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RESUMO 

 

 

SANTOS, Scheyla Tizatto. Nas Manhãs do Sul do Mundo: Música e cidade na produção do 
grupo Expresso Rural (1980-2012). Florianópolis, SC, 2013. 138 f. Dissertação (Mestrado em 
História – Área: História do Tempo Presente). Programa de Pós-Graduação em História, 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
 
Esta dissertação é um estudo sobre as manifestações sonoras, poéticas e visuais do grupo 
Expresso Rural (1980 - 2012), através das interpretações, apropriações e ressignificações das 
temáticas: cidade, campo e juventude, em um período de transformações urbanas e 
demográficas iniciado em fins dos anos 1970 em Florianópolis/SC. A partir de então, cidade 
recebe novas cores e novos sons, as ruas são substituídas por avenidas provocando a 
horizontalização da zona urbana e a verticalização da área central. A chegada de novos 
moradores promove a confluência de novas dicções e comportamentos, e, estes elementos do 
cotidiano se tornam inspiração para o conjunto da obra sonora do referido grupo musical, que 
tem a sua trajetória ligada à implantação das mídias televisiva e radiofônica em modulação 
FM do grupo RBS, filiado a rede Globo em Santa Catarina. Desta relação resultou o 
lançamento de cinco discos entre os anos de 1983 – 1993, quarenta canções autorais, e 
repercussão nos Estados do Rio Grande do Sul, Brasília, e Santa Catarina. A relação 
estabelecida com o tempo e o lugar, nas canções do grupo Expresso Rural nos coloca em 
acesso com a história da música popular em Santa Catarina, mas também com os sentimentos 
e realidades compartilhados de uma época. Experiências passadas, prolongadas no tempo pela 
lembrança daqueles que partilharam e se identificaram com suas produções audiovisuais.  
 

Palavras-Chave: Expresso Rural; História e Canção; Canção; História da Música em Santa 
Catarina;  
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ABSTRACT 

 

 

SANTOS, Scheyla Tizatto. South Mornings of the World: Music and city in the production 
of the group Expresso Rural (1980-2012). Florianópolis, SC, 2013. 138 f. Thesis ((Mestrado 
em História – Área: História do Tempo Presente). Programa de Pós-Graduação em História, 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
 
This thesis is a study of the manifestations sound poetic and visual group Expresso Rural 
(1980 - 2012), interpretations, appropriations and redefinition  of themes: city, countryside 
and youth in a period of demographic and urban transformations initiated in the late 1970 in 
Florianópolis / SC. From then on the city receives new colors and new sounds, the streets are 
replaced by boulevards distribution of areas the urban and the vertical integration the central 
area. The arrival of new residents promotes the confluence of new pronunciation and 
behaviors and these elements of quotidian become inspiration for the whole work sound of 
that music group which has its history linked to the presentations under of  television media 
RBS group, affiliated to Globo in Santa Catarina. This relationship resulted in the release of 
five albums between the years of 1983 - 1993, forty copyright songs, and reaching on the 
states of Rio Grande do Sul, Brasilia, and Santa Catarina. The relationship established with 
time and place in the songs of the group Expresso Rural puts us in access to the history of 
popular music in Santa Catarina but also with the feelings and realities shared at a time. Past 
experiences prolonged time in the memory of those who heard and identified with the songs. 
 
 
Keywords: Rural Express; History and Song, Song, Music History in Santa Catarina; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura1  Selo do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo ............................................................52 

Figura 2  Selo do disco Certos Amigos....................................................................................54 

Figura 3  Selo do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo-lado A................................................56 

Figura 4  Selo do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo-lado B................................................73 

Figura 5  Cartaz do Show Nas Manhãs do Sul do Mundo........................................................89 

Figura 6  Cartaz do Show Nas Manhãs do Sul do mundo Jornal.............................................90 

Figura 7  Capa do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo..........................................................92 

Figura 8  Detalhe da Capa do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo .......................................94 

Figura 9  Capa do disco Déjà Vu – Crosby, Stills, Nash e Young ..........................................96 

Figura 10  Detalhe da Capa do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo......................................97 

Figura 11  Contracapa do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo .............................................99 

Figura 12  Encarte original do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo ....................................102 

Figura 13  Ilustração música Tom Natural.............................................................................105 

Figura 14  Zé Buscapé – Hanna-Barbera ...............................................................................106 

Figura 15  Ilustração música Nas Manhãs do Sul do Mundo ................................................107 

Figura 16  Chilly Willy Universal picture .............................................................................108 

Figura 17  Ilustração música Meu Amor por um Hot-Dog ....................................................111 

Figura 18  Ilustração música Sol de Sonrisal .........................................................................113 

Figura 19  Ilustração música Flodoardo.................................................................................115 

Figura 20  Ilustração música Flodoardo versão I....................................................................117 

Figura 21  Selo Flodoardo Censura .......................................................................................118 



 

 9 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1  Setlist Show de 25 anos............................................................................................31 

Tabela 2  Canções lado A - Nas Manhãs do Su do Mundo......................................................57 

Tabela 3  Setlist Show nas Manhãs do Sul do Mundo..............................................................69 

Tabela 4  Canções labo B - Nas Manhãs do Sul do Mundo.....................................................73 

Tabela 5  Ilustrações no encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo .............................103 

 



 

 10 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
 

CD – compact disc 
 
CIC – Centro Integrado de Cultura  
 
LP – longplay 
 
TV – televisão 
 
TAC – Teatro Álvaro de Carvalho  



 

 11 

SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO: ....................................................................................................................12 
 
 
CAPÍTULO I – Memória e Comemoração: Do show de 25 anos à trajetória do grupo 
Expresso Rural .........................................................................................................................22 
 
1.1 Entre notas e sons: Ao abrir as cortinas: Show, comemoração e Memória de 25 anos na 

música no cenário Catarinense............................................................................................22 
 

1.2 Da instrumentalização ao Ensaio: Dos acordes individuais às melodias coletivas.............35 

 
1.3 Rock Rural: A Canção na estrada entre o Planalto e o Litoral...........................................43 
 
 
CAPÍTULO II – "Na Vitrola" entre o som e o sentido...........................................................50 
 
2.1 Canções no disco: Considerações sobre a produção audiovisual do grupo Expresso 
Rural.........................................................................................................................................50 
 
2.2 Lado A: Entre registros e canções .....................................................................................55 
 
2.3 Lado B: Da premiação à censura....................................................................................... 72 
 
 
CAPÍTULO III – Entre Canções, Sons e Imagens ................................................................85 
 
3.1 O longplay como suporte: Por onde caminha a mensagem da canção ..............................85 
 
3.2 Onde se lêem as canções? Manifestações gráficas no suportes materiais..........................88 
 
3.3 Entre cifras, letras e traços: O encarte como suporte visual...............................................99 
 
 
Considerações Finais .............................................................................................................121 
 
Documentos pesquisados........................................................................................................126 
 
REFERÊNCIAS......................................................................................................................129 
 
ANEXOS................................................................................................................................133 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

INTRODUÇÃO 
 
 Na minha casa tinha piano, violão e acordeom, tinha televisão, mas tinha mesmo 

rádio, discos e fitas K7. Na minha casa tinha guitarras, cubos e pedais de distorção, tinha 

bateria. Neste conjunto de referências sonoras que a música embalou o nascer do dia ao 

trajeto até a escola. Ela estava no almoço, nas tardes de sono e nas noites de festa. Foi um 

ambiente em que a música funcionou como trilha sonora de vidas comuns, de pessoas que se 

reconheciam nas canções, e, essas, dos mais variados gêneros, do Rock Progressivo do Yes, a 

MPB de Elis Regina, passando pela música erudita das aulas de ballet.  

A experiência sonora vivenciada os anos de 1980, na região onde morei, nas 

proximidades do centro da cidade de Lages, Santa Catarina, repercutiu na formação de bandas 

de garagem1, na multiplicação das lojas de discos e instrumentos musicais, nos festivais de 

produção independente, nos shows de grupos de repercussão nacional ligados à emergência 

da Festa Nacional do Pinhão2.  

O contexto exposto contribuiu para a construção do objeto de pesquisa desta 

dissertação, haja vista que as experiências individuais como motivação à escolha de objetos 

de pesquisas, já são largamente aceitas por historiadores que se dedicam as questões do tempo 

presente (SIRINELLI, 1999, p. 79). Esse tempo que é também o tempo do historiador, de um 

passado que se prolonga sobre o presente, e deste presente que não cessa de fabricar o seu 

passado. Passado este, que somos convidados a lembrar, comemorar e porque não consumir?  

Para Huyssen, há um desejo predominante na sociedade contemporânea pela busca do 

passado e de uma cultura da memória que resulta na comercialização de “passados que nunca 

existiram” (HUYSSEN, 2000, p. 24), um passado imerso no processo cultural que se pretende 

unificado pelos usos da internet e dos satélites, dessa forma “fabricamos objetos e imagens a 

serviço do consumo e da conservação” (SARLO, 2005, p.96). Dessa forma, o tempo como 

fruto de uma sociedade midiatizada que produz novidades e obsolescência como duas faces 

do mesmo, de forma a desregular o “metrônomo” da história.  

 Assim, inscrever um objeto de pesquisa na História do Tempo Presente é considerar a 

sua permanência mediante o fluxo aceleração de um ritmo temporal, reconhecendo-a como 

um movimento de retorno ao acontecimento, ao político, as biografias e à memória, como 

também, um próprio exercício teórico e metodológico diante da compreensão do tempo 

histórico, sendo assim, “uma nova relação entre o cientista e seu campo de investigação” 

                                                
1 Jovens que aprenderam a tocar algum instrumento através do método de ensino tradicional ou de forma 
2A Festa Nacional do Pinhão é uma evento gastronômico e cultural realizado na cidade de Lages, no Estado de 

Santa Catarina. Disnponível em: <http://festadopinhao.com>. Acesso em 10 de setembro de 2012.  
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(CHAUVEAU; TÉTART. 1999, p.31.).  

Essa relação perpassa verticalmente o modo como o tempo histórico é percebido – 

“linear, acelerado, estagnado” (RICOEUR, 2010, p. 170) -, problema que segundo Ricoeur,  

talvez jamais tenha sido solucionado. Assim, uma maneira de perceber o tempo da história 

pode estar no trato com a memória, e esta, como um repositório da experiência vivida, para 

Ricoeur, “seria essa a mais elevada destinação da memória, não mais antes, mas depois da 

história.” (RICOEUR, 2010, p.170).  

Assim, a memória é produto do tempo e de um campo de experiência, que cabe 

também ao historiador com sua caixa de ferramentas, torná-la objeto inteligível ao 

conhecimento histórico. Para Rousso, foi à emergência da memória como elemento de difícil 

definição, que levou os historiadores a abandonar os padrões de produção do pensamento 

historiográfico e se afirmar como historiadores do tempo presente. (ROUSSO, 2006, p.93). 

 Dessa maneira, a história do tempo presente permite ao historiador uma diversidade de 

fontes, que se prolonga no “encontro com seres de carne e osso que são contemporâneos 

daquele que lhes narra às vidas” (CHARTIER, 2006, p.215), assim, a operação historiográfica 

realizada através da história do tempo presente passa a ser interpretada como vantagem, uma 

vez que “a capacidade de construir observatórios ajustados às suas preocupações, parece estar 

em condições de superar os entraves que limitam a investigação histórica.” (CHARTIER, 

2006, p.216.). Os entraves postos pelo autor como os casos que tange a dificuldade de acesso 

e escassez de fontes, a ausência de arquivos públicos, a incapacidade de inquerir testemunhas 

ou a burocratização no acesso a documentação.   

 Escrita, sonoras, orais, visuais. Ao pensar em fontes o tempo presente oferece ao 

historiador uma gama de possibilidades. As diversas maneiras de manusear uma fonte me 

remeteram a provocação de da musicóloga Heloísa Valente que convida os historiadores e 

demais pesquisadores da área de ciências humanas a pensar um “mundo que nos governa 

pelos ouvidos” (VALENTE, 2003, p.27.).  Desta forma, o objeto de pesquisa apresentado 

neste trabalho envolve esse órgão dos sentidos, os ouvidos. Quando a música entra em cena 

como um produto do tempo e dotado de historicidade, é fundamental transferirmos a atenção 

para o órgão dos sentidos que nos permite a escuta.  

Ao considerar a música como objeto de investigação da historiografia, vale observar 

as condições de execução, produção, circulação e performance, dessa forma, para além dos 

ouvidos, perceber as dimensões escritas, visuais e as produções de sentidos que envolvem a 

música como fonte de conhecimento histórico.   

 Exercitando a escuta da obra sonora do Expresso Rural, elenquei questões que 
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contribuíram para localizá-las no tempo, e torná-las inteligíveis à interpretação 

historiográfica. Dentre elas, foi necessário investigar o contexto no qual se deu a formação do 

grupo, a partir das seguintes inquietações: Como se apresentava o cenário musical em Santa 

Catarina? Quais as referências sonoras se fazem presentes nas composições do grupo? Qual a 

temática abordada nas canções? Qual a mensagem presente no disco Nas Manhãs do Sul do 

Mundo? Como a canção se apresenta quando extrapola sua dimensão sonora?   

 Esses questionamentos contribuíram para a elaboração desta dissertação que está 

articulada em três capítulos, nos quais, procurei perceber a mensagens das canções do grupo, 

a partir da análise contextual do suporte no qual ela foi registrada e sua permanência no 

tempo. Assim, em cada capítulo procurei utilizar um conjunto de fontes de natureza distintas, 

das memórias aos registros e desses às produções visuais.  

 Deste conjunto de fontes, as memórias, as canções, e os discos completam a tríade que 

serve como norteadora para a elaboração da dissertação que aqui apresento. Investigando a 

produção, a execução e a circulação da música popular urbana no contexto catarinense, a 

partir da experiência sonoras do grupo Expresso Rural, compreendendo estas manifestações 

como uma forma de acesso ao passado, que se desdobra do processo criativo à apropriação e 

usos cotidianos de sua temporalidade.  

Assim, ao pensar os sons do passado e as paisagens sonoras3 que eles sugerem, a 

produção da música, funciona assim, como uma “tradição inventada”4 que permeia ouvidos, 

corações e mentes em dimensões nacionais. Por esse fator, a música fez parte do cotidiano no 

Brasil, salvaguardado as especificidades regionais, em pelo menos todo século XX 

construindo trilhas sonoras e sinfonias que são repositórios de temáticas frutos de um tempo.   

Ao compreender que as produções musicais no Brasil estão relacionadas às 

especificidades regionais, que imprimem sua marca na sonoridade e na composição das 

canções, pretendo nesta dissertação refletir sobre as produções sonoras e visuais do grupo 

Expresso Rural, a partir do lançamento do disco Nas Manhãs do Sul de Mundo, a sua 

                                                
3Paisagem sonora é um termo elaborado por Murray Schafer (2001) que significa o ambiente sonoro. Essa noção 

será abordada ao longo deste trabalho. No livro Afinação do Mundo Schafer define que o ambiente sonoro 
“pode referir-se a ambiente reais ou a construções abstratas, como composições musicais e montagens de fitas, 
em particular quando consideradas como uma ambiente”. (SCHAFER, 2001. p.366.).    

4 Para Hobsbawn, existem tradições inventadas construídas e institucionalizadas, com ritos e símbolos bem 
definidos, cuja marca é o forte propósito de impor certos valores e a tentativa de criar laço com um suposto 
passado histórico utopicamente estanque, sem inovações, como se isso fosse possível. Esse “tipo” de tradição 
ainda lança mão de elementos antigos em cenários contemporâneos. Por outro, lado existem as tradições 
desenvolvidas em grupos fechados e ainda aquelas surgidas de maneira informal, bem com aquelas chamadas 
por Hobsbawm de genuínas, o tipo de tradição com velhos hábitos ainda conservados. Assim, a invenção das 
tradições é essencialmente um processo de formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, 
mesmo que apenas pela imposição da repetição. (HOBSBAWM, 1985, p.09). 
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trajetória e permanência no cenário catarinense, de sua emergência na década de 1980, e dos 

shows de comemoração de vinte e cinco anos do grupo musical no ano de 2007. 

O grupo Expresso Rural formado por Daniel Lucena (violão e voz), Zeca Petry (violão 

e voz), Volnei Varaschin (violão e voz), Paulo Back (baixo e voz) e Marcos Ghiorzi (bateria), 

músicos com aproximadamente vinte anos de idade à época, foram inspirados pelo contexto 

dos festivais estudantis realizados na Capital do Estado de Santa Catarina, cenário musical de 

expressão rock, composto por experiências musicais como do grupo Engenho, Banda de 

Neutrons, Ratones/Tubarão e Burn.  

Assim, da viola do interior à guitarra da cidade, da emissora de rádio à programação 

da televisão regional, a expressão rock passa a configurar como o ritmo de novidades, 

transformações e emancipações de uma juventude cada vez mais ligada aos processos de 

internacionalização cultural5. Tal expressão atribui novos tons de cor e sons no litoral 

catarinense com a realização de festivas da música como: o Palhostock (1974), na cidade de 

Palhoça/SC, o Camburock (1977) em Camboriú e Rock, Surf e Brotos (1978), na praia da 

Joaquina em Florianópolis/SC. Com texturas visuais e sonoras de uma estética flower power 

herdeira da contracultura woodstockniana.   

Presente nesse contexto a produção do grupo Expresso Rural, é compreendida como 

representante de uma sonoridade produzida no Estado de Santa Catarina, de um ambiente 

baseado no universo de sons que formam a uma paisagem sonora presente em Florianópolis e 

no Litoral catarinense na virada dos anos 1970 para os de 1980.  

O grupo Expresso Rural apresentou transformações em sua formação ao longo da 

trajetória de 1983-1993, período em que produziu cinco LP’s 6 . Estes lançamentos 

caracterizaram fases e temáticas específicas de cada disco. Da primeira formação apresentada 

anteriormente, apenas os músicos Volnei Varaschin e Marcos Ghiorzi participaram da 

gravação de todos os LP’s.  

Estiveram presentes no grupo os músicos, tecladista Márcio Corrêa (1984 – 1993), os 

vocalistas Norton Makowiescky e Maurício Cavalheiro (1988). A instabilidade dos músicos 

que fizeram parte do Expresso Rural repercutiram nas mídias imprensas, Zeca Petry (1984) e 

Daniel Lucena (1986) foram noticiados em conjunto de edições nos periódicos locais. Este 

último voltou à integrar o grupo para a gravação de Romance em Casablanca – último disco 
                                                
5 A respeito da noção de emancipação da juventude como uma camada social “autônoma”, é abordada por Eric 

Hobsbawm no livro Era dos Extremos, quando o autor pensa as transforações culturais ocorridas após a 
Segunda Guerra Mundial e que resulta no desenvolvimento de peculliaridades na cultura jovem “moderna” e 
na hegemonia cultural dos EUA na cultura popular.   

6Nas Manhãs do Sul do Mundo 1983, Certos Amigos 1985, Tubarão/Expresso 1987, Expresso Vivo 1991 e 
Romance em Casablanca 1993.  
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do grupo -, enquanto Zeca Petry da primeira formação, retoma suas atividades com o grupo 

em 2007.  

Reunidos para elaboração do show de comemoração de vinte e cinco anos, os músicos 

da primeira formação evocaram a produção de Nas Manhãs do Sul do Mundo, primeiro disco 

do grupo. Este fator motivou a escolha da análise presente nesta dissertação, uma vez que, o 

trabalho acadêmico é limitado pelo tempo da escrita, pelas questões de pesquisa e por uma 

coerência narrativa, optei por refletir sobre as produções sonoras e visuais do primeiro LP, 

percorrendo os caminhos feitos quando as canções exteriorizam o suporte no qual foram 

fixadas.  

Para além dos músicos que fizeram parte do grupo nestes dois momentos – 1983 – 

20077 -, outro fator que motivou o recorte analítico sobre a primeira obra, está presente na 

temática abordada nas canções que compõem o álbum musical. Haja vista que cada 

manifestação sonora é uma representação de seu tempo, e que diferentes contextos 

socioculturais reverberam de formas distintas no processo criativo das composições.   

Esta escolha foi realizada a partir do diálogo metodológico travado com historiadores 

que fazem uso da canção como objeto de pesquisa, como: Adalberto Paranhos, José Geraldo 

Vinci de Moraes, Márcia Ramos de Oliveira, Marcos Napolitano, e com suas reflexões me 

orientaram para o aporte de teóricos como, Murray Schafer, Paul Ricoeur, Paul Zumthor, que 

a partir de suas análises sobre música e memória embasam a discussão proposta quando a 

história se faz com objetos sonoros.  

Ao elencar essa tipologia de fonte é fundamental buscar reflexões com as demais áreas 

do conhecimento que fazem uso da música como produto de reflexão. Dessa forma, busquei 

nos trabalhos de Heloísa Valente, Luiz Tatit, José Miguel Wisnik, Simone Luci Pereira e 

Tereza Virgínia de Almeida, as interpretações possíveis e as abordagens sobre as canções e 

seus desdobramentos produção, execução, circulação e recepção.    

 O primeiro capítulo “Memória e Comemoração: Do show de 25 anos à trajetória do 

grupo Expresso Rural”, propõem uma discussão a partir dos desdobramentos das produções 

do grupo, na ressignificação da obra no show comemorativo. Assim, observei a formação do 

grupo com o contexto catarinense em diálogo como o cenário musical de expressão rock. Essa 

reflexão se desdobrou na temática presente nas produções do grupo como uma proposta de 

diálogo entre as noções de campo e cidade.  

                                                
7 Na gravação do primeiro disco Nas Manhãs do Sul do Mundo participaram: Daniel Lucena (voz), Zeca Petry 

(Cordas), Volnei Varaschin (Cordas), Paulo Back (Baixo) e Marcos Ghiorzi (Bateria). Músicos que elaboraram 
o show de vinte e cinco anos do grupo em 2007.  
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Dessa forma, busquei relacionar o contexto social dos músicos e as relações com o 

interior do Estado de Santa Catarina, fato que atribui a esses sujeitos uma característica 

migrante, e, um espaço de experiência que se prolonga na identificação musical do grupo. 

Neste capítulo, fiz uso de fontes de natureza audiovisual, mídias impressa, sonora, e virtuais, 

localizadas a partir do acervo na internet, como também os depoimentos coletados para esta 

pesquisa a partir da metodologia da História Oral, além das entrevistas disponíveis nos meios 

digitais.   

Para formar o corpus documental das fontes orais foram entrevistados músicos, 

publicitários, produtores e articuladores culturais, professores e estudantes, escolhidos a partir 

dos seguintes critérios: relação com o grupo, relação com as mídias, e relação de escuta  

musical em duas faixas etárias – dos contemporâneos à emergência do grupo em 1980 e de 

jovens na faixa dos vinte e cinco anos.  

Assim, a partir do exposto, vale considerar neste capítulo a relação música, memória e 

oralidade.  Para Valente, como os ícones de uma paisagem sonora, a música e a canção são 

álbuns de recordações audíveis pois, 
 
Observa-se que muitas das memórias pessoais são musicais e vêm de pronto à mente 
daquele que as recorda. Aliás, essa é uma das funções em que a música se mostra 
mais eficiente: o poder de carregar memórias! (VALENTE, 2002, p.06) 
 

A memória pessoal que nunca é de um indivíduo apenas, mas construída a partir de 

em um contexto familiar, social e regional (ROUSSO, 2006. p. 94), é compartilhada e ligada a 

uma relação temporal. Assim, pensar a música como objeto de conhecimento histórico do 

tempo presente, é também realizar uma análise que identifique a canção em relação à 

memória. Uma memória audível de perspectiva de mundo,  
 
Uma memória que recalca a história; não mais a busca das origens para desenvolver 
as potencialidades do devir, porém simples recordação do universo dos signos do 
passado que sobrevive no presente imutável. Cenas que se remetem mutuamente e 
não têm outros referentes senão os lugares de memórias, vestígios deixados no 
espaço de um passado percebido além das linhas de uma fratura intransponível. 
(DOSSE, 2001, p.79) 
 

Portanto, ao entender a música como suporte de uma mensagem sobre o seu tempo, e, 

sobretudo, sobre as permanências de um passado compartilhado pelo compositor e intérprete, 

é possível reconhecer a canção como portadores de memórias, assim como, desencadeadores 

de recordações e lembranças.   

As canções têm sua própria temporalidade, e neste aspecto se assemelha com a 

memória que é cambiente no interior de um tempo histórico cronológico, ou marcado por 
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acontecimentos. Sua proximidade está pautada em um tempo sem tempo. Para Traverso,  

 
La história y la memoria tienen sus próprias temporalidades que, repetimos, se 
entrechocam constantemente sin llegar a identificarse. La memoria es portadora de 
uma temporalidad cualitativa que tiende a poner em cuestión El continuum de la 
historia.(TRAVERSO, 2007. p. 80). 
 

Esta noção de temporalidade intermediada pelas tecnologias midiáticas foram 

entendidas por Rioux, “como o domínio dos media modernos do som e da imagem, depois as 

revoluções da informática e do multimédia impõem um tempo social sem duração...” 

(RIOUX, 1992), desta forma, uma memória da música brasileira é produzida através de seus 

aparatos midiáticos, sendo que, uma mesma canção pode ter vários suportes (vídeo, letra 

impressa, rádio e fonograma), pode passar por vários espaços sociais implicando em 

experiências culturais diversas, do show ao vivo para o ambiente doméstico, da roda de violão 

ao salão de danças, do um festival para a televisão.  

As manifestações sonoras são capazes de despertar sentimentos, lembranças, 

sensações de alegria ou tristeza. Estas produções que carregam memórias, encontraram um 

caminho para chegar até o indivíduo que as lembra, este caminho contou com a emergência 

da indústria do disco. 

Portanto, é necessário refletir sobre a relação entre a produção de música em disco, e 

nos demais suportes midiáticos à elaboração de Chartier para a história da cultura escrita. De 

maneira que não existe o texto fora do suporte ao qual lhe é dado a ler, assim, no contexto do 

século XX, da fonofixação, as canções midiatizadas são dadas a ouvir, ou seja, para escuta.  

Para Chartier, a “compreensão de um escrito, seja qual for, depende da maneira que 

ele chega à contemplação de seu leitor” (CHARTIER, 1991, p.71). Nesse sentido, para 

compreender as formas de circulação da música ao longo do século XX, é necessário observar  

a estreita relação entre a música e o seu suporte. 

No segundo capítulo “Na Vitrola: Entre som e sentido”, procurei analisar as 

composições do grupo Expresso Rural no disco Nas Manhãs do Sul do Mundo de 1983. 

Considerando a relevância do aparato material onde as canções são dadas a ler, analisei as 

informações presentes no selo do vinil, a dimensão poética e sonora das canções e a 

repercussão na mídia regional e nacional, percebendo o que as canções representam para fora 

do registro em LP. 

 Utilizando como fonte os depoimentos virtuais e os concedidos a essa pesquisa, e 

periódicos locais e o selo do disco de vinil, observou-se que esse material permite ao 

pesquisador acessar informações técnicas que extrapolam a linguagem sonora e a 
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complementam. Registros como ano de gravação, composição e duração de cada canção 

torna-se fundamentais para a compreensão do vinil como fonte histórica, além de produzir 

uma catalogação ao documento carente de arquivamentos.  

 Para realizar essas considerações fiz um levantamento teórico sobre música e as suas 

possibilidades de análise. Busquei essas reflexões na historiografia, na musicologia e na 

literatura, procurando uma opção metodológica para entender a tipologia das fontes sonoras e 

as diferentes formas de manuseá-las.  

Na historiografia, as aproximações com a música têm se constituído em um campo de 

análises interdisciplinar desde a década de 1990, quando ampliou o diálogo com as demais 

áreas do conhecimento como, a antropologia, musicologia e a semiótica (ALMEIDA, 2006. p. 

316), que oferecem subsídios teóricos e metodológicos para que o historiador possa se utilizar 

da música como um documento histórico e aparato cultural.  

Nos últimos vinte anos este campo de conhecimento teve uma crescente produção nos 

meios acadêmicos, para a historiografia, a música deixou de ser analisada apenas pelo 

conteúdo literário, fato que empobrecia essas reflexões, para Almeida, esta articulação torna 

problemática, algo bastante comum nos trabalhos na área de literatura, ou seja, a abordagem 

da letra da canção, a partir dos mesmos procedimentos aplicados ao poema (ALMEIDA, 

2006. p. 317). Dessa forma, a análise extrapola tais dimensões, e, em uma abordagem 

contextual a música, “é manifestação de crenças, de identidades, é universal quanto a sua 

existência e importância em qualquer que seja a sociedade. Ao mesmo tempo é singular e de 

difícil tradução, quando apresentada fora de seu contexto ou de seu meio cultural” (PINTO, 

2001. p. 223).  

Uma canção é uma fonte híbrida em seu conteúdo, polifônica em sua sonoridade e 

representante de uma expressão musical, seja ele, o rock, a bossa nova, o samba, a música 

politicamente engajada, e a música regionalista. Estes gêneros carregam em seu interior 

paisagens sonoras, que pode ser definida como todo ambiente acústico, qualquer que seja a 

natureza. (SCHAFER, 1991, p. 63).  

Desta forma, a música é composta por elementos que não podem ser esquecidas pelo 

historiador, como a melodia, a harmonia, o gênero musical, a manifestação da “voz que 

canta”.  Para Tatit, “articular melodia e letra demonstra o valor da entonação, da palavra em 

relação às diferentes alturas no espaço melódico e que tem a sua base no desdobramento de 

elementos presentes na própria fala.” (TATIT, 1986. p.67), a melodia, a letra a performance 

aparecem de formas distintas ao variar os suportes na qual foi fixada, seja ele fonograma, 

mp3, e o material audiovisual. 



 

 20 

Desta forma, é necessário delimitar em qual suporte se pretende analisar a música 

como documento histórico em sua tripla dimensão: verso, música, oralidade e ainda destaco, a 

forma pela qual tal som é dado a ouvir. Este elemento pode servir para o entendimento da 

canção como memória, para além de sua memorização métrica de mercado, e uma tentativa 

de pensar este aparato cultural em sua temporalidade.   

As mídias sonoras, e em especial o disco – longplay – podem assumir uma função 

documental, a materialidade do suporte, neste caso a pensar, as capas também se configuram 

a coerência e identificação à obra, o que pode expor o próprio sentido do disco. As imagens 

do artista podem refletir o clima que segue o disco, os gêneros e estilos predominantes, e 

ainda formam uma maneira de criar um impacto visual, chamando atenção não só para as 

músicas desse artista, mas para o álbum como um todo. “Nesse sentido, agregando mais 

músicas, algumas das informações contidas no selo do disco migraram para as próprias 

capas.” (SBERNI, 2007. p. 74). 

Ao entender a música como uma que manifestação artística de sons8, é possível 

perceber que como linguagem é construída por signos, símbolos e significados, e por este 

fator, ocupa um lugar especial na história cultural, que, ao ampliar a discussão historiográfica 

com as demais áreas do conhecimento (antropologia, literatura, arte) permitiu a emergência 

das manifestações musicais como objeto de pesquisa na reflexão historiográfica. Para 

Chartier, “a história cultural, tem por principal objectivo identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada e dada 

a ler.” (CHARTIER, 2002. p. 16).  

Ao sugerir essa leitura do mundo social Chartier destaca a relevância das noções de 

representação, prática e apropriação para compreender a história como o estudo dos processos 

com os quais se constrói um sentido. Em síntese, estas noções abordadas pelo autor, como, a 

presentificação do ausente, a diferentes formas de interpretação e compreensão de si e do 

próprio mundo elaboradas sobre a prática da leitura podem ser utilizadas em paralelo com as 

produções sonoras.  

Portanto, há na música, uma fusão de elementos sonoros capaz de produzir sentidos, 

sentimentos, de estimular as memórias, o comportamento, e um olhar sobre o mundo. Estas 

sensações podem estar presentes tanto na composição, na execução e na escuta dos sujeitos 

envolvidos neste processo.    

 O terceiro capítulo da presente dissertação é uma análise da forma que a canção 

                                                
8 FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1986. 
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assume quando se torna uma representação visual. Considerando a capa, a contracapa e o 

encarte como componentes da obra musical, busquei perceber o caminho que a canção 

percorre quando se materializa. Observando nas fontes visuais o contexto da canção, a partir 

dos significados de sua mensagem expressa na letra e na melodia.  

