfume’ faz a ligação entre o rock dançante e o 

carnaval” (SEVERIANO e MELLO, 1999, p. 280).	


No ano seguinte, a dupla lança o álbum Saúde, que além da música que dá o 

nome para o álbum, as faixas Banho de Espuma, Mutante, Atlântida e Tatibitati, 

ganharam o gosto do público. O disco posterior foi Rita Lee e Roberto de Carvalho 

(1982), as músicas do álbum que ganharam destaque foram Flagra e Cor de rosa 

choque. A Rede Globo lançou um programa chamado TV Mulher, direcionado para o 

público feminino, que tinha como trilha sonora a música Cor de rosa choque, de Rita 

e Roberto.	
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!
Melhor publicidade impossível, por causa da frase “mulher é bicho 
esquisito, todo o mês sangra”, a censura quis podar. Rita explicou para a 
famigerada dona Solange Hernandes, diretora do Departamento de 
Censura, que isso realmente acontecia com todas as mulheres fora de 
menopausa, e se isso era subversão dos valores, que a menstruação fosse 
extinguida no Brasil. O Departamento de Censura cuidava dos caminhos 
da moral e dos bons costumes na época da ditadura militar brasileira, ou 
seja, cortavam tudo que não gostavam ou não entendiam nas artes em 
geral. Contra esse argumento, a música foi liberada. (BARTSCH, 2006, p.
170).	
!

	
 Depois de dois anos fora dos palcos, em 1985, Rita Lee é convidada para 

participar da primeira edição do Rock in Rio. “Roberto não queria aceitar, pois não 

tinham um trabalho novo, não tinham banda, não faziam shows havia um bom tempo 

e estavam mais cheios de problemas do que outra coisa” (BARTSCH, 2006, p. 177). 

De acordo com o autor, a apresentação do casal não foi excelente, porém agradou o 

público.  No mesmo ano o casal lança o álbum Rita Lee e Roberto de Carvalho, com 

destaque para a música Vírus do Amor. 	


A AIDS mostrava sua cara feia para o mundo, e Rita falava do vírus do 
amor. Era um disco totalmente new have, a onda do momento, com seu 
visual dark, roupas escuras, cabelos duros de laquê ou até clara de ovos. 
Era assim que o casal estava na capa. O tempo da discoteca já era 
(BARTSCH 2006, p. 179).	
!

	
 No final da década de oitenta, Rita Lee emplacou um disco atrás do outro e 

várias canções de sucesso. No ano de 1987, o casal lança o álbum Flerte Fatal, o 

disco originou-se da tour 87/88, que a cantora percorreu todo o Brasil e também fez 

shows na Europa e nos Estados Unidos. No ano seguinte, Rita e Roberto lançam o 

disco Zona Zen e 1990 lançam o álbum Rita Lee e Roberto de Carvalho, com 

composições de Rita e Cazuza. Em 1991 Rita e Roberto se separam 

profissionalmente. 	


!
!
!
!
!
!
!
!
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5.3 Lita Ree	


!
Quanto mais proibido  

Mais faz sentido a contravenção  
Legalize o que não é crime  

Recrimine a falta de educação	
!
Rita Lee	


(Obrigado Não)	
!
	
 Em 1991 Rita Lee e o amigo Antonio Bivar, que antes apresentavam o 

Radioamador, na emissora paulistana 89 FM,  produziram um programa para a TV 

com a apresentação da cantora. O TV Lee Zão estreia na MTV Brasil, no programa 

Rita interpretava vários personagens, entre eles a Gungun, que segundo Bartsch 

(2006) era quando Rita incorporava uma criança pentelha, o programa as vezes 

recebia também o Anibal, outro personagem da cantora e a Regina Célia, uma 

personagem nazista. Além da participação do alter ego da cantora, ela também 

dublava clipes de forma debochada e entrevistava personalidades. 	


!
E a experiência do ‘Radioamador’ acabou não dando certo com imagens. 
Os textos eram bons, as entrevistas, irreverência, mal o principal entrave 
era o direcionamento da MTV. Bivar e Rita queriam dar espaço para a  
música nacional, usando 80% do espaço disponível, mas a MTV queria 
impor uma linha internacional, e nem tinha acervo de vídeos nacionais. 
Muitos tocaram ao vivo, mas acabou não dando mesmo certo. Para piorar a 
situação, os textos começaram a ser editados. Isso servia para o público 
base, aquilo não servia. ‘TV Lee Zão’ durou apenas três meses no ar  
(BARTSCH, 2006, 196).	
!

	
 Depois do TV Lee Zão, Rita fez uma participação na novela Vamp, na Rede 

Globo, onde interpretava a cantora Lita Ree. Ainda no mesmo ano, Rita grava o seu 

disco solo e ao vivo, o Bossa ‘n’ Roll. 	


	
 Rita e Roberto voltam com sua parceria musical no ano de 1995, lançam o 

disco Marca da Zorra e na turnê do álbum abrem o show dos Rolling Stones. Ela foi 

convidada pelos próprios músicos ingleses. No anos seguintes Rita Lee lança o disco 

Santa Rita de Sampa e grava o Acústico MTV. Em 1996, Rita e Roberto oficializam a 

união e ela passa a se chamar Rita Lee Jones de Carvalho (Bartsch, 2006).	


	
 Já nos anos 2000, Rita lança o álbum 3001, no qual ele ganhou o Grammy 

Latino de 2001 como Melhor Disco de Rock. E grava um CD de releitura de música 

dos Beatles, o Bossa ‘n’ Beatles e o CD Balacobaco. 	
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Em abril de 2002, passou a fazer parte do programa de televisão Saia Justa, no  

GNT, ao lado de Mônica Waldvogel, Marisa Orth e Fernanda Young. Rita se despediu 

do programa em maio de 2004. Um ano depois da saída do Saia Justa, Rita e Roberto 

passam a apresentar um talk-show semanal no GNT, o Madame Lee. Segundo a lista 

da revista Rolling Stone, em 2008, Rita Lee ocupava o 15° lugar na Lista dos 100 

Maiores Artistas da Música Brasileira.	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.4 Reza e Aposentadoria	


!
Deus me proteja da sua inveja  

Deus me defenda da sua macumba  
Deus me salve da sua praga  
Deus me ajude da sua raiva  

Deus me imunize do seu veneno	
!
Rita Lee e Roberto de Carvalho	


(Reza)	


!
Por meio de seus Twitter oficial, Rita Lee declara sua aposentadoria no dia 22 

de janeiro de 2012. “Me aposento dos shows, mas da música nunca", explica a 

cantora na rede social. Sua última apresentação foi no dia 28 de janeiro no Festival de 

Verão de Sergipe. O show da cantora foi polêmico, pois ela se revoltou com uma ação 

da polícia militar na segurança do show. Ela considerou que eles estavam agindo de 

forma invasiva com seu público. E ofendeu os oficiais durante a apresentação. Os 

policiais processaram a cantora e ela foi condenada, tendo que pagar indenização para 

os policiais militares. 	


Outra atitude polêmica de Rita aconteceu em novembro do mesmo ano, em 

Brasília, ela abaixou as calças e virou de costas para o público. Depois da repercussão 

que o show teve, ela explicou em seu Twitter que foi um protesto de amor.	


Ainda em 2012, Rita Lee lança o álbum Reza, depois de nove anos sem gravar 

músicas inéditas. O disco foi produzido por Roberto de Carvalho e as canções foram 

compostas pelo casal.	


Seus dois últimos discos, Balacobaco (LEE; CARVALHO, 2003) e Reza 
(LEE; CARVALHO, 2012) têm cada vez mais fortemente refletidos a 
ironia e o deboche próprios da cantora que, anunciando a aposentadoria 
dos palcos em 2012, não deixou de fazer seus shows, sempre para grandes 
plateias, em diversas cidades do país. Seu caráter rebelde e contestador não 
mudou muito: no mesmo show em que anunciou a aposentadoria, causou 
polêmica e foi levada à delegacia por contestar, de cima do palco, a ação 
de policiais violentos que agrediam seus fãs por estarem, supostamente, 
usando maconha no momento do show (SANTOS, 2013, p. 57).	
 !

	
 Antes do lançamento dos disco, a cantora disponibilizou no iTunes, a música 

Reza. A canção ficou semanas no top das músicas mais baixadas pelo iTunes. O álbum 

foi indicado ao Grammy Latino de 2012 como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo 

Brasileiro.	
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 6. Viva Voz e Sarah Oliveira	


!
Quando a lua apareceu,	


Ninguém sonhava mais do que eu	

Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída	


Depois que eu envelhecer,	

Ninguém precisa mais me dizer	


Como é estranho ser humano nessas horas de partida	
!
Rita Lee	


(Coisas da Vida)	
!!
O programa Viva Voz é apresentado e idealizado pela comunicadora Sarah 

Oliveira. Sarah nasceu em São Paulo no dia 29 de janeiro de 1979, começou a praticar 

balé aos 3 anos, tornou-se bailarina clássica profissional e estudou na Royal Academy 

of Dance, em Londres. Ao voltar para o Brasil abandonou o balé para cursar Rádio e 

TV, na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), logo após ingressar no curso, 

começou a trabalhar como repórter na rádio rock 89 FM. Após três anos na rádio foi 

convidada para trabalhar no jornalismo da MTV.	


Em 2000, como repórter do programa Contato MTV, fez um teste e foi 

escolhida para substituir Sabrina Parlatore na apresentação do Disk MTV, programa 

que apresentava os clipes mais votados pela audiência. Sarah também apresentou o 

Luau MTV, com importantes atrações da música, como Cassia Eller, Rita Lee e Los 

Hermanos. Em 2005 deixou de apresentar o Disk e fez parte de outros programas, 

entre eles o Jornal da MTV. 	


No ano seguinte Sarah foi convidada pela Rede Globo para ser repórter do 

Video Show, participou do programa até o ano de 2009. Também na emissora cobriu o 

Festival de Verão de Salvador, Carnavais de 2008 e 2009 e por um pequeno período 

fez reportagens para o programa Mais Você. 	


Sarah projetou o programa Viva Voz com o seu irmão, o cineasta Esmir Filho e 

sugeriu para ser um quadro no Fantástico. Os diretores da Globo afirmaram que o 

programa era característico de TV à cabo e era do perfil do canal GNT.  	


Dia 5 de novembro de 2010 estreou o Viva Voz, o programa consiste em captar 

percepções de anônimos sobre o artista convidado. Essas percepções se dão a partir 

das locações temáticas que o programa visita, e assim as perguntas são feitas em 
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relação da ideia que o anônimo tem do artista através da temática da locação. O 

programa tinha duração de 15 minutos e era exibido semanalmente.	


No verão de 2013 foi realizado o Viva Voz Verão, com o mesmo formato, mas 

as locações não eram temáticas e a ideia era saber qual música de determinado artista 

o público tinha em sua memória afetiva. Nessa temporada participaram Gal Costa, 

Erasmo Carlos, Marcelo Camelo, Djavan e outros. 	


No dia 9 de julho do mesmo ano, foi ao ar o Viva Voz – Especial Rita Lee, com 

duração de 50 minutos. Sarah foi às ruas para saber qual música da cantora o público 

tinha em sua memória afetiva e a partir disso, a cantora revelava histórias por trás de 

seus hits. O programa foi exibido em comemoração ao dia mundial do rock, que é no 

dia 13 de julho. E 2013 foi o ano em que Rita completou 50 anos de carreira. 	


No ano da copa do mundo no Brasil, 2014, o programa teve uma temporada 

para mostrar as percepções das pessoas em relação aos jogadores e ex-jogadores de 

futebol, foi o Viva Voz Futebol. 	


Sarah produziu um documentário musical para o GNT, o Na Trilha da 

Canção. O documentário foi exibido em duas partes no mês de setembro de 2013. O 

documentário mostra as conexões musicais entre artistas da MPB. O objetivo da 

apresentadora era mostrar que uma música está ligada a outra e também a ligação 

emocional dos artistas entre si. Sarah selecionou algumas canções de artistas para 

investigar, os artistas foram: Djavan, Gal Costa, Arnaldo Antunes, Ney Matogrosso, 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Rita Lee, Marina Lima, Lulu Santos, Nando 

Reis, Lobão e Erasmo Carlos, Ana Canãs, Criolo, Otto, Tulipa Ruiz e Karina Buhr. 	


Em 2015 Sarah estreou na grade do canal GNT seu programa sobre pessoas 

notívagas, o Calada Noite. Ela entrevista personalidades que tem relação com a noite, 

seja no âmbito profissional ou pessoal. O programa tem duração de 30 minutos e é 

exibido semanalmente. 	


! !!
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7 Cultura dos fãs	


!
No ar que eu respiro  

Eu sinto prazer  
De ser quem eu sou  
De estar onde estou  
Agora só falta você	
!

Rita Lee e Luis Sérgio Carlini	

(Agora só falta você)	
!

A palavra Fanático veio  do Latim “FANATICUS”, que significa louco, 

entusiasta, inspirado por algum deus, originalmente relativo a um templo, “FANUM”.	


