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Edu Lobo usa rigor melódico na criação 
de suas composições

O apurO de um

Cultur a

eram 3 hOras da madrugada quando o compo-
sitor paulo César pinheiro acordou com um telefonema 
em sua casa, no rio de Janeiro. ao atender, ouviu a voz 
aflita do parceiro edu Lobo, que pedia um retoque na letra 
“dos navegantes”. edu gravava a canção em estúdio nos 
estados unidos e, meticuloso, queria mudar uma palavra. 
“além de ser um dos maiores melodistas que conheço, 
ele faz letras melhor do que muito letrista famoso. Não 
precisava ter me acordado”, conta. “Não me lembro disso. 
mas é bem a minha cara mesmo”, rebate edu, vencedor 
do prêmio FCW de Cultura 2016, no valor de r$ 300 mil, 
concedido pela Fundação Conrado Wessel.

uma das faixas do álbum Corrupião, de 1993, “dos na-
vegantes” foi regravada e deu nome ao novo Cd de edu, 
lançado em maio de 2017. em suas turnês ele tem cantado 
mais do que tocado violão em razão de uma lesão na mão 
esquerda causada por duas quedas. Quando não está na 
estrada, edu gosta de passar o tempo em casa, no bairro de 
são Conrado, no rio, ouvindo música clássica enquanto 
acompanha os compassos na partitura. ele fala apaixona-
damente de pelos menos seis compositores: Igor stravinsky lé
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casa, no rio: gosto 
também pela 
música clássica
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(1882-1971), gustav mahler (1860-1911), 
Claude debussy (1862-1918), maurice ravel 
(1875-1937), sergei prokofiev (1891-1953) e 
heitor Villa-Lobos (1887-1959), que consi-
dera inovadores. discursando sobre mahler, 
cita a infância do austríaco em terras tche-
cas, ao som de canções folclóricas e marchas 
vindas de um acampamento militar perto 
de sua casa, que depois seriam recicladas em 
sinfonias. a admiração esconde um paralelo 
com a história do próprio edu.

eduardo góes Lobo, de 74 anos, é carioca 
filho dos pernambucanos maria do Carmo 
e Fernando Lobo. durante as férias esco-
lares passava os verões no recife, na casa 
dos tios, na qual observava os vendedores 
ambulantes cantando seus pregões para 
vender produtos nas ruas. “Cada um tinha 
um refrão mais lindo que o outro. ainda me 
lembro de um que era: ‘Chora, menino, pra 
comprar pitomba’”, cantarola o músico que, 
como mahler, usa em suas criações temas 
populares. “Quando iniciei minha vida ar-
tística, eu queria fazer a música que ouvia 
do tom Jobim, do Carlos Lyra, do Baden 
powell. Queria ser daquela turma da Bossa 
Nova, mas sabia que o que fazia não che-
gava perto”, conta. “então, decidi arriscar 
algo diferente e comecei a criar melodias 
com a quinta diminuta nordestina”, diz 
ele, referindo-se a um elemento da escala 
musical usado em improvisação de vários 
estilos, como na música que se faz no Nor-
deste do Brasil, na Índia e no jazz.

Foi cantarolando como os ambulantes 
recifenses que ele compôs “Borandá” (1963) 
e “No cordão da saideira” (1967), entre ou-
tras. depois, mudou o método, passando ao 
piano. “Fazer a melodia usando os dedos no 
piano é completamente diferente do que 
com o violão acompanhando a voz”, explica. 
“eu jamais teria conseguido fazer “Beatriz” 
[1982] cantando. aqueles intervalos entre 
as notas é o dedo que encontra no piano. ”

Não é coincidência que a faixa mencio-
nada esteja no álbum O grande circo místico, 
uma parceria com Chico Buarque. Foi du-
rante a criação dessa obra, originalmente 
um balé do teatro guaíra, de Curitiba, en-
cenado em 1983, que o piano ganhou im-
portância. antes, entre 1969 e 1971, edu 
morou em Los angeles, estados unidos. Lá 
estudou durante alguns meses com o com-
positor de trilhas para cinema Lalo schifrin, 
cujas aulas, admite, não foram bem apro-
veitadas: “eu não estava preparado para 
aquele curso”. a residência de dois anos nos 
estados unidos rendeu, no entanto, outros 
frutos. além de aulas de orquestração com 
albert harris (1916-2005), participou do 
disco From the hot afternoon (1969), do sa-
xofonista paul desmond, em Nova York.