Assim, entre cartazes, capa e contracapa, tomadas como fontes, que contribuem para a 

compreensão da mensagem presente nas produções sonoras do Expresso Rural, desta forma 

observa-se, então que a temática representada fora dos parâmetros letra e melodia, em suas 

manifestações externas ao elemento sonoro são interpretações possíveis sobre a obra musical.  

Cabe, aqui, lançar mão dos aspectos que estão presentes no conjunto documental que 

compõe a trilha da trajetória do grupo Expresso Rural até o lançamento de seu primeiro disco, 

a fim de observar, na linguagem visual, os códigos de identificação dessa obra. Para tal 

reflexão, são seguidos os seguintes questionamentos: De que maneira a produção gráfica 

conferiu uma identificação ao Expresso Rural? O que este material gráfico tem a nos dizer 

sobre seu contexto?  Como o Rock Rural se expressa nos traços de uma arte gráfica? 

Ao tomar as produções visuais que envolvem o disco Nas Manhãs do Sul do Mundo, 

pode-se considerar a produção gráfica do material de divulgação. Incorporados à análise, os 

cartazes e postais produzidos pelo Expresso Rural para o lançamento do disco e para a 

divulgação dos shows executados nos anos de 1982, 1983 e 1984, no litoral e no interior do 

Estado de Santa Catarina, é possível compreender tal material tanto como indício da produção 

do cenário musical local como também uma interpretação do grupo sobre a música 

catarinense do período.  
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CAPÍTULO I – MEMÓRIA E COMEMORAÇÃO: DO SHOW DE 25 ANOS À 
TRAJETÓRIA DO GRUPO EXPRESSO RURAL 

 
 

1.1 ENTRE NOTAS E SONS: SHOW, COMEMORAÇÃO E MEMÓRIA DE 25 ANOS 
NO CENÁRIO CATARINENSE 
 

Boas lembranças e histórias não faltam. Se forem 
acompanhadas por músicas que marcaram uma época, 
melhor ainda. É esse astral que a reunião dos integrantes 
do grupo Expresso Rural promete. A mais popular banda 
catarinense dos anos 1980 quebra um silêncio de 15 anos 
com dois shows – hoje em Florianópolis, amanhã em 
Lages. A prova de que o retorno era esperado é que os 
ingressos da apresentação na Capital já se esgostaram. (A 
Notícia, 03 de outbro de 2007.  

 
   Teatro Ademir Rosa/CIC, 03 de outubro de 2007, 21 horas de quarta-feira, 

Florianópolis, Santa Catarina. Portas fechadas, ingressos esgotados, palco montado, 

instrumentos afinados, luzes reguladas e caixas de som equalizadas. No camarim, músicos, 

produtores e jornalistas, enquanto do lado de fora, em frente ao Centro Integrado de Cultura, a 

“moçada”9 aguardava enfileirada a abertura dos portões.   

Ali, naquele prédio, inaugurado em 1982, durante o governo Bornhausen/Córdova, na 

Avenida Governador Irineu Bornhausen, região central da Ilha de Santa Catarina, o grupo 

Expresso Rural executaria mais uma de suas performances, em um show que marcaria a 

passagem de vinte e cinco anos de formação do grupo musical, no ano 2007. Portanto, local 

de emoções, memórias e sensibilidades que misturam produção musical e espaço de 

experiência10 em uma linha espaço-temporal que permite que a música assuma o status de 

suporte de memórias. Ou seja, aquele ambiente físico – CIC – que se funde na própria 

trajetória musical do Expresso Rural.   

Assim, para compreender este universo de sentidos que envolve a elaboração e a 

execução deste show comemorativo, cabe pensá-lo a partir do conceito de performance, que é 

entendido como “uma ação para além da execução musical, mas que envolve todos os 

elementos que participam da ação cênica, ou seja, os gestos, o teatro, as reações da 

audiência..” (VALENTE, 2007, p. 81), desta maneira,  os elementos apresentados no conceito 

de performance, constituem em um campo de símbolos e significados à uma apresentação de 

                                                
9Moçada terminologia utilizada por Cacau Menezes para fazer referência ao público que aprecia o gênero rock e 
seus desdobramentos.  
10Espaço de experiência é entendido como um conceito desenvolvido por Koselleck para pensar o tempo 
histórico. Portanto, espaço de experiência constitui um passado presente em que os acontecimentos são 
constantemente lembrados. (KOSELLECK, 2006. p.309.), esta discussão será retomanda e explorada ao longo 
desta dissertação.  
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musical. 

No show do grupo Expresso Rural, em 2007, na sala de espetáculos do CIC, como 

também, no Teatro Marajoara em Lages, Santa Catarina, foi possível identificar aspectos 

circunscritos à performance e recepção, uma vez que o momento da performance é também o 

momento da recepção, do “aqui e agora” (ZUMTHOR, 2007, p. 50). Tais elementos aparecem 

nas fontes audiovisuais e nos periódicos locais, como segue:  

 
Coisa linda. O show do Expresso Rural na ultima quinta-feira em Lages, terra natal 
do vocalista Daniel Lucena ... Uau, o pessoal pediu mais um e eles voltaram mesmo 
para o Palco ... O pessoal lá também com as letras na ponta da língua no Teatro 
Marajoara. (Diário Catarinense, 08 de outubro de 2007) 

 

 A partir deste excerto que foi publicado junto com uma fotografia do grupo na 

contracapa do Diário Catarinense, entre outras informações e notícias do Estado de Santa 

Catarina, é possível encontrar um indício do comportamento da audiência durante a execução 

do show de vinte e cinco anos do grupo, articulando a relação músico e seu público na 

execução de uma canção.  

A simbiose entre público e artista no momento da perfomance, atribui força e 

permanência às canções, através das memórias individuais, da execução e repetição das 

mesmas nos shows, ultrapassa sua efemeridade temporal quando é carregada de peso 

histórico, memórias e sensibilidades, para Valente:  

 
Sua valorização – e, por conseguinte, sua permanência – está diretamente 
relacionada ao seu peso histórico, assim como à pertinência a uma determinada 
região ou a uma etnia específica. Encarna o caráter ritual, que legitima a existência 
do grupo social que a cria e a rememora. (VALENTE, 2003, p. 60) 

 

Partindo desta noção ritual em que uma produção sonora é rememorada, ela se torna 

também uma forma de acesso ao passado, pelas memórias que são evocadas na execução e 

produção de uma canção. Assim, o show de comemoração do grupo Expresso Rural se insere 

nestas características de identificação e permanência de sua sonoridade na memória dos 

sujeitos que partilharam uma mesma experiência no momento da execução do show 

comemorativo, e a partir deste, evocaram imagens de um passado o qual as canções do grupo 

foram produzidas.   Este fator contribui para o entendimento da trajetória do grupo musical, e 

como o seu trabalho perdurou por quase três décadas.  

Analisando as produções audiovisuais 11  registradas no show de comemoração, 

                                                
11 Selecionei os registros realizados em vídeo pela produção do grupo Expresso Rural e que foram 
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disponíveis no website12 e no canal do youtube13, é possível perceber o comportamento do 

público que participa da execução poética sonora produzindo um coro em simbiose com as 

vozes microfonadas dos músicos no palco. A partir desses registros percebo que a relação 

músicos e público se evidência no momento da performance, do “aqui e agora” na execução 

de cada canção.   

Partindo da análise do suporte em vídeo e das memórias produzidas pelo público que 

esteve presente no CIC, na noite de 03 de outubro de 2007, a emoção é registrada em palavras 

que sintetizam uma experiência compartilhada pelos sujeitos que estiveram presentes naquela 

comemoração, que também marca um novo momento na trajetória do grupo com o retorno às 

atividades musicais e uma agenda de show’s14.  

Para pensar o significado desse “retorno”  na trajetória do grupo é fundamental 

compreender o significado de se atribui para comemoração. Fato que implica em refletir sobre 

a experiência, e sobretudo, a maneira de “viver de novo” um acontecimento, um evento de 

forma coletiva. Para Rodrigues, as condições de comemoração tem sido representadas como 

ato fundador, a sacralização dos valores e ideais de uma comunidade. (RODRIGUES, 2002, p. 

432).   

O ato de comemorar, a partir, desse toque de passado que atravessa os sujeitos através 

das lembranças, é tomada aqui como ideia e recordação de acontecimentos passados que se 

conservam na memória, que atribui aos ouvintes/espectadores uma experiência de sentidos 

que ultrapassa as dimensões temporais - passado, presente e futuro -, com ênfase em um 

tempo que é vivido com suas subjetivações e seus significados. Dessa maneira as canções, e 

as músicas carregam um discurso de sentidos que através da experiência musical permite 

“passado (memória), presente e futuro (desejos e expectativas) aconteçam ao mesmo tempo”. 

(PIAZETTA, 2008, p. 05) 

A lembrança é então, “entendida como substantivo do verbo lembrar-se, que designa o 

fato de que a memória é exercitada” (RICOEUR, 2007, p. 71), assim, este exercício se ancora 

na experiência individual, que é construída, a partir de uma realidade histórica coletiva. 

Portanto, comemorar significa o trabalho de uma construção da memória coletiva. Ainda, 

segundo Ricoeur, “a experiência do mundo compartilhada repousa numa comunidade tanto de 

tempo como de espaço”. (RICOEUR. 2007, p. 140).  

                                                                                                                                                   
disponibilizados em suportes virtuais em um DVD que acompanha esta dissertação.  
12Pode ser conferido no endereço: <http://expressorural.com.br>. 
13 Produções disponíveis em: <http://www.youtube.com/user/Expressorural>. 
14 10 de Maio de 2013 é a última data agendada, o show aconteceu no John Bull espaço em estilo rock localizado 

na Lagoa da Conceição, Florianópolis.  
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 Lembranças, histórias, músicas, silêncio e retorno, não se configuram aqui apenas 

como verbos, substantivos e objetos, mas, como contornos que orientam o olhar sobre a 

trajetória do grupo Expresso Rural. Enunciado nos periódicos de circulação em Florianópolis, 

Santa Catarina, o show de comemoração do grupo, é apresentado ao leitor, possível ouvinte, 

como possibilidade de participar de um evento que, além de promover um contato com a 

produção musical, apresenta a viabilidade de evocar memórias na elaboração de um álbum de 

recordações audíveis. 

 Assim, retomo as experiências compartilhadas pelos espectadores no momento que 

antecede a performance do show, e faço uso das memórias que foram elaboradas nesse 

ambiente de expectativa. Os novecentos e cinquenta e seis lugares do Teatro Ademir 

Rosa/CIC foram ocupados logo que as portas foram abertas, ao se sentar, um por um, cada 

indivíduo trazia consigo, as boas lembranças, histórias familiares, experiências amorosas e 

cantarolavam baixinho alguns refrões, e reproduziam em sequência algumas notas musicais 

formando melodias. Estas sensações são registros do blog do grupo, com depoimentos 

datados na noite do espetáculo. Segue o relato de Lígia Gastaldi15:  

 
Há um bom tempo não via o CIC tão “muvucado” como esta noite. Chegamos por 
volta das 20:30 e o estacionamento já estava com poucas vagas. No saguão do 
Centro Integrado de Cultura, muita gente, fila para entrar e lá no Teatro a frase que 
mais se ouvia era; “há quanto tempo!!” Amigos se reencontrando, apresentando seus 
filhos e outros tantos, com certeza, surpresos por ver tanta gente reunida. Uma noite 
para matar saudades e se emocionar muito. Por alguns momentos as lágrimas 
tomaram conta da platéia e dos músicos no palco. Em outros a explosão provocou 
gritos, palmas e um levantamento conjunto das cadeiras para mostrar o quanto 
estava sendo inacreditável o que estava acontecendo. Exagero? Quem foi sabe que 
não é. Pra mim é muito difícil falar dessa banda por dois motivos: primeiro porque 
conheço essa história desde o início, antes do primeiro disco e eles fizeram minha 
trilha sonora quando ainda nem imaginava ser jornalista. Segundo, por conhecê-los 
tão bem e eles terem feito parte da minha história, sou suspeitíssima para falar deles. 
Mas como aqui é permitido ser parcial e deixar extrapolar as emoções me dei ao 
direito de escrever sobre esta noite16. 
 

É possível perceber neste depoimento que o momento que antecede a performance 

musical do Expresso Rural, foi reencontro de gerações, que partilharam de alguma maneira as 

referências musicais do grupo. Em entrevista para, o programa estúdio 36, TVCOM da rede 

RBS/TV em 2007, quando questionados sobre o público ouvinte Daniel Lucena, afirma:   

 
Se você observar, nos próprios shows têm crianças de seis, sete e doze anos, tem 

                                                
15 Lígia Gastaldi atua na mídia catarinense, com interesses na área da cultura e música desde os anos de 1980, 

hoje é redatora chefe do grupo de comunicação RBS/TV, sendo importante mediadora do cenário musical 
catarinense. 

16 Relato de Lígia Gastaldi no Blog <http://grupoexpresso.blogspot.com>  publicado em 04 de outubro de 2007. 
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velhinho chorando, então, é uma coisa que a música do Expresso, ela sempre foi 
‘assim ... numa faixa etária bem abrangente, os pais vão cantando, os pais vão 
passando ...17 

 

Os dois excertos selecionados trazem consigo a noção encontro de gerações. Tal 

possibilidade se faz presente na música e no evento de comemoração por prolongar as 

produções sonoras para um público que se renova. Assim, as gerações não se configuram na 

faixa etária, nem mesmo em uma “periodização” (SIRINELLI, 2006, P.131), pelo contrário, 

elas são diversas e constituídas pelo traço comum que é a experiência musical, a partir da 

qual, são compartilhadas ideais de outras gerações.  

O traço comum que reuniu estes sujeitos, no entorno da execução do show 

comemorativo, está para além dos códigos e significados de um período vivenciado e 

partilhado por uma geração da mesma faixa etária. Ele perpassa os sujeitos de diferentes 

gerações e se reforça através dos ouvidos como um “processo acumulativo” (SCHAFER, 

1991, p.21), desencadeada a partir do gosto pela música uma experiência que reúne em uma 

mesma condição de escuta e recepção.  

Esta acumulação de referências e formas musicais deve ser entendida através das 

subjetividades de cada canção, como também, de seu contexto histórico, e a partir de qual 

suporte estas canções chegaram até os sujeitos, pela rádio ou televisão, pelo disco ou pela 

internet, e ainda, através dos vínculos constituídos pelo núcleo familiar. Para Ricoeur, o 

núcleo familiar é composto pelas camaradagens, amizades, relações sociais dos pais, que 

constitui-se em um fenômeno da memória transgeracional. 

Trata-se de uma experiência forte, que contribui para ampliar o círculo dos próximos, 
abrindo-o em direção ao passado que, ao mesmo tempo em que pertence àqueles de 
nossos ancestrais ainda em vida, nos põe em comunicação com as experiências de 
uma outra geração que não a nossa. (RICOEUR, 2007, p.406)  

Assim, esta dimensão do contato geracional também serve de base para refletir o jogo 

das comemorações no continnum das canções do Expresso Rural, elemento que ajuda a 

pensar como “a mais popular banda catarinense dos anos 1980”(A Notícia, 03 de outubro de 

2007), lotou a sala de espetáculos do CIC? Como esse espetáculo de vinte e cinco anos da 

formação do grupo, contribui para uma nova experiência e escuta musical? Uma vez que é a 

partir de 2007, que as canções do grupo Expresso Rural ganharam versões e outras roupagens, 

de maneira que, a cada expressão destas, atinge um público ouvinte renovado, que não se 

torna isolado neste processo, e vínculos geracionais com o grupo.   

                                                
17 Entrevista da Banda Expresso Rural, no programa Estúdio 36, TVCOM. Canal da rede RBS/TV da televisão 
    a cabo, (2’:55’’). Disponível online no site: <http://www.expressorural.com.br>. Acesso em 02/03/2012.   
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Assim, parto do horizonte das escutas das canções para mapear o momento e a forma 

de acesso às mesmas que se fazem presentes nas memórias dos depoentes, e como essas 

produções são apropriadas por eles. Desta forma, a partir da classificação de dois grupos que 

foram determinados pela faixa etária e pelo gênero busco explorar o continnun das 

manifestações poéticas e sonoras nas memórias. 

 Ao analisar as memórias de sujeitos da faixa etária dos vinte e cinco anos, foi possível 

perceber que as relações com as escutas musicas e o acesso à produção do grupo Expresso 

Rural se deu no ambiente familiar, nas escutas de música em casa, na trilha de uma 

sonoridade doméstica, “aquilo que se está acostumado a ouvir e ter como tradição” 

(PEREIRA, 2011. p.01.).  Portanto, essa experiência coloca o sujeito em contato com os 

símbolos do passado de uma geração, que se prolonga pela ação da música enquanto ritual, 

como pode ser observado no depoimento que segue:  

 
Eu conheci o Expresso na minha infância, né. Meu pai ouvia muito, tinha o vinil e a 
minha mãe na verdade maior fã do Expresso que meu pai. E daí conheci o Engenho 
e escutei bastante Kleiton e Kledir. Mas, o Expresso era o centro ali, o meu tio 
também tocava muito no piano o som do Expresso. Meu pai tinha banda e eles 
viviam tocando essas coisas, Novos Baianos e Expresso, meu professor de história 
do colégio em Campos Novos tocava com meu pai, e eu me criei ouvindo isso na 
verdade. Há uns tempos atrás, uns cinco, seis anos um namorado da minha prima me 
perguntou: - Você gosta do Expresso? Eu respondi: Gosto, mas só conheço o Nas 
Manhãs que é a coqueluche. E ele me disse que tinha todos os cd’s do Expresso, me 
perguntou se eu queria. Eu disse: lógico! Mas o primeiro disco do Expresso eu 
comprei em um sebo em Lages, paguei cinco pila, daí tinha aquele adesivinho do 
Flodoardo, mas não tinha encarte. Agora que eu vi que tocava uma música deles 
errado.18 
 

 Paulo Ricardo Jacomel Filho, estudante de direito, compositor, vocalista e violonista 

da banda Esquadra Rock19, em Florianópolis, Santa Catarina, cresceu em um ambiente 

permeado de experiências sonoras que evocavam uma produção musical que remota aos 

desdobramentos da Tropicália na escuta de Novos Baianos, passando pelas canções de 

temáticas nostálgicas e bucólicas de um “regional nacional” de Kleiton e Kledir, à música 

produzida pelo Expresso Rural, que constituiu ao lado das referências mencionadas, um 

cenário sonoro que se prolongou durante a década de 1990, no interior do Estado de Santa 

Catarina, na cidade de Campos Novos20.  

                                                
18Ricardo Jacomel Filho, 25 anos. Entrevista cedida à esta pesquisa em 03 de maio de 2012.   
19 Os registros sonoros das canções autorias estão disponíveis para acesso no endereço: 
<http://soundcloud.com/esquadra-rock/05-esquadra-rock-pigarro>. Acesso em 15 de maio de 2012.  
20 Campos Novos fica no meio-oeste catarinense cidade e que na década citada tinha como principais atividades 
produtivas a agropecuária, com uma população de 42.472 habitantes (IBGE 1990). Cidade entremeada por 
extensas áreas rurais, a formação de uma banda musical que reproduz canções tropicalistas e regionais revela o 
contexto de universalização cultural próprio da década de 1990. A abertura do mercado internacional, a chegada 
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Os elementos abordados na narrativa de memórias recentes, como é o caso do 

depoimento analisado, revela o nomadismo das canções do grupo Expresso Rural, seu alcance 

e circulação na relação tempo-espaço, caracterizando assim a capacidade do signo em 

adaptar-se às mais diversas interpretações.  

Da execução no piano aos acordes de uma banda de garagem que permeiam as 

memórias do depoente, as canções do Expresso Rural se apresentam em sua condição 

nômade, uma vez que, foram executadas como interpretações de novos contornos melódicos, 

denotando a percepção de que as memórias musicais são carregadas de símbolos que atribui 

sentidos e usos sobre o material sonoro.  

Vale destacar que nesse caso os usos sobre as memórias são caracterizados como um 

dos desdobramentos possíveis para perceber a relação entre produção, recepção, e da 

compreensão de uma paisagem sonora, estes como indícios de uma temporalidade, 

intertextualidade e interpretações cotidianas. Através das memórias de Paulo Jacomel Filho, 

foi possível perceber o envolvimento do depoente com a escuta, produção, e a interpretação 

musical, assim, a relação com as canções do grupo Expresso Rural, que neste caso, se 

apresenta a partir de uma memória transgeracional.       

Deslocando a reflexão, mas mantendo na mesma faixa etária, transfiro a reflexão 

transgeracional e das memórias familiares para uma experiência compartilhada que une duas 

gerações pela apreciação e pela execução musical. Ou seja, da escuta para a execução. Dessa 

forma, o acesso as produções poéticas e sonoras do grupo se constituíram a partir da execução 

musical compartilhada na performance, que pode ser observado no depoimento abaixo:  

  
Eu toquei com o Daniel Lucena, e esse foi um ponto fundamental para a minha 
evolução na forma de fazer música. O Daniel Lucena vive uma parada muito dele. 
Ele é o Jimi Hendrix da região da Amures 21 . Jimi Hendrix era alguém 
incompreendido e incompreensível, por quê? Assim, ele movia a vida dele no 
contexto dos anos 60, sem deixar de praticar a guitarra dele, ele era movido pelos 
sons e acordes que vinham da guitarra, a essência da vida dele era praticar a guitarra. 
E o que é o Daniel Lucena? Ele é a vida expressa na música, a produção dele com o 
Expresso é um divisor de águas para a música catarinense, independente do gênero. 
A experiência do Expresso é uma inspiração para nós. Ele não fez só por ele, ele fez 
pela região dele, pelo país dele. Olha o que foi Certos Amigos? É uma óde ao amor 
e a amizade22.  
 

A experiência narrada pela publicitária Janaína de Liz Gomes23 descreve a sua relação 

                                                                                                                                                   
de novos discos e novos instrumentos formaram o contexto dessa época. (MOTA, 2006. p. 38). 
21Associação dos Municípios da Região Serrana de Santa Catarina.  
22Janaína de Liz Gomes, 25 anos. Entrevista cedida para essa pesquisa em 21 de dezembro de 2012.  
23 Publicitária e vocalista do estilo Doom Metal que é uma ramificação do Heavy Metal, em Lages, Santa 

Catarina. 
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com a música produzida pelo Expresso Rural a partir de sua relação profissional com o 

compositor e vocalista do grupo por volta dos anos de 2003 e 2004, quando músico seguia a 

sua carreira solo, tocando nas casas noturnas nas regiões do Planalto e do Litoral catarinense. 

Por ter compartilhado esse tipo de experiência a depoente passa a ter acesso à repercussão das 

canções do grupo que formavam o repertório do músico.  

Assim, esta é uma outra maneira de ter contato com a obra poética e sonora e 

compreender o prolongamento dessas sobre as gerações. A apropriação de suas mensagens 

assume peculiaridades nesse tipo de relação com o músico, nas memórias sonoras da depoente 

demonstram que a associação feita entre Daniel Lucena e Jimi Hendrix está ligada ao 

processo de apreciação musical acumulativo. 

Dessa forma, dois músicos que vivenciaram as forças de um período, e que nesse 

turbilhão de efervescências nos costumes e na exploração dos prazeres não deixaram de 

produzir músicas e se expressar pelas canções. Salvaguardando as relações espaço-tempo, as 

noções abordadas nas memórias aproximam músicos de gêneros distintos, mas, que por 

apresentar características em comum são tomados como representantes da subjetivação no ato 

da produção musical.  

A apropriação das canções do Expresso Rural se faz em paralelo com um universo de 

sonoridades incorporadas em cada experiência de escuta. Experiências individuais que são 

resultantes de um processo de apreciação musical, presente na relação com os signos e os 

códigos do ambiente sonoro em que o sujeito está inserido.   

Dessa forma, ao observar os dois depoimentos percebe-se que a interpretação das 

canções acontece de forma relacional com a escuta e a execução. Estas memórias de músicos 

de uma geração que não assistiu a emergência do Expresso Rural no período da sua 

repercussão nas mídias são entendidas na permanência das canções do grupo no tempo, e por 

isso, são distintas das memórias dos sujeitos que vivenciaram os anos de 1980, que se inserem 

na interpretação sobre as canções com contexto como pode-se observar abaixo:  

 
Quem é do interior como eu, cresceu ouvindo no rádio e na telinha da RBSTV, as 
belas imagens campeanas dos clipes do Expresso, não há como negar, para mim, os 
anos 80 foram extremamente bucólicos e mesmo pequeno, eu percebia nos adultos 
que músicas do disco “Nas Manhãs do Sul do Mundo”, pareciam uma grande vacina 
para o sofrimento pós enchentes de 1983 e 84. No período curto que a banda teve de 
relativo sucesso, o Expresso conseguiu produzir discos que trouxeram para a música 
pop catarinense, excelentes canções que se eternizaram24. 
 
 

                                                
24Rafael Weiss depoimento disponível no em <http://mudo47.com.br>. Acesso em julho de 2012.  
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Essas memórias constituem um universo de apropriação das canções do Expresso 

Rural. Representando usos sociais distintos sobre a obra musical. Constituindo 

imaginários25que foram compartilhados na noite do show de comemoração de vinte e cinco 

anos de formação do grupo. Memórias dos receptores, memórias dos músicos, o evento foi 

uma possibilidade de “viver de novo” uma experiência fixada nas produções sonoras do grupo 

na década de 1980 e se prolongaram no tempo.  

Quando o show inicia, as luzes acendem, e as primeiras notas ressoaram do conjunto 

de cordas de Daniel Lucena, Volnei Varaschin, Zeca Petry e Paulo Back26, ao iniciar o 

primeiro conjunto melódico da canção, o público é novamente convidado a passear pelos 

labirintos da memória, a revisitar as lembranças dos anos de 1980, assim como também, 

alguns ouvintes são convidados a partilhar de lembranças que nem ao menos viveram, mas 

que de alguma maneira partilham experiências geracionais.  

A canção Sol de Sonrisal27 abriu o show, como um convite aos anos de 1980, às 

lembranças dos festivais universitários 28 , dos momentos no vagão 29 , dos ensaios no 

apartamento da Avenida Trompowsky, e das demais recordações enunciadas no camarim 

enquanto os músicos aguardavam o momento de chegar à festa de seus vinte e cinco anos, 

como relembra Paulo Back,  

 
As pessoas que foram, não foram apenas só para assistir um show, isso a gente viu 
na hora e depois, porque a gente nem esperava que fosse encher o CIC, que fosse ter 
repercussão, nada! Mas, assim, a carga emotiva foi tão grande, foi uma coisa tão 
intensa que a gente viu pelos comentários, que todo mundo que estava lá saiu 
chorando, porque voltou no tempo. Não é só porque ouviu uma música que é 
bonitinha, é porque trouxe toda a memória, teve gente que não se via há anos e se 
encontrou na fila, turmas se combinaram de ir ao show junto, assim. Tanto as 
pessoas que estavam lá assistindo e pra gente assim. Foi um show carregado, até o 
Zeca falou que parecia que o sentimento ia e voltava, parecia uma bola de ping 
pong, uma coisa assim muito louca, nunca senti isso aí. Na hora que nós entramos 
passava um vídeo atrás no início e quando terminava o vídeo ai a gente combinou – 
Acende a luz e a gente começa a tocar. Só que terminou o vídeo e o violão do Zeca 

                                                
25Entende-se por imaginário um sistema de ideias e imagens de representação coletiva que os homens, em todas 

as épocas, construíram para si, dando sentido ao mundo. (PESAVENTO, 2005, p.43) 
26Integrantes da primeira formação da Banda Expresso Rural: Daniel Lucena (Voz e Violão – Lages/SC); Volnei  
Varaschin (Voz e Violão – Curitibanos/SC); Zeca Petry (Viola de 12 cordas e Voz – Florianópolis/SC) e Paulo 
Back (Contrabaixo e Voz – Florianópolis/SC).  
27 Sol de Sonrisal de Daniel Lucena e Paulo C. Velho foi analisada a partir de uma abordagem contextual no 
segundo capítulo desta dissertação.  
28Entre os anos de 1981 e 1983 o grupo participou de festivais da canção como: O Festival de Águas 
Claras,Iacanga/SP , o Festival Universitário de Blumenau e do Festival Estudantil Catarinense, também em 
Blumenau, sendo vencedor com a canção Sol de Sonrisal. Além da participado do Projeto Desterro produzido 
pela Maricota Musical e do Show Canta Desterro no Colégio Catarinense, Florianópolis, Santa Catarina. Destaco 
os Festivaisda Canção, pois para os músicos do grupo Expresso Rural os festivais eram uma possibilidade de 
consagração e ainda de incentivo financeiro para investir em instrumentos. 
29 Bar Vagão – Avenida Beira Mar norte foi um importante local para socialibidade do grupo, e, sobretudo, para 
a circulação de suas canções. 
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deu algum problema e não saiu o som, ficou aquele silêncio. Aí ascendeu a luz e 
aquele silêncio, né. E o CIC você sabe como é, é assim aquela parede30, não 
começou a música e a gente olhava aquele monte de gente todo mundo aplaudindo 
foi uma coisa assim, olha eu acho que a plateia era a gente. Nós éramos a plateia 
assistindo o que estava acontecendo na nossa frente de tão legal foi, e isso nunca 
mais vai acontecer31.       
 

Vemos aqui, duas vivências compartilhadas a do expectador/ouvinte que participa da 

construção de uma memória coletiva sobre o grupo musical, e o exercício do lembra-se da 

“minhadade” (RICOEUR, 2007.), das experiências e vivências de si que compõem a memória 

dos músicos.  

Na apresentação do grupo em 2007, nenhuma composição nova foi apresentada ao 

público, em um conjunto de quarenta e três canções registradas em longplay e compact disc, 

foram apresentadas as seguintes canções:  

 
Tabela 1 - Setlist Show de 25 anos da formação do grupo Expresso Rural 

Show Nº Canção Ano de 

Registro 

Disco Composição 

25 ANOS 1 Revoada 1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Paulo Back 

25 ANOS 2 Sol de Sonrisal 1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena/Paulo C. Velho 

25 ANOS 3 Harmonia 1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

25 ANOS 4 Banho das Seis 1993 Romance em 

Casablanca 

Daniel Lucena 

25 ANOS 5 Contramão 1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

José Petry Neto 

25 ANOS 6 Rock Rural 1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena/ José Petry Neto 

25 ANOS 7 Certos Amigos 1985 Certos 

Amigos 

Daniel Lucena 

                                                
30 Parede foi utilizado pelo depoente para representar a inclinação da estrutura arquitetônica da plateia do Teatro 

do CIC.  
31Paulo Back em entrevista cedida para esta pesquisa em 18 de novembro de 2012. 
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25 ANOS 8 Solitário Kid 1985 Certos 

Amigos 

Daniel Lucena 

25 ANOS 9 Meu Amor por 

um Hot-Dog 

1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

25 ANOS 10 Velhas Feridas 1986/1987 Ímpar Volnei Varascin 

25 ANOS 11 Me faz a Cabeça  1985 Certos 

Amigos 

Volnei Varaschin/Daniel Lucena 

25 ANOS 12 Roteiro das 

Águas 

1985 Certos 

Amigos 

Daniel Lucena/ Beto Mondadori 

25 ANOS 13 Batom e Festas 1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena/Marcos Ramos 

25 ANOS 14 Nossos 

Corações 

1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

25 ANOS 15 Solto no Ar 1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Volnei Varaschin 

25 ANOS 16 Aquela Menina 1993 Romance em 

Casablanca 

Volnei Varaschin 

25 ANOS 17 A Mel por Hora 1985 Certos 

Amigos 

Daniel Lucena/Volnei Varaschin 

25 ANOS 18 Nas Manhãs do 

Sul do Mundo 

1983 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

25 ANOS 19 Dança Molhada 1985 Certos 

Amigos 

Daniel Lucena 

25 ANOS 20 Nova Estação 1993 Romance em 

Casablanca 

Daniel Lucena 

 Fonte: produção do próprio autor  

 

Sistematizadas na tabela 1, as canções que foram executadas no show comemorativo 

do grupo Expresso Rural, traz ao público que assume a tripla função: ouvir, assistir e cantar, 

um repertório de canções que estão circunscritas basicamente em dois discos do grupo, são 

eles: Nas Manhãs do Sul do Mundo (1983) e Certos Amigos (1985), discos que representam 

um período na trajetória do grupo. Momento que evoca uma memória de juventude, de 

permanência nas mídias e intensas atividades musicais.  