“Ídolo” vem do Grego “EIDOLON”, define aspecto, imagem mental, fantasma, 

aparição, também imagem material, estátua, de “EIDOS”, forma. 	
14

Morin (1962) afirma que os olimpianos são o conjunto de astros e estrelas 

criados pelo imaginário real. Esse fator gera uma identificação do público com a 

celebridade.  “A impressa de massa, ao mesmo tempo em que investe os olimpianos 

de um papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a 

substância humana que permite a identificação” ( MORIN, 1962, p. 106 e 107).	


!
Os olimpianos, por meio de sua dupla natureza, divina e humana, efetuam 

a circulação permanente entre o mundo da projeção e o mundo da 

identificação. Concentram nessa dupla natureza um complexo virulento de 

projeção-identificação.   Eles realizam os fantasmas que os mortais não 

podem realizar, mas chamam o mortal para realizar o imaginário. 

(MORIN, 1962, p. 107)	


!
A sociedade construiu um estereótipo negativo da imagem do fã. Como um 

jovem obsessivo sem vida própria, sem conseguir separar a realidade da ficção. 

Jenkins (1992), passou a considerar os fãs parte de uma subcultura, “Fan culture is a 

complex, multidimensional phenomenon, inviting many forms of participation and 

levels of  engagement” (p. 2).  15
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 Fonte: Site Origem da palavra14

 Cultura Fan é um fenômeno complexo, multidimensional, convidando muitas formas de participação 15

e níveis de engajamento "



Na mídia atual os fãs estão conquistando cada vez mais seu espaço. Eles têm 

sido mais vistos em programas de televisão que refletem seus gostos e interesses. O 

autor explica que o público tem mais interesse em falar sobre pessoas que 

conhecemos através da mídia do que sobre pessoas de nossa comunidade (JENKINS, 

2008).	


	
 Nessa linha, Clay Shirky (2011) relata que antigamente demonstrávamos 

nossas motivações intrínsecas apenas em um grupo fechado, como família e amigos. 

As novas mídias transformaram nosso compartilhamento em público, podendo criar 

grupos amadores e sem necessidade de localização geográfica. Os fãs, além de serem 

motivados pelo amor e idolatria, são motivados pelo sentido de pertencimento em um 

grupo.	


	
 Podemos considerar os fãs como um grupo que compartilha dos mesmos 

interesses. Jenkins (2008) conceitua como cultura da participação, ou seja, 

comportamentos socioculturais fazem do fã um consumidor. Para Gitlin (2001, p.

178), “Quer estejamos assistindo ou ouvindo, individualmente ou em grupo, sabemos 

que não estamos sozinhos. Estamos sempre em contato com uma multidão invisível. 

Somos fãs ligados a outros fãs”. 	


As identidades são construídas e transformadas continuamente em relação 
às formas pelas quais somos representados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam. Portanto, na medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, nós somos confrontados por uma 
multiplicidade de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 
13)	
!

	
 De acordo com Sainsanlieu (1977, p. 305), “a identidade é a modelagem em 

pensamento, sentimento ou ação de um indivíduo sobre outra pessoa". Desse modo 

podemos constatar que a identificação dos fãs com Rita Lee vem desde o inicio da 

carreira da cantora, já que ela usa a música para expressar o que a sociedade está 

pensando e sentido, como é mostrado no programa Viva-Voz, objeto de nosso estudo.	


!
!
!
!
!
!
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7.1 Um rebanho de ovelhas negras	


 
!

Foi quando meu pai	

Me disse:	


Filha, você é a Ovelha Negra	

Da família	


Agora é hora de você assumir	

E sumir	
!

Rita Lee	

(Ovelha Negra)	
!

	
 A partir do Viva Voz constatamos que Rita Lee tem fãs distintos. Podemos 

classificá-los, por exemplo, por idade e sexo. Cada composição é interpretada de 

forma diferente por cada fã. “É notório que uma única música pode afetar 

diferentemente diversos indivíduos, como também diferentes obras musicais podem 

afetar de modo idêntico o mesmo indivíduo” (MATTA, 2008, p. 827). 	


Rita Lee mantém estreita relação com os fãs, pois se comunica com eles pelas 

redes sociais Twitter e Instagram. A cantora compartilha pensamentos e fotos, e 

muitas vezes responde as perguntas que os fãs fazem. A partir, dessa observação 

podemos atribuir que a cantora se reinventou na comunicação com os fãs, devido ao 

advento da internet. 	


Porém, destacamos que a comunicação direta com os fãs ainda é através de 

suas músicas. Desde o início de sua carreira, Rita nunca teve um público alvo 

definido. E nem precisou apelar para conquistar seus fãs. Seus fãs pertencem a 

“tribos” diferentes e o único propósito que os une é a identificação com a música da 

cantora. 	


A música de Rita Lee passou de geração à geração. De acordo com Severiano 

e Mello (1999), seu estilo musical atinge uma ampla geração, desde crianças até 

adultos. “Rita, a maior, talvez a única estrela do rock brasileiro. Seus discos vendiam, 

suas músicas tocavam no rádio, seus shows atraíam multidões de jovens” (MOTTA, 

2000, p. 259)	


Através de sua participação no Viva Voz, procuramos compreender como a 

artista consegue permanecer 50 anos em alta com o público, sem precisar se relançar. 

Partimos da ideia de que Rita ficou de 2003 a 2012 sem lançar música autoral e, 
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mesmo assim mantém sua música e sua imagem na mídia. E cada vez reforçando seu 

elo com os antigos fãs e conquistando novos fãs. 	


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!  42



8. Percurso Metodológico	
!
	
 No presente trabalho foram utilizados métodos e técnicas de pesquisa. A 

primeira etapa foi pesquisar sobre o objeto de estudo, o Viva Voz – Especial Rita Lee, 

para construir a problemática do trabalho. Após a definição do problema de pesquisa, 

buscamos autores para embasar o referencial teórico. Nesse caso, os autores Nelson 

Motta (2000), Henrique Bartsch (2006), Contier (2003), Bay (2009), Mattos (2002) e 

Oliveira (2009) formaram o embasamento principal para entender o cenário musical 

no Brasil e principalmente a importância e a história de Rita Lee na música nacional. 

Com base nos autores Cashmore (1998), Castells (2000) e Brittos (1999) pontuamos 

as características da TV a cabo e a segmentação da audiência. Já para estudarmos a 

música na televisão após a audiência segmentada e a MTV Brasil utilizamos a base 

teórica de Goes (2014) e Brandini (2006). E, por fim, para compreendermos a relação 

entre fã e ídolo usamos como eixo Morin (1962), Jenkins (2008) e Shirky (2011).	


As técnicas de pesquisa usadas no trabalho foram análise de conteúdo (AC) e 

entrevista semiestruturada. O uso da AC auxilia de forma determinante na 

organização e classificação desta pesquisa. Portanto, essa técnica é o que contribui 

para estabelecer parâmetros culturais  implícitos e a lógica organizacional do presente 

trabalho. 	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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8.1 Análise de Conteúdo	


!
Um dos fundadores dos estudos comunicacionais da AC foi Harold Laswell, 

em 1927. Para ele a análise de conteúdo descrevia com objetividade e precisão o que 

era dito sobre um determinado tema, num determinado lugar num determinado espaço 

(LAGO; BENNETI, 2007, p. 124). 	


Os autores definem análise de conteúdo como: 	


Método de pesquisa que recolhe e analisa texto, sons, símbolos e imagens 
impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital 
encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos 
estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e 
formatos enquadrando-os em categorias previamente testadas, mutuamente 
exclusivas e passiveis de replicação. A identificação sistemática de 
tendências e representações obtém melhores resultados quando emprega ao 
mesmo tempo a análise quantitativa e a análise qualitativa (LAGO; 
BENETTI, 2007, p. 126- 127). 	


	
 	


	
 Segundo Fonseca Júnior (2005), a análise de conteúdo é o único método de 

pesquisa que cumpre com os requisitos de sistematicidade e confiabilidade. Para o 

autor a função e objetivo na AC é a inferência. “Na análise de conteúdo, a inferência é 

considerada uma operação lógica destinada a extrair conhecimentos sobre os aspectos 

latentes da mensagem analisada” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 284). 	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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8.2 Entrevista Semi-aberta	


!
	
 Outra técnica de pesquisa utilizada no trabalho foi a entrevista semi-aberta 

com a apresentadora e idealizado do programa Viva Voz – Especial Rita Lee, Sarah 

Oliveira. 	


	
 De acordo com Duarte (2005), com a entrevista é possível identificar 

diferentes maneiras de perceber fenômenos. A entrevista semi-aberta é baseada em 

um roteiro para nortear a conversa. 	


A lista de questões desse modelo tem origem no problema de pesquisa e 
busca tratar da amplitude do tema, apresentando cada pergunta da forma 
mais aberta possível. Ela conjuga a flexibilidade da questão não 
estruturada com um roteiro de controle. As questões, sua ordem, 
profundidade, forma de apresentação, dependem do entrevistador, mas a 
partir do conhecimento e disposição, da qualidade das respostas, das 
circunstâncias da entrevista (DUARTE, 2006, p. 66). 	
!

	
 Ainda segundo Duarte (2005) é natural que a ordem de perguntas do roteiro 

seja alterada conforme flui a entrevista. “Uma vantagem desse modelo é permitir criar 

uma estrutura para comparação de respostas e articulações de resultados, auxiliando 

na sistematização das informações fornecidas” (DUARTE, 2005, p. 67).	


	
 O autor também ressalta a importância de selecionar fontes. “Uma boa 

pesquisa exige fontes que sejam capazes de ajudar sobre o problema proposto. Elas 

deverão ter envolvimento com o assunto, disponibilidade e disposição em falar 

(DUARTE, 2005, p. 68). 	


Como já foi abordado anteriormente, esta pesquisa possui apenas uma fonte 

informante, a apresentadora e idealizadora do programa estudado, Sarah Oliveira. A 

entrevista foi realizada pessoalmente, a partir de roteiro de perguntadas semi-

estruturado. Para Duarte em estudos qualitativos é preferível poucas fontes, mas de 

qualidade. “Desse modo, e no limite, uma única entrevista pode ser mais adequada 

para esclarecer determinada questão do que um senso nacional. Por isso, é importante 

considerar que uma pessoa somente deve ser entrevistada se realmente pode 

contribuir para ajudar a responder à questão de pesquisa” (DUARTE, 2005, p. 68). O 

autor aborda que o cargo ou a importância da pessoa contribui para atingir os 

objetivos propostos. 	


!
!
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9. Leitura Analítico-descritiva  	


!
De acordo com Bardin (2007), a leitura analítico-descritiva é um 

procedimento sistemático e objetivo de descrição de conteúdo. Para realizar a leitura 

analítico-descritiva do presente trabalho criamos quatro categorias, cada uma 

corresponde a um bloco do Viva Voz – Especial Rita Lee.	


Segundo Duarte (2005), as categorias são a forma de estrutura analítica 

construídas pelo pesquisador para reunir e organizar as informações do trabalho. O 

critério principal para a construção das categorias é a coerência interna. Para Bardin 

(2007) a análise categorial é a base para descrever as fases essenciais de uma análise 

de conteúdo. “Cronologicamente, esta técnica é a mais antiga, sendo, na prática, a 

mais utilizada. Funciona por desmembramento do texto em unidades, em categorias 

segundo agrupamento analógicos” (FONSECA, 2005, p. 301).	


!
!

!  46



9.1. Análise do Programa Viva Voz - Especial Rita Lee	


!
No decorrer da pesquisa analisamos a produção do programa Viva Voz- 

Especial Rita Lee, com o intuito de entender o porque dele ser um especial e a 

importância que ele teve na memória televisiva da cantora Rita Lee. Nesta análise 

usamos inferências para compreender o conteúdo estudado. Bardin (2007) defende a 

importância das inferências de conhecimentos para responder o problema de pesquisa. 	


O programa Viva Voz fez parte da grade de programação do canal fechado 

GNT no ano de 2010 ao ano de 2014, com seis temporada e 13 episódios em cada. Ele 

foi realizado através de um projeto da apresentadora Sarah Oliveira, que tinha a ideia 

de ser um quadro para o programa Fantástico, da Rede Globo, porém foi aconselhado 

pela emissora que ela apresentasse a ideia para o GNT, já que o Viva Voz tinha o perfil 

mais de emissora fechada e audiência segmentada.	


A ideia de Sarah era revelar o perfil e a intimidade de artistas de uma forma 

divertida e descontraída. Para isso eram feitas perguntas a anônimos, forma que Sarah 

usa para se referir ao público. Porém não eram apenas perguntas sobre a vida e 

carreira do artista convidado, eram perguntas temáticas de acordo com a locação que a 

equipe escolhia para gravar. Eram perguntas, por exemplo, se ela ia à uma fábrica de 

biscoitos da sorte e perguntava para os anônimos: o que fulano pensa sobre isso. 

Depois de gravar as percepções de anônimos ela levava o material para o convidado 

do programa e ele comentava sobre a visão do anônimo sobre ele. Na entrevista 

realizada com Sarah Oliveira ela explica a ideia do programa: 	


Eu sempre gostei de entrevistar as pessoas, de mergulhar no universo do 
outro e os talk shows sempre me interessaram, mas já tinha muito talk 
show e eu queria fazer um que mexesse com o imaginação do 
telespectador e que trouxesse essa conversa, fizesse essa ponte entre o 
telespectador, o anônimo na rua e o artista. E que eles conversassem 
através da minha mediação, então foi daí que veio a ideia das pessoas 
falarem a imagem que eles tem daquele artista (OLIVEIRA, S. 2015). 	
!