“edu Lobo foi um dos primeiros compo-
sitores brasileiros da geração dos anos 1960, 
portanto ligado à vertente pós-Bossa Nova, 
que começou a produzir música utilizando 
e estilizando elementos da cultura popular 
brasileira, vide ‘ponteio’ ou ‘Cirandeiro’ 

menino no  
colo da mãe, 
maria do 
carmo lobo
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O primeiro balé foi Jogos de dança, em 
1981. a companhia curitibana gostou e pe-
diu outro. O compositor sugeriu incluir can-
ções no seguinte e ele convidou Chico Buar-
que para escrever as letras. Nasceu, assim, o 
que hoje é considerada uma obra-prima da 
música popular por críticos e estudiosos, 
O grande circo místico, encenado em 1983.

Nas composições para os balés, o traba-
lho do músico é considerado primoroso. 
“em O grande circo místico, O corsário do 
rei [1985] e Dança da meia lua [1988] obser-
vamos um apuro melódico que é típico de 
quem estudou muito”, afirma Vilela. “as 
notas que se sucedem na melodia são mi-
limetradas, ou seja, cada uma delas é esco-
lhida após ser cuidadosamente pensada. 
esse apuro deixa a melodia cheia de precio-
sismos, com notas inusitadas que a fazem 
mais bonita e diferenciada.”

edu tem como aliada a tecnologia. um 
bom exemplo disso ocorreu em 2010, na 
composição de um frevo orquestral para uma 
turnê internacional da Orquestra sinfôni-
ca do estado de são paulo (Osesp). “recebi 
a encomenda e comecei a trabalhar num 

[ambas de 1967, com Capinam], dentre ou-
tras”, comenta o violeiro Ivan Vilela, profes-
sor do departamento de música da escola 
de Comunicações e artes da universidade 
de são paulo. O musicólogo ricardo Cravo 
albin, autor do Dicionário Cravo Albin da 
Música Popular Brasileira, completa a aná-
lise de Vilela: “edu trouxe para os festivais 
de música popular um resgate precioso da 
música de pernambuco. ‘arrastão’ [1964, 
com Vinicius de moraes] é a exacerbação 
pernambucana da matriz baiana de dori-
val Caymmi”, afirma. “a obra dele só tem 
paralelo com a de tom Jobim.”

BalÉS
edu gosta de trabalhar com encomendas. 
diz que precisa correr atrás das melodias, já 
que elas não chegam sozinhas. um período 
especialmente produtivo foi quando com-
pôs para o balé do guaíra, nos anos 1980. 
“eu acordava com os personagens na cabeça 
e sabia o tipo de música que cada um deveria 
ter. Ficava procurando a melodia até achar. 
era uma delícia. hoje acordo e não tenho 
música para fazer. Fazer para quê?”

Premiação de 
“Ponteio”, em 
1967: marília 
medalha,  
chico buarque,  
edu lobo  
(com violão) e 
roberto carlos 
(da esq.  
para a dir.)
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frevo-ventania. É um tipo de frevo que vai 
a mil por hora, com andamento mais rápi-
do. Como não tenho técnica de piano, eu 
usava o programa de computador Finale 
para escolher nota por nota devagarzinho e 
depois fazia a simulação com o tempo ace-
lerado”, conta. Quando a Osesp estreou o 
frevo, arthur Nestrovski, diretor artístico 
da orquestra, avisou ao público que o com-
positor estava presente. “achei que iriam 
me rejeitar, porque eu não pertencia àquele 
meio. em vez disso, aplaudiram bastante. 
Foi uma emoção”, conta edu. 