As demais produções que foram executadas no show comemorativo, embora tenham 
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sido gravadas mais tarde, já pertenciam ao repertório de canções do grupo desde 1982, no 

primeiro show individual do Expresso Rural32, sendo elas: Aquela Menina33– canção 02 lado 

A - e Nova Estação34 – canção 02 lado B. Registradas no disco Romance em Casblanca de 

1993 (anexo 5), disco independente gravado nos estúdios Artemix, São Paulo. Este disco foi 

lançado paralelamente em dois suportes LP e CD, sendo o primeiro grupo a lançar uma 

produção sonora em CD no Estado35, repercutindo na imprensa local,  

 
O Grupo Expresso lança hoje, ás 21 horas, no Teatro do Centro Integrado de 
Cultura, Romance em Casablanca, seu quinto disco. Este é o primeiro compact disc 
de uma banda catarinense. (Diário Catarinense, 12 de Maio de 1993) 
 

 
Portanto, o disco Romance em Casablanca marcou uma nova experiência na trajetória 

do grupo, uma vez que inicia um diálogo com os novos suportes disponíveis para a gravação 

no mercado fonográfico, contudo, essa “nova era” tecnológica não representou para o grupo 

um retorno significativo, e o ingresso nas mídias locais como rádio e televisão vivenciavam 

um momento delicado, com o fim da autonomia local. Este fator contribui para o 

encerramento das atividades do Expresso, que só voltou a se apresentar enquanto grupo em 

2007 para comemorar seus os vinte e cinco anos de formação.  

Já as canções Velhas Feridas36 e Banho das Seis37, embora tenham sido gravadas em 

discos anteriores ao Romance em Casablanca de 1993, são manifestações sonoras que 

marcam momentos distintos para o grupo, assim como, para a própria produção e execução de 

música em Santa Catarina. A canção Velhas Feridas – faixa 05 do CD – de composição de 

Volnei Varaschin têm um conteúdo intimista, reflexivo e existencialista, foi gravada entre 

1986/1987 no Sinergy Recording Studios na Inglaterra e lançado em conjunto com o grupo 

Tubarão/SC em 198738.  Enquanto, a canção Banho das Seis – canção 14 do CD – composta 

                                                
32Este show é abortado com mais profundida nos capítulos 2 e 3 quando analiso as canções e o material visuais 
no entorno do primeiro show que já aparece intitulado Nas Manhãs so Sul do Mundo nome do primeiro disco do 
grupo Expresso Rural. (Anexos 1 e  2) 
33VARASCHIN, Volnei. Aquela Menina. In: Expresso – Romance em Casablanca. Florianópolis: Expresso 
Produções e Gravações, 1993. 
34LUCENA, Daniel. Nova EstaçãoIn: Expresso – Romance em Casablanca. Florianópolis: Expresso Produções e 
Gravações, 1993. 
35 Dados obtidos no website: <http://expessorural.com.br>. Acesso em março de 2011.   
36VARASCHIN, Volnei. Velhas Feridas. In: Expresso – Ímpar. Florianópolis: Trem Bala Produções, 1997 

(Anexo 3).  
37LUCENA, Daniel. Banho das Seis. In: Expresso - Expresso Vivo. Florianópolis: Expresso Produções e  
Gravações, 1997.  
38O disco lançado em conjunto entre Tubarão e Expresso em 1987 não foi utilizado nesta dissertação, pois não 
foi possível encontrar cópias em sua materialidade. Mas, em suporte de CD lançado em 1997, apenas com as 
gravações do Expresso foi utilizado para as escutas da obra e da canção que compõem o repertório do show 
comemorativo de 25 anos do grupo.  
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por Daniel Lucena, é uma canção com andamento melódico lento, e que no conteúdo se 

percebe a relação entre o personagem da narrativa elementos de um cenário natural. Esta 

canção foi gravada pela primeira vez para compor a coletânea Crime Perfeito lançado 1986, 

pela Jacaré Produções, um projeto de Volnei Varaschin e Daniel Lucena, músicos do grupo 

Expresso.  

Portanto, as canções Aquela Menina, Nova Estação, Velhas Feridas e Banho das Seis 

são produções sonoras que carregam um estilo próprio das composições de uma boa parte das 

produções do grupo, no que se refere aos primeiros discos Nas Manhãs do Sul do Mundo 

(1983) e Certos Amigos (1985). Desta maneira, classifico algumas caraterísticas que foram 

identificadas no conjunto da obra musical do grupo, como: no nome da canção é evocado no 

conteúdo da letra, as narrativas de amor descomprometido, romântico e de apelo sexual e a 

presença dos elementos da natureza.  

Partindo do pressuposto que as canções que foram gravadas nos discos Nas Manhãs 

do Sul do Mundo (1983) e Certos Amigos (1985), ocuparam um lugar significativo no show 

de vinte e cinco anos da formação do grupo, o que sugere que as produções sonoras destes 

dois álbuns representam um peso histórico maior ao conjunto de suas produções em disco. Ao 

observar a tabela 1 e o ordenamento em que as canções foram executadas, a incursão das 

composições Aquela Menina, Nova Estação, Velhas Feridas e Banho das Seis, contribuíram 

para formar a mensagem da obra poético-melódica do grupo ao longo de sua trajetória. Assim, 

ao tomar as canções que foram executadas na noite de comemoração, entendo que a seleção 

feita para o show reuniu o conjunto das produções de maior representatividade para os 

músicos e para a história do grupo. 

Ao compor essa abordagem, faz-se necessário um retorno aos periódicos que 

registraram as primeiras atividades do grupo na mídia, o excerto a seguir pretende mostrar a 

sonoridade do grupo a partir dos versos da letra da canção,  

La na cidade já tem rio pedindo água/ Pulando cedo do seu leito prá fugir/ Na 
esperança de não entrar pelo cano/ Chegar no mar antes de se poluir. Esta estrofe 
aparentemente de uma poética simples, encerra de certa forma a temática abordada 
pelo Expresso Rural, um grupo musical de Florianópolis, que faz hoje, seu primeiro 
show individual para o público da Capital. (O Estado, 14 de abril de 1983) 

Na página do jornal O Estado, na seção dedicada à música, entre fotografias do grupo, 

a manchete: “Sem regionalismo, o Expresso Rural canta à natureza e a ecologia”, seguida da 

foto dos integrantes do grupo musical na janela do “Vagão” tematiza o mote(tema geral) do 

trabalho a ser apresentado naquela noite pelo grupo. O primeiro show individual, noticiado 

com o uso da estrofe Sol de Sonrisal em 1983, no momento em que o grupo estava elaborando 
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a gravação do seu primeiro disco. Um grupo iniciante no cenário musical de Florianópolis, 

Santa Catarina, que nesse período relatava: “quando não tem nome é obrigado a enfrentar 

inúmeras barreiras e também a falta de respeito, ainda mais porque aqui a música ainda não é 

um valor forte” (O Estado, 14 de abril de 1983).  

Passados vinte e cinco anos dessa afirmação, no camarim do Teatro Ademir Rosa/CIC 

o Expresso Rural que através da memória e da comemoração se apresentou como um grupo 

diferente, agora com “nome” e músicas fortes. Este caráter se legitima pelo peso e 

permanência das produções musicais, que foram guardadas na lembrança dos sujeitos que 

vivenciaram e partilharam de alguma forma os anos de 1980, e que desdobram nas mensagens 

das canções do grupo através de versões, de novas interpretações e gravações, da escuta 

doméstica, da memória trangeracional.   

1.2 DA INSTRUMENTALIZAÇÃO AO ENSAIO: DOS ACORDES INDIVIDUAIS ÀS 
MELODIAS COLETIVAS  
 
 

Expresso Rural: Uma nova concepção para a música catarinense39” (A Ponte, 04 de 
abril de 1983)  
 
 

Folheando o jornal do dia 04 de abril de 1983, o leitor encontraria ali, naquelas 

páginas, entre informações cotidianas, aspectos culturais que pairavam sobre a ilha de Santa 

Catarina. Noticiado pela jornalista Lígia Gastaldi, o grupo musical Expresso Rural se insere 

não só as páginas do jornal, como também na rádio, na televisão, nos festivais e o gosto do 

público universitário, nos não tão tranquilos, anos de 1980.  

O grupo que se formou de maneira gradual, como lembra Zeca Petry:  

 
Eu estava começando a faculdade de música, então nessa época eu comecei a me 
envolver muito com música, participando dos festivais, depois não parei de 
participar de festivais e conheci o Daniel. Com o sucesso do Engenho a gente 
pensou: Vamos montar uma banda também, né? Isso foi na minha casa, casa bem ao 
lado aqui ó na Alves de Brito. Daí eu cheguei para o Daniel e falei: Precisamos de 
um ... O que precisa mais em uma banda? Um baterista. E ele disse assim: “Eu 
conheço um que tocava em latinhas de sorvete da Kibon lá em Lages, e ele mora 
aqui bem pertinho na Trompowsky”. Daí eu falei: Vamos lá agora, daí fomos atrás 
dele, tem até data isso, foi 04 de março de 1981 e, daí fomos na casa do Marquinhos 
e eles se conheciam de Lages, explicamos a história, e eu fui fazer um teste, ele 
tinha uma bateria pinguim na época, uma amarela toquei uma musiquinha com ele, e 
ele tocou meio nervoso e acabou, ele olhou para mim, e eu olhei para o Daniel que 
olhou para mim, e eu pisquei assim: -Tá Bom! E, em seguida a pergunta: Você quer 
participar de um grupo? Aí, ele respondeu assim: É a coisa que eu mais quero nesse 

                                                
39 Manchete da entrevista do grupo Expresso Rural, do jornal O Estado de 04 de abril de 1983, jornal extinto no 
final do anos 1980 e disponível online no site < http://expressorural.com.br>.  Acesso em 07/08/2010.  
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mundo! Daí eu falei: Bom, então a partir de hoje nós somos um grupo. Era 81, 82 o 
grupo começou a tomar forma. Aí tentamos outros guitarristas, outros baixistas, 
passou por várias pessoas fazendo teste, o Volnei entrou no Expresso pra tocar 
baixo, daí ele saiu porque baixo não era a praia dele, um cara muito harmônico, não 
era, não era a praia dele e depois ele voltou como outro violonista, né. Bom, muitos 
shows do Expresso tocamos em Lages, fizemos alguns shows aqui na cidade, onde a 
gente tocava e juntava gente, porque o grande credencial do Expresso, eu acho, era 
porque a qualidade da música era muito boa. Daí depois veio o Volnei, e depois o 
Paulo Back, já era o ano de 1982, o grupo já existia, já tinha até a tinha feito alguns 
shows pela cidade e pelo Estado, mas com a entrada do Paulo Back e do Volnei 
realmente a coisa tomou um rumo completamente diferente, afinou tudo sabe o 
grupo realmente ali criou uma cara própria e aquilo era o grupo, nós cinco.40 

 
 Para além da participação nos festivais de música estudantil em Santa Catarina, a 

relação dos músicos do grupo Expresso Rural com a música e seus instrumentos são frutos de 

uma cultura familiar. Todos eles conviviam com instrumentos dentro de casa, com os pais e 

com os irmãos, e desde muito jovens, ainda quando crianças foram estimulados à tocar algum 

instrumento. Fizeram graduação em música Zeca Petry e Volnei Varaschin que são 

profissionais e vivem da música, já Marcos Ghiorzi é engenheiro civil e não toca mais 

profissionalmente, Paulo Back fez arquitetura, e, é roteirista na empresa Maurício de Souza e 

Daniel Lucena que trabalha com música, iniciou o curso superior em publicidade entre 2002 e 

2003.  

 Atualmente, moram em Florianópolis apenas os músicos Zeca Petry e Paulo Back, 

Volnei reside em Balneário Camboriú, Marcos Ghiorzi em São Paulo e Daniel Lucena entre 

Lages, Itajaí e Florianópolis. Mas, no início da década de 1980, estes sujeitos habitavam a 

Ilha de Santa Catarina em endereços próximos, circunscritos a região central das 

proximidades da Praça XV à Avenida Tromposwky, onde ensaiaram durante os primeiros 

anos da formação do grupo.  

 Entre 1981 e 1982, os ensaios aconteciam no apartamento da família de Marcos 

Ghiorzi, o baterista, localizado na Avenida Tromposwky, esta avenida é ladeada de árvores ao 

longo de sua extensão o que atribui a essa região uma estética de jardim entre edifícios de alto 

padrão e casarões que remontam ao século XIX. Próximo à avenida Beira Mar que em 1980, 

foi duplicada e ocupou dimensões aproximadas com as deste tempo presente. As regiões 

mencionadas e as intervenções urbanas pelas quais passaram alteraram a sua estética e 

serviram de inspiração às composições do grupo Expresso Rural, que tinha com esses locais 

uma relação cotidiana41. Da experiência dos ensaios Jorge Ghiorzi que foi produtor do grupo 

lembra:     

                                                
40Zeca Petry em entrevista para essa pesquisa em 28 de agosto de 2012.  
41No vídeoclipe da canção Contramão gravada em 1984, para um especial do programa Som da Gente da   

RBS/TV filiada da Rede Globo em Santa Catarina, registra a partir das locações urbanas a região central da 
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Eram dois apratamentos, meu pai abriu uma parede entre os dois. Num apê 
ficávamos eu, o Marcos, o som e os instrumentos musicais (bateria, piano, etc). No 
outro ficavam o pai, a mãe, minhas duas irmãs e a empregada. Cada apto tinha 3 
quartos. O nosso lado era o paraíso. Como não permitíamos que os vizinhos 
participassem dos ensaios, tinha gente que vinha dos outros andares e escutava 
sentado na escada do nosso andar. Daniel chegou a ficar um tempo conosco ali na 
Trompowsky. Minhas irmãs casaram e o Daniel ocupou o quarto delas no lado das 
mulheres.42 
 

Desta forma, os músicos desfrutavam de certa liberdade de expressão e composição 

construindo uma trilha sonora ambientada em uma região elitista do centro da Ilha de Santa 

Catarina durante os anos de 1980, momento em que inspirava uma mensagem de novo tempo, 

de uma transição lenta, gradual e segura para a democracia.  

Assim, entende-se as produções musicais como um aparato cultural que implica 

também, na sua inscrição em uma temporalidade, e que de alguma maneira está imerso nas 

transformações pela qual passou a população catarinense, com ênfase em como, estes músicos 

partilhavam essas mudanças.  

Portanto, é possível perceber nas produções do grupo Expresso Rural uma narrativa de 

acontecimentos que envolvem sentidos, identidades e representações, e, é ao redor desse tipo 

de acontecimento que funciona “o núcleo de sentido” (MUDROVIC, 2009, p. 107), que se 

relacionam os espaços de experiência dos atores sociais.  

Neste entorno de sentidos, no qual emergiu o grupo Expresso Rural, dos anos de 1980, 

o Brasil vivia um momento de fluxo migratório interno, no caso de Santa Catarina e em 

especial, a Capital, Florianópolis, quando se tem a chegada de novos moradores, em um 

momento em que há uma inversão demográfica. 

A população brasileira em sua maioria passa a viver em cidades, e segundo dados do 

IBGE, 80,4 milhões de habitantes passaram a residir no espaço urbano43, este, lócus da 

televisão, da indústria, do consumo, da comunicação 44  (DOSSE, 2004. p. 83). Em 

Florianópolis é registrado um percentual de aumento de 35,82% durante a década de 1980, se 

compararmos os índices populacionais da década anterior temos um número de 138.337 

habitantes para 187.880 na década de 1980 na região, dados que demonstram esse 

crescimento.  

As transformações demográficas na Capital de Santa Catarina, acompanhadas durante 

                                                                                                                                                   
cidade de Florianópolis que fazia do cotidiano dos músicos naquele período.   

42Jorge Ghiorzi em entrevista cedida à essa pesquisa em 13 de outubro de 2012.  
43 Dados obtidos no site <http://ibge.gov.br>. Acesso em 12 de julho de 2011.   
44 Ver, DOSSE, François. O espaço habitado segundo Michel de Certeau.  ArtCutura: Revista do Instituto de 
História da Universidade Federal de Uberlândia. n. 9, 2004.  
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o período da ditadura civil militar, também são observadas na própria constituição do espaço 

urbano, segundo Lohn: 

 
A urbanização em grande escala, a partir da década de 1970, atingiu regiões até 
então relativamente pouco povoadas da Ilha de Santa Catarina, o que afetou 
ecossistemas frágeis. Modos de vida sofrem rápidas mutações, na medida em que a 
população acostumou-se a novos equipamentos urbanos, como vias expressas, a 
verticalização, e o adensamento do centro da cidade, a criação de loteamentos em 
várias partes da cidade e a cornubação com as cidades vizinhas. (LOHN, 2010, p. 
03). 
 

 
Com base nas transformações sinalizadas acima, é possível perceber que essas 

agitações sociais, culturais e urbanísticas perpassaram os compositores do grupo Expresso 

Rural que exaltam esse momento em suas canções, como no “clima” e na mensagem da 

canção Sol de Sonrisal45, a partir do seguinte fraseamento poético:“Edifícios que correm 

batendo palmas / Ofuscados pelas luzes de neon / Nas avenidas que se vão em paralelas / 

Nunca se encontram para poderem conversar.” 

As mudanças no espaço urbano em ritmo acelerado contribuíram para a contraposição 

campo-cidade proposta pela mensagem do primeiro trabalho autoral do grupo. Tais 

transformações são acompanhadas de um contexto no qual entrou em cena no campo musical, 

o rock’n’roll, com a proposta de uma produção “genuinamente” brasileira, já que há muito 

este estilo cotejava o mercado e a escuta musical no Brasil (DAPIEVE, 1996. p. 13). Portanto, 

foi nos anos de 1980 que este estilo veio a se fixar no mercado fonográfico, e ganhar o gosto 

no cenário nacional, após aproximadamente três décadas como expectador nas disputas da 

apreciação do público por “autêntica” música brasileira. 

Ao considerar o ingresso de uma preocupação regionalista que se fez através da 

música de expressão rock, a relação com a construção de uma identificação nacional a partir 

das elaborações sonoras e poéticas registram preocupações de um contexto social que estão 

presentes na produção musical brasileira.   

Desta maneira, o fenômeno da produção musical e da fixação do rock não é uma 

característica específica de Santa Catarina, assim como também, não há de ser uma projeção 

de vontades individuais, mas  de um processo que envolve a dimensão da escuta musical, da 

indústria cultural e da formação de identidades, onde se inscreve a dinâmica de um 

determinado período histórico.  

Segundo o pesquisador Vicente, o rock foi importante referencial musical para a 

                                                
45 LUCENA, Daniel e VELHO, Paulo. Sol de Sonrisal. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. 
Florianópolis: Expresso Produções e Gravações, 1983. 
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produção dos anos 1970, com presença no som nordestino dos Novos Baianos, no rock rural 

dos cantores mineiros, na produção dos gaúchos e praticamente em todo “boom” da música 

regional da década. Contudo, afirma o pesquisador, seu consumo foi bastante limitado até o 

início dos anos 1980. Foi na transição entre as décadas de 1970 e 1980 que o rock ganhou 

autonomia, com o enfraquecimento da música disco e a ociosidade dos espaços das 

discotecas, onde os jovens “curtiam” rock, tanto dos bairros nobres quanto da periferia, 

ocuparam os palcos com este tipo de canção. 

Com o sucesso da cena e o interesse das grandes gravadoras, o circuito se ampliou 
graças a diversos festivais, rádios especializadas e megaeventos. Entre estes, o mais 
importante foi o Rock in Rio, que, promovido pela primeira vez em 1985, além de 
alavancar a carreira de muitas bandas e artistas locais, ajudou a colocar o país no 
roteiro de turnês de astros internacionais. (VICENTE, 2008, p.116).  
 

 
Inserida neste contexto a cena nascente em Santa Catarina com a animação rock 

emerge no final dos anos de 1970 com as bandas Ratones/Tubarão, DecalcoMania, o Grupo 

Engenho em Florianópolis, além dos festivais como o Palhostock (1974), Rock, Surf e Brotos 

(1976) e o Camburock (1977), esses com a intenção de colar no Estado a ideia flower power 

do festival Woodstock de 1969, destacados pelos historiador Paulo Silva,  

Nos dias 19 e 20 de outubro de 1974, durante o período mais rígido da censura 
militar, aconteceu o Primeiro Festival de Música Pop também chamado de 
Palhostock, no Estádio Renato Silveira em Palhoça. O Palhostock foi um festival no 
modelo de Woodstock, no qual ocorreram apresentações das bandas Capuchon, Som 
Nosso de Cada Dia, A Comunidade e Sidharta, de Florianópolis, Mostarda, de 
Joinville e Bicho da Seda e Almôndegas, de Porto Alegre, que atraiu público de 
várias regiões do país. (SILVA, 2004, p.33). 
 
 

Na década de 1980, o lançamento de discos de vinil como uma forma acessível de 

produção e gravação, permitiu aos grupos catarinenses a gravação dos primeiros discos de 

suas carreiras contribuindo para construção da cena musical catarinense de produção 

independente. Os discos dos grupos Engenho e Expresso Rural compartilharam o pop 

radiofônico catarinense no início dos anos 198046, e a apresentação ao vivo destes grupos era 

realizados em shows coletivos no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), nos Festivais 

Universitários da Canção, e no Projeto Desterro47, e aparecem relacionados pela proximidade 

no mote de suas canções que dialogavam entre o rock e o regionalismo48, como a possível 

                                                
46 Destaco estes três discos, pois apresentam similitudes no mote das canções, por apresentar um cunho 
regionalista, e, sobretudo pela experiência vivida pelos músicos do grupo na cidade de Lages, Santa Catarina.  
47 Festival de música catarinense promovido pela Maricota Produções Musicais.  
48 Para Cristaldo integrante do grupo Engenho em entrevista ao jornal O Estado, “Nossa herança primária foi o 
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observar no excerto abaixo:  

 
Uma grande variedade musical é o que promete o “Projeto Desterro” amanhã, as 
18h30m, no Teatro Álvaro de Carvalho. Muito samba com a dupla Tuca e Deto, 
rock rural, country e blues com o grupo Expresso Rural e a versatilidade de Beto 
Mondadori, músico e compositor lageano, que está lançando seu primeiro LP, 
“Inventos Naturais”. (O Estado, 26 de outubro de 1982)   
 
 

Vale destacar que, o cenário independente se inscreve na emergência da cultura de 

massas alternativa, que aparece ligada, sobretudo, à crítica aos sistemas políticos ainda 

vigentes no Brasil, com o fim do AI-5 em 1978, e a lei de anistia em 1979. Este movimento 

consegue ganhar as mídias com seu lema: “Contra todas as ditaduras: a ditadura política e a 

ditadura do mercado” (NAPOLITANO, 2001, p.124). O cenário musical independente 

começa a configurar entre fins dos 1970 e 1980, os selos e as pequenas produtoras começam a 

optar por distribuições menores e em lojas pequenas. 

 Este fenômeno não é privilégio apenas da música, e vai repercutir no teatro, no 

humor, na poesia, nas estratégias de divulgação de cartazes e flyers reproduzidos pelo uso do 

mimeógrafo, a exemplo dos fanzines49. 

Na análise de Napolitano, os selos independentes que emergiram como um apêndice 

dessa produção musical alternativa permitiu a expressão de uma produção musical fora da 

grande indústria fonográfica, segue:  

 
Na virada da década de 1970 para a década de 1980, havia uma considerável rede de 
produção musical alternativa, fora do esquema monopolista da industria fonográfica 
brasileira: os selos Kuarup (RJ), Artezanal (RJ), Lira Paulistana e Som da Gente 
(SP), Bemol (MG), entre outros, tiveram um importante papel na disseminação da 
música, fora dos grandes circuitos comercias ... (NAPOLITANO, 2001, p. 128) 

O cenário apresentado por Napolitano, não só ajuda a pensar o fenômeno 

independente nas produções musicais que se concentram na Capital catarinense, mas como 

também, nas produções do grupo Expresso Rural.  

                                                                                                                                                   
regional, o caipira, o folclórico” (O Estado: 10/1980), que propunham em certa medida uma conversa entre as 
coisas da cidade e do campo. Para Zeca Petry da banda Expresso Rural, em entrevista para o jornal A Ponte, “O 
nosso som é um som rural, mas urbanizado.” (A Ponte: 04/1983), sendo esta uma das características destas 
bandas no inicio dos anos de 1980.  
49 Os fanzines, ou revistas dos fãs (o nome surgiu da união das palavras inglesas fanatics- fãs - e magazine  
- revista), começaram a ser produzidos durante a década de 1970 como uma forma alternativa à  grande 
imprensa. No Brasil, a prática ganhou força durante as décadas de 1980 e 1990, principalmente, entre os punks e 
anarquistas - os primeiros que foram incentivados pelo espírito do it yourself.  Antes da popularização da 
internet, as “revistas de fãs”, levando o significado ao pé da letra, funcionavam (e ainda funcionam) como uma 
forma alternativa e independente para manifestação de ideias e opiniões. 
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Naturalmente, o desejo é partir para um esquema mais profissional, com uma 
estrutura que permitia a distribuição em todo o País sem os percalços do primeiro 
disco, que esgotou suas três mil cópias em Florianópolis e Lages e deixou o resto do 
Estado à deriva, com telefonemas de rádios e donos de lojas insatisfeitas com uma 
suposta discriminação. (O Estado, 23 de outubro de 1984) 

 

Com canções peculiares às produzidas na cena catarinense, o grupo propunha uma 

produção pautada nas aproximações entre as temáticas o espaço rural e o universo urbano, de 

forma distinta das canções produzidas pelo grupo Engenho (1979-1984), “que produz um 

estilo de música ligada ao gênero rock que dialoga com o regionalismo, que apresentam uma 

crítica ao sistema político e a sociedade à época” (SOUZA, 2007, p.7), por este fator 

ideológico o disco do Engenho foi censurado para execuções públicas, televisivas e 

radiofônicas. 

Emoldurados na parede da memória, disco por disco, capa por capa, coletânea por 

coletânea, a trajetória do grupo Expresso Rural começa a se desenhar saindo do apartamento 

da Avenida Trompowsky, região central de Florianópolis, passando pela sala emprestada na 

Universidade Federal de Santa Catarina50, para a estrada, que não se limitou as rodovias 

catarinenses, nem ao menos a ligação Lages/Florianópolis, excursionaram na Espanha e 

gravaram em Londres51.   

 
O grupo catarinense de rock vai a Londres gravar um disco. Nada de excepcional no 
fato, se fosse ele profissional (leia-se: ter caído nas graças da mídia nacional), pois 
vários fazem isso frequentemente. A surpresa está justamente em sua origem e ser 
conhecido apenas no sul do país52.  (O Estado, 09 de abril de 1987). 
 

 Ao longo de sua trajetória o grupo Expresso Rural mudou a sua formação inicial, 

como também o próprio nome. Cinco discos em um intervalo de dez anos e participação em 

quarto coletâneas53. As canções deste grupo exaltam a amizade, o amor romântico, apelo 

sexual, o trânsito dos elementos que identificam o campo e a cidade, “canta natureza e a 

ecologia” (O Estado, 14 de abril de 1983), e o movimento de chegada e partida característica 

de uma canção que foi denominada como rock rural. 

A participação da banda em festivais universitários no estado de Santa Catarina, o 

lançamento do disco, a execução das canções através da programação de rádio, e a aparição 

                                                
50 Jornal A Ponte 10 de abril de 1983. 
51 Jornal O Estado 09 de abril de 1987.  
52 Jornal O Estado 09 de abril de 1987. 
53 As coletâneas que tem a assinatura das canções do Expresso Rural: “LP Som da Gente” (1984), resultado do 

programa de mesmo nome exibido pela RBS/TV. “LP Som Brasil”(1984) – Coletânea nacional, com canções 
que nomes como: Renato Teixeira, Alceu Valença, Almir Sarter e Renato Borghetti. “LP Crime 
Perfeito”(1985)  – Coletânea estadual e o “LP Ímpar”(1988) - Gravado em Londres.   
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frequente nos canais de televisão, com ênfase na rede RBS/TV, contribuiu para fixar os sons 

executados pelos músicos, suas canções, temáticas, e gênero musical.  

O primeiro disco do “Expresso Rural”, Nas manhãs do Sul do Mundo, é um dos 
lançamentos mais bem, sucedidos na Capital do Estado. (O Estado, 29 de dezembro 
de 1983) 
 

Neste momento, entre 1983 e 1984, o grupo era identificado e de certa maneira 

também se identificava com o rock rural, por trazer na temática de suas canções a 

preocupação com a simbologia dos elementos advindos do campo, na busca de um diálogo 

com a sonoridade da cidade.  

Como “Rock Rural”, em diálogo nas canções do primeiro disco do grupo Expresso 

Rural gravado 1983, é possível articular que essa “nova concepção” para a música 

catarinense, conforme noticiou a mídia impressa no excerto que abre esta reflexão, estaria 

ligada a essa ideia de música moderna catarinense, ao considerar a escuta musical do grupo 

com a identificação de diversos gêneros musicais a exemplo de suas referências da música 

brasileira como: 14 Bis, Boca Livre, o rock progressivo do Almôndegas, ao som rural de Sá e 

Guarabyra, e de Crosby, Stills, Nash e Young, pode se observar que esta ruralidade está em 

diálogo com as produções de grupos que se apropriam dos símbolos da natureza como recurso 

poético musical. 

 
A tendência musical do grupo como o nome já indica, é para o rock rural. Daniel, 
que faz a maior parte das composições tem também grande influência da música 
gaúcha e do folclore da região do Planalto do Estado, somada ao contry da melodia 
“Nós temos vários tipos de sons, mas aquele com que as pessoas mais identificam a 
gente é o rock rural (...) Fazemos uma música rural, misturada com rock paulera. 
Introduzimos um violão de 12 cordas, que é uma coisa suave. Tem reggae e tem 
rock no nosso som”. (O Estado,16 de dezembro de 1983) 
 

Assim, a escuta musical configura de forma acumulativa as referências musicais que 

produzem sentido no grupo Expresso Rural e reproduzem um cenário de experiência da 

década de 1980, atravessam estes músicos, à medida que pode-se pensar que compartilham de 

ideais de outras gerações.  

Portanto, essa moderna música catarinense a qual a imprensa chama atenção nos anos 

1980, está ligada a temática comum nas canções de tendências ligadas ao Rock Rural. O 

primeiro disco do grupo apresenta essa temática, a imprensa reforça esse estilo referindo-se ao 

mesmo como moderno, na música popular catarinense. Dessa forma, vale considerar como se 

expressa o Rock Rural na produção musical em território nacional e de que maneira essas 

produções foram apropriadas pelo Expresso Rural?  
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1.3 ROCK RURAL: A CANÇÃO NA ESTRADA ENTRE O PLANALTO E A CAPITAL 	  
 

Surgindo da união de jovens estudantes, há algum tempo um conjunto musical vem 
alegrando a noite florianopolitana onde quer que se reúnem algumas pessoas 
amantes da nossa música. Lutando contra as dificuldades naturais encontradas pelos 
jovens músicos eles seguem firme com o propósito de uma nova mensagem para a 
música catarinense, pretendendo uma harmoniosa simbiose entre o rural e o urbano. 
(A Ponte, 04 de abril de 1983) 

  Essa nova concepção da música catarinense apresentada no periódico local, em abril 

de 1983, é a manchete da primeira entrevista do grupo Expresso Rural, quando o conjunto de 

músicos saiu dos ensaios, das festas universitárias, dos festivais estudantis, do apartamento na 

Avenida Trompowsky, onde se reuniam para tocar algumas canções, elaborar os repertórios e 

fazer suas composições. Este ambiente urbano se fez presente na experiência dos músicos na 

Capital do Estado, circunscrita a uma região que abarca o centro da cidade, da rua Tenente 

Silveira, passando pela Álves de Brito e Avenida Trompowsky, aos encontros na 

Universidade Federal de Santa Catarina, no bairro Trindade.   