O canal GNT aprovou a ideia da apresentadora e o Viva Voz entrou na grade de 

programação do canal. O programa tem duração de 30 min, 15 para entrevista e os 

outros 15 para a arte do programa mais os blocos publicitários, com produção da 

Saliva Shots, dirigido pela cineasta Vera Egito e produzido por Esmir Filho e 

Fernanda Thompson. O Viva Voz entrevistou diversos artistas, entre eles os músicos 

Gilberto Gil e Caetano Veloso.  	


!  47



No verão de 2013 o Viva Voz teve uma edição especial, o Viva Voz Verão, 

entrevistando apenas músicos. Foram cinco episódios, com os artistas, Gal Costa, 

Paralamas do Sucesso, Djavan, Marcelo Camelo e Erasmo Carlos. Essa temporada 

teve um formato diferente: ao invés de ter locações temáticas, a equipe do programa 

ia às ruas perguntar para as pessoas quais musicas do artista entrevistado elas tinham 

em sua memória afetiva.	


A partir do conhecimento prévio sobre o programa, buscamos entender o 

porquê do Viva Voz com a Rita Lee ter sido um especial e não ter entrado na grade 

normal como qualquer outro episódio do programa ou no especial de verão. O Viva 

Voz – Especial Rita Lee foi exibido no dia 9 de julho de 2013, com duração de 50 

minutos de entrevista e dez de comercial.  	


A televisão tem uma grade de programação, então acabou o Viva Voz em 
março e não é daqui duas semanas vai ter outro e deu. A grade é toda 
programada, então a diretora do GNT super inteligente que ama a Rita, 
todo mundo ama a Rita, porque ela fazia o Saia Justa no começo de tudo e 
a diretora falou vamos fazer um especial do dia mundial do rock, ela é um 
ícone do rock, então vamos abrir a programação para ela. Para Rita você 
não diz não (OLIVEIRA, S, 2015).	
!

Sarah também nos falou sobre ter que produzir um programa de 50 minutos 

em duas semanas:	


Foi uma loucura, porque a gente trabalhou muito. Eram quatro blocos, um 
especial de uma hora, cinquenta minutos de arte e dez de comercial. Tinha 
que ter três histórias por bloco, o último bloco eram os artistas, então 
tínhamos que ter nove histórias boas, para ter nove histórias boas tem que 
gravar umas 35 histórias, e para você gravar 35 histórias para ter nove 
histórias incríveis tem que gravar muito (OLIVEIRA, S, 2015).	
!

A locação da entrevista foi na casa de Rita Lee. O programa possui quatro 

blocos que serão analisados a seguir. 	


!
!
!
!
!
!
!
!
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9.2 Categoria I: Primeiro Bloco	


!
	
 O primeiro bloco começa com Sarah introduzindo quem é a entrevistada do 

programa e ressaltando que é o ano em Rita comera 50 anos de carreira. Antes de 

começar a entrevista o programa mostra um compilado dos fãs que vão participar 

falando porque gostam da cantora.	


	
 Sarah agradece a cantora por participar do programa, porque desde que o Viva 

Voz entrou na grade de programação Sarah tenta entrevistar Rita Lee. E sabe-se que a 

cantora não gosta de dar entrevista, principalmente para a televisão.  Porém, Sarah já 

mantinha uma relação com Rita, por causa da MTV  e por manter uma relação com a 

família Lee Carvalho. 	


Eu mandava e-mail para o Roberto, falava para os meninos: o Viva Voz 
quer fazer um programa com a sua mãe, as pessoas só falam das músicas 
dela que está na memória afetiva e mandava para eles o link do programa 
com o Gil, com a Gal e nada. E aí um belo dia o Roberto me assistiu com a 
Marilia Gabriela e me disse estou aqui com a Rita assistindo você com a 
Marilia Gabriela, que demais. Aí chegou um dia que chegou um email, a 
temporada já tinha acabado, a gente não estava no ar. A temporada tinha 
acabado e não tinha como gravar. O GNT pagou por aquela temporada e 
acabou, só a próxima depois. As gravações terminaram em abril e ele 
mandou um e-mail falando: tudo bem, Sarinha, a Rita topou, pode ser 
semana que vem? (OLIVEIRA, S, 2015).	
!

	
  O Viva Voz foi produzido em duas semanas e Sarah explica que não avisa os 

fãs pelaa internet para participarem, porque o jornalismo é ir para rua. Sendo assim, a 

equipe colheu mais de 30 depoimentos de fãs que estavam nas ruas de São Paulo. 	


	
 Nesse bloco tem três histórias de fãs, a primeira é a música Banho de Espuma, 

em que Ivana Arruda Leite fala sobre sua relação com a música. Sarah Oliveira 

relatou na entrevista que a participação da Ivana foi um caso especial. “Teve uma só 

seleção de fonte que foi a escritora Ivana Arruda Leite, estava no ar o Viva Voz 

anterior e ela falou super bem do programa da Gal e eu falei para ela que íamos gravar 

com a Rita e ela falou que tinha um história com a música Banho de espuma”. Ivana 

fala sobre a libertação feminina através das músicas de Rita. 	


De acordo com Bartsch (2006), podemos ressaltar que Rita tem uma história 

com a libertação feminina, apontando várias aspectos de sua carreira, como ter uma 

banda composta por mulheres, as The Teenage Singers, e compor músicas irônicas 

sobre a sociedade, em uma época em que as mulheres não tinham voz no país. E por 

ser considerada a grande mulher roqueira do Brasil. 	
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Ivana também comenta que ela ouvia muito Elis Regina que ela era a melhor 

amiga de Rita Lee. A cantora comenta que conheceu a Elis quando foi presa em 1976. 

Segundo Bartsch (2006), Rita estava grávida e foi presa por porte de maconha. O 

autor comenta que ela recebeu visitas muito inusitadas, uma delas foi Elis Regina. 	


!
Embora ela e Rita nunca tivessem se bicado, pois estavam em lados 
opostos nas tendências musicais, foi a única artista de nome a se 
manifestar. Fez escândalo em frente à delegacia, levando o filho João 
Marcelo, com quatro anos, para ficar mais dramático. O medo da 
repercussão negativa na imprensa fez com que a estadia no presidio fosse 
abreviada, e também com que Rita tivesse cuidados atendimento médico 
adequado, pois estava com sangramento e corria risco de aborto. A partir 
de então ficaram muito amigas (BARTSCH, 2006, p. 149).	
!

Após essa participação, um jovem falou sobre a sua história com a música 

Fruto Proibido, ele acha que é um hino para a não caretice. Uma forma da cantora 

falar que você não é obrigado a aceitar o que é imposto pela sociedade. Rita assiste o 

depoimento do jovem e fala que gosta quando o fã traduz ela. Sarah Oliveira falou 

sobre como escolheu esses depoimentos: 	


Sempre vou nas gravações com anônimos. Se você não for as pessoas 
acham que estou lá só com os artistas, recebo o material e vejo com o 
artista, não, não dá. Tem que selecionar junto. Têm histórias loucas, têm 
histórias emotivas, têm histórias que as pessoas não sabem direito explicar 
o porquê, porque a música, às vezes, não tem uma explicação racional, 
então a pessoa não consegue verbalizar o sentimento. Tudo é muito bonito 
(OLIVEIRA, S, 2015). 	
!

Para finalizar o bloco, uma moça conta que a música que ela tem uma relação 

muito afetiva é Lança Perfume. E conta uma história peculiar em relação à música. 

Quando criança ela tinha a fita K7 do disco Rita Lee e Roberto de Carvalho (1980), 

mais conhecido como Lança Perfume e ela e essa fita eram inseparáveis. Em 1983 

entraram ladrões na casa da fã, fizeram a família de refém e iam levar o carro, só que 

ela lembrou que no carro estava a fita do Lança Perfume, então ela no meio do assalto 

pediu que levassem o carro, mas deixassem a fita. Os ladrões roubaram tudo, mas 

deixaram a fita da fã. 	


Severiano e Mello (1999), classificam Rita Lee como a maior expressão feminina do 

rock brasileiro, por criar canções que imperam a malícia e o bom humor. 	


Sobre Lança Perfume, Bartsch observa que:	
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Em homenagem aos divertimentos de Charlie [pai de Rita Lee], nos velhos 
tempos, Rita fez uma música chamada “Lança Perfume”. E essa era a 
abertura do novo disco, que entrou de sola na discoteca e na vida de 
descompromissada. Ao menos seis das oito músicas do disco estiveram nas 
paradas (BARTSCH, 2006, p. 161).	
!

	
 De acordo com Severiano e Mello (1999), o show do álbum Lança Perfume 

também era um sucesso.  A música fez sucesso no exterior, atingindo o primeiro lugar 

no hit parade francês. A música ganhou uma versão francesa, cantada por Henri 

Salvador. Lança Perfume também foi gravada em versão japonesa e ficou durante três 

semanas na parada do Billboard . 	
16

	
 Ainda sobre o sucesso mundial da música, Bartsch (2006) destaca que o jornal 

inglês Daily Mirror noticiou que música preferida do Príncipe Charles era Lança 

Perfume. 	


	
 Após o depoimento da fã, Rita explica que escreveu a música Lança Perfume, 

porque seu pai distribuía lança perfume em casa toda vez que o Corinthians ganhava. 

Então, a partir dessa memória ela adaptou um lado sensual na música.	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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musical. Conhecida também como The Music Bible ("A bíblia da música") foi fundada em 1894, tendo 
como foco inicial o mercado publicitário, mas passou a tratar apenas de música a partir de dos anos de 
1950. E faz parte da Prometheus Global Media. Fonte: Wikipédia.



9.3 Categoria II: Segundo Bloco	


!
Sarah começa o bloco falando da relação de Rita Lee com a internet. A cantora 

fala que é adepta do universo digital, mas não gosta de compor no computador, pois 

prefere escrever as músicas à mão. Sarah comenta para Rita que alegria dela é segui-

la nas redes sociais. Na entrevista, Sarah nos conta que sempre admirou Rita Lee, mas 

ao mesmo tempo sempre a respeitou.	


Eu sempre tive muito pudor com a Rita, óbvio que eu ficava lisonjeada 
com o convite [para apresentar o Rita Lee Ao Vivo MTV], mas sempre fui 
super respeitosa, eu ia lá e ficava quietinha, não ficava gritando, até hoje eu 
sou assim com ela, aquela coisa do carinho, de abraçar, de mandar uma flor 
para agradecer. Porque eu acho ela muito incrível, acho que ela representa 
muita coisa, eu acho emocionante o que ela representa para todas nós 
mulheres (OLIVEIRA, S, 2015).	
!

 Um jovem fala sobre a música que está em sua memória afetiva, Mamãe 

Natureza, porque para ele a música reflete uma fase de incerteza da Rita. E essa 

incerteza ele vê na sua vida, ao falar que faz o que gosta, mas não sabe o futuro. 	


Mamãe Natureza faz parte do primeiro disco da Rita Lee com Tutti Frutti, 

após sair dos Mutantes. Bartsch define o disco: “O visual era totalmente David Bowie, 

e o som era Rolling Stones. E estavam literalmente deitados no colo de Mamãe 

Natureza, música que Rita fez assim que chegou em casa, no dia em que foi 

convidada a sair dos Mutantes” (Bartsch, 2006, p. 136). Para concluir seu 

depoimento, o fã fala que gosta de Rita Lee por influência de sua mãe e que ao 

contrário de seus amigos, ele prefere a fase Tutti Frutti do que Mutantes. 	


Um outro rapaz, que é uma drag queen, porém não estava vestido a caráter dá 

o seu depoimento sobre a música Erva Venenosa. Como o fã anterior, ele também 

começou ouvir Rita Lee por causa de sua mãe e desde criança ia aos shows da 

cantora. Severiano e Mello (1999), destacam que Rita Lee é uma cantora cujo seu 

estilo musical atinge uma ampla geração, conquistando adultos e crianças. 	


O jovem também lembra da vez em que foi a um show montado de drag 

queen e Rita convidou ele para subir ao palco e cantar com ela a música Erva 

Venenosa. Rita comenta que lembra do jovem e explica que essa música não é dela, 

sim uma tradução que ela fez da música para o português. O mesmo rapaz fala 

também sobre a música Obrigado Não, que foi o primeiro clipe a ter beijo gay no 

país.  Sarah comenta a relação de Rita com a diversidade:	
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Eu acho ela muito incrível, acho que ela representa muita coisa, eu acho 
emocionante o que ela representa para todas nós mulheres. Ela tem um 
feminismo que respeita os homens também e isso é bonito, uma coisa que 
não é de gêneros, ela está muito em outra (OLIVEIRA, S, 2015). 	
!

O outro depoimento é de uma senhora que explica a sua relação com a música 

Saúde, e conta que a música marca o momento em que ela se formou em um curso 

que não se identificava e tinha a música como uma libertação. Em 1982, Rita Lee e 

Roberto de Carvalho lançaram o álbum Saúde, com oito faixas incluindo a música 

que fã relembra. 	