EStrEIa
as cortinas do picadeiro musical se abriram 
para edu em 1961, e o mestre de cerimônias 
foi Vinicius de moraes (1913-1980). O poeta 
encontrou o jovem de 19 anos, então estu-
dante de direito da pontifícia universidade 
Católica do rio de Janeiro, numa festa em 
petrópolis (rJ). “Conheci o Vinicius e toquei 

para ele. uma hora, ele me perguntou: ‘Vo-
cê não teria um sambinha sem letra?’. Foi 
uma sorte”, relata edu. “eu tinha um samba 
legalzinho, o ‘só me fez bem’. ele então me 
perguntou, ‘eu poderia fazer a letra agora?’. 
Quando acabou, guardei o papel dentro da 
meia, com medo de perder”, recorda-se.

apenas dois anos antes, o pai de edu vi-
nha se aproximado dele. antes disso, nin-
guém na família sequer falava de sua exis-
tência. Fernando Lobo (1915-1996) havia 
se separado de maria do Carmo antes de 
edu completar 1 ano de idade e ido morar 
nos estados unidos. a possível influência 
musical de Fernando, jornalista, radialis-
ta e compositor – autor de sucessos como 
“Chuvas de verão” (1949) –, é considerada 
nula por edu. “minha vida musical começou 
com Vinicius e, antes disso, com as visitas 
quase diárias à casa do pianista Luizinho 
eça”, afirma edu, pai de mariana, Bernardo 
e Isabel. Os três são fruto do casamento com 
a cantora Wanda sá, de quem é separado.

edu gravou o primeiro compacto duplo 
em 1960 com quatro composições suas, todas 
ligadas à Bossa Nova. a proximidade com o 
Centro popular de Cultura e a amizade com 
os cantores e compositores sérgio ricardo, 
João do Vale (1934-1996), Carlos Lyra e com o 
cineasta ruy guerra o levaram a canções com 

No alto, com 
vinicius de 
moraes (centro) 
e o governador 
adhemar de 
barros na 
premiação de 
“arrastão”, em 
1965. abaixo, 
com Nara leão, 
no mesmo ano
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temáticas mais sociais. em 1963 fez a trilha 
do musical Arena conta Zumbi, em parceria 
com gianfrancesco guarnieri (1934-2006) e 
augusto Boal (1931-2009). em 1965, ganhou 
o festival da tV excelsior com “arrastão”, 
interpretada por elis regina. Na época ele já 
havia abandonado o curso de direito no ter-
ceiro ano. em 1967, venceu o festival da tV 
record, com “ponteio” (1967, com Capinam). 

hoje edu sente falta de Jobim (1927-
1994), outro de seus grandes parceiros. “a 
primeira vez que vi o tom foi no bar espla-
nada, no rio, quando ele apareceu cheio de 
partituras, que eram da ‘sinfonia da alvo-
rada’. aquilo me impressionou: eu nunca 
tinha visto um compositor popular escrever 
sinfonia”, lembra ele, que gravou o álbum 
Edu & Tom, Tom & Edu, em 1981. a ideia 
era fazer um disco de 12 faixas, cada uma 
com um artista diferente. O produtor foi o 
aloysio de Oliveira (1914-1995) e decidiram 
começar com Jobim. “a gravação foi rápida. 
Quando acabou, tom falou para o aloysio, 
‘mas é só isso? eu queria fazer mais’”. O aloy-
sio percebeu o que tinha em mãos. “ele ligou 
para um executivo da gravadora e avisou 
que o disco que haviam pedido não ia mais 

acontecer, mas eles receberiam outro muito 
superior. esse disco foi das melhores coisas 
da minha vida”, lembra.

a comparação com Jobim é um lugar co-
mum entre os admiradores e amigos de edu. 
para o letrista e parceiro aldir Blanc, ele é o 
melhor compositor do país. “É vergonhoso 
que não tenha o reconhecimento que 
merece, por ter a mesma importância de 
Villa-Lobos, Camargo guarnieri [1907-
1993], radamés gnattali [1906-1988] e 
tom Jobim”, critica. 

O saxofonista mauro senise, que partici-
pa do Cd Dos navegantes, destaca a “assina-
tura musical” de edu, isto é, a característica 
que determinadas músicas têm de revelar 
sua autoria. “eu, como intérprete, obser-
vo com admiração as divisões [métricas da 
música] que ele faz, a forma como antecipa 
uma nota do acorde”, diz senise. para Ivan 
Vilela, edu demonstra rigor ao compor. 
“Vale observar o detalhamento de ‘Choro 
bandido’ [1985] ou ‘Beatriz’. além de um 
grande compositor, possui um apuro técni-
co na elaboração de suas canções que poucos 
alcançaram”, conclui o músico e pesquisa-
dor de música. n

Com as filhas 
isabel (à esq.), 
mariana e o 
filho Bernardo 
no início  
dos anos 1990
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