 Deste cenário urbano que à época vivenciava um embate com o rural a partir da 

valorização imobiliária dessa área em um período em que a Ilha de Santa Catarina se torna 

destino de migrações que partem do interior do Estado para Capital e sobretudo, do Estado 

vizinho Rio Grande do Sul. Estes novos moradores que passam a compor a paisagem de 

Florianópolis, Santa Catarina, na década de 1980, foram recebidos com hostilidade pela 

população em imprensa local. Como estrangeiros nesse território a  imagens do gaúcho, e dos 

argentinos são as mais evidentes nas crônicas jornalistas, como pode se observar a partir do 

periódico abaixo:  
 
Sem dúvida alguma que um dos produtos mais procurados nas prateleiras dos 
empórios e supermercados de Florianópolis, é a erva de chimarrão. Também, o que 
tem de gaúcho no pedaço ... Aliás, é sintomático: basta ter um chefe gaúcho (que 
gaúcho adora chefiar ilhéu – é um sonho da vida deles) que o seu subalterno, de 
imediato e mesmo detestando chimarrão, achando-o amargo e fazendo cara feia, 
chupa que chupa a bomba ... Que bomba! (JSC, 8 de novembro de 1983).  
 
 

Nesse universo de disputas pelo espaço cultural local e de construções de identidades, 

as mensagens presentes nas produções sonoras e visuais do grupo representam expressões do 

movimento nômade dos músicos e compositores, que reverberam nas canções a partir das 

noções de retorno à “pátria amada” que aparecem de forma explicita nas músicas Nossos 
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Corações e Nas Manhãs do Sul do Mundo54. Evocando símbolos comuns compartilhados nas 

regiões do Planalto Catarinense e no Rio Grande do Sul como o chimarrão e a cavalgada, 

símbolos identitários criticados na imprensa local.  

Ao trazer essa temática a partir de uma Florianópolis que vive um embate entre cultura 

gaúcha e a cultura ilhoa, foram apropriadas pelas produções do Expresso Rural no diálogo 

campo e cidade. Assim, as mensagens das músicas evocam duelos entre o tradicional e o 

moderno55, e entre as gerações - o velho e o moço.      

Em suas primeiras composições o Expresso Rural demonstra uma linguagem poética 

bucólica, uma temática idílica e uma melodia fazendo uma mestiçagem entre a balada, o 

country e o folk rock, ao grupo uma identificação com o desenvolvimento da música brasileira 

anos 1970. 

Durante a virada dos anos 1960 para os de 1970 o Brasil passava por um momento 

delicado em relação à liberdade de expressão, a ditadura civil militar e seus Atos 

Institucionais que se encarregaram de silenciar as vozes contrárias ao regime político. Esse 

esforço ao silenciamento da classe artística ligada ao ambiente universitário refletiu também 

no mercado do disco.  

 
O mercado sofria, na virada da década de 60 a de 70, uma grande reestruturação, 
ainda que paralela a uma crise momentânea, em certa medida provocada pela 
própria perseguição aos artistas mais criativos  e valorizados pela audiência  
formadora de opinião e gosto. (NAPOLITANO, 2001, p. 70) 
 

Assim, foi possível emergir no contexto da música popular brasileira – MPB - uma 

música preocupada com o regionalismo, com a vida no campo, com as práticas da cultura 

popular regional. O ano de 1972, com o lançamento de discos como: “Clube da Esquina” 

assinado por Milton Nascimento e Lô Borges, e o “Passado, Presente e Futuro” do trio Sá, 

Rodrix e Guarabyra, configuram com marco para a mensagem da terra, e das raízes 

identitárias, sintetizando a mestiçagem e o experimentalismo que já vinha sendo executado 

por grupos musicais no Brasil, desde o final da década de 1960, a exemplo de: O Terço, Som 

Imaginário, Mutantes. 

Desta forma, a emergência desses grupos e de suas temáticas parece estar relacionada 

à necessidade de equilibrar as demandas do mercado do disco, haja vista a existência da 
                                                
54As canções Nossos Corações e Nas Manhãs do Sul do Mundosão analisadas em uma abordagem contextual  no 

segundo capítulo desta dissertação.  
55Para Stuart Hall, “as sociedades modernas são portanto, por definição, sociedades de mudança constante, 

rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedade tradicionais e as modernas. A 
modernidade, em contraste, não é definida apenas como a experiência de convivência com a mudança rápida, 
abrangente e contínua, mas é uma forma altamente reflexiva de vida. (HALL, 2005, p.15) 
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censura musical. Para Napolitano, “com surgimento das “tendências” mineira e nordestina, o 

quadro se torna mais diversificado, incorporando outros materiais musicais (regionais) e 

tradições poéticas”. (NAPOLITANO, 2001, p.70).  

Revelando um conjunto de eventos históricos a partir das narrativas poéticas musicais, 

a mestiçagem entre o rock e o regionalismo, se manifestou também na expressão do Rock 

Rural, “um segmento estético que cativou alguns artistas que apostavam na mistura de 

gêneros” (ALONSO, 2012, p. 181). Ao considerar este tipo de produção musical, vale fazer 

uso de um conjunto de documentos que atribuem sentido à produção, como: materiais de 

divulgação, repercussão nas mídias impressas, televisivas, e radiofônicas, e casas de 

espetáculos, uma vez que esse corpus documental permite a analise desta tendência regional 

que são representações musicais deste período. 

Para Valente, a carreira artística contava normalmente com o apoio da mídia impressa 

(reportagens, entrevistas em jornais e revistas, geralmente acompanhadas de fotografias de 

estúdio) Assim, justifica-se a preocupação com os materiais onde essa arte está presente, 

acontece e é fixada. (VALENTE, 2001, p.01)  

A mídia impressa buscou fixar o Rock Rural como um gênero musical ao atribuir a 

paternidade ao trio Sá, Rodrix e Guarabyra.  

 
A Expressão Rock Rural popularizou-se rápido, é como vem sendo cognominada a 
música criada pelos três, onde a mesclagem do tratamento harmônico com a 
participação de instrumentos vários fez surgir algo de singular na evolução da nossa 
música. As letras são simples, mas não simplórias e a singeleza das imagens procede 
da pureza dos sentimentos dos artistas, todos vivamente impregnados do amor à 
terra e à natureza. Ligada a esse amor existe a experiência musical para burilar e 
purificar o som, enriquecido pelos recursos da nova técnica. (O Cruzeiro, 03 de 
maio de 1972) 

 

A definição da Revista O Cruzeiro para essa tendência da música brasileira permite 

aproximar e relacionar através das canções os grupos musicais do Brasil, que contribuíram 

para a difusão da cultural regional a partir dos anos 1970, haja vista, que toda composição é 

uma representação de subjetividade e identidade. Desta maneira essa “mesclagem” é também 

uma representação de um momento histórico, não só na música, como também, nas dinâmicas 

demográficas, ou seja, muitos músicos buscaram a cidade grande, pelos acessos a projetos 

culturais e as sedes das gravadoras e emissoras de rádio e televisão.  

Este aspecto nômade no cenário musical representou uma identificação com as 

experiências dos sujeitos que compõe um grupo musical, uma vez que “a pluralidade de 

sujeitos envolvidos na canção, tanto do ponto de vista sincrônico quanto diacrônico contribui 
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para a composição do gênero musical” (ALMEIDA, 2006, p. 325). Nesta perspectiva o Rock 

Rural do grupo Expresso Rural traz consigo as características das regiões de onde os músicos 

são egressos, três são da região do planalto de Santa Catarina.  

Região ligada à pecuária e a exploração madeireira, terra de coronéis latifundiários, 

corredor do caminho das tropas (Rio Grande do Sul – São Paulo), ligada às lides do campo e 

as coisas da terra (PEIXER, 2002, p. 08). Desta forma, estas características adquiridas social e 

culturalmente aparecem nas composições do grupo, como também, no próprio nome da 

banda, Expresso como característica das transformações tecnológica da cidade no final do 

século XX e Rural como lugar de tranquilidade, de nostalgia. (MOTA, 2009, p. 29).  

Entre a velocidade do tempo acelerado da cidade e a noção de desaceleração do tempo 

no campo, para além do embate rural e urbano, as experiências compartilhadas no ambiente 

escolar e musical contribuíram para a elaboração da intertextualidade poética que resultaram 

nas produções do Expresso Rural. 

... E a música também estava ali, tinha músicos, tinha gente que gostava de música, 
os Beatles, os Rolling Stones, os primeiros discos do Led Zepplin, do Deep Purple, 
aquela coisa toda, tudo efervescendo  em 1971, 72, 73. Aqueles discos ótimos 
saindo ... Black Sabbath e Pink Floyd, tudo ali naquela época saindo, e os mais 
velhos, todos tinham esses discos, e eu naquela efervescência toda alí. Tinha toda 
uma turma que gostava dessas coisas culturais, livros e tinha uma efervescência 
cultural também da região lá de cima da Serra56. 

 

O excerto acima é um trecho do depoimento de Volnei Varaschin, músico e 

compositor do grupo Expresso Rural, que ao elaborar as suas memórias remonta aos anos de 

1970 para descrever a sua relação com a música em Lages, Santa Catarina, quando estudou no 

Colégio Diocesano, instituição franciscana em regime de internato que recebia jovens 

estudantes da elite serrana e do litoral catarinense, como também, das cidades de fronteira 

com o Estado vizinho, Rio Grande do Sul.  

Beatles, Rolling Stones, Led Zepplin, Deep Purples, Black Sabbath e Pink Floyd, sons, 

ruídos e canções de rock’n’roll ressoavam das caixas de som no intramuros de uma escola 

católica no interior do Estado de Santa Catarina, região planaltina com extensas propriedades 

rurais destinada à criação de gado, terra de coronéis e de industriais madeireiros, cidade que 

produziu uma elite política de repercussão no Estado e no país. 

Portanto, ao passar por transformações nas dinâmicas econômicas e sociais de cidade 

subsidiada pela agricultura à cidade da indústria madeireira, a entrada de ritmos cosmopolitas 

completam o quadro da memória com sonoridades pulsantes. Entendo aqui a pulsação do rock 

                                                
56Volnei Varaschin em entrevista cedida a esta pesquisa em 16 de novembro de 2012.  
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como a “batida do coração”57, como produto da tecnologia e da industrialização. As melodias 

de viola e acordeom passaram a representar a vida no campo, de um passado rural que não 

representava mais uma identificação na escuta musical dessa juventude. 

Para Eric Hobsbawm, ao estudar a Revolução Cultural, entre os anos de 1960 a 1985, 

afirmou que neste período há uma ruptura geracional que sugere um “autonomia da juventude 

como classe social separada” (HOBSBAWM, 1995. p. 318.), e o rock  como a sua expressão 

característica. Assim, esta reflexão permite estabelecer um ponte à pensar na constituição da 

expressão do gênero rock em Santa Catarina, a partir das escutas, da execução e produção 

musical, partindo da experiência entre Lages e Florianópolis.  

Lages, apresentava um aspecto cultural dicotômico, por unir em um mesmo espaço 

grupos de tradições gauchescas e grupos ligados a cultura rock. No centro da cidade, a 

mateada, o jogo dominó e a bombacha compunham a paisagem no calçadão da Praça João 

Costa, e do outro lado da rua Coronel Córdova, o calçadão da Praça Túlio Fiúza de Carvalho 

era o espaço compartilhado pelos grupos de cultura rock entre as décadas de 1980 e 1990. E 

este último pouco investigado pelas pesquisas acadêmicas que abordam a temática 

catarinense, tal silenciamento contribuiu para a invisibilidade de tal expressão presente no 

Planalto Catarinense.  

A memória evocada por Volnei Varaschin é também compartilhada por seu parceiro 

de composições o músico Daniel Lucena vocalista do grupo Expresso Rural “Lages é 

diferente. Tem muita gente boa na cidade que nem aparece. Lages sempre esteve na 

vanguarda da música. O próprio Expresso Rural e a Banda Engenho tem suas raízes em 

Lages.” (Diário Catarinense, 24 de junho 2010.) 

Da experiência vivenciada no interior, para o litoral na Capital catarinense, descrita 

pelos músicos, observa-se também, a busca pelos acessos em uma cidade que lhes inspirava 

liberdade política e social, além da ampliação dos espaços culturais e de mercados para a 

produção e circulação da música. Este trânsito Lages-Florianópolis pode ser explicado a partir 

da noção de nomadismo. Para melhor entender esta noção, tomo aqui a reflexão de Simone 

Pereira que ao trabalhar as escutas migrantes afirma:  

 
… ser nômade não quer dizer não ter território; seus territórios são seus trajetos, os 
deslocamentos de um ponto ao outro. No trajeto do nômade, os pontos só existem 
para serem abandonados, edificando uma escuta dos sons do mundo e da vida que se 
perfaz nos itinerários e nos trânsitos. (PEREIRA, 2012, p. 01) 

                                                
57“Rock é a batida do coração”, definição retirada do documentário Bolachas: Um documentário Panorâmico. 

Marco Martins, Florianópolis, 2012.  
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 Este movimento é presente na história do grupo Expresso Rural, como também em sua 

circulação e produção. A condição nômade dos músicos que compõe o grupo, e a mensagem 

idílica e saudosista de suas canções descreve este deslocamento, trajeto e migração 

característica do período de produção do grupo (1983-1992). Assim, a ideia de nomadismo 

extrapola a mensagem das canções do grupo e perpassa a própria condição dos músicos 

Volnei Varaschin (cordas), Daniel Lucena (voz) e Marcos Ghiorzi (bateria) entre Lages e 

Florianópolis. Dessa forma, identificando o nomadismo como um desejo da humanidade, que 

para Maffesoli, “puede comprenderse entonces, como la modaliade contemporânea de ese 

deseo de [otro lugar] que se apodera de las masas y de los individuos”. (MAFFESOLI, 2004, 

p.29) 

Neste sentido, a partir das produções do grupo Expresso Rural, pôde ser observado o 

peso testemunhal presente nas canções ao subjetivarem os sentimentos do compositor, ao 

narrar-lhes a vida, uma vez que sublinha a desterritorialização dos sujeitos envolvidos na 

composição das manifestações sonoras e poéticas. Desta maneira, entender estas composições 

como testemunha é atribuir-lhe mais uma possibilidade de análise, para Moraes,  

 
“... a canção e a música popular poderiam ser encaradas como uma rica fonte para 
compreender certas realidades da cultura popular e desvendar a história de setores da 
sociedade pouco lembrados pela historiografia” (MORAES, 2000. p. 204). 
 

Assim, cabe refletir a partir das canções, como uma construção de si, da experiência 

desses sujeitos inscritos em sua historicidade, que passam compartilhar as tensões do espaço 

urbano, de uma Capital (Florianópolis/SC) em constantes transformações urbanas e 

demográficas, fato que promoveu conflitos identitários opondo o sujeito ilhéu aos forasteiros 

(DIAS, 2009, p. 03-07). Desta maneira, expressar o rural através das canções é também 

reforçar uma identificação social, haja vista que os músicos trazem consigo experiências 

compartilhadas no interior do Estado que reverberam nas composições, pois, estes sujeitos 

transportam sua cultura para uma nova pátria (GUPTA; FERGUSON, 2000, p.31 - 49). 

Deste contexto vivenciado pelos compositores do grupo Expresso Rural, o rock rural, 

passa então a ser uma representação sonora dessas transformações, pois é o som da fazenda, 

inspirando o cancionista em uma jornada musical, portanto, em linhas gerais esta tendência é 

uma produção que promove um diálogo entre os elementos do campo com os da cidade, é 

uma canção que dialoga com as dimensões espaço rural e espaço urbano. (MOTA, 2009. p. 

33). 
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Contudo, ao analisar o material sonoro do grupo observou-se uma miscigenação de 

gêneros musicais e temáticas, mas, há um esforço presente no material audiovisual do 

primeiro disco do grupo, para promover um diálogo entre o campo e a cidade. Tais elementos 

estão presente nos cenários evocados pelas canções, no material gráfico do longplay e nos 

viodeclipes produzidos para divulgação do disco. 

 Desse percurso que se prolonga de 1983 com o lançamento do disco Nas Manhãs do 

Sul do Mundo ao encontro comemorativo em 2007, as produções poéticas e sonoras do 

Expresso Rural representam através dos registros na linguagem musical as impressões sobre 

uma experiência compartilhada em um contexto de transformações urbanas, sociais e de 

embates culturais. Ao executar as canções do disco em 2007, essa temática assume novas 

interpretações, mas sobretudo, traz à memória as imagens daquela Florianópolis provinciana 

entrecortada por regiões rurais que ficou no passado, e assim assume um caráter saudosista, 

que encontrou nas melodias da expressão Rock Rural identificações um suporte para suas 

mensagens.  
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CAPÍTULO II – “NA VITROLA” ENTRE O SOM E O SENTIDO 
 

2.1 CANÇÕES NO DISCO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL DO GRUPO EXPRESSO RURAL 

 

Neste capítulo, pretende-se fazer uma reflexão sobre as canções do grupo Expresso 

Rural que foram fixadas no longplay Nas Manhãs do Sul do Mundo, de produção 

independente, gravado no ano de 1983, nos estúdios Vice e Versa, São Paulo. O objetivo 

dessa reflexão é perceber em que medida essas canções trazem consigo códigos, signos, 

sentidos e significados que possam revelar traços da cultura na qual está inserida, ou, ainda, se 

elas funcionam como testemunhos de transformações, resistências e movimentos sociais os 

quais Florianópolis, Santa Catarina, vivenciara. Entende-se, aqui, a canção não apenas em sua 

função política e social, nem mesmo somente como aporte cultural, mas como instrumento 

que permite revelar o desenho do cenário musical local, das atividades ligadas às mídias e das 

políticas culturais.  

Ao entender o LP como fonte de conhecimento histórico e como suporte por meio  do 

qual as canções chegam até os ouvidos, vale considerá-lo como um material de coesão 

estética, na qual se apoia o conceito de Álbum. Dessa maneira, o álbum musical é aqui 

encarado como um conjunto de produções musicais de um artista ou de um grupo, conjunto 

esse que é reunido em um trabalho único. Assim, um álbum representa uma diversidade de 

sons, uma intencionalidade na disposição das canções no disco e das letras inseridas. A 

elaboração de um álbum envolve, também, a atividade de uma equipe de sujeitos que 

interfere, influência e confere sentido à produção, que revela, a partir dessas relações, uma 

obra (GAMBARO, 2009, p.03).  

As canções que completam o primeiro disco do grupo Expresso Rural são escolhas 

dos próprios músicos, a seleção das canções foi feita mediante o retorno que elas já haviam 

alcançado na execução ao vivo nos shows e festivais em Santa Catarina58. Com duração 

média de três minutos (3:00) a produção das canções se encaixa na definição estrutural padrão 

de canção popular urbana: verso, refrão, verso e refrão que se repete (VALENTE, 2003, 

p.273).  

Com uma tiragem de três mil cópias, Nas Manhãs do Sul do Mundo, que entrou no 

mercado em dezembro de 1983, teve a sua venda mais expressiva nas cidades de Lages e 

Florianópolis, Santa Catarina, como sugere o periódico a seguir:  
 

                                                
58 José Petry Neto em entrevista concedida para esta pesquisa em 09 de agosto de 2012.  
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Naturalmente, o desejo é partir para um esquema mais profissional, com uma 
estrutura que permita a distribuição em todo o País sem os percalços do primeiro 
disco, que esgotou suas três mil cópias em Florianópolis e Lages e deixou o resto do 
Estado à deriva, com telefonemas das rádios e donos de lojas insatisfeitos com a 
suposta discriminação. (O Estado, 23 de outubro de 1984). 
 

 
 “O disco foi um dos lançamentos mais bem sucedido na Capital do Estado” (O 

Estado, 29 de dezembro de 1983) e, durante o mês de dezembro de 1983, Nas Manhãs do Sul 

do Mundo – música número quatro, lado B –, ascendeu às paradas de sucesso, figurando o 

primeiro lugar na rádio Atlântida FM, “tocando mais que Roberto Carlos, as pessoas ligam 

pedido a música59”.    

O limite de cópias desse LP não restringiu a circulação social da música produzida 

pelo Expresso Rural. O rádio foi um importante difusor desse trabalho, assim como a própria 

prática de execução ao vivo. No primeiro semestre de 1984, os shows de divulgação desse 

disco aconteceram em diversas cidades de Santa Catarina, como: Itajaí, Balneário Camboriú, 

Blumenau, Brusque, Criciúma, Laguna, Curitibanos e Xanxerê, (O Estado, 04 de julho de 

1984.). Assim, o Trem Bala Expresso Rural, como ficou conhecido o grupo, levou a sua 

manhã para regiões significativas do Estado. 

A execução ao vivo, portanto, contribuiu para a divulgação do trabalho musical do 

Expresso Rural em Santa Catarina, o que lhe conferiu também permanência no cenário 

musical, considerando-se a dificuldade de acesso ao suporte no qual as canções foram fixadas. 

Fitas em formato K7 – resultado de reproduções caseiras que circularam pelo interior do 

Estado. 60  Ao considerar que, em um show, o espectador está em contato com uma 

performance e essa, por sua vez, é acompanhada de signos e significados que contribuem para 

formar uma identidade musical e uma identificação com o público que a assiste,  a ausência 

da materialidade do suporte nas demais regiões do Estado não limitou o contato com a 

mensagem das canções do grupo, que enfatizam a relação do homem com a natureza, sua 

vivência no campo e na cidade. 

Ao tomarmos as canções como fonte de conhecimento histórico, os parâmetros 

poéticos – letra –, e os parâmetros musicais – música – (OLIVEIRA, 2002, p. 105), passam a 

ser compreendidos de forma indissociável, pois o andamento e as características melódicas e 

harmônicas tendem a completar o clima de uma canção para além do conteúdo expresso na 

linguagem textual, influenciando de maneira decisiva a mensagem que se propõem a passar, 

                                                
59 Retirado do suporte audiovisual do Show de Lançamento do disco Nas manhãs do Sul do mundo no Teatro 
Ademir Rosa/CIC em 06 de abril de 1984. Cobertura de Cacau Menezes.  
60 Paulo Ricardo Jacomel Filho em entrevista concedida a essa pesquisa em 03 de maio de 2012.  



 

 52 

assim como a paisagem sonora a qual sugere. A linguagem descrita, quando presente no 

acompanhamento melódico das letras, serve como elemento de identificação musical de um 

artista, ou grupo, assim como na própria recepção e memorização da obra musical. 

Dessa forma, o acesso às gravações originais se torna uma tarefa imprescindível ao 

trabalho historiográfico. Isso porque tais registros permitem perceber o que essa fonte tem a 

dizer sobre o seu tempo, contexto e cenário musical, como se manifesta, também, em forma 

de expressões, motivações e sensibilidades. Essa noção é potencializada quando a produção é 

independente, haja vista que o envolvimento dos sujeitos que participam da elaboração da 

obra aparecem em tons mais acentuados, já que detém o controle da produção. Por esse fato, o 

acesso às tendências, expressões, interpretações de seu tempo e ligação ao gênero musical 

está livre das influências da mainstream, “determinada pelas leis frias que determinava os 

eleitos e os excluídos.” (TATIT, 2004, p. 228.). 

Ao considerar a materialidade do disco de vinil observa-se informações significativas 

sobre a unidade da obra, como: nome do grupo, ordenamento das canções, número de 

registro, ano de gravação, tempo de duração de cada canção, autoria das composições, selo de 

produção e endereço de contato. No LP Nas Manhãs do Sul do Mundo é possível encontrar os 

registros mencionados no selo do disco. Como observa-se a seguir:  

 
Figura 1 – Selo disco – Nas Manhãs do Sul do Mundo 1983 
 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983 
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Ao realizar a leitura dessas informações como uma expressão de identidade visual do 

grupo musical mediante as produções em disco nacionais e regionais61, e identificá-lo como 

uma produção independente, constata-se que não há um destaque para a gravadora, mas sim 

para o sistema de produção Expresso Produções, conforme indicado na parte inferior do selo. 

A Expresso Produções era uma empresa de capital familiar, que financiou os custos da 

gravação do primeiro disco do grupo. Essa produtora – que tinha sede na rua Tenente Silveira, 

93 apto. 45 – era administrada pelos próprios músicos do grupo e cuidava da distribuição e 

circulação da obra sonora.  

A estratégia independente coube ao grupo Expresso Rural como uma forma de 

registrar as composições sonoras, como também de atribuir permanência às canções 

executadas pelo grupo desde a sua formação, em 1981.  A gravação em disco foi, uma forma 

de se manter no cenário musical catarinense, mostrando a preocupação do grupo com a a 

repercussão de suas atividades.  Ao contar sobre este período, Zeca Petry (Cordas/Voz) 

relembra: 
 
... Hoje em dia, um ano não é nada mas quando a gente tem 20 anos um ano é uma 
coisa muito louca e o tempo foi passando e a gente foi perdendo a força em 83. Na 
época, era o preço de dois carros zero quilômetro mais ou menos, pra uns guri de 21 
anos de idade era uma fortuna. E não só isso, não era só o dinheiro, era dificuldade 
de tu entrar em um estúdio, tinham pouquíssimos estúdios no Brasil, então eu fui 
atrás do Vice Versa62. 
 

Ao elaborar uma narrativa para definir essa fase do grupo, o músico nos traz 

informações que estão para além de um processo de memorização linear. Assim, esse tempo 

presente no depoimento apresentado corrobora com a ideia de tempo desacelerado e de 

dificuldades. Na tríade de preocupações “a gente foi perdendo força”, “era uma fortuna”, 

“dificuldade de tu entrar em um estúdio”, é possível perceber o contexto do cenário musical 

em Santa Catarina, como também de outros grupos pelo país que estavam fora do 

mainstream.  

Tais preocupações foram também compartilhadas pelos músicos do quarteto vocal 

Boca Livre63, que lançou seu primeiro disco sob forma independente, em 1977, custeado pelos 

                                                
61Dos discos lançados no início de 1980 por músicos catarinenses como: Vou botar Meu Boi na Rua – Engenho/ 

1981 -, e Naturais Inventos – Beto Mondadori/1982 -  pela Engenho Produções. Nos selos do disco pude 
observar a presenças dos registros que se constituem nos indícios de produção, número de registro, ano de 
gravação, tempo de duração de cada canção e autoria.   
62Entrevista cedida para esta pesquisa em 24 de Agosto de 2012.  
63O grupo Boca Livre, formado em 1978 pelos músicos Maurício Maestro (contrabaixo e vocal), Zé Renato 
(violão e vocal), Cláudio Nucci (violão e vocal) e David Tygel (viola 10 cordas e vocal) participou, naquele ano, 
do disco "Camaleão", de Edu Lobo, excursionando com o compositor através do Projeto Pixinguinha. Dados 
obtido no site <http://dicionariompb.com.br>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.   
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músicos. Segundo Castro, “o que restou ao grupo foi ingressar no mercado independente, pois 

o cenário musical estava demasiadamente mecânico, repetitivo e padronizado”. (CASTRO, 

2010. p. 77) 

As produções sonoras do grupo Boca Livre, registradas em disco de mesmo nome, 

apresentam um mote mais acústico e bucólico. Essa produção inspirou as composições do 

grupo Expresso Rural no seu primeiro disco, que apresenta especificidades no que se refere às 

informações, mensagens, ritmos, acordes e melodias, se comparado aos demais discos do 

grupo. No suporte, informações como a inscrição da gravação independente e o número de 

registro de cada canção, como já mostrado na figura 1, não são encontradas nos demais discos 

da carreira. Essa questão suscita implicações sobre a posse dos direitos autorais e a 

identificação do contrato com a distribuidora/gravadora, que imprimem uma identificação no 

selo do disco de vinil.  

Comparando-se, assim, a visualidade do selo segundo LP do grupo –  Certos Amigos, 

lançado no ano de 1985 –, com o primeiro, a situação se modifica. Por ser um disco 

distribuído pela RBS Discos/Som Livre produções, os registros no selo do vinil são os 

seguintes: nome da canção, composição, número e ano de registro de gravação. A expressão 

‘Expresso Produções’ cede lugar para o registro ‘RBS/Discos’, na parte superior do selo,  e a 

inscrição Som Livre, seguida do CGC da produtora, na parte inferior do selo. Assim, a 

representação visual dos dois LP’s se distingue, como pode ser observado a seguir:  

 
Figura 2 – Selo disco – Certos Amigos 1985. 
 

 
Fonte: Expresso – Certos Amigos. Florianópolis: RBS Discos/Som Livre Produções, 1985. 
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 Para além das sonoridades de um registro musical, o pesquisador que se propõe a 

refletir sobre música encontra no suporte material elementos que são fundamentais para 

pensar as condições de produção e emergência de grupos musicais. Da mesma forma, pode-se 

pensar a relação com os processos de gravação e as dinâmicas de uma indústria fonográfica 

brasileira. A relevância do acesso a essa cultura material, permite ao historiador uma 

experiência de pesquisa que envolve a catalogação desses materiais e a elaboração de acervos 

de pesquisa de mídias audiovisuais.   

A ausência de catalogação dessas obras põe em risco o trabalho do historiador, 

embora, haja uma grande disponibilidade de informações em websites, a efemeridade da 

internet pode constituir um problema no acesso às fontes. Segundo Napolitano, “ainda não há 

um levantamento sistemático de títulos (de álbuns e canções), talvez seja mais fácil encontrar 

esse tipo de fonte nos antiquários e sebos” (NAPOLITANO, 2010, p.262.). Dessa maneira, 

trabalhar com fontes sonoras e visuais permite ao pesquisador a elaboração de seu próprio 

acervo. Tal procedimento de pesquisa aproxima a utilização de objetos audiovisuais com os 

parâmetros metodológicos da história do tempo presente. 

Dessa forma, ao perseguir as trilhas deixadas pelo grupo Expresso Rural nos anos de 

1980, o website foi um importante instrumento de acesso a materiais digitalizados, como 

recortes de jornais, fotografias de shows, cartazes, discos, letras das canções cifradas, material 

audiovisual editado e, ainda, alguns áudios de shows na década de 1980.  

A partir dessa busca pelo suporte material, procurei explorar  neste capítulo as canções 

dos discos Nas Manhãs do Sul do Mundo – 1983, seguindo a disposição e ordenamento das 

faixas sonoras. Para tanto, em uma abordagem contextual, considero a sonoridade, as figuras 

de linguagem e a paisagem sonora das produções do grupo Expresso Rural, no universo de 

aproximadamente vinte e duas canções.  

 

2.2 LADO A: ENTRE REGISTROS E CANÇÕES  

 

Conforme já mostrado anteriormente, no selo do vinil do disco Nas Manhãs do Sul do 

Mundo, é possível encontrar informações significativas sobre o grupo, as composições e 

compositores, o tempo de duração e o nome de cada canção, característica apresentadas na 

ilustração a seguir:   
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Figura 3 - Selo Longplay - Nas manhãs do Sul do Mundo – Lado A. 
 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Expresso Produções e Gravações, 1983. 

 

As informações presentes no selo do vinil estão disponíveis para leitura de forma 

anterior à própria experiência de escuta e execução da sonoridade que foi fixada no suporte. 

Na parte superior do selo, o nome do grupo e o título da obra, à esquerda e no centro, o ano de 

gravação – 1983 –, e, à direita, a inscrição ‘ER.001-A’. Esse registro é um dado que informa 

sobre a primeira gravação do grupo (E)xpresso (R)ural, seguido do lado do disco – A – e da 

razão social do estúdio onde foi gravado o longplay. Esse número, portanto, atribui ao álbum 

uma ligação com a indústria fonográfica brasileira, sob forma de produto.  

Em sequência, o registro das seis canções que compõem o lado A da obra. Seguido por 

seu número de gravação e autoria da composição. O selo é encerrado com a identidade 

independente, haja vista que apresenta o carimbo Expresso Produções e Gravações LTDA, 

Florianópolis – SC. O suporte material do LP é, portanto, um objeto que permite ao 

historiador uma forma de acesso ao passado, ao trazer elementos constituintes de um grupo 

musical em suas condições de gravação e produção, como também do próprio cenário musical 

regional, uma vez que o mesmo padrão de apresentação do registro sonoro pode ser 

observado nos selos dos vinis do grupo Engenho – 1981 e Beto Mondadori – 1982.  

Tais detalhes contribuem de forma significativa para o arquivamento dos materiais 

sonoros fixados em vinil. Haja vista, a escassez desses locais de memória da música popular 

brasileira, o registro deste dado é uma contribuição para a conservação de um segmento da 

memória da música catarinense através da experiência do grupo Expresso Rural. Sendo assim, 

além de canções, histórias e identificações, o selo do disco traz a disposição das músicas em 

cada lado do vinil.  