Saúde, o novo disco que não mexeria na fórmula que estava dando certo. 
Lincoln Olivetti comandando a nata dos músicos de estúdio do Rio, uma 
canja de Lúcia Turnbull nos vocais, músicas dançantes de Rita e Roberto, 
fizeram novamente com que, num disco de oito músicas, seis tocassem em 
todas as paradas (BARTSCH, 2006, p. 164).	
 	
!

E para finalizar o bloco, uma moça relembra a música Doce Vampiro e relata 

que cantava a música quando criança e acha que Rita Lee não imagina que é 

referência tão forte até para as crianças. Rita Lee responde à fã dizendo que sabe da 

admiração infantil e relembra da vez em que uma menina entrou no camarim dela e 

disse que sabia que ela era a Emília, do Sítio do Picapau Amarelo.	


Para Severiano e Mello (1999, p. 269), a parceria com de Rita Lee com 

Roberto de Carvalho ampliou a faixa etária de seu público em duas extremidades, a 

das crianças e dos quarentões.	


A fã fala que hoje em dia ela tem outra interpretação da música, ela consegue 

ver o “vampiro” como uma figura masculina. Rita conta que a música é uma 

declaração de amor para Roberto de Carvalho. De acordo com Bartsch, Rita compôs a 

música quando estava em prisão domiciliar e grávida morando na casa dos pais em 

São Paulo e Roberto morando no Rio. “Ele vinha todos os fins de semana do Rio, 

onde ainda estava trabalhando. Foi num desses dias em que ficava esperando por 

Roberto que compôs Doce Vampiro” (BARTSCH, 2006, p. 150). Antes de acabar o 

bloco, Rita canta um trecho de Doce Vampiro para Sarah.	


!
!
!
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9.4 Categoria III: Terceiro Bloco	


!
Esse bloco é aberto com Sarah demonstrando a gratidão e a importância de ter 

Rita Lee no programa. Para nós, Sarah relembrou as vezes que tentou entrevistar Rita 

Lee:	


Eu fui para o Video Show e teve um aniversário do Sérginho Groisman, 
uma festa no auditório do Ibirapuera e tinha show da Rita. E a Rita não 
estava dando entrevista, ela falava que não ia dar. E ela estava no camarim, 
e a gente é ingênuo quando é novo e é bom isso, a ingenuidade protege a 
gente, a gente faz as coisas com a verdade e depois você não acredita que 
fez isso. Eu toquei na porta e falei fala que sou eu, como se eu fosse muito 
importante, fala que é a Sarah que era da MTV e aí ela respondeu: para a 
Sarinha eu dou entrevista até no banheiro. E ela deu no banheiro, ela quis 
gravar sentada no vaso sanitário e a gente fez, foi no ar na Globo, eu 
batendo na porta e ela no banheiro, mas a gente conseguiu e foi super legal 
(OLIVEIRA, S, 2015).	
!

Sarah questiona Rita sobre quando foi que ela se deu conta do sucesso que 

fazia, e ela respondeu que foi quando estava no supermercado e ouviu Ovelha Negra. 

Sarah Oliveira afirma que Ovelha Negra foi o primeiro grande sucesso da música pop 

rock nacional. E Rita revela que ela conta uma mentira na canção.	


Para coroar, Rita conseguiu que uma grande mentira se tornasse um dos 
maiores sucessos de sua carreia. Charlie ficou embasbacado quando ouviu 
“Ovelha Negra”. Ele jamais chamaria a filinha querida de ovelha negra e 
nem mandaria sair de casa. Muito pelo contrário. Estava era muito feliz de 
ter a filha sempre por perto. Acho que era a própria Rita, aos 28 anos de 
idade, quem se dizia que estava na hora de sair da casa dos pais. 
(BARTSCH, 2006, p. 140)	
!

Um fã que é professor de teatro fala que a música que tem em sua memória 

afetiva é a música Coisas da Vida, porque lembra uma homenagem para ele feita 

pelos alunos. Desde desse momento se tornou sua música favorita. Essa música 

também está na memória afetiva de Sarah:	


A música que eu amo é Coisas da vida. Todo mundo tem uma história com 
a música e não precisa falar bem, a música é uma forma de se comunicar e 
eu acho tão bonito de a gente por isso em televisão, porque na televisão é 
mais democrático, o cinema tem uma coisa mais rebuscada, a televisão é 
democrática porque tem todos os tipos de público, então é muito bonito 
qualquer tipo de público falar de uma música (OLIVEIRA, S, 2015). 	
!

!
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Outro fã fala sobre a música Vírus do Amor que, para ele, é uma música que 

marca a história da vida dele e a década de 80. Essa canção fala sobre a Aids. Rita Lee 

comenta que escreveu pensando nos amigos que morreram em função do vírus do 

amor. A música pertence ao disco Rita Lee & Roberto de Carvalho (1985).	


Bartsch (2006) comenta sobre o disco:	


!
A aids mostrava sua cara feia para o mundo, e Rita falava do vírus do 
amor. Era um disco totalmente new wave, a onda do momento, com seu 
visual dark, roupas escuras, cabelos duros de laquê ou até clara de ovos. 
Era assim que o casal estava na capa. O tempo da discoteca já era 
(BARTSCH, 2006, p. 179).	
!

Uma jovem lembra a música Papai me empresta o carro e explica a memória 

que tem com a música, já que seu pai trabalha com carros e desde criança ela canta a 

música. Também fala sobre a ironia de Rita Lee, e aponta que seu discurso de 

deboche vêm da influência da cantora. Rita conta que considera essa música muito 

rock preto e branco, e ainda comenta que quando compôs se sentiu muito Wanderléa e 

Jovem Guarda. E que quando canta se vê muito Erasma, fazendo referência à Erasmo 

Carlos, a quem ela considera o pai do rock. Sarah a questiona porque ela não gosta de 

ser chamada de mãe do rock, ela diz que gosta. Mas não gosta de ser chamada de 

rainha do rock, porque acha brega. 	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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9.5 Categoria IV: Quarto Bloco	


!
O último bloco se diferencia dos anteriores por ter a participação de músicos 

que admiram Rita Lee. O programa reuniu depoimentos de artistas que têm relação 

com a música de Rita e fez uma surpresa para a entrevistada. 	


A cantora Tulipa Ruiz fala sobre o disco Babilônia, de 1978. Em especial a 

música Disco Voador, porque quando a mãe dela acordava ela sempre colocava esse 

disco e Tulipa adorava acordar ao som de Disco Voador. Rita conta que escreveu essa 

canção porque tinha visto um disco voador e que quando era criança, ao olhar para o 

céu e chamar o Peter Pan, avistou seu primeiro disco voador. 	


Bartsch (2006) relata esse acontecimento:	


Rita arrumou uma nova paixão que respondia pelo nome de Peter Pan. Ela 
concordava com Sininho, ou seja, ambas achavam que Wendy não estava 
com nada. Entrou de sola na Terra do Nunca. Vivia mandando mensagens 
para Peter dizendo que também não queria crescer, que queria ser amiga 
de Sininho, e daria tudo por uma pitada de Pó de Pirilimpimpim, para 
poder voar. Os únicos discos que Rita ouvia eram os compactos coloridos 
com a história de seu novo ídolo, além de ficar desenhando sua silhueta em 
todos os lugares. Quando ninguém notava, subia no telhado e ficava 
fazendo sinais, chamando o menino rebelde [...]. Ela estava vendo seu 
primeiro disco voador (BARTSCH, 2006, p. 37).	
!

Guilherme Arantes conta da influência que a música Atlântida, do álbum 

Saúde de 1981, teve na composição do seu hit Lindo Balão Azul. Rita Lee conta que 

não sabia dessa influência e diz se sentir lisonjeada. Sarah comenta que achou um 

“máximo” que Atlântida inspirou Lindo Balão Azul e diz ser fã dos dois artistas.	


Sarah nos comentou sobre como é entrevistar um ídolo:	


Existe uma emoção maior, eu não fico nervosa, eu fico emocionada. Mas 
na hora você foca naquilo. Eu fico muito focada naquele momento, estou 
muito ali que não tem mais nada do lado. O ruim é se aquele teu ídolo não 
está te doando aquilo que você precisa, aí é difícil e pode me deixar 
nervosa, mas eu nunca tive esse problema. As pessoas que eu mais admiro 
elas sempre se doaram na entrevista. Então, não é que eu abri a porta e 
entrei, elas deixaram eu entrar, elas me convidaram para entrar, por isso 
que eu acho que isso é gostoso (OLIVEIRA, S, 2015).	
!

Ainda no mesmo bloco, a cantora de Jovem Guarda, Wanderlea, ganha um 

espaço maior que os artistas anteriores e comenta sua relação com Rita e fala sobre 

duas músicas que marcaram a vida dela.	
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A primeira música que Warderlea relembra é Panis et Circencis e da primeira 

vez que viu Rita, que foi quando os Mutantes, ainda se chamando Os Bruxos, foram 

ao programa Jovem Guarda. Rita comenta que os Mutantes foram “barrados no 

baile”, porque aquela formação de dois meninos e uma menina, apenas eram Roberto 

Carlos, Erasmo Carlos e Wanderlea. Bartsch (2006, p.69) ressalta que foi Roberto 

Carlos que ficou com medo do trio roubar o lugar da Jovem Guarda e barrou a banda. 

Dessa forma, os Mutantes foram se apresentar no Pequeno Mundo de Ronnie Von. 	


Wanderlea relembra também a música Menino Bonito, do álbum Atrás do 

Porto Tem uma Cidade, de 1974. Wanderlea diz que o marcou o começo da vida das 

duas, porque elas tiveram filhos em datas muito próximas, e a cantora Jovem Guarda 

perdeu o filho. Rita tinha gravado Menino Bonito e Wanderlea, emocionada, fala que 

quis regravar a música em homenagem ao filho. Também fala que nunca contou isso 

para Rita, mas acredita que ela deva ter percebido. Rita afirma que não sabia e que 

Wanderlea é sua inspiração.	


Sarah encerra o programa agradecendo a presença de ressaltando de novo a 

importância para ela e para equipe do programa de ter Rita Lee no Viva Voz. Sarah nos 

falou da emoção ao finalizar a entrevista.	


A gente queria aproveitar falar com a Rita, duas horas e meia porque era 
muito material. Ela queria muito participar de tudo, ela estava cansada no 
final. Uma pessoa que nunca dá entrevista. Ela fala assim na gravação: eu 
estou aqui porque falei que agora que a Hebe morreu eu só vou dar 
entrevista para você. Só que eu pedi para tirarem da edição, porque fica 
muito “assim”. Chorei de emoção e até justifica porque eu choro, eu choro 
de emoção por tudo, porque no final eu não estava acreditando que ela me 
deu essa entrevista e deu certo. E tudo que ela falou, falou sem pudor. Ela 
falou dos Mutantes, da Elis Regina e isso é uma relíquia para o futuro, é 
um registro muito bonito, fiquei muito agradecida, fiquei super 
emocionada. Só de falar agora me dá uma emoção (OLIVEIRA, S, 2015).	
!!

	
 Ao subir os créditos finais do programa, a edição mostra a conversa de Sarah e 

Rita e a apresentadora chorando por ter conseguido a entrevista e dizendo que para ela 

era muito importante mostrar para a cantora todos os depoimentos dos fãs.  	


! !
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Considerações Finais	


!
	
 O interesse por pesquisar sobre Rita Lee se deu no memento em que assisti em 

julho de 2013 o Viva Voz- Especial Rita Lee e me questionei qual música da cantora 

estaria em minha memória afetiva e como fã, se eu tivesse a oportunidade de dar um 

depoimento para ela o que eu diria? E por que aquelas pessoas participaram do Viva 

Voz, como elas chegaram ali? 	


	
 Ao escolher essa temática para pesquisar descobri que não existiam 

publicações acadêmicas sobre o Viva Voz e muito poucas sobre a Rita Lee. Logo notei 

a existência de perguntas muito mais complexas do que as que eu tinha em mente 

quando assisti ao programa. Assisti ao programa como fã e percebi que só conseguiria 

responder as questões se eu deixasse de ver o programa como fã e sim, como 

pesquisadora.	


	
 A minha surpresa foi quando fiz meu primeiro contato com a Sarah Oliveira e 

soube que a seleção de fãs era bem diferente do que eu imaginava. Descobri que não 

tinha seleção de fãs, a equipe apenas ia para as ruas encontrar pessoas que tinham 

histórias com a música de Rita Lee. Sarah Oliveira foi muito solicita e entusiasmada 

com a minha pesquisa, sempre disposta em me ajudar no que fosse preciso. 

Questionamentos surgiram, eu precisava saber sobre essa produção e precisava 

entender o porquê do programa ser um especial.	


	
 Mas antes de entender o programa, eu precisava entender algo muito mais 

complexo que tudo isso: a própria Rita Lee. Comecei pesquisando sobre a música na 

televisão e sobre os Festivais, mergulhei fundo no livro do Nelson Motta, Noites 

Tropicais e muito vezes precisei que o meu orientador me colocasse de novo no eixo 

Rita Lee, porque a história da música popular brasileira é tão grandiosa e interessante, 

que quando eu via eu já estava pesquisando sobre Nara Leão e Elis Regina. E entendi 

que a Tropicália era muito mais que só Panis et Circense. 	