O ordenamento das canções no vinil – às quais  se convencionou a denominação de 

‘faixa musical’ – confere ao álbum um clima, uma identidade, e, sobretudo, a intenção que o 

artista atribui sobre essa obra. O acesso aos sons em sua materialidade permite fazer a 
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identificação do clima que o grupo pretendeu imprimir em sua obra. As canções fixadas em 

dois lados de um disco permitem uma experiência de escuta distinta em face da emergência 

de um outro acesso à sonoridade proporcionada pelo Compact Disc – CD. Nesse, se torna 

possível selecionar, através do aparelho de reprodução – o CD player –, as sequências de 

canções que mais agrada a escuta dos sujeitos ouvintes.  

A situação se transforma com mais intensidade quando a música passa para o formato 

mp3, quando “o consumo de músicas dentro de um álbum está sendo substituído pela 

preferência por um consumo por unidade” (GAMBARO, 2009, p. 06).  Com essa mudança, o 

sentido de Álbum perde a sua aura, descontextualiza e se torna autista mediante a produção 

original na qual uma canção se insere. A cada dia, mais e mais canções são deslocadas de seu 

lugar no conjunto de uma obra, sendo selecionadas para uma escuta fragmentada da obra do 

artista. Na radiodifusão, há também uma seleção. Ela aparece, contudo, contemplada na 

temática de um programa destinado à música local ou de algum gênero de música nacional e 

internacional64.   

 Essa descontextualização pela qual têm passado as canções neste tempo presente foi o 

fato que motivou a apresentação das canções, neste trabalho, conforme sua disposição original 

no disco. Essa escolha foi realizada na tentativa de estabelecer a ligação entre as produções 

sonoras no LP como obra e álbum musical. Assim, a partir dessa reflexão sobre o 

ordenamento das faixas sonoras e a identificação impressa em cada lado de um disco, 

proponho algumas considerações no que se refere às mensagens e o clima das canções em 

cada lado do disco. Como já pôde ser observado anteriormente, na figura 03, as canções que 

compõem o lado A do disco são as seguintes:  

 
Tabela 2 - Canções Lado A – Nas Manhãs do Sul do Mundo 

 
Canção  Número de Registro Composição Tempo de Duração 

Tom Natural 62257749 Daniel Lucena-Binho 3:31 

Contramão 62257900 José Petry Neto 2:58 

Rock Rural 62257188 Daniel Lucena-José 

Petry Neto 

2:08 

                                                
64A Jovem 101 FM, localizada na cidade de Lages, Santa Catarina, é um exemplo dessa seleção. No início dos 

anos 2000 a rádio tinha um programa de domingo, com duração de 2 horas que era destinado ao gênero rock, 
intitulado “Se o Rádio não Toca”. Espaço cedido de forma gratuita a três músicos da região. A cada domingo o 
programa apresentava uma temática, introduzido por uma vinheta de abertura como: “Se o Rádio não toca: 
Blues, Se o Rádio não toca: Jazz, Se o Rádio não toca: Rock’n’roll, Se o Rádio não toca: progressivo”.  Como 
também, o programa da Rádio UDESC FM – Lages do mesmo período intitulado “Musical Box” destinado ao 
gênero Blues.  
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Nossos Corações 62257269 Daniel Lucena 3:33 

Meu Amor por um Hot 

Dog 

62257668 Daniel Lucena 2:04 

Revoada 62257501 Paulo Back 3:34 

Fonte: produção do próprio autor 

 

Ao fixar a agulha do toca discos na primeira faixa – Lado A –  é iniciada uma viagem 

pela música popular catarinense, com intertextualidades sonoras que remontam a uma 

paisagem rural. Em um compasso que sugere os sons de uma cavalgada, uma levada country 

de andamento acelerado, a canção Tom Natural65 apresenta na letra o cotidiano da vida no 

campo em uma manhã de outono. A preocupação central da letra da canção é a experiência 

ligada à naturalidade do sujeito que vivencia o cotidiano rural. A história narrada é 

entrecruzada pela temática do amor em relação com os elementos da natureza. Na canção, o 

eu poético está em primeira pessoa do singular e assume a identidade de “Sol” e “Sabiá” na 

figura de linguagem presente ao longo da letra, a personificação. Há, ainda, uma relação entre 

o Tom que representa a altura de um som ao advérbio ‘tão’ no refrão da letra, que segue:  
Tom natural é viver como se nunca 
Tão natural é viver como se já 
Tom natural é te ter naturalmente 
E de repente a gente sente que se amar é natural 
 

A descrição presente na letra da canção é sublinhada pela melodia country com 

intervenções de instrumentos como o banjo, que dialoga com o piano elétrico. Na mesma 

cena, letra e melodia compõem uma paisagem da “varanda”, que é ambientalizada no 

amanhecer rural, ao contemplar o dia que se inicia às cinco da manhã com pássaros no varal e 

“sol que sombreia melodias na parede”. A letra da canção identifica, ainda, a estação na qual 

se passa a história narrada – outono – suscitando cores e tons no quadro natural proposto pela 

composição. 

Tom Natural é uma canção alegre que evoca, na melodia, um clima aproximado da 

linguagem cênica dos seriados e filmes de western, muito comuns nas emissoras de televisão 

e nos cinemas brasileiros nos anos de 1960 e 1970. Tal cena se intensifica na canção com a 

interferência de efeitos que vocalizam a palavra “yihoo” e “yihoo – hoo – hoo – hoo”–  que 

aparece em coro nas vozes de Paulo Back, Zeca Petry e Volnei Varaschin. Esses efeitos 

contribuem para a construção da imagem a qual a canção se propõe a elucidar, com a seguinte 

letra: 

                                                
65 ALENCAR, Roberto e LUCENA, Daniel. Tom Natural. In: Expresso Rural – Nas manhãs do Sul do Mundo. 

Florianópolis: Expresso Produções e Gravações, 1983. Lado A, música 01.  
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Tom Natural (Daniel Lucena – Binho) 
 
Quando o dia bate na varanda –  
Me toca o coração 
Por perto das cinco da manhã 
Um sabiá acorda cantando na soleira 
E voa leve pelo azul do meu quintal 
O sol sombreia melodias na parede 
Quando pássaros repousam no varal 
Tom natural 
Uma vontade grande de viver –  
Me toma o coração 
Ao amanhecer me sinto o sol cantando esta canção 
Sou sabiá cantando na soleira 
O sol entrando pelas frestas pra te ver 
Manhãs de maio folhas caem em ciranda 
E da varanda um mundo todo pra viver 
Tão natural 
Tom natural é viver como se nunca 
 
Tão natural é viver como se já 
Tom natural é te ter naturalmente 
E de repente a gente sente que se amar é natural 

 

 

Deixando o clima western, alegre e de enunciação da vida no ambiente rural, a 

segunda canção do disco, intitulada Contramão66 , apresenta um piano eletrônico bem 

marcado e violão dedilhado. A canção rompe com a euforia da levada country, dando lugar a 

uma balada composta por Zeca Petry e dedicada ao pai do compositor – Anito Zeno Petry 

(Tio Petry)67. A letra da canção trabalha as noções de vida e morte, traçando um paralelo com 

os elementos da natureza, sendo eles: ar, fogo e terra, representados pelo vento, sol e chão. A 

personificação desses elementos já é apresentada ao ouvinte na primeira linha da letra da 

canção: “O vento é negro, o sol ardente”, atribuindo cor e sentimentos ao astro rei – Sol –, e 

ao elemento da natureza – vento. O eu poético aparece como um personagem observador, que 

narra a vida e a natureza a partir de uma antítese de direção geográfica – Sul e Norte. 

O sujeito da canção se coloca no centro dessa dimensão já na segunda linha da letra da 

canção, assumindo, de forma implícita, a representação, ao cantar que “O mundo gira ao meu 

redor”. Ao evocar o movimento de translação da terra na figura de linguagem elipse, o sujeito 

da canção assume a posição do astro rei – Sol – aquele que ilumina e germina os “verdes 

campos”. O movimento de translação, que fica implícito na letra, é também o movimento que 

                                                
66 NETO, José Petry. Contramão. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso 

Produções e Gravações, 1983. Lado A, música 02. 
67Optei por utilizar a identidade que está na dedicatória do encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo 1983. 

Repete 
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a terra faz em torno do sol. Tal movimento, para o eu lírico, vai apagando os maus momentos 

e os pequenos problemas que são enunciados na narrativa da letra que segue: 

 
Contramão (Zeca Petry)  
 
O vento é negro, o sol ardente 
E o mundo gira ao meu redor 
A vida passa por maus momentos 
Pequenos problemas são normais. 
Todo sul tem o seu norte pra indicar a contramão 
Todo sol se põe no oeste como a morte tem seu chão 
Toda flor de laranjeira se desbota no verão  
Esquecida pelo tempo, vento e chão, vento e chão. 
Sinal oposto de ilusão 
Nascer, viver, morrer e chão 
A contramão do vento negro e o sol não vai mudar 
O mundo que vai girando, tristezas a apagar 
Por outro lado os campos verdes sol ardente a germinar 
Vento negro que brilhante vai ficar, vai ficar... 
 

     O título Contramão que significa “a direção oposta da mão”. Esse significado está 

presente no jogo de palavras e metáforas da música que compõem o primeiro disco do grupo.  

Porém, não somente esses registros são anexados no significado dessa canção. Ao 

acompanhar as informações presentes no encarte do disco, é possível encontrar a seguinte 

frase: “Contramão é dedicada ao Tio Petry”.  

Ao fazer a releitura da letra da canção a partir desse contexto, temos uma clara 

declaração de juventude, e, de certa forma, de contracultura. É um filho que canta para o pai 

através da composição que seus horizontes se distinguem, assim como foi o cabelo comprido, 

o tênis All Star e as calças jeans, nos anos 1960 (HOBSBAWM, 1995, p.318). Dessa forma, a 

canção Contramão também representa a emancipação do modelo de vida de um jovem em 

contexto catarinense assumindo a sua direção.  

Ao colocar Contramão em diálogo com as condições de gravação do disco do qual faz 

parte a canção ganha um sentido de agradecimento a partir do momento em que se torna uma 

dedicatória ao patrocinador do álbum, que pode ser observado no depoimento de Zeca Petry: 

 
Em 83 a gente já estava até brigando entre a gente, normal, não entrava dinheiro, e 
ia acabar e eu, muito triste porque aquilo era a minha vida, fui falar com meu pai. 
Disse: ‘Olha pai, se a gente não gravar um disco agora, esse ano o grupo vai acabar.’ 
Meu pai não acreditou muito, mas era meu sonho, então ele disse: Tá, quanto tu 
precisa? Na época era o preço de dois carros zero quilômetros, mais ou menos. Pra 
uns guri de 21 anos de idade era uma fortuna. Então, o pai disse: Ok. E nós, eu 
lembro direitinho até hoje, a gente ... ele deu dinheiro, e a gente marcou com o 
estúdio em São Paulo, e pegamos um ônibus na Rita Maria aqui, eu lembro que saí 
chorando do começo e fui chorando até São Paulo, pra mim era um, meu pai 
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bancando e eu nervoso que tinha que pagar de volta aquele dinheiro todo68. 
 

Pensando, assim, na canção a partir de seu contexto social, ela é capaz de extrapolar o 

seu sentido comunicativo à medida em que vai ganhando sentidos e sensibilidades. 

Contramão é um exemplo desse elemento que a música como expressão artística carrega em 

si quando se propõe ser sentimento e significado.  

A terceira faixa do disco retoma o clima rápido com a pretensão explicativa do tema 

Rock Rural através da interpretação do grupo. Essa canção procura produzir uma simbiose 

entre campo em cidade. Na introdução melódica, uma levada rápida que lembra o gênero 

country e a sonoridade da guitarra traz a essa canção uma levada rock. A letra da canção 

descreve o que o grupo Expresso Rural entende como rock rural. 

 
Rock Rural (Daniel Lucena / José Petry Neto) 

  Não fosse o balanço da montaria 
Você sabe eu cantaria mais que um Rock Rural 
Uma balada pra cantar a reviria  
Falando de pradarias, Jesse James e curral.  
E caso fosse a falta de melodia  
O galope me daria um compasso natural  
Minha viola certamente me traria  
Acordes de cantoria lá do fundo do quintal.  
Se você fosse de encontro do fim do dia 
No pôr-do-sol me veria correndo de pés no chão  
Com a mente presa na liberdade do campo  
Me sentindo mais comigo do que só na multidão.  
Voando leve no meio da ventania  
Brisa corta de harmonia as folhas do milharal  
Criando um folk bem no centro da cidade  
Como um postal esquecido entre as folhas de um jornal.  
 
 
Wo wo - ha ha ha  
Wo wo- ha ha ha  
       
    

 

Com andamento rápido e clima alegre, o mote dessa canção é a dicotomia entre campo 

e cidade. Há, na letra da canção, uma referência a ela mesma, quando é possível perceber a 

presença da utilização de rock rural como expressão musical. Cantaria, cantar e cantoria 

representando o exercício da voz em ação. 

Em um compasso 4 por 4 e introdução da viola de 12 cordas, as vozes entoam em coro 

acompanhadas pela entrada predominante do contrabaixo elétrico. Esse instrumento marca o 

                                                
68Zeca Petry em entrevista cedida em 24 de agosto de 2012.  
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tempo com a bateria. Em linhas gerais, a melodia parece fazer um caminho com um 

movimento de ida e volta, tendo momentos de intensidade para marcar o refrão.   

A rima estabelecida entre as palavras ‘montaria’, ‘reviria’, ‘melodia’ e ‘traria’, na 

primeira e segunda estrofes, contribui para a imagem figurativa da cavalgada e sua estética 

sonora. A busca pela representação da sonoridade do campo está no uso dos verbos ‘reviria’ e 

‘traria’, como um elemento de retorno. A citada rima, intercalada com ‘rural’, ‘curral’, 

‘natural’ e ‘quintal’, atribui para o desenvolvimento da mensagem poética que está presente 

no clima das duas primeiras estrofes. 

Nas estrofes seguintes, é possível visualizar a continuação do enredo. É, contudo, a 

partir desse momento da canção que podemos perceber – ao menos na letra – a dicotomia 

campo-cidade. “Se você fosse de encontro do fim do dia/No pôr-do-sol me veria correndo de 

pés no chão/Com a mente presa na liberdade do campo/Me sentindo mais comigo do que só 

na multidão”. Assim, estão presentes, na letra, fenômenos de superpopulação comuns às 

metrópoles, como individualismo, padrões visuais e de comportamento, prisão ideológica e 

poluição. A partir dessa afirmação poética cria-se uma imagem positivada da vida no campo. 

O registro da identidade Jesse James69 na canção é uma intertextualidade com a 

tradição do Velho Oeste norte-americano que sugere a relação entre o universo rural e os 

personagens que compartilham esse espaço.   

Sob forma de produção musical, o personagem Jesse James aparece na canção I’m 

bad like Jesse James. Um blues composto pelo músico norte-americano John Lee Hooker em 

1966 e lançado no disco ao vivo intitulado Live At The Cafe Au Go-Go - And Soledad Prison. 

Narrada em primeira pessoa, a canção conta uma história de generosidade, traição e 

assassinato. Johnny, o personagem da canção, é quem relata a trama poética. Ele acolhe um 

sujeito que aparece na letra como “gato”, e esse mantém uma relação com a esposa de Johnny 

– que descreve, ao longo da letra, ameaças que são intercaladas pelo refrão: “Cause I’m mad, 

I’m bad, like Jesse James”.  

No cinema, nos quadrinhos e na produção musical, a tradição fora-da-lei que 

circunscreve a figura de Jesse James, personagem presente na canção do grupo Expresso 

                                                
69Jesse James (1847-1882) é uma reconhecida figura da cultura folk nos Estados Unidos, que teve uma trajetória 
de vida que misturada à Guerra Civil e às práticas “fora-da-lei” –  práticas que foram costumeiramente dirigidas 
a bancos e trens na região Centro-Oeste do país. Ao cumprir um duplo papel entre bandido e justiceiro, a 
personalidade de Jesse James se reproduz entre casas de memória e atrações turísticas, por representar um 
personagem fundamental para a tradição western norte-americana.  

 

 



 

 63 

Rural, sugere o contato dos músicos e do compositor da música Rock Rural com as produções 

e linguagens de uma cultura de Velho Oeste, muito comum nos anos de 1960 e 1970 nas 

produções fílmicas.  

A canção Rock Rural sintetiza o significado de uma tendência musical - Rock Rural-, 

para o grupo, que foi considerado pela imprensa como precursora de tal gênero em Santa 

Catarina no ano de 1982.  

Dessa forma, ao pensar as produções do grupo Expresso Rural, em seu primeiro LP 

percebe-se que a tônica deste tipo de canção está acentuada no regionalismo, que pode ser 

explicada, não apenas por uma possível filiação a tal, expressão, mas que também envolve a 

formação dos indivíduos que compõe um grupo musical, como já foi mencionado no capítulo 

anterior.  

Ao utilizar as produções do Expresso Rural é possível perceber em suas composições 

um clima que circunscreve a vivência do sujeito desterritorializado. O mote da canção da 

quarta faixa do disco – Nossos Corações70– é inscrito nessa temática, cantando de forma 

nostálgica os elementos que remetem às lembranças de sua terra.   

Ao escutá-la na sequência do disco, faixa a faixa, a canção Nossos Corações, com um 

“clima” nostálgico e bucólico de introdução melódica, rompe com a mensagem alegre de 

exaltação e euforia da canção Rock Rural. A quarta faixa do disco – Nossos Corações – 

apresenta um acompanhamento melódico que suscita sons característicos de pássaros em 

diálogo com a viola de 12 cordas e a flauta transversal. Essa unidade harmônica atribui 

sonoridade ao tema saudosista da letra, que segue:  
Nossos Corações (Daniel Lucena) 
 
Me livro dessa solidão 
Cantando versos feitos de você 
Me laço no meu coração  
Buscando forças para me conter 
Faz tempo que não vivo mais  
Na terra onde te conheci 
Cavalgo na vontade louca de voltar pra casa  
E sair na rua pra encontrar você. 
Em terra estranha parei  
Para tomar meu chimarrão 
Arriei sela e pensei  
- Ai, que saudade do meu chão! 

 
 

           Saudade é uma faca afiada  
                                          Que corta nossos corações  

           Que faz da vida quase nada         

                                                
70LUCENA, Daniel. Nossos Corações. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: 

Expresso Produções e Gravações, 1983. Lado A, música 04.  
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           E nos confunde na poeira dessa estrada. 
 
 

A letra da canção enuncia, em tom saudosista, temáticas como a solidão, o retorno à 

Pátria Amada, e o amor romântico. Remete, ainda, à noção de elementos culturais 

característicos de regiões mais rurais do Estado de Santa Catarina, como a cavalgada e o 

chimarrão. A entoação da voz que canta, em primeira pessoa, se prolonga nas palavras 

‘solidão’ e ‘coração’, como também na frase: ‘não vivo mais e sair na rua para encontrar 

você’, e esse prolongamento vocal completa a mensagem saudosista da canção. 

Outra característica comum às canções do Expresso Rural é a referência do nome de 

cada canção na própria letra. Assim, a expressão ‘nossos corações’ aparece ao final estrofe, 

correspondendo à dor provocada pela saudade – e  essa dor corta na mesma medida que 

confunde a própria existência. Assim, tal mensagem pode ser compreendida na relação do ser 

para si, no modo fundamental de ser no mundo (RICOEUR, 2010, p.386). Dessa forma, na 

medida em que sugere na letra, um modo de ser no mundo, e das relações às quais promove 

identificações.  
Saudade é uma faca afiada que corta nossos corações  
Que faz da vida quase nada    
E nos confunde na poeira dessa estrada. 

 
O trecho acima se mostra novamente, nesse texto, com o objetivo de representar tanto 

o refrão dessa canção como também a sua estrutura poética e melódica. Ela possui uma 

estrofe de dez linhas, do qual o refrão consiste em um recorte das três últimas frases. O 

andamento lento da introdução é abandonado na segunda enunciação, e um conjunto 

instrumental acompanha essa mudança. Isso permite ao ouvinte entender a ideia de refrão 

dessa produção.  Os pássaros param de soar e abrem espaço para os instrumentos de 

percussão como o bongô e a bateria, bem como para as cordas do baixo – que marcam e 

refazem as notas que de abertura da canção. A utilização de tais instrumentos tende a acelerar 

o ritmo, acompanhando a temática do refrão – que finaliza a canção.  

Na dimensão sonora, de Nossos Corações a entrada dos demais instrumentos que 

aceleram a melodia é aqui tomada como significado do ritmo de vida na cidade. Segundo 

Mota, essa canção é um indício da referência sobre a cidade de Lages, Santa Catarina. “Essas 

referências ao interior catarinense possuem o significado de nostalgia, pensando nos 

moradores de Florianópolis que deixaram a sua terra natal.” (MOTA, 2006, p.93) 

Conforme a análise feita até o momento, pode-se perceber que essa canção é capaz de 

sugerir  uma interpretação sobre a cidade. A cidade do interior consolidada pelas “lides” do 

campo, a cultura do tropeirismo e a proximidade com o Rio Grande do Sul em diálogo com  a 
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cidade Capital, Florianópolis – essa, lugar da modernidade, das avenidas, das construções e 

das mídias. Assim, tematiza o sentimento de saudade, que é por si só a síntese do espaço de 

experiência e horizonte de expectativa (KOSELLECK, 2006).  

Por ‘espaço de experiência’ compreende-se um passado tornado atual, um passado que 

não passa e sobrevive no presente por intermédio das memórias, sendo incorporado ao 

cotidiano. Enquanto horizonte de expectativa é tido como algo ainda não vivido, que não pode 

ser observado e, por isso, produz uma ausência de estabilidade nos sujeitos que vivenciam o 

presente. Ao refletir em diálogo com Koselleck, a nostalgia das canções analisadas até o 

momento demonstram que o compositor parece estar tomado de intertextualidades trazidas de 

um passado bucólico, das experiências compartilhadas de uma cidade que ficou na memória. 

Segundo Huyssen, o retorno do olhar dos sujeitos para o passado constitui-se em estratégia 

para escapar das instabilidades que se vivencia no presente (HUYSSEN, 2000, p. 28), e por 

isso, observamos a fabricação de objetos que têm em si um significado histórico e uma 

imediata relação com esse passado.  

A última canção apresentada, portanto, não fala apenas de si, aprofundando um olhar 

sobre uma escrita de si, de um sujeito desterritorializado mediante as tensões de viver em uma 

capital dinâmica em constantes transformações, sendo, também, um documento que nos 

permite ter acesso ao passado – esse passado recortado e rememorado através das 

manifestações musicais. Isso faz questionar-se sobre o que a música tem a nos dizer sobre o 

passado, sobre seu contexto e sobre a relação com as mídias, já que se entende a música 

inserida em uma temporalidade e dessa maneira, portadora de uma historicidade. Essa 

temporalidade busca referências em um passado recente, de uma cultura em trânsito que tende 

a construir simbolicamente objetos de velocidade e nostalgia. 

Na letra da canção Nossos Corações, a expressão ‘estrada’ pode ser entendida como 

uma metáfora que representa uma ligação entre campo e cidade, um movimento de 

continuidade e um desejo de representatividade no cenário musical. Essa metáfora configura 

tema de músicas do trio Sá, Rodrix e Guarabyra, das produções do Clube da Esquina, no 

próprio folk norteamericano de Bob Dylan e na sonoridade de Crosby, Stills, Nash e Young. 

Neste cenário, a estrada é símbolo do novo nas linhas musicais da MPB. Que ao 

apresentar um regionalismo musical, que passou a ser uma bandeira de defesa da música no 

Brasil, em produções de bandas que estiveram ora do eixo Rio-São Paulo. Nesse aspecto, 

saliento como marco o ano de 1972, quando foi possível emergir no contexto da MPB uma 

produção preocupada com o regionalismo, com a vida no campo e com as práticas da cultura 

popular regional. 
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O lançamento de discos como Clube da Esquina, assinado por Milton Nascimento e 

Lô Borges, e Passado, Presente e Futuro, do trio Sá, Rodrix e Guarabyra, configura como 

um marco para a mensagem da terra, das raízes identitárias. Isso sintetizou a mestiçagem e o 

experimentalismo que já vinham sendo executados por outros grupos musicais no Brasil, 

como é percebido nas produções das bandas Mutantes, O Terço e Som Nosso de Cada Dia. 

Observa-se, no período, um crescimento dos regionalismos musicais, são artistas de 

todo o país que se deslocam para o eixo Rio-São Paulo em buscas de oportunidades. Com 

eles, diversifica-se e moderniza-se a produção regional em fusões e adaptações com a música 

pop internacional (MELLO; SEVERIANO, 2006). 

Rompendo, contudo, com a mensagem que vinha sendo transmitida no lado A do 

disco, a canção Meu Amor por um Hot-Dog71,em ritmo reggae, apresenta uma história alegre, 

dançante e humorada. O enredo da canção se desenvolve em torno de amores, desejos e 

interesses das juventudes. Esses elementos que juntamente com o estrangeirismo presente na 

letra através da língua inglesa, demonstram uma preocupação em produzir música que 

extrapole os limites das temáticas regionais. É possível, porém, perceber uma permanência 

das características identitárias das composições do Expresso Rural, tais como: solidão, vida, 

elementos da natureza – água/chuva – e sugestões de paisagens.    

Ao sair da paisagem campestre que foi explorada nas canções anteriores, Meu Amor 

por um Hot-Dog sugere uma paisagem litorânea associada ao ritmo reggae. Nessa obra 

musical, a sonoridade do litoral aparece ligada a um ambiente dançante e de liberdade, o qual 

o compasso do reggae sugere nessa canção. Onde, antes, o cenário era de cavalgada, nostalgia 

e chimarrão, agora figuram guarda-sóis e fast-foods. 

Em Meu amor por um Hot-Dog, percebe-se um diálogo formado pelo o eu poético, 

que assume o papel masculino, e a figura feminina, representada pela vocalidade em coro que 

responde a provocação de abertura da letra: “Hey baby, me dá um beijo”. As vozes femininas 

da resposta “só se pagar um Hot-Dog pra mim” presentes na gravação são atribuídas às 

“Expressetes”72, termo cunhado para designar as fãs do grupo em 198073. Tal menção figura 

no encarte do disco como referência à execução dessa canção ao vivo, haja vista que para a 

gravação dessa faixa foram utilizados recursos tecnológicos de estúdio.  

A personagem feminina da canção, representada pela palavra ‘baby’– expressão 
                                                
71 LUCENA, Daniel. Meu Amor por um Hot-Dog. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. 
Florianópolis: Expresso Produções e Gravações, 1983. Lado A, música 04.  
 
72Ao analisar o encarte do LP,encontrei essa expressão para designar as vozes femininas registradas nessa 

canção. O nome das “donas” das vozes não foi revelado no encarte. 
73Dado retirado da entrevista concedida por Zeca Petry para esta pesquisa em 24 de agosto de 2012.   



 

 67 

recorrente nas canções do gênero rock – desperta no receptor a alusão ao cheiro de jasmim da 

personagem e do objeto de desejo – o beijo de menta.  A história narrada se desenvolve em 

um campo de disputa em que a vontade masculina da conquista do beijo é negociada pelo 

desejo feminino por um produto comum aos fast-food’s, o Hot-Dog. O enredo é entremeado 

de segredo, cheiro e gosto que, por isso, além de sugerir uma paisagem litorânea, desperta o 

olfato e o paladar, abordando o amor jovem e descomprometido, já que não se desdobra em 

uma história de amor.  

 A introdução melódica é marcada pelo tom da bateria em dois tempos e, na sequência, 

caixa, tom e surdo ganham o acompanhamento do baixo, do violão e da guitarra. A primeira 

frase melódica é finalizada com um batuque característico dos timbales que marca o ingresso 

do sax, em compasso 4/4. Esses instrumentos compõem o clichê melódico presente ao longo 

da canção, que é entremeada por um solo de guitarra, seguido de uma virada percussionista 

com as notas do baixo bastante evidente. Segue a letra:  
Meu Amor por um Hot-Dog (Daniel Lucena) 
 
Hey baby, me dá um beijo  
Só se pagar um hot dog pra mim 
Ah vem matar meu desejo  
Não me abandone tão sozinho assim  
Como um guarda-sol no meio da chuva.  

    Chuva!  
 
Pensei que fosse segredo  
Que você gosta de mim 
Quero teu beijo de menta  
Teu perfume de jasmim sou um dia só no meio da vida  
Vida 
 
Hey, baby me dá um beijo  
Só se pagar um hot dog pra mim 
Baby, me dá muitos beijos  
Só se comprar um carrinho só pra mim. 

 

Nesse universo de sons, a voz que canta tem um alcance vocal prolongado nas 

palavras ‘beeijo’ – que é o objeto de desejo a partir do qual se desenvolve a composição– 

‘desejo’, ‘assiim’, ‘guarda-sol’, ‘chuva’, na primeira estrofe da canção, que é intercalada pela 

voz feminina em coro, e também em ‘pra mim’ e ‘Hot-Dog[i]’.  

Na segunda estrofe, a voz, também como instrumento musical, inicia junto com o 

clichê melódico, que consiste no movimento sincronizado de bateria, baixo, guitarra, violão e 

sax em um mesmo andamento. Nessa estrofe, entra em jogo a alusão ao olfato e ao paladar e, 

assim, a música, que já tinha gosto, passa também a ter cheiro, além de demonstrar uma 

abordagem pueril em relação ao amor – o sentimento guardado em segredo.  

Repete 
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No diálogo proposto nesse verso da canção, a provocação está na voz feminina, 

sugerindo que a personagem idealizada – de perfume de jasmim e gosto menta – é o sujeito 

dominador da história, haja vista o fato de que o narrador – voz dominante – é supreendido na 

passagem ‘que você gosta de mim’ – cantada em coro com vocalidade feminina. A ideia de 

amor descomprometido está presente no verso, bem como a temporalidade sugerida em ’Sou 

um dia só no meio da vida’. Esta afirmação quebra a noção de amor romântico, daqueles 

“para o resto da vida”– vida que também é cantada com prolongamento da voz e em coro para 

dar ênfase.  

Antecedida por aproximadamente vinte segundos de solo de guitarra, há um retorno à 

súplica – ‘Hey baby, me dá um beijo’, reiniciando a história. A sonoridade instrumental, nesse 

ponto, é marcada pelas notas fortes do baixo, e o recurso da ironia se faz presente na última 

frase cantada, na qual a provocação deixa der apenas o pedido de um hot-dog em troca de 

beijos, para ser um “carrinho” de hot-dog. Tal provocação pode sugerir que, nas relações de 

gênero presentes no cenário catarinense, a noção de amor descomprometido é sinônimo de 

interesses de consumo e de uma nova forma de cotidiano.  

Dessa forma, a presença do Hot-Dog na provocação da letra pode ser entendida como 

um novo costume alimentar, presente no processo de metropolização das cidades, segundo o 

historiador Reinaldo Lohn,  

 
De todo modo, generalizou-se em maior ou menor grau a perda do caráter ritual da 
alimentação, que imprimia um ritmo singular à vida familiar, dividida em horários 
exatos para o café-da-manhã, almoço e jantar. A urbanização crescente da sociedade 
submeteu o ato de comer à imposição do trabalho, estabelecendo-se algo que já foi 
denominado como “taylorismo alimentar”, no qual os fast foods representam toda 
uma forma de cotidiano. (LOHN, 2000, p.52) 
 

Representado dessa maneira um processo de mudanças nas relações amorosas e 

alimentares, a canção Meu Amor por um Hot-Dog, distinta das demais músicas do lado A, tem 

sua razão para ter espaço no primeiro disco do grupo. Como se trata de um disco gravado de 

forma independente, o ordenamento das canções que formaram o primeiro registro sonoro do 

grupo foram escolhas coletivas, definidas pelos próprios músicos. Lembrando da ocasião 

dessa seleção, Zeca Petry afirma: 

E a gente tinha que escolher as músicas para o primeiro disco, ia entrar Certos 
Amigos e Dança Molhada. Dança Molhada era maravilhosa, a gente adorava só que 
não tinha espaço só podia gravar acho que 12 músicas naquela época, e ficou de fora 
para entrar outras como: Meu Amor por um Hot-Dog. Porque a gente queria fazer 
um disco com todos os estilos musicais. A gente não queria se definir como um 
grupo de rock rural, ou de country, ou música regional, a gente não queria se definir 
com nada. Então, como a gente já tinha um country - o Tom Natural - a gente tirou 
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Dança Molhada, se não, teria entrado no primeiro disco. E aí sim o primeiro disco 
seria o maior sucesso, ia bombar!74 
 

Ao elaborar suas memórias sobre o processo de gravação do primeiro disco, o músico  

revela que nos anos de 1980 – momento em que o cenário catarinense estava marcado pela 

emergência de grupos que se filiaram à música regional como o grupo Engenho, ao Pop Rock 

como no caso das bandas Decalcomania e Ratones, ou, ainda, ao Heavy Metal como a 

experiência da banda Burn e Vanaheim – o grupo Expresso Rural sugeriu uma proposta 

musical que o diferenciasse do que já vinha sendo produzido no Estado.  Assim, ao relatar que 

eles não queriam se definir com nenhum rótulo, Zeca Petry se utiliza de definições que foram 

atribuídas ao grupo ao longo de suas atividades. 