	
 No meio da minha pesquisa, encontrei uma biografia autorizada, Rita Lee 

mora ao lado: uma biografia alucinada sobre a rainha do rock, do Henrique Barsch. 

Devorei o livro em dois dias e em cada página que eu lia aumentava minha vontade e 

a certeza em escrever sobre Rita.	


	
 Busquei compreender os sentidos de ser fã, a audiência segmentada e os 

canais fechados. E como boa pertencente da geração Y eu precisava falar sobre MTV 
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e conhecer mais sobre a Sarah Oliveira. Ao pesquisar material sobre Rita Lee, 

descobri que não tinha muito registros televisivos dela e que ela não gostava de dar 

entrevista. Mais uma dúvida, como Sarah conseguiu?	


	
 Fui para São Paulo e entrevistei a Sarah. Nossa conversa rendeu tanto que 

quando vi já estávamos falando sobre Gal e cinema. Fiquei admirada com o carinho 

que Rita e Sarah têm uma pela outra.	


	
 Por meia de uma leitura analítico-descritiva me possibilitou descrever o 

programa, os fãs e a Sarah. Com muita leitura e escrita ao som de Rita entrei no 

universo dela e foi incrível, entendi o porquê dela ter tantos fãs e com 50 anos de 

carreira ser o que é, algo indescritível.	


	
 Ressalto também o papel de Sarah como jornalista e fã, a vontade de 

entrevistar a Rita Lee e não desistir. Creio que de um modo, posso salientar que a 

relação Rita e Sarah parece com a minha e Sarah. Fui motivada pela admiração e pela 

ideia do real jornalismo e entrevistei a Sarah pessoalmente. Mesmo na era da internet, 

e do comodismo que ela proporciona, ser jornalista é ir atrás do que você quer. Sarah 

Oliveira é um exemplo que os jornalistas recém-formados, como eu, devem seguir.	


Creio que consegui atingir meus objetivos. Mas ouso dizer que como a Rita, 

essa pesquisa é mutante. Pode se reinventar de várias formas, surgir novos 

questionamentos e novas respostas. E como a própria diz: Depois da estrada começa 

uma grande avenida. 	


!!
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Anexo 1	
!
VIVA VOZ- ESPECIAL RITA LEE	


CANAL GNT	


EXIBIDO EM 09/07/2014	


DURAÇÃO: 43’55’’	


PRIMEIRO BLOCO	


A vinheta de abertura é a mesma dos outros programas Viva Voz, não teve uma vinheta 

diferente para Viva Voz – Especial Rita Lee.	


Sarah Oliveira: “Ela é a grande roqueira do Brasil. Comemorando seus 50 anos de 

carreira, essa artista continua ousada como se tivesse lançando seu primeiro disco. 

Referência de atitude e estilo é a Rita Lee que conversa com a gente hoje”.	


Ao iniciar o programa a apresentadora Sarah Oliveira introduz quem é a convidada, 

após a apresentação aparece um compacto dos fãs falando o que eles pensam sobre a 

cantora e cantam um pequeno trecho das músicas de Rita Lee. 	


Sarah agradece Rita em nome da equipe e fala da importância de tê-la no programa e 

explica a lógica do programa. 	


Sarah: Eu fui ás ruas para saber quais são as músicas da Rita Lee que fazem parte da 

memória afetiva das pessoas.	


Rita Lee: Vocês vão e fazem perguntas?	


Sarah: A gente pergunta qual é a música da Rita Lee que está no teu coração, se tem 

alguma história com essa música, qual é música que te toca mais.	


!
BANHO DE ESPUMA (Ivana Arruda Leite – escritora)	


A fã fala da música Banho de Espuma e da importância dela em sua vida. Ela conta 

que no começo da década de 80 ela estava recém separada e as músicas da Rita Lee 

eram as músicas da balada. “Juntou um monte de libertações, era TV Mulher, Malu 

Mulher, era a gente descobrindo que podia chegar pro cara na balada e diz que tal 

nos dois numa banheira de espuma”.	


Comentário da Rita Lee: Que bom, né. Adorei! Foi para ela que eu fiz, então.	


Sarah: Você é um ícone da libertação feminina e essa geração dela fala que era o 

momento mais feliz da vida dela, que ela tinha acabado de se separar e naquela época 

era difícil uma separação. Só que amo mesmo tempo, eu acho interessante notar que 

você sempre foi essa mulher diferente, polêmica e tal, mas muito, muito doce. Me 
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passa essa imagem de uma mulher apaixonada, amorosa, afetuosa e naquela época 

dos anos 70, eu acho que as mulheres tinham uma cobrança de serem uma coisa mais 

dura, as feministas. Você nunca foi dura?	


Rita Lee: Acho que não. Eu tenho uma estratégia do deboche, do auto-deboche, 

então, essas coisas meio xiitas, queimar sutiã e tudo, eu achava meio ai, que saco! 

Principalmente, porque eu não usava sutiã. Eu achava tão esquisito.	


Ivana canta um pedaço de Banho de Espuma: Que tal nós dois numa banheira de 

espuma, el cuerpo caliente, um dolce far-niente, sem culpa nenhuma. Ela ressalta que 

adora o “sem culpa nenhuma”.	


Rita Lee: Todas nós! Tem essa coisa de culpa, a coisa toda do cristianismo, do 

catolicismo que eu fui criada. Fui muito à igreja, sabia missa em latim e você às 

vezes, na sua vida, agora por exemplo, eu nos meus 67 (anos). De repente eu tiro um 

arquivo, visto um arquivo de culpa. A culpa de não estar perto quando o dentinho do 

meu filho nasceu, a culpa de não saber cozinhar, a culpa de não saber costurar e um 

monte de culpa que eram das mulheres do meu tempo. As mulheres do meu tempo ou 

casavam ou viraram professora primaria.	


Aparece um vídeo da Rita Lee cantando com Elis Regina a música Doce Pimenta.	


Ivana fala que nessa época era muito fã de Elis Regina e a melhor amiga da Elis era a 

Rita Lee.	


Rita Lee: Elis e eu morávamos em São Paulo, na época em que era moda morar no 

Rio, todos artistas moravam no Rio. Com a situação da minha prisão no ano 76, a Elis 

foi na cadeia me visitar.	


Aparece um tarja explicando a prisão de Rita Lee: [Em 1976, Rita Lee foi presa em 

São Paulo, grávida do seu primeiro filho, sob acusação de porte de drogas. Ela ficou 

um ano em prisão domiciliar].	


Rita Lee: e ela não gostava do Tropicalismo, ela odiava aquilo, fez passeata anti 

guitarra. E tinha alguma coisa doce, aquilo que você falou que eu tenho, a Elis tinha 

quinhentas mil vezes mais, era uma mãezona, ela te abraçava. Era tão amorosa, a 

gente se ligava todo o dia. Pô! eu digo aqui pra você eu nunca vi a Elis “cafunga”, 

cheirar pó. 	


Aparece uma tarja explicando a morte de Elis Regina: [Elis Regina morreu em 1982. 

Segundo a imprensa, ela foi vítima de uma mistura fatal de cocaína e álcool].	
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Rita: Está mal contada essa história e a gente era muito unida. A amizade começou 

quando ela foi me visitar na cadeia com o João Marcelo pequenininho para rodar a 

baiana, rodou a baiana, me viu, me chamou, disse: não saio daqui antes de ver a Rita 

Lee, ela está grávida e não sei o quê. Aquela bondade, que eu falei essa é aquela que 

fazia passeata anti-guitarra e odiava o Tropicalismo. Ela era um amor!	


!
FRUTO PROIBIDO	


O fã canta um trecho da música Fruto Proibido: Comer um fruto que é proibido você 

não acha irresistível?	


Fã: Eu sempre associo Rita Lee a não caretice, não se conformar com pouca coisa, 

com que é ruim. Então, é isso que me vem na cabeça quando eu penso no nome Rita 

Lee. E ela gravou aquele álbum, o Fruto Proibido e tem uma música nesse disco que 

chama Fruto Proibido, que eu acho que é bem representativa dessa época dela. Tanto 

é que a música já começa falando: não é nada disso, alguém fez confusão. E quando 

eu ouvi isso eu pensei, cara! É como se eu tivesse pensado e virado música, porque as 

vezes a gente pensa que está tudo errado no mundo, tá quase tudo errado e a gente 

quer uma maneira de seguir e como fazer se a gente não compactua com que está aí. 

Eu acho que é um grande hino contra a caretice, contra coisas que você não concorda. 

Tanto é, que ela estimula você a provar do fruto proibido, que de repente você pode 

até encontrar o paraíso, como tá escrito na letra da música.	


Rita Lee: Eu gosto muito quando um fã traduz eu para mim mesmo. Não sei, é tão 

bom quando eu alguém fala. Pô, cara! Eu mudei de vida depois de ouvir Ovelha 

Negra, ele me explica. Porque as vezes quando eu faço música, a maioria das vezes, é 

tipo psicografia, tem umas que o ego interfere mais, tem outras que quando o ego não 

interfere, eu vou descobrir depois ou através de uma pessoa que escutou a música e 

veio falar comigo . 	


Sarah: no caso de Fruto Proibido você lembra se foi uma mensagem que você queria 

passar ou se foi um momento que você estava vivenciando isso? 	


Rita Lee: Eu acho que devia estar passando por alguma coisa parecida com não pode, 

eu vou.	


Fã: é uma mensagem contra preconceito, contra tudo que é quadrado, seja homofobia 

ou qualquer coisa retrógada. E eu acho que isso que é legal na Rita Lee. 	
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Rita Lee: Eu não entendo porque a pessoa se revolta quando tem homem com 

homem, mulher com mulher. Por que tanta revolta? O que é que não pode? Ah, 

porque a bíblia não deixou, não! Cada um tem sua interpretação da bíblia, essas 

pessoas que chegam no poder, tem essa coisa de poder, de tomar decisões, com essa 

cabeça? Terceiro milênio, Sarinha. Era a hora de a gente estar nos Jetsons, voando de 

aviãozinho, com robozinho. Porque eu acho religião o fim da picada. 	


!
LANÇA PERFUME	


Fã: a música que eu tenho uma ligação muito afetiva é Lança Perfume. Depois eu fui 

descobrir o que era lança perfume, de repente talvez fosse um música meio de 

protesto, por que não ficar louco de vez em quando e ficar de quatro, nessa libertação 

que ela se permite sempre, que eu acho que faz ela ficar tão à frente. 	


A fã conta uma história engraçada relacionada a música: Eu tinha uma fitinha k-7 do 

disco Rita Lee e Roberto de Carvalho de 1982 e eu era inseparável, a gente tinha k-7 

no carro e em 1982 entrou ladrão em casa e eles iam levar o carro da minha mãe que 

estava a fitinha k-7 da Rita Lee. E eu no meio do assalto com os dois assaltantes 

enlouquecidos em casa, e eu com sete anos na época, pedi para eles deixarem a 

fitinha. Estava todo mundo rendido, minha mãe, meus irmãos e não deu nem tempo de 

eu pedir para alguém fazer isso. Eu fui lá e falei por favor deixa a minha fitinha, ela 

está no carro e depois no fim do assalto a gente foi ver e o cara tirou a fitinha e 

deixou lá. 	


Rita Lee: Meus Deus! Que situação. Muito obrigada!	


Sarah: Você lembra como foi quando escreveu Lança Perfume?	


Rita Lee: Meu pai distribuía lança perfume em casa para as mulheres quando o 

Corinthians ganhava. Então as mulheres ficavam “opa” de lança perfume, porque 

soltava a mulherada com lança perfume para comemorar o Corinthians, o que que 

você queria e ficou uma cena muito forte, sabe? Meu pai festejando, as mulheres 

todas dançando. E eu não ia em baile de carnaval, ele não deixava. Então, eu só 

conhecia o lança perfume dessa situação de festejar a vitória do Corinthians (aparece 

foto antiga da cantora acompanhada dos filhos). Eu me lembro que o João, meu filho 

do meio, nasceu na hora que o Corinthians fez um gol, eu estava no hospital do 

Einstein e o campo do São Paulo ali do lado. E o Corinthians fez um gol na hora que 

eu estava parindo e meu pai enlouquece 15 mil vezes mais. Sem lança perfume, 

!  66



porque era um hospital. Mas eu lembrei muito disso na hora de fazer Lança Perfume, 

eu me lembrei dessa situação de comemorar, de ser uma coisa alegre. Só que também 

eu comecei a adaptar um lado meio sensual na coisa, de “me enche de amor”.	


Sarah: Como as pessoas recebiam essas musicas eróticas, sensuais, que falavam de 

sexo e amor na época?	


Rita Lee: Teve um cara que falou: Pô, Rita Lee, suas músicas são de motel.	


!
SEGUNDO BLOCO	


!
Sarah: Rita Lee, além de tudo, ainda se adaptou maravilhosamente a internet. Eu 

digo além de tudo, porque como todo mundo comenta aqui, você está a frente de tudo 

e de repente vem a internet que é um dos acontecimentos mais importantes dos 

últimos tempos e você se adapta de uma maneira, como se você sempre viveu com 

internet, sempre foi uma pessoa “wireless”, seu Instagram, seu Twitter.	


Rita Lee: Eu sempre gostei de parafernálias eletrônicas e essas coisa, sempre gostei. 