 As canções citadas no depoimento de Zeca Petry apresentado acima foram, 

posteriormente, gravadas no segundo disco do grupo, Certos Amigos, lançado em 1985. 

Apesar disso, tais canções já eram executadas nos shows do grupo desde 1983 como pode ser 

observado no setlist:  

 
Tabela 3 - Setlist show Nas Manhãs do Sul do Mundo – Teatro Álvares de Carvalho 

 
Show Nº Canção Ano de 

Gravação 

Disco Composição 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

1 Revoada 1983 Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

2 Rock Rural 1983 Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

Daniel 

Lucena/Zeca 

Petry 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

3 Nova Estação 1993 Romance em Casablanca Daniel Lucena 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

4 Dança 

Molhada 

1985 Certos Amigos Daniel Lucena 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

5 Harmonia 1983 Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

Nas Manhãs 

do Sul do 

6 Aquela 

Menina 

1993 Romance em Casablanca Volnei Varaschin 

                                                
74Zeca Petry, entrevista cedida para esta pesquisa em 24 de agosto de 2012. 
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Mundo 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

7 Hot-Dog 1983 Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

8 Pelo Teu 

Canto Morena 

Nunca 

gravada 

Nunca gravada Daniel 

Lucena/Volnei 

Varaschin 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

9 Desilusão Nunca 

gravada 

Nunca gravada Volnei Varascin 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

10 O Pintinho do 

meu Tio 

Nunca 

gravada 

Nunca gravada Daniel Lucena 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

11 Solto no Ar 1983 Nas Manhas do Sul do 

Mundo 

Volnei Varaschin 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

12 Lua Cirandeira Nunca 

gravada 

Nunca gravada Daniel Lucena 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

13 Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

1983 Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

14 Tom Natural 1983 Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

Daniel 

Lucena/Roberto 

U. Alencar 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

15 Sol de Sonrisal 1983 Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

 

Daniel Lucena/ 

Paulo C. Velho 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

16 Bolero’n’Roll Nunca 

gravada 

Nunca gravada Volnei Varaschin 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

17 O Bode e a 

Cabra 

Nunca 

gravada 

Nunca gravada Versão Paulo 

Back 

Nas Manhãs 

do Sul do 

Mundo 

18 Flodoardo 1983 Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

Daniel Lucena 

Fonte: produção do próprio autor 
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Ao observar o setlist do primeiro show individual75 do grupo Expresso Rural, é 

possível perceber que havia à disposição um universo de canções autorais que eram 

executadas nos shows e foram aproveitadas posteriormente em outros discos. Esse é o caso da 

canção mencionada por Zeca Petry – Dança Molhada – que aparece na lista de músicas 

executadas logo no início do show – música 04. 

O acesso ao setlist contribui para uma reflexão sobre o ordenamento das canções que 

entraram no disco e também para percepção de como essas canções eram executadas ao vivo, 

na expectativa de manter o clima e a mensagem do show. Recortando da tabela 3 apresentada 

acima as canções que compõem o lado A do disco, é possível destacar a seguinte sequência: 

1.Revoada, 2. Rock Rural, 7.Meu Amor por um Hot-Dog, 14. Tom Natural, sendo que as 

canções Contramão e Nossos Corações – que foram gravadas no primeiro disco – não foram 

executadas no show. Um exemplo desse ordenamento pode ser observado a partir da música 

instrumental – Revoada – que faz a abertura do primeiro show individual do grupo em 1983, e 

aparece no disco para fechar a mensagem do lado A do LP Nas Manhãs do Sul do Mundo.  

Com uma melodia lenta, introduzida com piano, a música é rica em acordes e uso 

instrumental. Nela, as sonoridades da flauta transversal e do sax constroem um clima 

ambiente que procura dar sentido ao título da música, Revoada, que é um substantivo 

derivado do verbo ‘revoar’. O significado de ‘revoar’ é o voar da ave, do ponto onde partira76. 

Essa música migrou do show para o disco e, depois de sua repercussão no ano de 1984, se 

tornou vinheta do telejornal diário da emissora RBS/TV, afiliada à Rede Globo. Esse 

telejornal era exibido ao meio dia, sob o título de Jornal do Almoço, para todo o Estado de 

Santa Catarina.   

Antes, contudo, de entrar na casa dos telespectadores como vinheta, Revoada foi 

escolhida pelo grupo para ser o fechamento da mensagem do lado A do disco, como já citado. 

Lembrando do processo de elaboração e escolhas de músicas que formariam o primeiro álbum 

do grupo, Paulo Back descreve a função dessa música: 
Eu lembro que, nessa época, a gente quis fazer uma coisa que é dar espaço para todo 
mundo. – Ah, se você tem uma música então vamos colocar, então cada um 
colocava uma música. Eu tenho outras músicas também com letra e tudo, mais como 
a gente tocava. Eu tocava piano nessa música. Nos shows como instrumental assim, 

                                                
75O grupo Expresso Rural fazia apresentações desde 1981 em parceria com o grupo Engenho, nos festivais do 
Colégio Catarinense e no Projeto Desterro, mas somente em 13 de abril de 1983 o grupo fez seuprimeiro show 
exclusivo.  
76FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 2128p. 
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e até como abertura, até pro técnico ir acertando o som. A gente decidiu incluir no 
disco também, porque era uma música minha.77 

 
 A partir da fala de Paulo Back, é possível compreender como as negociações sobre as 

canções que entrariam no primeiro disco foram realizadas. Ao menos nesse álbum musical, o 

conjunto da obra se expressa como uma identificação musical de cada sujeito do grupo. Outro 

fator que determinou as escolhas pelas canções foi a apreciação do público, uma vez que as 

canções já circulavam em shows entre Lages e Florianópolis desde 1981.  

 Canções como Revoada, Nossos Corações, Contramão e Sol de Sonrisal já eram 

velhas conhecidas do público que acompanhava a performance do grupo. Tais canções 

aparecem nos setlists de 1981, quando o grupo Expresso Rural abriu o show do Grupo 

Engenho na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e, de 1982, no Projeto Desterro, 

quando o grupo dividiu o palco com os sambistas Tuca e Deto78 e com o músico lageano Beto 

Mondadori.  

Extraídas dessas experiências no cenário da música catarinense, as canções do lado A 

do primeiro LP do grupo Expresso Rural permitem a percepção de uma linha temática e 

musical que se movimenta na troca de faixas da aceleração do country e do rock rural para 

balada e o reggae. Contudo, é nas letras que está a maior expressão do diálogo  que o grupo 

pretendia traçar. Na sonoridade temos a impressão de revezamento, música ligeira/música 

lenta, o que sugere, através das canções, uma memória entre o tempo acelerado da vida 

urbana e desacelerado do campo.  

 

2.3 LADO B: DA PREMIAÇÃO À CENSURA  

 
O disco de vinil – LP era diferente de como fazer um CD hoje. Porque a gente 
pensava tanto no lado A quanto no lado B, “qual é a música que vai abrir o disco?” 
“Ah, tem que ser a música tal.” Em CD é só isso, qual a música que vai abrir o disco 
e qual vai finalizar, que é uma coisa só. No LP, você pensava qual a música que vai 
abrir o lado A e qual que vai fechar o lado A, qual vai abrir o lado B e qual vai 
terminar. Então, eu lembro que a gente pensou em Sol de Sonrisal para abrir o lado 
B, porque é uma abertura. Ela começa como uma abertura.79 

 

Assim, a partir da seleção do universo de canções executadas nos show em relação das 

que foram escolhidas para compor os lados do disco, observa-se a sugestão sonora que 

atribuía a ideia de abertura e fechamento para cada lado da obra como foi mencionado por 
                                                
77 Paulo Back em entrevista cedida a esta pesquisa em 18 de novembro de 2012.  
78Músicos de rua e serenata migraram para o Rádio em 1968, compuseram sambas-enredo para as Escolas de 
Samba da Capital – Protegidos da Princesa – e o Hino do Fingueirense, um dos times de futebol de 
Florianópolis. (O ESTADO – 24 de outubro de 1982).  
79Paulo Back em entrevista cedida à esta pesquisa em 18 de novembro de 2012.  
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Paulo Back, nas memórias apresentadas acima. Ao analisar a materialidade gráfica do lado B, 

percebe-se as mesmas características de apresentação presente no lado A do disco de vinil, 

como número de registro, autoria e duração de cada canção, além do selo de produção 

independente. Isso pode ser observado na imagem a seguir:  

 
Figura 4 - Selo Longplay - Nas manhãs do Sul do Mundo – Lado B.  

 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983. 
 

Apesar da similaridade percebida, as canções desse lado do disco não apresentam um 

revezamento de andamento entre acelerado e lento, como percebemos no lado A. De uma 

maneira geral, essas canções têm um andamento lento, e sua temática se concentra no amor 

do romance ao apelo sexual – com exceção de Sol de Sonrisal, Nas Manhãs do Sul do Mundo 

e Flodoardo, que retomam a ideia do rock rural, no diálogo entre melodia e letra. Composto 

de música premiada à música censurada, as canções do lado B do disco estão dispostas da no 

seguinte ordenamento:  

 
Tabela 4 - Canções Lado B – Nas Manhãs do Sul do Mundo 
 
Canção  Número de Registro Composição Tempo de Duração 

Sol de Sonrisal 62257820 Daniel Lucena-Paulo 

Velho 

2:36 

Harmonia 62257420 Daniel Lucena 3:25 

Solto no Ar 62257102 Volnei Varaschin 3:59 

Batom e Festas 62257340 Daniel Lucena – Marco 

Ramos 

3:22 

Nas Manhãs do Sul do 

Mundo 

62257021 Daniel Lucena 3:01 

Flodoardo 62257587 Daniel Lucena 1:24 

Fonte: produção do próprio autor 
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O lado B do LP sintetiza dois momentos distintos na trajetória do grupo. Tal distinção 

figura no próprio ordenamento das faixas no disco, da canção premiada – Sol de Sonrisal – 

que abre a obra à canção censurada – Flodoardo – que fecha a mensagem do lado B, de 

maneira geral, a mensagem sonora é mais introspectiva e reflexiva, são minutos de exaltação 

à natureza, de amor romântico ao apelo sexual, existencialismo e nostalgia.   

Com a sonoridade mais concentrada na vocalidade, esse lado do disco é composto 

pelas canções que tiveram maior repercussão no ano de lançamento: Sol de Sonrisal, Nas 

Manhãs do Sul do Mundo e Flodoardo – respectivamente, canção premiada, canção de 

trabalho e canção censurada.  Tais canções marcam o lado B do disco Nas Manhãs do Sul do 

Mundo, aclamado pelas mídias catarinenses como a “moderna música catarinense”. (A Ponte, 

04 de abril de 1983)  

Portanto, ao considerar que as canções desse lado do disco participam da trajetória do 

grupo nas mídias, nos festivais e inscreve o Expresso Rural no cenário das produções 

censuradas, percebo que elas têm destaque no cenário catarinense para além do significado e 

da mensagem no interior do lado B do vinil. Cada canção constrói assim, histórias que 

extrapolam a materialidade da obra musical, carregam a identidade sonora e a temática 

abordada ao longo do LP Nas Manhãs do Sul do Mundo.  

Dessa forma, procurei refletir o lugar social das canções Sol de Sonrisal, Nas Manhãs 

do Sul do Mundo e Flodoardo, a partir do registro no disco, de suas mensagens, da 

intertextualidade, do contexto na qual essas produções sonoras estão inseridas, e de sua 

permanência no tempo.      

Ao virar o vinil, o ouvinte é apresentado à canção premiada Sol de Sonrisal80, 

vencedora do Festival Estudantil Catarinense de 1982. As primeiras notas que ressoam das 

caixas de som são de uma música lenta, dedilhada na viola de 12 cordas. A letra é cantada 

com vocais em coro em grande parte da canção. Ao enfatizar uma preocupação ecológica, o 

tema da canção configura-se em uma contradição entre campo e cidade, os “novos elementos” 

do urbano contrastam com o tempo desacelerado dos símbolos do campo. 

 No decorrer da canção, há uma pausa nos instrumentos musicais que dá lugar às 

palmas que embalam o último verso da letra. A música termina com os mesmos acordes de 

viola que a iniciam, dando-nos uma ideia de retorno na melodia.  

A canção Sol de Sonrisal é tomada como uma interpretação social, e assim, revela uma 

sintonia com as transformações sociais e cotidianas observadas na cidade de Florianópolis, 

                                                
80LUCENA, Daniel e VELHO, Paulo. Sol de Sonrisal. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. 
Florianópolis: Expresso Produções e Gravações, 1983. Lado B, música 01. 
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Santa Catarina. Durante a década de 1970 as áreas verdes da ilha começaram a dar lugar à 

loteamentos, os aterros das Baías Norte e Sul, a duplicação e modernização da avenida Beira 

Mar Norte, a inauguração do Aeroporto Internacional Hercílio Luz e da segunda ponte que 

liga a ilha ao continente – Ponte Collombo Salles, são alguns exemplos de mudanças 

efetuadas entre a região central da cidade e o sul da Ilha.  

Tais transformações no espaço urbano, construiu uma nova dinâmica na mobilidade e 

nas paisagens locais, fato que inspirou apropriações que reverberaram na música produzida 

pelo Expresso Rural.  Que se fazem presentes nas seis estrofes da letra da canção propondo 

uma crítica sobre os costumes, solidão e poluição que são elementos característicos da vida 

nas grandes cidades, sendo representações dos males sociais vivenciados pelos sujeitos que 

estão inseridos no espaço urbano em transformação.  

Ao introduzir na letra um produto farmacêutico – Sonrisal –, que serve como metáfora 

presente no título, no refrão e na ilustração da canção, essa metáfora em diálogo com o 

elemento da natureza Sol – o astro rei -, aquele que ilumina, encontra-se a sugestão que o 

compositor utilizou na poética musical para designar a cura de todos os males, que representa 

para Paulo Back,  
É uma metáfora... é antítese. 'Sol de Sonrisol', subsituição da natureza, progresso. 
Como a troca da curtição de uma tarde de sol pela adoração a um item de consumo. 
A comparação da vida na cidade x campo. Uma letra pra lá de ecológica81. 
 

A canção Sol de Sonrisal foi introduzida no primeiro disco do grupo Expresso Rural, 

mas, já era conhecida do público em Florianópolis, Santa Catarina, desde o ano de 1982, 

quando era executada nos shows pelo Estado e, fez parte do repertório da primeira 

apresentação do grupo no TAC. Ao atravessar uma temporalidade, pode-se observar que a 

canção foi gravada no disco Expresso Vivo (Anexo 4), e foi a primeira canção executada no 

show de vinte cinco anos de formação do grupo em 2007.  

Dessa forma, a produção sonora dessa canção acompanha a trajetória do grupo ao 

longo de suas atividades musicais. Essa permanência pode se explicar a partir da temática 

aborda na obra, que extrapola as dimensões regionais e se alinha as produções sonoras que se 

debruçam a interpretar o ambiente no qual os compositores estão inseridos.  A pensar o 

embate entre urbano e rural presente nas manifestações poéticas no Brasil, quando enfatiza o 

processo de industrialização relacionado à poluição em contraposição ao campo lugar de 

preservação da natureza e dos costumes.  

                                                
81 Definição de Paulo Back. Disponível em <http://expressorural.com.br> Acesso em 27/8/2010. 



 

 76 

Caracterizando assim um discurso de anti-modernidade presente na música popular 

brasileira quando aborda essa temática, colocando de um lado, uma condição (natureza), 

região idílica (o campo), fazendo crítica ou comparação negativamente com o universo 

urbano, (MORAES, 2000, p. 222). E assim, uma tentativa de manter vivo o universo rural em 

um espaço ocupado a cada dia mais pelos ruídos da paisagem sonora industrial (SCHAFER, 

2001, p. 201).  

Outra característica a se observar é a sua estética poética e melódico que acompanha 

um padrão que se convencionou chamar de música de festival, para Napolitano, nos anos de 

1960 se tornou a antítese da Bossa Nova na medida que se afasta das temáticas intimistas e se 

aproxima de motes coletivos (NAPOLITANO, 2001. p. 162.), além do caráter crítico de 

manifesto que a canção assume nas letras, melodias e performances. Dessa forma, ao pensar o 

conteúdo presente na letra da canção Sol de Sonrisal pode se observar: crítica política e social, 

presença do símbolo da natureza que representa a liberdade, e da utilização de metáforas, 

como é possível observar na letra da canção:  
 
Sol de Sonrisal (Daniel Lucena/Paulo C. Velho) 
 

Lá na cidade a cor da moda agora é cinza  
Coração cinza, terno cinza, amor cinza  
Aqui no mato a cor da moda é arco-íris  
Green, Blue, Laranja, cor decor ao natural.  
 
Até a fumaça consumir sua cabeça  
Tem muita ideia sugerindo um visual  
Mas não pense que esse sonho é verdadeiro  
Esse seu mundo iluminado por um sol de sonrisal.  
 
Falta de verde vai fazer chover pra cima  
Nuvens de aço soltam pingos de metal  
No amor de um operário esquecido  
Sob as bases de um parque industrial.  
 
Lá na cidade já tem rio pedindo água  
Pulando cedo do seu leito pra fugir  
Na esperança de não entrar pelo cano  
Chegar ao mar antes de se poluir.  
 
Em edifícios que correm batendo palmas  
Ofuscados pelas luzes de neon  
Nas avenidas que se vão em paralelas  
Nunca se encontram pra poderem conversar.  
 
Sinceramente não liguem para o que eu digo  
São só palavras de um ser dito normal  
Que passa o tempo passando o tempo com a vida  
Mas que acredita na existência desse sol de sonrisal 

 

 

Repete 
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Salvaguardando as diferenças temporais e regionais que fazem referências à metáforas 

e paisagens sonoras específicas82, Sol de Sonrisal apresenta uma estética de música de 

festival. Portanto, entende-se a canção como um manifesto e uma interpretação poética sobre 

a vida nas cidades em contraposição ao colorido e a vida natural do campo. No último 

parágrafo que serve como refrão da canção, o verso “Sinceramente não ligue para o eu digo” 

é uma expressão de negação do peso da crítica feita nos versos anteriores da letra, que coloca 

o sujeito lírico como observador do processo de dicotômico urbano-rural, assim, externo ao 

processo de industrialização dos centros urbanos.  

Retomando a reflexão que abre as considerações sobre a canção Sol de Sonrisal, faço 

uso das mudanças do espaço urbano de Florianópolis, Santa Catarina, reconhecendo-o como 

inspiração para a composição, contudo, ao longo da elaboração poético-musical esses 

elementos locais vão assumindo uma preocupação mais universal. Dessa maneira, vale 

ressaltar que o significado de “regional” presente nessa produção sonora que se refere “a 

construção de canções identitárias, na medida em que revela um entendimento comum, além 

da região, podendo ser pensadas enquanto gêneros nacionais”. (OLIVEIRA, 2002. p. 120). 

Portanto, a partir desse elemento “regional nacional” presente na canção, pode-se 

considerar que a composição está em diálogo com as demais produções que utilizam a cidade 

como material para as elaborações de objetos sonoros. Para Moraes, “a cidade que se 

transforma rapidamente, deixa um certo ar de saudosismo vagando pelas ruas e avenidas, e se 

tornam fonte de inspiração” (MORAES, 2000. p. 248), assim, as mudanças no espaço urbano 

reverberam nas produções sonoras no Brasil, representando os mais diversos gêneros 

musicais. Em Santa Catarina, com as produções do Expresso Rural, as mudanças no urbano 

se tornaram canções embaladas pelas apropriações dos gêneros folk rock e country.  

A próxima faixa do disco, Harmonia83, canção com o mesmo nome da gravada no 

disco Circo de Marionetes, do grupo Almôndegas, em 1978. No recurso melódico essa canção 

é introduzida por um piano elétrico e tem como tema geral o amor romântico. No primeiro 

verso, a voz é acompanhada do baixo e da viola de 12 cordas, que se desenvolve no mesmo 

andamento lento e incorpora outros instrumentos como o sax e a guitarra. Com ênfase no 

refrão, Harmonia possui dois versos que se repetem no embalo de uma música com 

andamento lento, de solo de guitarra com finalização ao som de um sax.  

                                                
82Na tese de Marcos Napolitano há duas tabelas que demonstram as metáforas utilizadas nas canções de festivais 
por segmentação regional. Metáforas como: Flor; cidade; liberdade; saudade e tristeza são comumente utilizadas 
nos festivais das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, Porto Alegre e Pernanbuco.  
83 LUCENA, Daniel. Harmonia. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso 
Produções e Gravações, 1983. Lado B, música 02. 
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Harmonia (Daniel Lucena) 
 
Quando o coração teimar que sim 
O melhor é se deixar levar 
Vai dar tudo certo com você por perto 
Me dando num beijo o dom e voar. 
 
Um dia eu quero voar ir longe no céu 
Buscar uma estrela pra te dar 
Ah, meu amor vem me iluminar, clarear meu dia  
Muito prazer, meu nome é amor 
Tudo que eu quero em tudo é simples harmonia. 

 

Sem mudar o ritmo lento do andamento musical, as canções Solto no Ar84 e Batom e 

Festas85 prosseguem o conjunto do disco, expondo temáticas de amor e medo, romance e 

decepção amorosa, além de trazer uma relação de “estar no mundo” (SOUZA, 2006, p.37), 

envolvendo aflição, confusão e desilusão. Não apenas as temáticas se encontram, mas, 

também, as sonoridades. É possível perceber mudanças em alguns acordes, notas e harmonias, 

mas o clima das canções continua sugerindo um sentimento de sofrimento, de um amor não 

correspondido ou do sujeito perdido, sem identificações – portanto, “solto no ar”.  

 
Solto no Ar (Volnei Varaschin) 

Não sei o que passa na minha cabeça 
Não sei o que passa no meu coração 
Quando encontro no caminho tanta gente aflita 
Eu grito não não não não 
 
Você fala que o sangue me esquenta nas veias 
Reclama quando a cama está sem balançar 
Já não ouço uma palavra que traga conforto 
Eu ando solto no ar 
 
Então qual é? 
Diga o que há! 
Eu já não tenho calma 
Minh'alma quer respirar 
 
Diga você! 
Olhe prá mim 
Me fale se estou louco 
Ou se o mundo é mesmo assim 

 
 

Ao longo do disco, a voz na canção é compartilhada. Grande parte dos refrões foram 

gravados em coro, com o uso da vocalidade dos demais músicos do grupo. Há, porém, ao 

                                                
84VARASCHIN, Volnei. Solto no Ar. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: 
Expresso Produções e Gravações, 1983. Lado B, música 03.  
85 LUCENA, Daniel e RAMOS, Marco. Batom e Festas. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. 
Florianópolis: Expresso Produções e Gravações, 1983. Lado B, música 04. 
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longo do disco um protagonismo que recai na voz de Daniel Lucena. Chamo atenção para 

essa característica porque, é na gravação de Solto no Ar que pode-se ouvir a mudança dessa 

voz que canta e tende passar uma mensagem. Esta canção foi composta e interpretada no 

disco por Volnei Varaschin – assim, não é, apenas, na dicção, mas, também, na altura que a 

voz alcança que é possível perceber uma ruptura no conjunto da sonoridade, presente neste 

lado do disco.  

 Para fechar o ambiente sonoro mais introspectivo do álbum musical, a canção Batom 

e Festas têm um andamento lento, apresentando uma melodia introduzida pelos acordes do 

violão. Esses acordes são acompanhados pela flauta, instrumento que evoca uma paisagem 

sonora rural (SCHAFER, 2001, p.73), permitindo perceber através da escuta o local de onde a 

mensagem é enunciada. Com compasso ternário em grande parte do conjunto melódico, os 

quatro versos da canção são cantados na voz solo de Daniel Lucena com o mesmo timbre que 

permeia a totalidade da produção.  

As frases melódicas dos instrumentos de sopro em paralelo com o dedilhado do violão 

atribuem a essa canção uma interpretação nostálgica, que está em sintonia com a letra – que é 

introspectiva e reflexiva. Temas como aflição, amor romântico e manifestações de tristeza 

aparecem nos verbos ‘mentir’ e ‘chorar’, que, nessa canção, são representações do medo, 

deixando de corresponder à expectativa de euforia desencadeada pelo título Batom e Festas. 

 
Batom e Festas (Daniel Lucena/Marcos Ramos) 

Quero juntar-me aos demais aflitos 
Que esperam que as luzes escondam todas as almas 
E que seja simples dizer mesmo num gesto fingido 
 
Alô, como vai? 
 
Você que me houve, reflita e pense duas vezes 
Antes de mentir, tudo bem. 
Não chore nesse mesmo lenço em que batom e festas 
Te fizeram rir. 
 
Viaje com meu pensamento, desça até meu mundo 
Que eu quero te ver 
Desmanche essa aparência fria que teu sangue é quente 
Não deixa mentir. 
 
No beijo a alma trai a gente 
O medo está na mente de quem deve mais 
Não tente juntar os pedaços 
Se foi imperfeito antes de quebrar. 

 

Reunidas em sequência no disco, as canções Harmonia, Solto no Ar e Batom e Festas 

suscitam um ambiente que evoca uma trilha sonora de histórias de amor – indo do amor 
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romântico ao apelo sexual. Essas canções constituem, assim, uma mesma intenção sonora, 

que é reforçada pela presença da flauta. Dessa forma, pode-se identificar, nesse “momento” 

do disco, um bloco que se distingue da temática e da sonoridade “rurbana” em diálogo, como 

proposto principalmente no lado A do álbum.  

Sons de buzinas e arranques de motor, produzidos por um sintetizador, rompem com o 

andamento romântico do disco e levam o ouvinte a uma experiência bucólica e nostálgica que 

está presente na canção de trabalho do disco homônimo, Nas Manhãs do Sul do Mundo. A 

canção é introduzida pela interferência de sons urbanos na melodia. O tema geral da canção, 

em tom de saudosismo, apresenta em seu mote o êxodo urbano, observado na seguinte 

passagem da canção: em sair da “metrópole à libertação”, dando ênfase à noção de liberdade 

do campo.  

Nessa produção, a bateria e o baixo ficam em segundo plano, enquanto os elementos 

harmônicos – como a gaita e o violão, assumem o primeiro plano e reafirmam o tom de 

nostalgia da canção.  

 
Nas Manhãs do Sul do Mundo (Daniel Lucena) 

Vou fugir dessa Metrópole à libertação 
e seguir algum caminho que me leve ao sul 
Nas manhãs do sul do mundo  
pelos campos estradas e rios 
Semear meu canto em campos de cereais 
 
Pode ser um sonho louco mais eu vou achar 
Em algum lugar dessa Federação 
Alguma substância estranha que substitua a dor no 
coração 
E mate essa vontade de voltar .. de voltar 

 

Na letra, os versos “que mate esta vontade de voltar/ e semear meu canto em campos 

de cereais” permitem ao ouvinte a afirmação de retorno ao campo, espaço idílico e nostálgico. 

Nesse sentido, essa canção é ritmo e melodia de nostalgia, de retorno ao campo, reforçado na 

introdução com ruídos característicos da cidade, seguido pela melodia do violão, que faz 

alusão à música do campo. Nas Manhãs do Sul do Mundo está em diálogo com a canção 

Nossos Corações – faixa quatro lado A – pela abordagem saudosista com ênfase nos 

elementos simbólicos que constituem um imaginário sobre o campo.  

Nas Manhãs do Sul do Mundo representa e sintetiza o trabalho do grupo Expresso 

Rural em seu disco homônimo. Essa canção faz parte do repertório desde os primeiros shows 

em 1981, foi executada na apresentação do TAC em 1983, gravada na coletânea de músicas 

catarinenses intitulada Som da Gente – lançada pela RBS discos/Som Livre em 1984 –, 
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compôs a coletânea Som Brasil/Som Livre ao lado de músicos como Eduardo Dusek, Renato 

Teixeira, Almir Sater e Alceu Valença. Essa canção, portanto, inscreve a produção do grupo 

no cenário da música nacional, podendo assim ser ouvida para além das fronteiras regionais.  

Dessa maneira, observa-se que essa canção foi a mais executada, registrada e 

reproduzida durante os anos de 1983 e 1984 no Estado. Pela sua repercussão no cenário 

regional e nacional, pode-se afirmar que se tornou a produção mais conhecida do grupo. É a 

primeira produção sonora do Estado de Santa Catarina, desse gênero a ser registrada em 

coletânea de circulação nacional. Assim, naqueles anos, a canção Nas Manhãs do Sul do 

Mundo foi a representante das produções sonoras existentes em Florianópolis, e sugere a 

identidade musical do Estado, assumindo o status de música popular catarinense.   

Ao lado da canção Certos Amigos, gravada no segundo disco, Nas Manhãs do Sul do 

Mundo é indispensável no repertório dos shows do grupo, e foi regravada pelo músico 

riograndense Neto Fagundes – no projeto Rock de Galpão, que propõe um diálogo entre a 

música nativista e o rock – e pelo músico catarinense Nathan Malagoli – em uma “levada” 

reggae. As duas versões atribuem novas sonoridades à canção, de maneira que, a cada 

representação musical, atribui-se uma marca singular para a mesma produção poética musical. 

Dessa forma, “por mais cristalizadas que sejam as leituras que se façam das canções, sempre 

existe a possibilidade de reanimá-las com novos sopros de vida.” (PARANHOS, 2004, p, 26) 

Ao escutar atentamente as canções e suas versões, ou percebê-las em programas 

televisivos ou em videoclipe, cada manifestação de uma mesma canção ganha novos 

significados e demais maneiras de passar uma mensagem, haja vista que “a cada execução e a 

cada nova gravação da mesma canção é possível destacar uma série de elementos indicativos 

das diferenças e propósitos destas novas interpretações.” (OLIVEIRA, 2002, p, 109) 

A partir de sua fixação em um suporte, observa-se que essa canção persistiu no tempo 

e passou por seleções que resultaram na produção de uma identidade musical e uma 

identificação com o público ouvinte. Dessa forma, há uma escolha do que deve ser lembrado 

e esquecido – e esse procedimento é mediado pelo produtor musical, pela gravadora e pelos 

músicos. Ao passar por esse processo, a canção Nas Manhãs do Sul do Mundo tornou-se uma 

produção de peso histórico no universo das demais quarenta e duas canções autorais do grupo 

que foram registradas em LP, mas, não tiveram repercussão fora da materialidade na qual é 

dada a ouvir.   

Da mensagem de retorno à Pátria, na quinta música do lado B do disco, o clima 
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saudosista é substituído pela alegre e humorada canção Flodoardo86 que, assim como a 

manifestação anterior, teve grande repercussão na década de 1980, e que completa o álbum de 

memórias audíveis do conjunto de sons que identificam o grupo Expresso Rural e a música 

catarinense daquele período.  

A canção narra a história de um jovem da cidade que é representado por um sapo. 

Presente na noite e nas festas, esse sapinho não ficava desacompanhado, além de fazer uso de 

drogas ilícitas, como a maconha. A melodia, acelerada e bastante inspirada nas canções do 

gênero country, apresenta a seguinte letra:  
 
Flodoardo (Daniel Lucena)  
 
 
Essa é a história de um sapinho diferente 
Chamado Flodoardo só curtia boca quente 
Nas festas do banhado ele não perdia nada 
Curtia com as sapinhas até de madrugada 
 
Hey Flodoardo êta sapinho fissurado 
Hey Flodoardo êta sapinho sem vergonha 
Era tão bem servido que não batia bronha 
Invés de fumar cigarro ele curtia uma maconha 
Hey Flodoardo êta sapinho fissurado 
Hey Flodoardo esconde esses ''zoinhos'' que o teu  
pai ta ''disconfiado”. 

 
 

O último verso da canção constitui o refrão e é cantado com a voz em coro. Nele, se 

fazem presentes palavras de cunho imoral para o período em que foram registradas – ‘bronha’ 

e ‘maconha’. Com forte apelo sexual e de exploração dos prazeres da noite, a mensagem da 

canção destoa das demais produções sonoras desse lado do disco. Ao considerar que uma obra 

musical é carregada informações (VALENTE, 2011, p.02), subjetividades e intenções, 

observa-se em Flodoardo a subversão da temática abordada nas manifestações poéticas e 

sonoras fixadas no LP. Analisada dessa maneira, a inserção dessa canção no disco pode ser 

explicada pela sua comicidade e expressão da cultura de juventude, que é uma das 

características presentes no grupo Expresso Rural, no que tange às manifestações visuais e as 

performances.   

Ao abordar a temática das drogas ilícitas na letra, o compositor se apropria de uma 

prática corrente nas cidades e na vida noturna, enquanto realidade social, tais práticas foram 

registradas em Florianópolis, desde a década de 1960: “o crescimento populacional de 

                                                
86 LUCENA, Daniel. Flodoardo. In: Expresso Rural - Nas manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso 
Produções e Gravações, 1983. Lado B, música 06. 
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Florianópolis reverberou nas transformações no modo de vida de seus habitantes, como a 

proliferação de drogas novas na cidade como a maconha e a cocaína” (COSTA, 2004, p.12). 

Para além do sintoma presente na cidade, que cresce a utilização de drogas ilícitas, 

observa-se, a partir de uma perspectiva geracional, que tal uso se coloca como divisor entre 

gerações após a revolução cultural do pós-guerra, e se universaliza com a internacionalização 

da cultura norteamericana e hollywoodiana. 
 
O recém-ampliado campo de comportamento publicamente aceitável, na certa 
aumentou a experimentação e a frequência de comportamento até então considerado 
inaceitável e desviante. Incluindo desejos até então proibidos e malvistos, assim até 
a década de 1990 a liberalização quase chegou à liberação das drogas.  
(HOBSBAWM, 1995, p. 327)   
 

No Brasil, o uso da drogas acima citadas é proibido e censurado, nos anos de 1980, era 

limitada tanto a menção de tais termos e o debate sobre eles. Isso é verificável tanto nos 

produtos culturais, nesse caso a canção, quanto nas discussões familiares e coletivas. Esse fato 

pode ser observado a partir das produções musicais de Santa Catarina, uma vez que o grupo 

Expresso Rural foi o primeiro a trazer à baila tal temática e, ao fazer uso dessa prática na 

composição poética, foi censura pelo Serviço de Censura e Diversões Públicas em 1983 – 

registrando, assim, o caráter conservador da política e da sociedade brasileira naqueles anos.  

A banda, alerta às condições de lançamento de discos pelos crivos do departamento 

nacional de censura, maquiou o refrão dessa canção com o uso da tecnologia de um vocoder. 

As palavras em rima ‘bronha’ e ‘maconha’, do refrão, ficaram detrás da sonoridade robótica 

“wahwahwahwha...”. Mesmo assim, esse minuto e meio de canção gerou uma instabilidade 

em relação ao lançamento do disco, haja vista a censura de tal música para execução pública e 

radiodifusão, como lembra Paulo Back: 
 

A Dona Solange da Censura não era burra e ... CRAU!!! Censurou a tal música!!!87. 

 

 A proibição da canção para a radiodifusão e execução pública repercutiu na imprensa 

local e se e desdobrou em um revés, uma vez que aguçou a curiosidade do público sobre a 

letra. Assim, atribuiu permanência à última faixa do disco. Dessa maneira, Flodoardo 

extrapola o registro em LP e passa a compor o repertório dos shows do grupo. Sua presença 

foi constatada na análise dos setlists desde as primeiras apresentações até o show de 

comemoração, em 2007. “Toca aquela do sapinho”88 se tornou um pedido recorrente do 

                                                
87Depoimento de Paulo Back. Disponível em: <http://grupoexpresso.blogspot.com.br>. Acesso em: junho de 

2012.  
88Jorge Ghiozi em entrevista para esta pesquisa em 13 de outubro de 2012.  
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público ouvinte.  

Por fim, a popularidade que se expressa no lado B do disco apresentado neste capítulo 

foi construída em paralelo com as apresentações do grupo nos anos de 1982 e 1983, haja vista 

que as produções sonoras aqui apresentadas são anteriores ao lançamento do LP e se 

prolongam no tempo evocando memórias musicais. Sons, ruídos e memórias de um passado 

que chega ao tempo presente pelo registro de gravação e, sobretudo, pelo exercício do grupo 

em manter um diário eletrônico de sua trajetória. Essa escrita de si, que representa “o que o 

autor diz que viu, sentiu e experimentou, retrospectivamente, em relação a um 

acontecimento” (GOMES, 2004, p.14), se aplicada à performance, significa a ação de 

vivenciar novamente um ambiente sonoro evocado pela memória e assim atribui sentido às 

comemorações.  
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CAPÍTULO III – ENTRE CANÇÕES, SONS E IMAGENS 
 

3.1 O LONGPLAY COMO SUPORTE: POR ONDE CAMINHA A MENSAGEM DA 
CANÇÃO 

 
Ao refletir sobre as mensagens, sonoridade repercussão e permanência das canções 

presentes no disco Nas Manhãs do Sul do Mundo1983, cabe pensar no capítulo que se inicia   

as maneiras pelas quais as canções são dadas a ler. Dessa maneira, pretende-se fazer uma 

reflexão sobre o suporte ao qual as produções sonoras foram fixadas, ou seja, no longplay, e 

qual forma elas assumem quando se materializam. Assim, procurei observar a capa e 

contracapa do disco, os cartazes e o encarte para perceber como se estabelece o diálogo entre 

o que é de sonoro para aquilo que é de visual, o que tem de intertextualidade e de referências 

imagéticas, portanto, entre a audição e a visão onde se percebe a movência e o nomadismo da 

canção.    

 As canções das mídias produzidas na intermediação com as tecnologias que emergem 

no seio de uma sociedade entrecortada por suportes midiáticos – como o disco, a rádio, a 

televisão, e, mais recentemente, a internet – permitem perceber a sua condição de movência 

(ZUMTHOR, 1997, p.144), que é a capacidade do texto oral adaptar-se ao ambiente sonoro 

no qual se apresenta a performance. Dessa maneira, torna-se necessário relacionar as 

trajetórias das canções nesses suportes visual, compreender o entorno da mensagem que se 

pretende passar, a partir do recurso sonoro e seu status de produto cultural inserido no 

mercado fonográfico.  

 Ao considerar que as produções sonoras do grupo Expresso Rural no disco Nas 

Manhãs do Sul do Mundo migraram para o suporte de visual, faz-se necessário perceber tais 

produções a partir do conceito de movência e nomadismo. Em função desse deslocamento, ao 

se fixarem em no suporte visual, as canções registradas no disco incorporam novos elementos 

simbólicos que atribuem e complementam a mensagem propagada pelo registro sonoro.  

Ao analisar a mensagem das canções a partir da tríade movência, nomadismo e 

performance, é realizada uma operação na qual são acessadas as produções do grupo 

Expresso Rural em suas características sonoras e visuais, como também, nas relações com as 

demais produções sonoras do cenário catarinense e nacional.  

Um disco é um repositório de informações sobre os músicos de um grupo, sobre as 

condições de gravação, produção e identificação musical – esses dados aparecem na capa, na 

contracapa e, também, no encarte, quando houver. Assim, a música como informação 

(VALENTE, 2004) e a canção como mensagem são capazes de extrapolar as dimensões da 
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letra e da música. Elas se configuram em um conjunto de símbolos e significados que 

constroem e compartilham a ideia de gênero musical. “Toda música, é um complexo que 

resulta da cultura à qual está inserida. Assim, está referenciada à história, a dados sócio-

político-estéticos, à tecnologia, à própria história do corpo etc.” (VALENTE, 2004, p.01). 

 Sendo assim, a materialidade na qual as canções do grupo Expresso Rural chegaram 

até este tempo presente pode completar as argumentações sobre a trajetória do grupo, sobre as 

referências musicais, a temática do disco, o cenário no qual estava inserido e nas relações com 

as mídias. Vale destacar que Nas Manhãs do Sul do Mundo teve uma significativa circulação 

na mídia, o que resultou na produção de um material audiovisual para televisão elaborado em 

parceria com a rede RBS/TV para um programa local denominado Som da Gente.  

 A produção audiovisual incorpora símbolos externos à canção, sendo uma outra 

linguagem anexada a ela. A canção, por sua vez, ganha uma representação imagética, que 

pode aprofundar a ideia de gênero musical, ao mesmo tempo em que sugere uma mensagem 

ao receptor. Isso acontece porque, ao ouvi-la, o indivíduo é convidados à elaborar territórios, 

diálogos, situações e lembranças, e, também, expressar uma identificação musical. Essa 

identificação, que em um primeiro momento, apresenta-se livre da intenção interpretativa de 

quem elabora a mensagem: “o ouvinte recria, de acordo com seu repertório particular, o 

universo significativo que lhe é transmitido pelo executante.” (VALENTE, 2004, p.04)  

 A seleção das fontes, sendo elas os suportes em LP e audiovisual, cartazes e postais 

em sua arte gráfica compõe esse capítulo na tentativa de responder as perguntas colocadas por 

essa pesquisa e, também, compreender de que forma os sujeitos envolvidos com a produção 

musical do grupo Expresso Rural interagiam no cenário local e regional. Dessa forma, 

procuro perceber a circulação dessas canções nesses suportes para identificar as mensagens 

sugeridas pelo grupo em tais materiais. Se essa mensagem está extrínseca à sonoridade, de 

que forma dialogam música, texto, imagem? Como e onde o gênero musical aparece nesse 

conjunto documental? O que sugere o conteúdo musical e visual sobre o período em que foi 

produzido?  

A diversidade de fontes apresentada aqui tende a contribuir para a reflexão de como a 

música circula nos suportes, encarando-os como a escrita da canção, como sugere Napolitano: 

 
Qual que seja a problemática e a abordagem do historiador, fundamental é que ele 
promova o cotejamento das manifestações escritas da escuta musical (crítica, artigos 
de opinião, análises das obrar, programas e manifestos estéticos etc.) com as obras 
em sua materialidade (fonograma, partituras, filmes). A partir desse procedimento, o 
historiador pode perceber quais parâmetros foram destacados numa canção ou peça 
instrumental, quais foram os critérios de julgamento de uma determina época, como 
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foram produzidos os sentidos sociais, culturais e políticos a partir da circulação 
social da obra e de sua transmissão. (NAPOLITANO, 2010, p.259) 
 
 

Esse corpus documental se constitui como parte fundamental para a aproximação entre 

história e música, pois considera as canções sempre inscritas em seu tempo, respeitando o 

caráter de obra de arte e também o sentido delas no conjunto que completa uma mensagem no 

interior de seu contexto. Por meio de documentos externos ao caráter sonoro é possível 

perceber as condições de emergência de um artista ou grupo musical e sua relação com as 

mídias, com a produção e difusão da obra, segundo Moraes, “É preciso levar em conta que a 

canção popular urbana na sua forma contemporânea, associa-se imediata e irreversivelmente 

aos meios de comunicação e ao mercado.” (MORAES, 2000, p.217). 

Um material como o longplay garantiu o acesso aos grupos musicais e a fixação de sua 

produção salvou essas manifestações do esquecimento. Por outro lado, a catalogação e 

preservação dessas obras são incipientes no Brasil. Segundo Napolitano, não existe uma 

política pública de preservação e guarda desses materiais, mesmo o país tendo despontado 

nesse mercado ao longo das décadas de 1950 a 1990. Muitas das informações com as quais 

tive contato podem ser consultadas em blogs e websites dos próprios músicos. As produções 

em rede indicam uma necessidade de conservação e uma significativa relevância da sociedade 

contemporânea pela busca do passado e de sua memória.  

Se considerarmos que a “Era do LP” teve fim na década de 1990 com a entrada de 

uma nova tecnologia de fixação –  o Compact Disc –, e que tal tecnologia aparece ligada a 

uma nova demanda de mercado, a obsolescência do LP já lhe atribui uma conotação de 

passado, por se tratar de um produto do mercado tecnológico. Assim, o LP, como suporte, 

passou por um processo de seleção, guarda, e conservação – trabalho esse que foi 

desenvolvido por instituições de memória e por colecionadores. Nessa contemporaneidade em 

que a música digital pôs fim à “Era do CD”, os discos em formato longplay retornam ao 

mercado como sinônimo de objeto com valor histórico, “sinal de nostalgia e excentricidade” 

(SÁ, 2009 p.51).  

Conforme o que foi exposto, o LP do grupo Expresso Rural em questão não é apenas 

visto como suporte para as canções e documento histórico, mas também como objeto que 

sintetiza as questões de uma história do tempo presente, haja vista o fato de ser portador de 

uma memória da música catarinense de um passado recente. Nesse aspecto, vale considerar 

que as sociedades contemporâneas tendem a construir, simbolicamente, objetos de 

identificações que remetem a um passado compartilhado, assim como analisado por Sarlo, 
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“pois recorremos a imagens de um passado que são, cada vez mais, imagens daquilo que é 

recente. Para sintetizar: trata-se de uma cultura da velocidade e da nostalgia, do esquecimento 

e da comemoração.” (SARLO, 2005, p.96) 

E foi o ato de comemoração com o show de comemoração de vinte e cinco anos de 

atividades do Expresso Rural, realizado em 2007, foi o que permitiu um retorno às canções do 

primeiro disco do grupo. Nas Manhãs do Sul do Mundo “foi reconhecido pelo público do 

litoral e interior do Estado de Santa Catarina, com o estatuto de raridade” (Diário 

Catarinense, 03 de outubro de 2007). Analisado em sua materialidade, esse disco traz uma 

linguagem visual que procura atribuir à sonoridade das canções um conjunto de 

representações gráficas, que sugere uma interpretação do grupo sobre a sua obra musical.  

Certos elementos gráficos que completam a música em sua dimensão sonora são 

incorporados no palco, na entoação da voz e no próprio material de divulgação dos shows. 

Assim, os elementos simbólicos presentes na capa e contracapa do suporte migram para a 

execução e compõem uma memória cultural. A execução ao vivo e o disco em sua 

materialidade visual se completam pela ênfase que o grupo atribui às suas canções às imagens 

associadas às mesmas e ao longplay. 

 

3.2 ONDE SE LEEM AS CANÇÕES? MANIFESTAÇÕES GRÁFICAS NOS 
SUPORTES MATERIAS 

 

Fora dos grandes circuitos comerciais da música e mais ao sul do eixo Rio-São Paulo, 

nos anos 1980, o grupo Expresso Rural se utilizou de estratégias comuns ao cenário 

independente, como a elaboração de cartazes para a divulgação das suas performances. 

Espalhados pelas ruas da cidade de Florianópolis, nos postes, nas universidades, nos tapumes 

das construções e no mural do TAC – Teatro Álvaro de Carvalho –, o cartaz com as 

informações sobre o horário e local do primeiro show individual do grupo foi apresentado 

acompanhado de um registro de manifestação gráfica que tinha um caráter humorístico. 

Ao observar os caminhos que a mensagem sonora perpassa, se fixa e deixa indícios, 

busquei aproximar os sinais das letras e do clima das canções com o material gráfico 

produzido pelo Expresso Rural. O desenho gráfico tem a intencionalidade de provocar o riso, 

que revela a proposta do grupo com o fazer musical. Esse traço também dialoga com a 

emergência do cenário da cultura independente que foi a grande herança dos anos de 1970 

para década seguinte, como a abertura para o humor e as ousadias formais. (NAPOLITANO, 

2001, p.125).  
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Para além do aspecto humorístico, a investigação através do material gráfico 

produzido pelo grupo no de 1983, permite o acesso aos códigos de rural e urbano, sugerido no 

diálogo com algumas canções do disco. Essa linguagem, portanto, merece ser pensada e 

acompanhada como um suporte através do qual a canção se traduz em aparato visual: 

 
Figura 5 -  Cartaz do primeiro show individual no TAC  

 
 Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 
Gravações, 1983. Disponível em: <http://getback.com.br/EXPRESSO/expresso.htm>. Acesso em: 12 de 
outubro de 2010. 

 
 

O cartaz, que teve sua arte elaborada pelo músico e roteirista Paulo Back89, foi 

mimeografado e fixado em diversos pontos da cidade. Nele, o diálogo entre rural e urbano 

extrapola a mensagem audível da canção. A sugestão gráfica migra para o disco, para o 

encarte e para os instrumentos de divulgação. Os elementos simbólicos da ilustração remetem 

à relação entre campo e cidade, elementos que já foram identificados como presentes nas 

letras e na sonoridade das composições do grupo Expresso Rural e que podem ser observados 

nessa produção gráfica.  

A locomotiva – Maria Fumaça – pode ser entendida como um contraponto aos 

motores, buzinas, e automóveis que aparecem como interferência na introdução da canção 

Nas Manhãs do Sul do Mundo. Nela, os sons urbanos presentes na melodia introdutória 

acompanhada pelas vozes de crianças, os ruídos da mobilidade urbana, como os sons do 

trânsito da cidade, foram suprimidos no recurso visual do cartaz, contudo, a expressão dos 

                                                
89Paulo Back é integrante do grupo Expresso Rural, músico contrabaixista. Atualmente é roteirista e desenhista 
na Empresa Maurício de Souza. 
 



 

 90 

traços artísticos representa uma apropriação literal da temática abordada no show do grupo.  

A imagem do cartaz representa, também, movimento e melodia. Os instrumentos e as 

notas musicais completam o conjunto simbólico que caracteriza o grupo. Os músicos 

aparecem em caricaturas, e foram distribuídos nos vagões entre gados, suínos e maçãs. Esses 

elementos não funcionam apenas como alegorias, mas fazem alusão às produções 

agropecuaristas presentes entre a região do Planalto e ao Oeste Catarinense. 

Na semana que antecedeu o show individual do grupo em Florianópolis, Santa 

Catarina, os jornais de circulação local – A Ponte e O Estado – dedicaram a seção de música 

ao grupo Expresso Rural, com reportagens, entrevistas, fotografias e o próprio cartaz de 

divulgação, que migrou dos murais e postes da cidade para esses periódicos de mídia 

impressa. Dessa forma, não é apenas nas ruas que se pôde visualizar essa manifestação 

gráfica, ela também adentrou nos lares através dos periódicos.   

 
Figura 6 - Cartaz do Show Nas Manhãs do Sul do Mundo, 1983. 

 
Fonte: Jornal O ESTADO – 10 de abril de 1983. 

 

Ao migrar para as “folhas do jornal”90, alguns elementos presentes no cartaz de rua 

ficaram de fora da ilustração veiculada n’O Estado. No jornal, a ilustração foi acompanhada 

                                                
90Metáfora da canção – Rock Rural – música 03 lado A do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo. Rock Rural 
canção analisada no segundo capítulo deste trabalho é uma composição de Daniel Lucena e Zeca Petry, onde 
exploram o estilo Rock Rural como material de produção.  
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por um breve texto que atribuiu à imagem um status de convite ao espetáculo musical:  

 
O Grupo Expresso Rural estará apresentando o seu primeiro show individual no 
Teatro Álvaro de Carvalho. “Nas manhãs do Sul do Mundo”, estará em cartaz no 
próximo dia 14 de abril às 21:00 horas. 
O Show mostra uma variação do rural ao urbano, numa nova roupagem para a 
Música Popular Catarinense.  
O grupo é composto por Daniel (voz), Paulo (baixo-vocal), Petry (ovation-vocal), 
Volney (guitarra-vocal), Marquinhos (bateria), Sérgio (flautas), Tayrone (sax-
flautas) e Sureco (teclado).  

 

Para além da ilustração, o texto completa a mensagem visual ao identificar o estilo de 

música a ser apresentado pelo grupo – “uma variação do rural ao urbano” – e, ao descrever a 

formação do grupo, insere Tayrone e Sureco, que não são representados na manifestação 

gráfica. Além de a imagem do cartaz ter algumas partes cortadas na sua reprodução presente 

no jornal, a ilustração dos instrumentos musicais é diferente, assim como a expressão facial 

dos músicos e a baqueta de Marcos Giorzi, que aparece na imagem do jornal. Há, portanto, 

duas imagens que carregam a mensagem do show do grupo, apresentando elementos que se 

referem ao campo, e ao espetáculo musical representado pelo violão, pela baqueta e pela 

flauta do último vagão.  

Ao acompanhar os traços gráficos, é possível perceber que os últimos músicos que 

seguem a locomotiva foram cortados, bem como os símbolos das notas musicais que 

aparecem no cartaz de rua – figura 6. Há um instrumento musical em evidência nesse 

fragmento: o violão, presente na cabine da locomotiva, informa o leitor de que o conteúdo da 

expressão gráfica se refere a uma apresentação musical e que possui uma sonoridade. Ao 

transportar esses sons à imagem completa, a informação com um novo elemento que aparece 

em para representar a baqueta da bateria, e no último vagão a alusão à flauta.  

A segunda “versão” da ilustração de divulgação do show, que apareceu no jornal,  

esconde elementos que compõem a sonoridade do grupo, como o sax e o músico tecladista. A 

ocultação desses elementos quebra a unidade gráfica elaborada pelo grupo para o seu primeiro 

show. O texto que acompanha a mensagem gráfica reforça a temática que o grupo sugere, 

incorporando uma identificação de “música popular catarinense” e também o diálogo rural e 

urbano como uma nova alegoria para as produções musicais no Estado – a partir de 

Florianópolis, Santa Catarina.  

No que se refere às imagens, o traçado do cartaz migra para o primeiro disco em sua 

contracapa e no encarte. Ao observar a capa do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo, temos o 

fundo de madeira com fissuras e com recortes na posição horizontal. Essas madeiras eram da 

casa de Zeca Petry, localizada na rua Alves de Brito, no centro de Florianópolis.  O nome 
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Expresso Rural na parte superior foi gravado com um pirógrafo91 e, no rodapé, o nome do 

disco foi escrito com a utilização da mesma técnica. No centro, há uma foto com todos os 

músicos que participaram da gravação, cujo o cenário é criado na área externa de uma casa no 

campo. Camisas xadrez, coletes, chapéus, botas e espingardas compõem o figurino e 

completam cena: 

 
Figura 7 - Capa do longplay Nas Manhãs do Sul do Mundo – Expresso Rural, 1983. 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983.  
 

O nome do grupo, que aparece na parte superior e centralizado, tem a sua própria 

história, que é anterior à gravação do disco e remonta ao ano da formação do grupo – quando 

era composto apenas por Daniel Lucena (voz), Zeca Petry (violão-voz) e Marcos Ghiorzi. A 

elaboração narrativa sobre o nome do grupo está registrada no website e no blog do grupo, 

bem como em periódicos e depoimentos: 

 
Esta história é realmente interessante, nós estávamos com o grupo formado há três 
ou quatro meses, não tinha nome e era uma coisa que a gente pensava toda noite 
quando íamos num bar tomar umas biritinhas. Então, uma noite eu estava dormindo 
e comecei a sonhar com uma apresentação do grupo, ao final do show eu olhei para 
trás e vi impresso no bumbo da bateria o nome EXPRESSO RURAL. Acordei 
suando. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a canetinha e anotar o nome 
EXPRESSO RURAL; depois eu voltei a dormir. De manhã eu não lembrava de 
nada, quando olhei para escrivaninha vi o nome escrito. De cara me chocou, mas o 
pessoal achou ótimo e ficou. (A PONTE, 04 de abril de 1983).  
 

Presente no periódico local A Ponte, o fragmento acima é um recorte de uma 

                                                
91 Pirógrafo é um instrumento elétrico que tem umas pontas que se esquentam e, com elas, desenhamos na 
madeira, queimando-a. Existe, também, um soldador elétrico (que se compra em qualquer ferragista), cujo 
princípio é o mesmo e, com ele,é possível executar trabalho semelhante. 
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reportagem feita com grupo antes do lançamento do disco. A narrativa mostra como o nome 

do grupo apareceu, quase que ao acaso, ligado ao onírico. Em depoimento a essa pesquisa, 

essa narrativa também veio à memória de Zeca Petry, logo que ele começou a elaborar suas 

lembranças sobre a emergência do grupo. Expresso Rural veio de pronto à memória do 

depoente, vinte e nove anos depois, sem mesmo ter sido inquirido sobre tal questão. 

Ao refletir sobre o nome do grupo e seu significado, cabe relacioná-los com a 

tendência musical que aparece com mais força no primeiro disco e com os códigos das 

expressões gráficas. Dessa maneira, a partir da escuta das produções sonoras, o nome 

Expresso Rural parece estar ligado à preocupação de produzir uma identidade musical. 

‘Expresso’ pode estar ligado ao andamento acelerado e aos ritmos de transformações do 

urbano, e ‘Rural’ liga-se ao ideal que aparece nas letras das canções e no próprio visual do 

material gráfico. Dois universos de vivências que parecem distintos na mensagem das letras 

sofrem uma simbiose para compor o nome do grupo e dar sentido ao rock rural proposto. 

A ideia de ruralidade aparece na já citada fotografia do grupo que está no disco, por 

meio das expressões das vestimentas, das poses e dos adereços que constroem, juntamente 

com os músicos, um visual ligado ao campo. Os personagens/músicos, ao compor a cena, 

produzem uma ideia de sujeito que está, de alguma forma, ligado ao campo. Essa imagem, 

contudo, se distingue da representação do homem caipira que o encarte sugere.  

Ao analisar a fotografia, é possível identificar que os “personagens” da capa não são 

sujeitos que vivem as lides do campo, mas sujeitos citadinos que buscam, através do aparato 

visual, sugerir, com o campo, a libertação. A fotografia permite, assim, que os músicos 

atribuam sua identidade visual à obra, ao mesmo tempo, em que possibilita ao ouvinte a 

atribuição de um corpo para aquela voz que canta, ou seja, a imagem permite ao ouvinte a 

personificação do som que é tocado no disco.  

A fotografia no disco não é tomada apenas como um símbolo de identidade musical, 

mas também como testemunho do passado: é possível “apresentar a fotografia como uma 

mensagem que se elabora através do tempo, tanto como imagem/monumento quanto como 

imagem/documento, tanto como testemunho direto quanto como testemunho indireto do 

passado.” (MAUAD, 1996, p.73) As condições de elaboração e criação da fotografia, 

portanto, devem ser consideradas. A foto presente na capa do disco passou para a divulgação 

ao compor um postal distribuído à imprensa.  
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Figura 8 - Detalhe da capa do longplay Nas Manhãs do Sul do Mundo – Expresso Rural, 1983. 

	  
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983. 
 

A fotografia no disco não é tomada apenas como um símbolo de identidade musical, 

mas também como testemunho do passado: é possível “apresentar a fotografia como uma 

mensagem que se elabora através do tempo, tanto como imagem/monumento quanto como 

imagem/documento, tanto como testemunho direto quanto como testemunho indireto do 

passado.” (MAUAD, 1996, p.73) As condições de elaboração e criação da fotografia, 

portanto, devem ser consideradas. A foto presente na capa do disco passou para a divulgação 

ao compor um postal distribuído à imprensa.  

Ao procurar indícios no entorno desse material e, também, pensar no contexto ao qual 

ele se insere, é possível perceber que, na montagem dessa imagem, apresenta-se uma 

referência transversal e intencional da capa de outro disco disponível no mercado nacional, 

Déjà vu, álbum norteamericano da década de 1970, do grupo Crosby, Stills, Nash e Young. 

Para demonstrar tal intencionalidade, segue o relato de Paulo Back:	  
 
As gravações só começariam duas semanas depois, mas tínhamos que correr contra 
o tempo para tentar lançar o disco antes do natal – era Setembro ou Outubro. O 
Daniel tinha uma ideia clara para o disco. Como era Rural, inspirou-se na capa de 
outro disco country-rock – Crosby, Stills, Nash e Young – para sugerir algo 
parecido. A Banda sentada numa varanda de casa de madeira no estilo “countryzão”. 
Não tínhamos tal casa country, mas arrumamos a varanda de algo parecido. ... 
Missão cumprida e comprida, arrumamos as coisas, ansiosos e esperançosos, loucos 
para entrar no estúdio, cuja gravação começaria uma ou duas semanas depois. O 
nosso tão aguardado disco de Rock Rural92.  
 

Ancorados na intertextualidade de sons produzida pelo grupo norteamericano Crosby, 

Stills, Nash e Young, os músicos do Expresso Rural – que, à época, estavam na faixa etária 

                                                
92 Paulo Back, depoimento cedido a essa pesquisa em 18 de novembro de 2012.  
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dos vinte anos – utilizaram-no como referência para a mensagem visual. A partir da capa de 

Nas Manhãs do Sul do Mundo, então, pode-se fazer uma leitura tanto da musicalidade do 

grupo quanto dos discos que circularam no cenário catarinense entre o final dos anos de 1970 

e início de 1980. 

O LP Déjà vu, de 1970, foi, também, o primeiro disco de Crosby, Stills, Nash e Young. 

Esse grupo se apresentou pela primeira vez no Festival Woodstock, em 1969. Déjà vu 

composto de dez canções que trazem uma mistura de folk, rock e country com uma levada de 

experimentalismo, tendo como destaque os acordes vocais com ênfase no conteúdo de suas 

canções.	  Das músicas registradas nesse álbum, as canções Teach your children, Our house e 

Woodstock ascenderam nas paradas de sucesso das rádios norteamericanas93.  

As canções Teach tour children e Our house versam sobre questões intimistas. A 

primeira, trazendo um conteúdo relacional entre gerações e enfatizando o cuidado de 

preservar as etapas da vida que seguem na “estrada”; a segunda, descrevendo a vida amorosa 

de um casal e de cumplicidade. Já Woodstock, conforme o próprio nome sugere, descreve a 

emoção vivenciada no festival homônimo em 1969. Nessa canção, novamente a metáfora 

“estrada” surge como ligação de um ponto a outro, como movimento e liberdade.   

Na capa do disco, em cor vinho, vê-se o nome do quarteto – Crosby, Stills, Nash e 

Young – na parte superior, em cor amarela. Na sequência, o nome dos músicos que 

acompanharam a gravação – Dallas Taylor e Greg Reeves, bateria e baixo. Em destaque, com 

preenchimento amarelo, o nome da obra – Déjà vu –, e, abaixo, uma fotografia dos músicos 

que executam as canções do disco. 

Na fotografia, em preto e branco, a identidade visual dos seis músicos que 

participaram da gravação do disco. Nessa imagem, é possível perceber elementos que foram 

partilhados pelo grupo Expresso Rural no material visual de seu disco – capa, contracapa e 

encarte –. Esses elementos são, por exemplo, a distribuição dos músicos na fotografia, suas 

vestimentas – botas, chapéu, colete –, e também a espingarda, o violão e o cão, que figuram 

como ornamentos na capa do disco.  

 

 

 

 

 

                                                
93Cf. o website last.fm. Disponível em:<http://lastfm.pt>. Acesso em: 21 dezembro 2012.  
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Figura 9 - Capa do disco Déjà vu, de Crosby, Stills, Nash e Yong.  
 

 
Fonte - Crosby, Stills, Nash & Young – Déjà vu. New York. Atlantic Recording Corp. 1970. 

Como pode-se perceber a partir das similaridades descritas, não é apenas na melodia, 

na letra, nas vestimentas, ou nos símbolos da capa que conseguimos ler quais sonoridades 

estavam presentes na formação musical do grupo Expresso Rural, mas também no suporte 

material que essas referências aparecem. As demais produções do mercado fonográfico são 

ricas em similitudes e intertexulidades, às vezes os textos e as imagens que servem de 

inspiração para a produção musical aparecem na própria capa do álbum – um exemplo 

máximo dessa relação está no disco Sgt. Pepper’s lonely hearts club band, dos Beatles. Na 

cada desse disco estão 87 objetos que representam e sintetizam uma época. Entre o televisor, 

o monge indiano e Carmem Miranda, há um universo de referências que, de alguma forma, 

estão contempladas no disco.   

Ao analisar as capas de discos do gênero rock, a historiadora Aline Rochedo classifica 

a obra a partir da forma física, da relação do tipo de música com a ilustração e a fotografia. 