Mas eu não me lembro da minha vida antes, porque as minhas letras por exemplo 

estavam todas sei lá onde, nas capas do vinis e olhe lá. E agora eu tenho tudo mais 

organizado, eu não gosto muito de compor no computador, a mão e que vai. Depois 

eu passo para o computador.	


Sarah: Você fez isso no seu último disco Reza? Que inclusive está disponível online. 	


Rita Lee: Fiz, eu gosto de mais disso. Eu fico até preocupada se acontecer do satélite 

cair, explodir e a gente vai ficar sem internet. Mas eu gosto muito, é muito gostoso, é 

rápido. 	


Sarah: Para a gente é uma delícia, né. A alegria da minha vida é te seguir no Twitter e 

no Instagram, alegria total. 	


Rita Lee: Me segue que e eu te sigo.	


!
MAMÃE NATUREZA	


Fã: Mamãe Natureza, música que ela fez com Tutti Frutti. E ela tem um refrão bem 

chiclete, bem legal, eu gostava de cantar, mas na verdade depois que fui pegar a letra 

pra ver, era uma fase meio que a Rita Lee estava com incerteza, ela não sabia direito 

qual seria o futuro dela, a partir dali. Tanto que ela não sabe se vai cantar no chuveiro, 

ganhar dinheiro. Enfim, todas aquelas coisas que estão na letra, mais ou menos isso.	
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O fã canta um trecho da música: Não sei se eu estou pirando, ou se as coisas estão 

melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se só vou cantar no chuveiro.	


Fã: Ela sabia que estava no caminho certo, que estava fazendo o que estava gostando, 

só que tipo o futuro é que nem nossa idade, é incerto. A gente sabe que está no 

caminho, faz o que gosta mas e aí? Daqui alguns anos eu vou estar aqui ou vou estar 

assinando um monte de papel numa empresa? Eu não sei e ela também não sabia. E é 

isso que ela fala na música, para mim é sentimento que passava.	


Rita Lee: Que amor! 	


Sarah: Ele fala com muita autoridade, como se ele conhecesse muito.	


Rita Lee: E ele falou mesmo, eu estava meio perdida naquilo, tinha acabado de ser 

expulsa dos Mutantes e eu voltei pra casa dos meus pais, que é uma derrota e fui 

morar no porão da casa deles. E ai eu fiz Mamãe Natureza, foi a primeira música que 

eu fiz sozinha mesmo e eu gostei de mim, de ter feito Mamãe Natureza, aí eu comecei 

como ele falou, ela não sabe se vai chover... E eu não sabia mesmo, depois que eu fiz 

essa música, eu tive uma ideia.	


Fã: Minha mãe ouvia bastante, ela tinha todos os LP’S de Rita Lee, Mutantes, Tutti 

Frutti e eu falo até hoje para os meus amigos que eu gosto até hoje mais de Tutti Frutti 

do que da fase dos Mutantes dela e eles falam como assim, cara? Eu falo não, pelo 

amor de Deus.	


Sarah: Eu achei isso tão divertido!	


Rita Lee: Bonitinho! Bonitinho!	


Sarah: Porque na verdade é o que toca a pessoa, então para ele de alguma forma faz 

muito mais sentido essa tua época.	


Rita Lee: Pois é, é bom. Minha memória é muito ruim, Sarinha. Então, quando me 

perguntam alguma coisa dessa época eu não me lembro e eu invento. Eu minto!	


Sarah: Mas essa da Mamãe Natureza é verdade?	


Rita Lee: É, essa é verdade. Porque ele lembrou bem.	


Sarah: Ele te faz acessar alguma coisa no teu coração.	


Rita Lee: É o fã traduzindo você para você mesmo.	


!
!
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!
ERVA VENENOSA	


O fã canta o trecho de Erva Venenosa: “De longe é formosa, é toda recalcada. A 

alegria alheia incomoda”. 	


Fã: Rita Lee faz parte da minha vida antes mesmo de eu nascer, a minha mãe até 

brinca que a primeira vez que eu ouvi Rita Lee ela estava grávida de mim e foi num 

show dela. Eu cresci ouvindo Rita, eu trabalho como Drag Queen, então em um dos 

shows dela eu fui montada de Drag Queen e ela do palco achou o máximo e começou 

a fazer graça de longe, até que determinado momento, quando ela estava cantando 

Erva Venenosa, ela me puxou para o palco, E foi assim, uma realização de sonho de 

infância, eu estar ali no palco junto com a Rita ouvindo ela cantar do meu lado.	


Sarah: Você lembra disso?	


Rita Lee: Lembro, eu conheço, é o Ginger. Ele é um sonho. Ele me apareceu 

“piquititico”, ele ia com a mãe dele e sempre acompanhando. Um dia eu vi uma Drag 

na plateia, muito bem vestido, e ai eu puxei e no fim do show ele falou: sabe quem eu 

sou? E eu falei nossa! E ele perguntou melhor ou pior? E eu respondi muito melhor.	


Sarah: Para uma Drag Queen ainda cantar ela é toda recalcada.	


Rita Lee: E você sabe como é Drag Queen, elas ficam poderosas no palco.	


Sarah: Você fala da personalidade dupla de Erva Venenosa, que nem uma Drag 

Queen. Você tinha pensando nisso? 	


Rita Lee: Essa letra não é minha, é uma tradução, uma versão português. E aí quando 

a gente colocou no disco, muita gente achando que era nossa.	


Sarah: Mas poderia ser...	


OBRIGADO NÃO	


O mesmo fã que fala de Erva Venenosa comenta Obrigado Não.	


Fã: Aquela música Obrigado Não que ela já levanta mil temas, inclusive casamento 

gay, aborto, drogas e tudo. Logo no começo do clipe já mostra dois caras vestidos de 

soldados se beijando  e acho que foi o primeiro na área da televisão brasileira.	


Sarah: Você que pediu isso para o clipe?	


Rita Lee: É, na hora de gravar já tinha essa ideia de dois militares se beijando, mas 

foi proibido, as pessoas ficaram: Oh! Dois homens se beijando. Eu não entendo 

direito, porque ele não.	
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!
SAÚDE	


Fã: Quando eu me formei na faculdade eu não me identifiquei muito com aquele 

lugar, mas fui até o fim. E no último dia de aula eu escrevi um bilhete para o professor 

que eu mais gostava e escrevi uma letra da música da Rita Lee: Me cansei de lero-

lero. Dá licença mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar 

opiniões. 	


Rita Lee: Ela namorou o professor? Quero saber exatamente o final.	


Fã: Eu queria fazer um protesto ali.	


Sarah: Ela fez faculdade de direito, na USP, e não se identificou nem um pouco. Teve 

que ir até o final do curso por conta dos pais, da família. Você em algum momento já 

teve que atender as expectativas alheias, como ela que teve que fazer o curso até o 

final?	


Rita Lee: Acho que não, mas eu gostaria de ter feito veterinária. Eu desisti muito 

cedo. Hoje não sei se eu daria uma boa veterinária, porque eu fico apavorada quando 

acontece alguma coisa com qualquer bichinho do planeta.	


!
DOCE VAMPIRO	


Fã canta um trecho da música Doce Vampiro: Venha me beijar, meu doce vampiro. Na 

luz do luar. Venha sugar o calor de dentro do meu sangue. 	


Fã: Eu acho que eu tinha uns três, quatro anos e a minha irmã tinha uns sete anos, e 

somos só nós duas e a minha família é muito musical. Então a gente sempre se reunia 

alguém pegava o violão e tocava, meu tio é músico. Acho que era um natal e nesse 

natal ele levou um equipamento que na época era de última geração e falou vou 

gravar vocês cantando e a gente achou aquilo o máximo e ele falou: que música vocês 

querem cantar e daí a gente falou Doce Vampiro e ai ele gravou a gente cantando 

Doce Vampiro. Acho que ela não deve imaginar que teve uma referência tão marcante 

em duas crianças que curtiam ela, achavam ela o máximo.	


Rita Lee: E chegar até criança eu acho maravilhoso, que tenha esses jovens curiosos 

que vão fuçar na internet e tem criança, muita criança. E um dia uma menininha foi 

no meu camarim e olhou pra mim e falou eu sei quem você é, você é a Emília do Sítio 

do Picapau Amarelo, eu achei de um elogio maravilhoso.	


Sarah: Maravilhoso!	
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Fã: hoje quando eu escuto a música eu penso num homem, em uma figura masculina, 

já mudou. Eu vejo uma coisa meio sedutora, uma outra história.	


Comentário da Rita Lee: Eu sempre achei a figura do vampiro romântica. Pô, o cara 

entra pela sua janela dá um chupão no seu pescoço. Você quer coisa mais tesuda do 

que isso.	


Sarah: É mais uma declaração de amor ao Roberto?	


[é inserida uma tarja na tela explicando quem é Roberto. “Em 1976, Rita conhece e se 

apaixona por Roberto de Carvalho. A parceria, que dura até hoje, rendeu algumas das 

obras mais importantes da música brasileira”.]	


Rita Lee: É, eu estava grávida do Beto e ele tinha ido para o Rio de Janeiro e eu 

estava sozinha com um barrigão enorme e a janela do meu quarto estava aberta e 

apareceu uma pomba bem pretinha que ficou me olhando. E aquela pomba me 

inspirou, peguei o violão e comecei a escrever e a cantar. E aí eu fiz pensando no 

Roberto, que ele estava lá na posição de uma pomba que poderia ser um vampiro.	


Sarah pede para Rita cantar um trecho da música. 	


!
TERCEIRO BLOCO	


Sarah abre o terceiro bloco falando da sorte de ter a participação da Rita Lee no 

programa e fala que através dos depoimentos os espectadores podem ver como a 

cantora atinge todos os públicos. 	


Sarah: Quando você sacou que de repente o mundo, o Brasil inteiro começou ouvir 

sua música e você ficou “nossa tá tocando”, a mensagem foi passada?	


Rita Lee: Puxa! Acho que eu nunca cheguei nesse ponto. O máximo que eu me 

lembro, assim, que não é mentira. É ter ido ao supermercado e ouvido Ovelha Negra e 

eu me lembro que eu falei eu conheço essa música e eu me vi tocando pela primeira 

vez. Achei estranhíssimo, é uma sensação de ela é ela, eu sou eu, eu gosto mais de 

mim do que dela. Mas eu invejo ela por essa situação de ser cara de pau e de subir no 

palco sem cantar, sem tocar. Sou fã de algumas músicas que ela fez, mas eu sou mais 

legal que ela e ninguém sabe disso.	


Sarah: Você falou de Ovelha Negra e Ovelha Negra foi o primeiro grande sucesso 

pop rock nacional. A letra também tem uma identificação imediata e cada um tem um 

porquê de cantar essa música.	
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Rita Lee: Ovelha Negra era uma coisa que estava acontecendo comigo, eu estava 

vivendo aquilo e a vida é a própria inspiração, a vida é o que está em volta. Aquela 

exata época eu tinha saído da casa dos meus pais, até eu conto uma mentira na 

música, que meu pai ficou uma arara quando ouviu. Ele falou “escuta eu ouvi uma 

música sua e eu não mandei você ir embora de casa”. Querido, pai, licença poética, 

fica mais chique assim, deixa pensarem que eu fui embora, fica trágico e aí ele 

entendeu. Meu pai e minha mãe foram assistir um show só meu, graças à Deus.	


Sarah: Onde?	


Rita Lee: Foi no Anhembi, eles foram assistir o Lança Perfume, eu vi eles na plateia 

nervosíssimos. Eu agradeço muito, porque senão eu não ia ter liberdade de mostrar a 

bunda, falar certas coisas, porque o pai e a mãe estavam lá assistindo. Eles não eram 

pai e mãe de miss nenhuma. Meu pai ainda esperou até os últimos dias da vida dele 

que eu estudasse odontologia como ele e minha mãe queria que eu fosse freira.	


!
COISAS DA VIDA	


Fã: Eu tenho uma história muito boa, muito querida, com a música Coisas da Vida, 

que foi em 2010, quando eu ainda dava aula de teatro para adolescentes em uma 

escola aqui em São Paulo. A gente estava fazendo uma peça chamada 

“Invencionática” que falava sobre sonhos, o sonho como uma fuga boa da realidade, 

de novas possibilidades de vida. 	


O fã canta o trecho da música: Eu não tenho muito o que perder, por isso jogo, eu não 

tenho hora pra morrer, por isso sonho.	


Rita Lee: Eu nunca acho que as pessoas conhecem alguma música, de repente elas 

começam a cantar, um garoto como que ele sabe. 	


Fã: tinha 130 alunos no elenco e no final da peça a gente encerrava com os 130 alunos 

invadindo a plateia no escuro e começa um violão e um piano e eles começavam a 

cantar Coisas da Vida como um momento de encerramento. Eu sempre escuto ela, 

veio a ser agora minha música preferida, sempre escuto ela quando eu quero ficar 

bem, é uma música que me diz muito respeito desde então. Gosto bastante dela!	


Rita Lee: Eu gosto muito dessa música, ela foi bem naquela situação de psicografar, 

só que eu estava no piano, acho que foi a única música que eu fiz no piano sozinha, 

sem saber o que estava fazendo. Ela é estranha, ela vai para uns lugares estranhos, 

nem sei onde eu fui parar.	
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Sarah: Dificílima de cantar, têm essas quebras e depois no refrão que não parece que 

começou daquele jeito a música. Diferente, né.	


Rita Lee: Aham, têm três partes, ela é legal essa música e as pessoas gostam muito 

dela.	


!
VÍRUS DO AMOR	


Fã: Uma história com música eu não tenho, mas tem uma música que me marca muito 

por toda a história da minha vida que é o vírus do amor, que é uma música que marca 

a década de 80, que a gente perdeu um monte de amigo por conta do vírus do amor. É 

uma música que faz a gente pensar, se cuidar muito mais e a nossa liberdade não foi 

polida, ela pode ser muito mais ampla se a gente se cuidar. 	


O fã canta um trecho da música: O vírus do amor, dentro da gente, beira o caos, 42º 

de febre contente. 	


Fã: Eu acho que aí você pode ver que ela fala de algo triste. Ela deveria de ter pessoas 

em volta dela passando por essa situação e ai ela vai coloca no papel e todo o Brasil 

canta o Vírus do Amor, sem saber que essa tristeza era uma alegria na hora que ela 

cantava isso no show.	


Rita Lee: É verdade! O vírus do amor eu fiz nos 80, quando eu comecei a perder 

amigos que eram pessoas muito alegres, muito festeiros, muito pra cima, então eu vi 

muitos amigos e amigas que morreram com AIDS e a gente resolveu fazer essa 

música, teve o ego meu e do Roberto participando, combinando o que ia escrever, 

essa é para fulana, essa é para você. Eu gosto muito dessa música, acho ela meio 

cinematográfica, Cinema Noir.	


!
PAPAI ME EMPRESTA O CARRO	


Fã: tem um sentido literal porque meu pai mexe com carro, então quando eu era 

criança eu já achava o máximo que aquela música existia e eu já podia cantar 

pequenininha: papai me empresta o carro, pro meu pai na loja. Depois, essa música 

especificamente, ganhou uma amplitude. Na música ela fala “meu único problema é 

não ter medo de fazer o que gosto”, que é tudo que eu queria dizer. Eu não estou 

fazendo nada de errado, está tudo bem, só não quero mais ter medo. 	


Rita Lee: Nossa, essa música Papai me empresta o carro eu me senti tão Wanderléa, 

tão jovem guarda. Tem uma coisas das roqueiras, Wanderléa é a primeira roqueira, 
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Celly Campello também e eu era louca por elas, ainda sou. Tinha um estereotipo tipo 

rock’n’roll, branco e preto, topete. Eu me vejo “Erasma”, completamente Erasma, que 

eu adoro Erasmo Carlos. Ele é o pai do rock.	


Sarah: Mas você não gosta de ser chamada de a mãe do Rock?	


Rita Lee: mãe eu gosto, eu não de rainha, acho meio brega.	


!
QUARTO BLOCO	


Sarah: A Rita Lee que ouviu algumas impressões que o público tem sobre as canções 

dela. E a gente preparou um especial aqui para você, uma surpresinha agora para esse 

último bloco. 	


DISCO VOADOR – Tulipa Ruiz (cantora)	


Tulipa: Bom, tem um disco da Rita que chama Babilônia, que é de 1978 que é do ano 

que eu nasci. Minha mãe tinha discos de cabeceira, que ela colocava todo o dia de 

manhã, antes de colocar a água ferver para fazer o café, ela colocava um disco. E o 

Babilônia era um disco que ela colocava muitas manhãs. E era muito legal, porque 

para mim era muito especial eu acordar com Disco Voador.	


Tulipa canta um trecho da música: Não é avião, não é estrela. Aquela é a luz de um 

disco voador, disco voador.	


Tulipa: E quando eu acordava minha mãe já estava na cozinha cantando muito essa 

música. E o disco todo para a gente era uma delícia, enriquecia, ilustrava nossas 

manhãs.	


Comentário de Rita Lee: Discos voadores estão aí, estão espiando. Você já viu?	


Sarah: Não. Você já?	


Rita Lee: Sóbria e não sóbria.	


Sarah: Mas quando você escreveu essa música você tinha visto?	


Rita Lee: Tinha. Eu vi meu primeiro disco voador com sete anos, eu me lembro que 

eu fui no terraço que tinha em casa, eu fui lá chamar o Peter Pan e eu vi um objeto 

voador e identifiquei como Peter Pan e várias luzes que faziam um desenho no céu e 

não era muito distante, então não é uma coisa que eu imaginei nem nada, só que eu 

achava que era o Peter Pan, depois que eu descrevi a cena para o meu pai, meu pai 

era ufólogo doido daqueles que iam atrás. E ele falou não é o Peter Pan.	


Sarah: Seu pai deveria ser muito interessante.	
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Rita Lee: Minha mãe também era, sabe o que ela fazia, colocava o piano na calçada e 

tocava para as pessoas. Uma maravilha. Ela era linda e meu pai era horrendo, 

coitadinho, como era feinho. Então ela italiana linda, cantora e católica para xuxu e 

meu pai era americano, feio pra caramba, dentista e maçom. Então eu fui criada com 

um ping pong. E os dois foram fantásticos, mas meu pai era muito louco com esse 

negócio de disco voador. Eu chegava na escola e dizia que tinha visto um disco 

voador, e as crianças ficavam sem reação. E meu pai já dizia que não existia papai 

noel e dizia: mas é bom você saber que não existe papai noel. 	


Sarah: E o que você fala para Ziza hoje, a Izabella sua neta?	


[Aparece uma tarja explicando a família de Rita Lee: Rita Lee e Roberto de Carvalho 

têm três filhos: Beto, João e Antônio, e uma neta: Izabella, de 7 anos (filha de Beto 

Lee)].	


Rita Lee: Eu engulo, não desdigo, não vou estragar...	


Sarah: E o disco voador?	


Rita Lee: O disco voador a gente já viu juntas	


!
ATLÂNTIDA – Guilherme Arantes	


Guilherme Arantes: A música que eu mais gosto é Atlântida, essa é uma música 

viageira, progressiva dançante, é uma coisa que não existe. Poucas vezes se viu no 

mercado, é uma música de seis minutos, foi feita em 80, gravada em 81 no disco 

Saúde. É uma letra muito bonita, viageira. 	


Guilherme Arantes canta um trecho da música: Eu sou o pescador que parte toda 

manhã em busca do tesouro perdido no fundo do mar. 	


Isso é muito bem construído e esse tesouro perdido é mais do que a pesca, do que 

buscar, é um pescador que vai em busca de um sonho, de uma lenda. Então, acho isso 

lindo.	


Rita Lee: Ele viu um lado romântico sonhador. Eu sempre fui louca por Atlântida, 

coisas do meu pai também. E sempre viajei muito nessa ideia do território perdido, do 

elo, da coisa afundada no mar.	


Guilherme Arantes: Eu buscava um som para mim também, então essa música foi 

influência para o Lindo Balão Azul. Era o som que eu estava querendo fazer.	


Rita Lee: Fico feliz de ter inspirado um Lindo Balão Azul, achei legal. 	
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Sarah: Agora para mim que tenho trinta e quatro foi um máximo saber que ele 

escreveu Lindo Balão Azul, que foi tema da minha infância depois que ele ouviu a sua 

Atlântida.	


Rita Lee: Guilherme Arantes é um compositor maravilhoso, ele é muito legal, muito 

gente boa.	


!
PANIS ET CIRCENCIS – Wanderléa	


Wanderléa: A primeira imagem que me vem é do início, do meu primeiro encontro 

com a Rita. A Rita foi com o Sérgio e o Arnaldo fazer o programa Jovem Guarda e eu 

achei que ela fosse estrangeira porque eles cantavam as músicas em inglês e pelo Lee 

achei que eles fossem gringos. Depois tive muitos encontros com a Rita e nossa 

afinidade sempre foi o Rock’n’Roll.	


Rita Lee: Na Jovem Guarda os Mutantes foram barrados no baile, porque aquela 

formação dois meninos e duas meninas já existia, Erasmo, Roberto e Wanderléa, 

então a gente foi parar no programa de Ronnie Von, que era o pequeno príncipe. Nossa 

foi uma fase maravilhosa.	


!
MENINO BONITO – Wanderlea	


Wanderléa: Aliás, é uma coisa que me marcou muito, esse nosso início de vida. A Rita 

teve um filho muito próximo do filho que eu perdi e ela tinha gravado o Menino 

Bonito e eu quis regravar, ficou muito marcante.	


Wanderléa canta um trecho da música Menino Bonito: Lindo! E eu me sinto 

enfeitiçada/ Correndo perigo/ Seu olhar/ É simplesmente lindo.	


Wanderléa: E essa é uma música que me marca muito. Eu nunca contei isso para a 

Rita, mas ela deve ter percebido, porque foi mais ou menos na mesma fase, na mesma 

época.	


Sarah: Você sabia que essa música representava tanto assim para ela, que ela quis 

gravar em homenagem ao filho?	


Rita Lee: Não sabia, que maravilha vindo de Wanderléa isso, dela pegar uma música 

minha e interpretar a dor que ela estava sentindo. Uma música para cima de um 

menino lindo. Ah! Que amor, eu adoro ela. A Wanderléa é uma inspiração para mim, a 

Wanderléa é muito do bem, é uma pessoa iluminada.	
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SARAH FINALIZA A ENTREVISTA	


!
Sarah: Muito legal ouvir você, é muito bom.	


Rita Lee: Eu adorei ter vindo.	


Sarah: Ser espectadora disso, eu, a equipe, telespectador é muito gratificante. Então 

obrigada mesmo!	


Sarah se emociona e chora	


Ao aparecer os créditos, tem um áudio da Sarah falando da emoção que foi produzir o 

programa e diz que é a primeira vez que ficou assim no programa Viva Voz.	


E termina o programa.	


!
!
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!
Anexo 2	


Entrevista Sarah Oliveira	


Relação de Sarah com a música e a televisão	
!
Duas coisas, a música por conta dos meus pais eles sempre ouviram muito 

rock, muita MPB, e eu cresci ouvindo Roberto Carlos, Paulinho da Viola, Bob Dylan, 

Beatles, Stones, Chico Buarque e tal. E eu fui indo atrás, eu lembro que quando a 

Marisa Monte estourou eu tinha 12, 13 anos e daí minha mãe tinha um paciente que 

gostava muito de Marisa Monte e ela começou a comprar os vinis e eu amei. Mas eu 

também descobri coisas por minha conta, comecei a ir atrás, tipo Lenine eu descobri 

sozinha porque eu adorava e eu ouvia sempre muita música.	


Eu sempre quis fazer Rádio e TV e eu acho muito difícil que um adolescente 

com 16, 17 anos tenha que escolher pelo resto da vida e é muito complicado isso. Eu 

acho que nos três primeiros anos deviam ser básico, você trabalhar na área até você  

definir o que quer. Mas eu tive a sorte de saber que sempre quis jornalismo televisivo 

e tinha o curso de Radio e TV. O meu colégio era super elitista, super rígido e rolou 

preconceito com os professores porque eu iria prestar Radio e TV e não Jornalismo, 

na verdade a maioria prestava Direito, Administração e Engenharia. Eu adorei o curso 

de Rádio e TV, eu sempre quis ser uma comunicadora e eu acho que através da 

música você se comunica também. Então talvez seja por isso que eu sempre gostei de 

música, não só por causa da dança, eu fiz balé minha vida toda, então você fica com a 

musicalidade mais aguçada, o balé te da mais musicalidade, os compassos, a 

coreografia para você entrar na melodia. 	


Na época que eu comecei a fazer faculdade a MTV estava no auge e eu não 

tinha dúvida, eu queria trabalhar na MTV, então eu estava estudando para trabalhar na 

MTV. Com 17 para 18 anos eu comecei na Rádio 89 FM, me apaixonei pelo universo 

da rádio, porque rádio você põem a mão na massa, tudo é pra ontem, tem muita 

urgência em tudo, você faz mil coisas e você aprende mesmo a editar, e no meu caso 

eu tinha uma voz boa, então fiz curso de locução, fazia locução para a rádio. E você 

aprende a mexer, a fazer entrevista, a fazer pauta, pesquisar, eu aprendi tudo na rádio 

junto com a faculdade e o estúdio da 89 FM era muito bom, e era uma rádio rock e eu 

sempre gostei de rock, também aprendi sobre rock na rádio, a importância do 

Sabbath, do AC/DC, conheci outra bandas, como The Black Crowes na rádio. Isso me 
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deu base, eu gostava muito do grunge dos anos 90, mas não conhecia o que vinha 

antes, conhecia os anos 70 por causa dos meus pais, Stones e Beatles só. E não o 

metal, não que eu ouça metal minha vida inteira, mas a importância do metal 

melódico, essas coisas eu fui aprendendo na rádio e porque eu gostava, sempre gostei 

de música e comunicação e daí eu fui fazer um trabalho para 89 FM, cobrir um 

festival e eu conheci o pessoal da MTV. E o meu chefe da 89 FM descobriu que 

estavam precisando de repórter e me indicou para MTV. Fui para a MTV fiquei seis 

meses como repórter, depois fui pro Disk para substituir a Sabrina Parlatore e fiquei 

direto, depois a Globo me chamou e eu fiz o Vídeo Show por quatro anos, e quando 

fecharam o núcleo de São Paulo do Vídeo Show eu não estava querendo morar no 

Rio, estava fazendo pós-graduação e também já tinha tido a ideia do Viva Voz, 

inclusive apresentado para o Fantástico como quadro e lá na Globo me orientaram a ir 

para o GNT, porque eles falaram que o Viva Voz seria um programa e não um quadro e 

no GNT. Conseguimos patrocínio e o programa se chamou Conexão Direta, e depois 

voltou ao original Viva Voz e entrou na grade.	


!
Idealização do Viva Voz	


!
Eu sempre gostei de entrevistar as pessoas, de mergulhar no universo do outro 

e os talk shows sempre me interessaram, mas já tinha muito talk show e eu queria 

fazer um que mexesse com o imaginação do telespectador e que trouxesse essa 

conversa, fizesse essa ponte entre o telespectador, o anônimo na rua e o artista. E que 

eles conversassem através da minha mediação, então foi daí que veio a ideia das 

pessoas falarem a imagem que eles tem daquele artista, mas não uma coisa leviana, 

tipo eu acho que ele é legal, através das locações especificas. Essa ideia de locação foi 

do Esmir Filho, meu irmão, que eu acho que é a grande sacada do Viva Voz, porque ir 

na rua e perguntar o que você acha da “Silvana” isso já deve ter vários programas 

assim. A minha ideia original não era perguntar o que você acha do artista, mas sim 

afirmações, qual é a tua memória desse artista e se ele tivesse aqui [locações] ele 

estaria fazendo o quê. Mas dai o Esmir teve a ideia das locações mais loucas que tiver 

e a gente foi em muitas locações, porque a gente ficou na grade no segundo semestre 

de 2010, primeiro semestre de 2011, segundo semestre de 2011, primeiro de 2012, 

segundo de 2012, primeiro de 2013, fora o Viva Voz Verão. Foram seis temporadas, 13 
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episódios por temporada, e cada episódio quatro locações, foram centenas de 

locações. 	


!
!
Relação com a Rita Lee	


!
Na época da Rádio 89 eu não tinha entrevistado a Rita Lee, tinha ido em 

vários shows, obvio que eu trabalhei na rádio rock e a Rita Lee é a maior roqueira do 

Brasil, Wanderlea começou com o rock, mas era um rock mais jovem guarda, e a Rita 

veio mais com esse rock dos Mutantes, enfim. Então na 89 eu tive aula, eu aprendi a 

importância dos Mutantes, porque até então eu cantava lári, lári, porque meu pai 

cantava, mas eu não sabia quem eram os Mutantes, a transgressão que eles trouxeram, 

como é que foi o Festival, a psicodelia toda na música. Eu nunca conversei com meus 

pais sobre o Festival de 68 e daí na 89 veio um pouco isso. Depois na MTV veio um 

pouco mais e eu fui procurando. Na MTV eu apresentei o Luau MTV com a Rita, e foi 

muito legal porque ela foi muito generosa, foi muito doce e eu já tinha uma relação 

com o Beto Lee, filho dela, relação assim de assistir o Disk, ia em shows e encontrava 

ele. Depois do Luau o Roberto de Carvalho me convidou para apresentar o MTV Ao 

Vivo Rita Lee e tinha que ter um VJ para apresentar e ele pediu para MTV que fosse 

eu, falou que a Rita queria, então eu fui lá e apresentei. Mas eu sempre tive muito 

pudor com a Rita, obvio que eu ficava lisonjeada com o convite, mas sempre fui super 

respeitosa, eu ia lá e ficava quietinha, não ficava gritando, até hoje eu sou assim com 

ela, aquela coisa do carinho, de abraçar, de mandar uma flor para agradecer. Porque eu 

acho ela muito incrível, acho que ela representa muita coisa, eu acho emocionante o 

que ela representa para todas nós mulheres. Ela tem um feminismo que respeita os 

homens também e isso é bonito, uma coisa que não é de gêneros, ela está muito em 

outra. Depois que eu apresentei o Ao Vivo eu fui para o Vídeo Show e teve um 

aniversário do Groisman, uma festa no auditório do Ibirapuera e tinha show da Rita e 

a Rita não estava dando entrevista, ela falava que não ia dar. E ela estava no camarim 

e a gente é ingênuo quando é novo e é bom isso, a ingenuidade protege a gente, a 

gente faz as coisas com a verdade e depois você não acredita que fez isso. Eu toquei 

na porta e falei fala que sou eu, como se eu fosse muito importante, fala que é a Sarah 

que era da MTV e aí ela respondeu: para a Sarinha eu dou entrevista até no banheiro. 
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E ela deu no banheiro, ela quis gravar sentada no vaso sanitário e a gente fez foi no ar 

na Globo, eu batendo na porta e ela no banheiro, mas a gente conseguiu e foi super 

legal. E daí sempre foi isso, essa coisa de tentar com ela esse projeto do GNT, o Viva 

Voz, fiquei tentando muito, mandava e-mail para o Roberto, falava para os meninos: o 

Viva Voz quer fazer um programa com a sua mãe, as pessoas só falam das músicas 

dela que está na memória afetiva e mandava para eles o link do programa com o Gil, 

com a Gal e nada. E aí um belo dia o Roberto me assistiu com a Marilia Gabriela e 

me disse estou aqui com a Rita assistindo você com a Marilia Gabriela, que demais. E 

ainda bem que eu tinha esse contato com o Roberto porque a Rita não vai ficar te 

mandando e-mail. Aí chegou um dia que chegou um e-mail, a temporada já tinha 

acabado, a gente não estava no ar. É incrível essa história, a gente não estava no ar, a 

temporada tinha acabado e não tinha como gravar. O GNT pagou pela aquela 

temporada e acabou, só a próxima depois. As gravações terminaram em abril e ele 

mandou um e-mail falando: tudo bem, Sarinha, a Rita topou, pode ser semana que 

vem? A gente não tinha nada preparado, não tinha ido para as pessoas captar, porque 

eu não posso ir gravar  com as pessoas sendo que a Rita não tinha aceitado ainda, eu 

não sou a Globo, a Globo que tem dinheiro para ir gravar fazer uma puta produção e 

ficar esperando o artista, fora também que iria ficar velho. Aí eu falei a semana que 

vem não da, mas daqui duas semanas da. Cara, em duas semanas a gente produziu 

aquele especial, a gente gravou todos os dias até conseguir as melhores histórias. 

Porque não tem produção, a gente não fica ligando para fã da Rita Lee, você não ficou 

sabendo.  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!
Modelo do Viva Voz	


!
No Viva Voz de música não é locação, é rua. Não usei a internet para fazer 

contato porque não tem retorno, jornalismo é rua. Teve uma só seleção de fonte que 

foi a escritora Ivana Arruda Leite, estava no ar o Viva Voz anterior e ela falou super 

bem do programa da Gal e eu falei para ela que íamos gravar com a Rita e ela falou 

que tinha um história com a música “Banho de espuma”. As vezes acontece isso de 

você estar gravando e as pessoas falaram que tem uma história.	


!
Seleção de fontes	


!
No caso da Rita foi um especial de uma hora, no caso a gente abriu a 

programação. O GNT foi lá e falou não tem como por do nada o Viva Voz da Rita Lee. 

A televisão tem uma grade de programação, então acabou o Viva Voz em março e não 

é daqui duas semanas vai ter outro e deu. A grade é toda programada, então a diretora 

do GNT super inteligente que ama a Rita, todo mundo ama a Rita, porque ela fazia o 

Saia Justa no começo de tudo e a diretora falou vamos fazer um especial do dia 

mundial do rock, ela é um ícone do rock, então vamos abrir a programação para ela. 

Para Rita você não diz não.	


!
Produção 	


!
Foi uma loucura, porque a gente trabalhou muito. Eram quatro blocos, um 

especial de uma hora, cinquenta minutos de arte e dez de comercial. Tinha que ter três 

histórias por bloco, o último bloco eram os artistas, então tínhamos que ter nove 

histórias boas, para ter nove histórias boas tem que gravar umas 35 histórias, e para 

você gravar 35 histórias para ter nove histórias incríveis tem que gravar muito e para 

ter todo o tipo de sotaque também. Sempre vou nas gravações com anônimos até hoje 

nas gravações do Calada Noite. Se você não for as pessoas acham que estou lá só com 

os artistas, recebo o material e vejo com o artista, não, não da. Tem que selecionar 

junto. Tem histórias loucas, tem histórias emotivas, tem histórias que as pessoas não 
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sabem direito explicar o porquê, porque a música, as vezes, não tem uma explicação 

racional, então a pessoa não consegue verbalizar o sentimento. Tudo é muito bonito. 	


!
Locação da entrevista	


!
A gente perguntou onde seria e o Roberto falou vamos fazer aqui no Morumbi, 

uma vez ela tinha feito uma entrevista quando ela divulgou o Acústico, ela fez com o 

Edgard Piccoli e ela tinha dado uma entrevista na casa dela no Morumbi. A gente 

chegou lá e estava a netinha dela, estava o João, o Beto. Todo mundo veio falar 

comigo. Foram duas horas e meia de entrevista, eu fiquei até meio mal porque estava 

demorando muito e a gente aproveitou que estava com a Rita e fizemos o Viva Voz e o 

Na Trilha da Canção. E a gente teve que convencer ela a assinar as duas autorizações, 

porque o Na Trilha da Canção é um documentário, e ela entendeu tudo e adorou. A 

gente queria aproveitar falar com a Rita, duas horas e meia porque era muito material. 

Ela queria muito participar de tudo, ela estava cansada no final. Uma pessoa que 

nunca da entrevista. Ela fala assim na gravação: eu estou aqui porque falei que agora 

que a Hebe morreu eu só vou dar entrevista para você. Só que eu pedi para tirarem da 

edição, porque fica muito “assim”. Chorei de emoção e até justifica porque eu choro 

de emoção, eu choro de emoção por tudo, porque no final eu não estava acreditando 

que ela me deu essa entrevista e deu certa. E tudo que ela falou, falou sem pudor. Ela 

falou dos Mutantes, da Elis Regina e isso é uma relíquia para o futuro, é um registro 

muito bonito, fiquei muito agradecida, fiquei super emocionada. Só de falar agora me 

da uma emoção.  E ela se doou tanto ficou duas horas e meia com a nossa equipe. 

Porque tem gente que não gosta de dar entrevista e a gente tem que respeitar, por 

exemplo, Malu Mader não gosta de dar entrevista, ela é minha amiga e ela nunca fez 

o Viva Voz, mas fez o Calada Noite, ela se envolveu tanto no Calada que no dia 

seguinte ela ligou e pediu para gravar uma cenas ela andando de carro à noite. Então 

quando a pessoa se propõem em fazer, ela faz da melhor forma. Ela tem o direito de 

não querer falar muito, sempre respeitei artista que não quer falar muito. O Chico 

Buarque ele é tímido, ele tem pânico, ele odeia dar entrevista. Fora que as pessoas 

distorcem tudo que os outro falam. A gente tem o maior cuidado na edição, deixar 

sempre o melhor, porque as vezes o artista se empolga e fala o que não deveria, daí 

você tira. Tem coisas que não pode expor tanto, mas as pessoas não tem isso. E eu 
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acho que essa geração vai melhorar muito no jornalismo, porque está triste o negócio. 

É muito baixaria.	


Pós-edição do programa	


Eu aprovo a montagem, mas não fico fazendo corte, porque o diretor faz isso, 

mas eu aprovo a montagem. 	


!
A diferença de fazer um programa sobre a Rita	


O programa da Rita é especial porque foi o único que teve uma hora de 

duração e porque não se tem registro de entrevista dela na TV. 	


!
Entrevistar Ídolo	


Existe uma emoção maior, eu não fico nervosa, eu fico emocionada. Mas na 

hora você foca naquilo. Eu fico muito focada naquele momento, estou muito ali que 

não tem mais nada do lado. O ruim é se aquele teu ídolo não está te doando aquilo que 

você precisa, aí é difícil e pode me deixar nervosa, mas eu nunca tive esse problema. 

As pessoas que eu mais admiro elas sempre se doaram na entrevista. Então, não é que 

eu abri a porta e entrei, elas deixaram eu entrar, elas me convidaram para entrar, por 

isso que eu acho que isso é gostoso. Desde a MTV, o Michael Stipe do R.E.M. 

também a mesma coisa porque eu amo! amo! e era um cara para ser uma entrevista de 

dez minutos e ele deu 40 minutos de entrevista e virou um especial da MTV, um cara 

também que se doou, se sentiu à vontade. Então, tem gente que até nem admiro muito, 

mas é mais difícil para dar entrevista. 	


!
Memória Afetiva	


Eu tenho várias, uma delas é Viagem ao fundo de mim, outro dia colocamos no 

episódio Calada Noite, em um episódio com a Débora Falabella, e eu não ouvia essa 

música faz tempo e eu fiquei super emocionada, porque é tão linda. E a outra que eu 

amo é Coisas da vida. Todo mundo tem uma história com a música e não precisa falar 

bem, a música é uma forma de se comunicar e eu acho tão bonito de a gente por isso 

em televisão, porque na televisão é mais democrático, o cinema tem uma coisa mais 

rebuscada, a televisão é democrática porque tem todos os tipos de público, então é 

muito bonito qualquer tipo de público falar de uma música.	
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