Tais elementos podem também ser observados na capa do primeiro LP do grupo Expresso 

Rural. A representação da ruralidade está presente na materialidade do disco, na formação 

cultural dos músicos e na intertextualidade com as demais produções do gênero. Essas 

características se fazem presentes no aparato visual do disco, tendo em vista que essa 

identificação ajuda na própria capitalização da música. Assim, a expressão artística das 

manifestações gráficas incentivava a venda de discos levando-se em conta a 

internacionalização do rock. (ROCHEDO, 2011). 
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 Voltando para o visual da capa do primeiro disco do grupo Expresso Rural e levando 

o olhar para a parte inferior da capa, tem-se, enfim, o título do disco: Nas manhãs do Sul do 

Mundo. Na própria grafia, encontramos sinais que nos remetem ao topo de uma montanha, ou 

ao pôr do sol junto com a revoada94 de pássaros. Isso em função de haver um detalhe gráfico 

incorporado por Daniel Lucena para representar o til da palavra ‘manhãs’: a montanha, ou pôr 

do sol, é representada em um traço que liga a palavra ‘manhãs’ a preposição ‘do’. 

 
Figura 10 - Detalhe da capa do longplay Nas manhãs do Sul do Mundo. 

 
Fonte: Expresso Rural. Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Gravações e Produções, 1983. 

 

 Nas manhãs do Sul do mundo, expressão que já denominava as performances do 

grupo no ano de 1982, migrou para a capa do disco como título da obra, sendo, também, o 

nome da canção de trabalho do grupo, que já figurava como uma identidade dos shows antes 

do lançamento do LP. 
O primeiro show individual do grupo Expresso Rural, da Capital, acontecerá às 21 
horas de amanhã no Teatro Álvaro de Carvalho. O espetáculo denominado “Nas 
Manhãs do Sul do Mundo”, mostrara praticamente tudo o que o conjunto produziu 
até agora e que, por falta de oportunidade, não havia sido apresentado para o público 
florianopolitano. Formado por catarinenses, o Expresso Rural procura, contudo, 
segundo seus integrantes, fazer uma música moderna, sem se prender à retratação 
das tendências musicais do Estado – uma área que já tem cultores diversos. (O 
ESTADO, 13 de abril de 1983) 
 

 A partir dos periódicos, é possível encontrar informações sobre a produção musical do 

Expresso Rural e compreender a montagem de uma obra sonora. Por entender que a música se 

expande também através de suportes da cultura escrita, essas fontes são fundamentais para 

uma conexão da produção musical com seu contexto. É através do acesso a esse material que 

emergem considerações sobre o sentido do nome do disco. Cabe aqui perguntar: o que sugere 

o título Nas manhãs do Sul do Mundo? 

  Para além das questões que versam sobre uma identidade musical e sobre o conteúdo 

da canção que leva o mesmo nome, a obra, em sua unidade sonora, parece sugerir uma 

questão territorial e regionalista. Ela localiza o público que tem contato com a obra, 

                                                
94 BACK, Paulo. Revoada. In: Expresso Rural – Nas manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso 
Produções e Gravações, 1983. Lado A, música 06.  
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constituindo um lugar social e territorial no qual narrativa está sendo enunciada. Na sua 

dimensão sonora, descreve a experiência da vida no campo em contraposição ao movimento 

urbano, as transformações urbanísticas e arquitetônicas. A obra constrói, na narrativa, 

histórias de amor – ora idealizado e descomprometido, ora romântico e de saudade da Pátria 

Amada –, que “remete à situação do migrante, ao distanciamento entre campo e cidade, à 

oposição entre meio rural e urbano, cercado por valores e expectativas.” (OLIVEIRA, 2002, 

p.117) 

 Há que se ressaltar que, entre os anos de 1973 e 1985, ocorreu um crescimento dos 

regionalismos musicais, contribuindo para a formação de novas dicções a se expressar na 

canção popular brasileira (TATIT, 2004, p, 233).  Nessa perspectiva, o regionalismo musical 

não significa uma unidade de espaço, embora essa manifestação exista. É na virada da década 

de 1970 para os anos 1980, que funda-se um “regionalismo-nacional.” (OLIVEIRA, 2002, 

p.120). Em conformidade com esse regionalismo-nacional, o grupo Expresso Rural embarca 

nessas tendências, haja vista que é declaradamente influenciado por grupos como 

Almôndegas, Boca Livre e Sá & Guarabira, que exemplificam esse momento na música 

brasileira. 

 Seguindo a análise visual e abrindo o disco, tem-se o encarte. Nele, aparecem cifradas 

todas as canções que compõem a obra, acompanhadas por caricaturas de personagens 

aleatórios e cotidianos. As músicas foram cifradas para que o público receptor pudesse, com 

seu instrumento, acompanhar a canção no disco – no espírito “faça você mesmo”. 

As imagens que completam as mensagens expressas nas letras de cada canção e nas 

melodias, com ilustrações e caricaturas humoradas, compõem o material audiovisual, 

atribuem identidade à tendência que o Expresso Rural sugeria ao público receptor – “uma 

música que faça bem às pessoas” (O Estado – 26 de outubro 1982). 

A charge, a caricatura e as expressões gráficas de uma maneira mais geral se revelam 

como um importante indício de acesso às manifestações de um tempo e, portanto, como um 

instrumento de representação de contextos políticos, econômicos e culturais de um grupo e da 

sociedade na qual está inserido. Dessa forma, perceber o que está por ser comunicado através 

dessa manifestação gráfica de característica humorística presente na arte do álbum musical 

suscita a compreensão de uma tendência – tendência à qual o grupo Expresso Rural atribui 

importância em grande parte de suas canções. Assim, o rock rural, o folk e o country são 

elementos sonoros que aparecem em diálogo na contracapa do disco, incorporando elementos 

visuais que representam a relação campo-cidade que já vinha sendo abordada na sonoridade 

do LP.  
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Figura 11 - Contracapa do longplay Nas manhãs do Sul do Mundo – Expresso Rural. 

	  
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Rural Gravações e 

Produções, 1983. 
 

A arte que se preenche a contracapa desse álbum foi elaborada por Paulo Back. Com 

suporte aparência de madeira, tem-se uma caricatura dos integrantes do grupo. No desenho, 

estão ilustrados os sujeitos envolvidos no processo de produção sonora do disco. Há, nessa 

representação gráfica, uma intencionalidade de estereótipo rural. Na varanda de uma casa no 

campo, o cenário é montado com espingardas, galinhas, teias de aranhas, chaminé, gatos no 

telhado, animais empalhados e um cachorro de caça cansado – esse último remontando à capa 

do disco Déjà vu, apresentada anteriormente. Os músicos que participaram da elaboração do 

registro sonoros são representados com camisas xadrez, suspensórios, chapéus e cigarro de 

palha, e foram distribuídos na imagem de forma distinta da fotografia da capa. Ao que parece, 

o grupo está sugerindo, através dessas expressões, uma imagem de homem do campo, que foi 

enunciado em suas canções.   

Ao interpretar um gênero musical e para atribuir significados gráficos ao seu trabalho, 

o artista transforma-se em elemento de identificação e consumo, servindo como veículo de 

difusão, “o modo como o próprio artista é, como se veste, como corta o cabelo e aquilo que 

ele representa para além da música.” (CORRÊA, 1989, p. 32). Dessa forma, os traços 

presentes na expressão gráfica da contracapa aqui analisada informam a imagem que os 

músicos do grupo Expresso Rural faziam de si, ao menos na época desse disco, e queriam 

passar para o público ouvinte.  

3.3 ENTRE CIFRAS, LETRAS E TRAÇOS: O ENCARTE COMO SUPORTE VISUAL 
 

A novidade da edição é o encarte que traz as letras cifradas para o acompanhamento 
de instrumentos de harmonia. 
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Pensamos em uma opção para a rapaziada não só comprar o disco, mas aprender a 
letra. São cifras facilitadas, feitas para quem está começando. (O Estado, 07 de abril 
de 1984)  
 

 O disco como álbum musical é formado por um conjunto de informações que atribuem 

coesão artística a uma obra sonora. Tal formato é constituído por dois lados – A e B –. O 

disco é acompanhado de capas, encartes, ficha técnica, título e agradecimentos relacionados à 

produção de um intérprete ou grupo musical. (SÁ, 2009. p.59) 

Ao integrar o encarte aos demais documentos analisados neste trabalho, é possível 

perceber que há, na representação visual, um forte caráter conceitual, considerando-se que o 

enredo das manifestações gráficas presentes na contracapa e no encarte do primeiro LP do 

Expresso Rural constitui-se de um diálogo entre campo e cidade, e que tais elementos 

constituidores do disco são permeadas por ilustrações que possuem um peso humorístico.  

Embora haja uma variação de estilos sonoros no LP Nas Manhãs do Sul do Mundo, 

abarcando ritmos ligados ao folk, ao country, e ao reggae, o corpo material da obra apresenta 

uma referência visual que remete a uma identificação com os elementos que constituem o 

espaço rural. É no aporte visual da obra, portanto, que se torna possível encontrar uma ligação 

com o que se convencionou chamar de rock rural. 

 O encarte do disco, de cor ocre, apresenta informações dos dois lados – frente e verso 

–. De um lado são apresentadas doze ilustrações, representando as canções registradas no LP. 

A letra é acompanhada da sua cifra e da relação instrumental utilizada na gravação. Já no 

outro lado do encarte, tem-se a fotografia individual e o nome de cada músico do grupo, a 

ficha técnica relacionada à obra, agradecimentos, dedicatórias, ano de gravação e produtora.  

 Todas as ilustrações desse material são criações de Paulo Back, tendo o mesmo 

traçado e características presentes na contracapa do disco, bem como no material de 

divulgação das performances ao vivo do grupo. Assim, a materialidade do primeiro vinil do 

Expresso Rural, incorpora uma linguagem visual que já era explorada pelo desenhista para 

atribuir uma identificação do músico com seu público. 

As canções cifradas sugerem que o receptor execute em casa a sua própria 

interpretação da performance do grupo. Tal prática está inserida no contexto de uma época. 

Basta considerar-se a circulação de revistas de cifra desde os anos de 1960 no Brasil. Esse 

tipo de revista era consumida pelos músicos do grupo.     

 A história explorada em cada canção do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo ganha 

uma representação visual que sugere ao ouvinte uma interpretação sobre a obra. Isolando-se, 

porém, as manifestações gráficas das letras e analisando-as em conjunto, é possível perceber 
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uma simetria e complementaridade na síntese da obra. Tal impressão é reforçada pela 

característica do traço artístico de cada ilustração. Contudo, ao relacionar a ilustração à 

mensagem de sua canção (melodia e letra), a manifestação gráfica se desdobra em mais um 

elemento de interpretação da mensagem.  

 O acesso ao encarte, entendido como constituinte da obra musical, possibilitou a esta 

pesquisa uma reflexão sobre o suporte visual presente no disco. As informações sobre as 

condições de gravação, os sujeitos envolvidos na produção, e as dedicatórias inscrevem a obra 

em um contexto social em sua temporalidade. Dessa forma, o encarte e seu conjunto de 

informações acabam por constituir uma forma de acesso ao passado.   

De um lado ilustração, de outro a fotografia. Reproduzindo o mesmo clima da 

fotografia que figura a capa do disco, o encarte apresenta, distribuídos lado a lado em pose, 

cada um dos músicos que participaram da gravação do disco. Com as mesmas vestimentas 

que foram utilizadas na foto da capa, eles corporificam os instrumentos e as vozes que 

compõem o registro sonoro e poético.  

O chapéu, o suspensório, o colete e o abuso da camisa xadrez se constituem como 

indícios de uma interpretação visual sobre a obra. Tal imagem é distinta da manifestação 

gráfica que associa a representação de rural ao estereótipo95do caipira. Na fotografia, há uma 

representação de sujeitos que elaboram uma imagem de homem do campo a partir dos 

elementos da cultura urbana, na qual os músicos estavam inseridos.  

A identidade visual da obra, observada em seu contexto, pode revelar o imaginário de 

uma época. Ao inserir esse material na paisagem em transformação da cidade de 

Florianópolis, que até a década de 1970 era entremeada por áreas rurais, a imagem ruralizada 

do disco e do encarte remete a ideia de um passado recente que ficou para trás e foi 

substituído por estruturas urbanas, como: loteamentos, avenidas, e verticalização das 

construções civis, por um lado, e a presença de imigrantes regionais vindos do Rio Grande do 

Sul e do Planalto Catarinense, por outro lado. As representações do caipira no encarte e na 

capa da obra são representações de um cotidiano de mudanças urbanas e sociais.  

Esses elementos de fusão entre universo rural e urbano foram abordados pelo 

historiador José Geraldo Vinci de Moraes em um estudo das canções da metrópole paulista 

nos anos de 1930. Moraes observou que, assim como as próprias canções urbanas falavam de 

uma cidade em transformação, havia, no imaginário social do sujeito migrante, um desejo de 

                                                
95Que é entendido como o que é fixo, estratificado, cristalizado CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, 
Dominique. Dicionário de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2004. 
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recriar as referências da terra natal. Esse processo de recriação se deu na elaboração de festas 

temáticas e também através da gastronomia, das vestimentas e na própria escuta de gêneros 

musicais diferenciados. (MORAES, 2000, p. 223) 

Salvaguardando as devidas proporções territoriais e temporais que distanciam São 

Paulo (1930) de Florianópolis (1980), há um eixo em comum entre as duas reflexões no que 

tange as produção e escutas musicais, que são as noções de passado idílico e evocação 

identitária. As produções sonoras e visuais do grupo Expresso Rural –  formado por músicos 

de diferentes culturas regionais e migrantes, se valem do recurso da linguagem sonora e visual 

para representar as referências da terra natal e de uma cidade em transformação.   

O encarte traz uma interpretação sobre um tempo marcado pelas modificações urbanas 

e sociais, mas não se restringe apenas a esses indícios, pois apresenta, também, uma 

intertextualidade com outras produções imagéticas e midiáticas que podem ser observadas na 

estética das manifestações gráficas. 

 
Figura 12 - Encarte original do longplay Nas manhãs do Sul do Mundo – Expresso Rural. 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983. 
 

No conjunto de ilustrações presentes na figura 12 é seguido, no encarte, pelas 

representações que acompanham as seguintes canções: Sol de Sonrisal, Tom Natural, 

Revoada, Flodoardo e Batom e Festas. Pensadas como conjunto, as ilustrações dessa página 

do encarte sugerem temas que envolvem cidade, campo, personificação animal96, festas e 

embriaguez. Essas ilustrações podem ser classificadas em três temáticas gerais: campo e 

                                                
96Personificação é utilizada nesse trabalho como uma figura de estilo que consiste em atribuir a objetos 
inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. 
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cidade, personificação animal e representações cômicas de amor. Assim, entendendo o 

encarte como um suporte no qual a canção se manifesta como mensagem – ganhando 

elementos externos ao seu caráter sonoro –, os temas presentes nas ilustrações são analisados 

em diálogo com as letras e o clima de cada música do disco.  

Para a elaboração de uma reflexão sobre ilustração, sonoridade e letra, será seguida a 

sugestão de ordenamento das imagens presente no encarte, respeitando às escolhas feitas 

pelos músicos com a finalidade de compor a mensagem de Nas Manhãs do Sul do Mundo. Tal 

postura metodológica se justifica entendendo-se a obra a partir do conceito de álbum musical. 

As mensagens e representações que apresentam significados devido ao seu conjunto e assim 

entende-se que a disposição das canções no encarte e suas respectivas ilustrações são 

interpretações do grupo sobre a obra e sua temporalidade.  

As letras das músicas estão representadas no encarte seguindo uma disposição 

diferente à das canções na contracapa do disco e no selo do vinil, como observa-se abaixo: 

 
Tabela 5 - Organização das ilustrações no encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo 

 
Posição Canção Temática da Ilustração 

1 Tom Natural Personagem Rural 

2 Nas Manhãs do Sul do Mundo Personificação Animal 

3 Nossos Corações Representação Cômica de Amor 

4 Rock Rural Personagem Rural 

5 Harmonia Personagem infantil 

6 Sol de Sonrisal Personagem Urbano 

7 Flodoardo Personificação Animal 

8 Meu amor por um Hot-Dog Representação Cômica de Amor 

9 Contramão Persongem Urbano 

10 Revoada Personificação Animal 

11 Batom e Festas Representação Cômica de Amor 

12 Solto no Ar Personagem urbano 

 

Ao atribuir sonoridade às letras e observar as temáticas abordadas pelas canções, é 

possível perceber que, no suporte em que a música é apresentada à leitura, a intencionalidade 

dos sons é subvertida. A disposição em que as canções são apresentadas no suporte material 

não invalida, porém, a noção de álbum musical. No suporte material foi priorizado o texto 

cifrado das canções em diálogo com uma interpretação visual. O ambiente limitado de espaço 

do encarte promoveu outra configuração para a obra. 
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Considerando-se que o encarte prioriza o texto das canções e que isso representa uma 

disposição das produções distinta das registrada em suporte sonoro, é possível fazer uma 

ponte com as considerações sobre o exercício de análise de música que considera apenas as 

letras das canções, deixando de lado os demais elementos que atribuem significados à obra. 

Esse tipo de abordagem “da música popular centralizada unicamente nas “letras” das canções, 

[acaba] levando a conclusões problemáticas e generalizando aspectos parciais das obras e seus 

significados”. (NAPOLITANO, 2002, p.81) 

Dito isso, ao incorporar o encarte a essa análise, compreendo a sua funcionalidade a 

partir dos elementos que tal aporte visual atribui às canções, quando estas extrapola o seu 

sentido sonoro e migram para os suportes materiais, produzindo interpretações sobre si 

mesmas. Considero, portanto, as ilustrações do encarte como elementos interpretativos 

posteriores à elaboração da composição da letra e da melodia.  

 Um dos lados do encarte foi reservado para ser uma extensão do ambiente musical 

proposto pelo Expresso Rural em seu primeiro LP. A elaboração desse material é posterior à 

gravação, mas concentra o mesmo clima da linguagem visual de identificação do grupo, no 

que se refere ao cartaz e à contracapa do álbum – que foi apresentada anteriormente. Para 

Paulo Back, músico e ilustrador do material, esses desenhos entraram no disco porque 

configuravam como uma prática desde os shows de 1982: 

No início, quando a gente ia fazer um show, um showzinho assim, eu fazia cartaz, 
fazia o desenho do trenzinho e tudo, botava sapinho, uns desenhos engraçadinhos e a 
gente imprimia e tirava xerox97 e tudo e usava como cartaz. Eu lembro que o Daniel 
gostava muito dos desenhos, ele ria, ele gostava muito. Então, daí que veio a ideia 
de usar os desenhos no disco.98 
 

Assim, as imagens que migraram dos cartazes para a contracapa do disco e se fixaram 

no encarte tinham, portanto, a intenção de provocar o humor, que “pode ser definido como um 

tipo de estimulação que tende a produzir o reflexo do riso.” (SALIBA, 2011, p.85) O humor, 

portanto, perpassa, de forma transversal, as temáticas que foram identificadas nas 

manifestações gráficas.  

Assim ao analisar a segunda manifestação gráfica presente na figura 12 representa 

uma interpretação visual da canção Tom Natural – canção 01 – lado A. Nessa ilustração, 

observa-se um homem caipira com barbas longas deitado em uma rede. Vestindo roupas de 

                                                
97 A disseminação de fotocopiadoras no Brasil se deu a partir de meados da década 1990. Chamo atenção para 
esse elemento presente na narrativa do músico Paulo Back porque essa menção corrobora com as discussões da 
História Oral no que tange as dimensões da memória, que é elaborada no presente e sofre influências dele. 
Portanto, Xerox é uma representação dessa referência.   
98 Paulo Back em entrevista cedida a esta pesquisa em 18 de novembro de 2012.  
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retalhos, de pés descalços e com um chapéu, sobre a sua cabeça tem representações de 

moscas, que são comumente atraídas pelo mau cheiro e tem suas aparições mais frequentes 

em ambiente rurais.  

Em uma das mãos, o personagem segura um garrafão de bebida – o que sugere uma 

condição ébria. Tal condição é confirmada pela expressão do cão representado debaixo da 

rede, uma vez que seus traços faciais –  “olhos baixos” – e  as gotas de bebida, que formam 

uma poça em sua frente, sugerem que ele tenha consumido a bebida que escorreu do garrafão. 

Sendo assim, a ilustração de Tom/Tão Natural é também uma impressão sobre o acesso à 

substâncias alucinógenas. 

 
Figura 13 – Ilustração presente no encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo – Expresso Rural.  

 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983.  
 

A figura 13 é uma reprodução da ilustração que acompanha a letra cifrada de Tom 

Natural, diferente da letra da canção não descreve o cenário no qual se passa o enredo da 

música. A ilustração é uma expressão do olhar do grupo sobre o universo rural, lugar de 

simplicidade, ócio e liberdade alcoólica. Ainda que de formas distintas, canção e ilustração se 

encontram na abordagem sobre a liberdade e ócio da vida no campo, como uma condição 

Tão/Tom Natural. 
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Do cenário da varanda, dos sons do canto do sabiá e das melodias na parede, que são 

elementos presentes na letra da canção e sugerem uma paisagem rural, a representação visual 

do encarte se distancia da mensagem poética e sonora quando apresenta uma interpretação 

ligada à sátira da vida no campo. Dessa forma, em seu aparato visual, a imagem de campo 

idílico é deixada de lado, dando lugar a uma imagem irônica. Tal representação gráfica pode 

se associada à estética dos desenhos animados veiculados pela televisão no Brasil nas décadas 

de 1970 e 1980.  

A personagem do encarte remonta a estética do Zé Buscapé – produzido por Hanna-

Barbera em 1965. Assim, nessa assimilação, o homem do campo ilustrado no encarte no 

disco é uma apropriação, interpretação e releitura do urso caipira de fala enrolada, com capim 

no canto da boca e bastante preguiçoso do desenho animado norte americano The Hillbilly 

Bears, que foi transmitido no Brasil pelas emissoras Manchete e TV Tupi.  

A manifestação do encarte e o personagem de Hanna-Barbera contribuem para o 

estereótipo do homem caipira como preguiçoso, sonolento e ébrio. Esse estereótipo é 

construído a partir do olhar do homem da cidade que, por sua vez, estaria relacionado a 

trabalho, lucidez e modernidade. Esse fator contraria a mensagem de campo presente no 

conteúdo da canção: idealizado e imaginado.  

Não é apenas na estética dos traços ou na similitude das ilustrações que é possível 

encontrar a referência ao personagem Zé Buscapé. Tal intertextualidade se confirma nos 

agradecimentos do encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo. Na sessão de 

agradecimentos, do outro lado do encarte, é possível encontrar a menção ‘Hill Billy’ (Zé 

Buscapé) – apelido de Paulo Fernando Costa, músico e amigo do grupo Expresso Rural. A 

imagem do personagem.   

 
Figura 14 - Zé Buscapé – Hanna Barbera 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.hannabarbera.com.br/buscape>. Acesso em 28/12/2012. 
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Ao observar a imagem, é possível realizar uma leitura para além das apresentadas em 

diálogo com a mensagem da canção, uma vez que, a linguagem imagética fez parte do 

cotidiano dos sujeitos que estiveram envolvidos na produção da obra do grupo Expresso 

Rural e, assim, contribuiu para uma interpretação visual sobre o campo. Desta forma, 

percebe-se que são sujeitos que cresceram sob a referência de uma cultura midiatizada.  

 Ao lado do caipira de Tom Natural, representado no encarte, segue o texto da canção 

Nas Manhãs do Sul do Mundo, acompanhada pela ilustração parece que remete a classificação 

abordada anteriormente como personificação animal. O personagem principal da ilustração é 

representado por um pinguim, posicionado sobre cubos de gelo ao lado de um relógio 

despertador.  

A imagem presente no encarte do disco traz como mensagem o momento do despertar, 

pela manhã, ao som do alarme de um relógio. O movimento presente na manifestação gráfica 

constrói uma interpretação sobre o período do dia em que a história da canção se desenrola, 

ou seja, o período matutino. A escolha do pinguim como representação visual da canção, no 

suporte material, está relacionada com ao título da música,  ao inserir uma territorialidade 

para descrever a narrativa cantada – sugerindo uma região ao “Sul do Mundo”.  

Na sugestão gráfica, o “Sul do Mundo” da canção é identificado com o Pólo Sul. Esse 

fato descaracteriza a mensagem presente na canção, que é carregada de símbolos que 

constituem uma paisagem rural, assim como, em seu aparato sonoro, a canção sugere uma 

contraposição ente os sons da cidade e do campo, formando uma paisagem sonora distinta da 

ilustração presente no encarte.  

 
Figura 15 - Ilustração da canção Nas Manhãs do Sul do Mundo – Expresso Rural.  

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983.  
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Assim como a ilustração da primeira canção, a escolha gráfica no encarte para a 

música Nas Manhãs do Sul do Mundo não resume o mote da abordagem da letra da canção, 

como também, não representa a sonoridade presente no registro musical do disco. Dessa 

maneira, o elemento externo à manifestação sonora, que é a ilustração no encarte, constrói um 

novo ambiente para representar a mensagem da canção – haja vista que, no enredo da música, 

o personagem segue por um cenário de “campos, estradas e rios”, que são elementos que 

compõem no texto a paisagem do caminho que leva à libertação. Esses símbolos presentes na 

produção sonora foram substituídos, na ilustração, pelo cenário branco e gelado do Pólo Sul, e 

a própria mensagem nostálgica e saudosista da canção se perde na opção gráfica – que, de 

certa forma, sugere o reflexo do riso.   

No que tange à estética da manifestação gráfica, é possível encontrar a 

intertextualidade dos desenhos animados em exibição na televisão brasileira desde a segunda 

metade da década de 1950. A linguagem de programas televisivos destinados ao público 

infantil se mostra presente na elaboração dessa ilustração. Se, para primeira música do 

encarte, a  ilustração foi inspirada em Hanna-Barbera, a escolha para a representação gráfica 

de Nas Manhãs do Sul do Mundo se aproxima da linguagem dos estúdios Walter Lanz – 

distribuído pela Universal Pictures. Como observa-se na imagem que segue: 

 
Figura 16 - Chilly Willy – Turma do Pica-Pau – Universal Pictures. 

 
 

Fonte: Disponível em: <http://www.cartoonscrapbook.com/chilly-willy>. Acesso em: 02 de fevereiro 
de 2013.  

 

Para relacionar as duas representações e compreender como a animação distribuída 

pelos estúdios Universal pôde atribuir significados à ilustração do encarte do disco Nas 

Manhãs do Sul do Mundo, vale pensar o contexto do personagem televisivo e suas similitudes 

com o desenho de Paulo Back.  
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O personagem do encarte que representa a canção Nas Manhãs do Sul do Mundo 

apresenta características que estão presentes na animação criada em 1953 por Paul. J. Smith 

para compor a Turma do Pica-Pau – personagem que se popularizou no Brasil desde sua 

exibição na TV Tupi, ainda na década de 1950. Chilly Willy/Picolino é uma ave não voadora, 

característica do Hemisfério Sul, que, ao contrário de seu amigo Pica-Pau, chegou às 

emissoras brasileiras somente na década de 1970.   

Os episódios de ChillyWilly/Picolino foram apresentados dentro de uma sequência 

intitulada Show do Pica Pau, tendo  duração média de seis minutos. Dentro desses seis 

minutos, o enredo da história se desdobra a partir da aproximação da câmera sobre um Iglu 

até mudar de a cena para o interior do mesmo, encontrando o personagem – em geral 

realizando atividades matutinas, em confronto com o frio. Além da constante busca por 

alimentação, o personagem do desenho aparece, em uma série extensa de episódios, 

envolvido e relacionado com instrumentos musicais. Instrumentos de corda, de sopro e de 

percussão figuram os seguintes episódios: Essa vida de Artista (1958); A Lenda do Pico da 

Canção de Ninar (1955) e Som Pauleira é Isso aí (1970). 

A ligação de ChillyWilly/Picolino com o frio e com a música pode, portanto, ter tido 

peso na escolha de Paulo Back ao ilustrar o encarte do LP. Na figura 16, que corresponde ao 

segundo episódio das animações de 1954, é possível perceber os elementos que estão 

presentes também na ilustração da canção Nas Manhãs do Sul do Mundo. O frio, o gorro e o 

cobertor, em relação ao fogo, são elementos que estão em diálogo nas duas expressões.  

A obra animada, portanto, parece ter servido de inspiração aos traços da ilustração, 

compondo a linguagem visual do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo. Essa intertextualidade 

extrapola a ilustração da canção Nas Manhãs do Sul do Mundo, pois, tais referências podem 

ser percebidas nas ilustrações na canção Flodoardo e na música Revoada – canção 06 que, 

conforme foi sistematizado na tabela 7, estão ordenadas na sequência 7 e 10 do conjunto de 

manifestações gráficas que compõem o encarte.   

Dos personagens que acompanham o enredo do desenho animado distribuído pela 

Universal – Chilly Willy/Picolino – o albatroz é uma figura recorrente na trama da animação 

em uma extensa série de episódios, por exemplo: Albatroz, um alvo Atroz (1971); Picolino e o 

Albatroz (1969); Pouso sem Repouso (1970). Ao incorporar mais esse personagem à 

sequência de ilustrações no encarte, é possível perceber um desdobramento dessa animação 

sobre o conjunto de referências imagéticas do ilustrador e também do grupo, prolongando 

essa produção sobre a geração da década de 1980. 
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Ao pensar uma produção televisiva – como o desenho animado aqui mencionado, que 

apresenta uma longa permanência em exibição nas programações infantis, e por isso, forma 

um conjunto de referências imagéticas que perpassa as gerações como fatores culturais, que 

podem ser modeladas como fator de “autorrepresentação” (SIRINELLI, 2006, p.133). Dessa 

forma, essas referências imagéticas se fazem presentes nas identificações da produção e 

circulação de uma mensagem sonora e visual do encarte, foi compartilhada entre as gerações 

que vivenciaram a ascensão o grupo Expresso Rural em Santa Catarina.  

O terceiro grupo de ilustrações do encarte, denominadas, aqui, como “representações 

cômicas de amor”, circunscreve a manifestação gráfica de três canções: Nossos Corações, 

Meu Amor por um Hot-Dog, e Batom e Festas. Essas canções trazem para a discussão a 

temática do amor sob dois aspectos: como preocupação central da narrativa, e como mote 

transversal nas letras das canções. Tais representações são lidas, aqui, como a materialização 

das metáforas presentes no conteúdo das produções do grupo Expresso Rural no LP Nas 

Manhãs do Sul do Mundo.  

Do conjunto simbólico presente no encarte do LP, serão apresentadas algumas 

considerações a partir da ilustração da canção Meu Amor por um Hot-Dog. A escolha dessa 

ilustração se deu por meio da ideia principal que venho abordando ao longo deste capítulo: a 

noção de que as manifestações gráficas presentes no encarte do disco completam o álbum 

musical uma vez que, ao incorporar elementos visuais às dimensões sonoras das produções do 

grupo Expresso Rural, o encarte se configura como um suporte em que as canções são dadas a 

ler, um ambiente no qual é possível perceber elementos que são incorporados às mensagens 

da produção musical.  

As metáforas visuais têm significados similares quando são apresentadas em conjunto. 

Esses significados serviram para sintetizar as manifestações visuais nos três grupos temáticos: 

campo e cidade, personificação animal e, por último, representações cômicas de amor. Ao 

analisar as ilustrações em diálogo com o texto das canções, percebe-se que a dimensão visual 

subverte a mensagem e os símbolos evocados nas músicas do grupo, agregando mais um 

elemento interpretativo à produção musical. 

Ao retomar essa dimensão interpretativa, observa-se, que as imagens em diálogo com 

as letras e melodias das canções não correspondem às mensagens que propostas no material 

sonoro. Essa percepção está presente, nos casos apresentados nesse trabalho, nas metáforas 

visuais das canções: Tom Natural e Nas Manhãs do Sul do Mundo. Do conjunto dessas 

representações, destaco que a ilustração da canção Meu amor por um Hot-Dog que é uma 
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síntese a mensagem da canção, diferindo-se, dessa forma, das ilustrações até este ponto 

analisadas.  

 
Figura 17 - Ilustração no encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo para a canção Meu Amor por 

um Hot-Dog – Expresso Rural.  
 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo: Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983.  
 

O enredo da canção se desenrola em uma narrativa sobre o amor descomprometido, 

em que o campo de disputa entre os personagens masculino e feminino se dá na negociação 

entre o desejo do beijo e o desejo pelo Hot-Dog.  O conteúdo da canção é um diálogo que 

sugere uma linguagem de humor sobre a temática do amor. No recurso melódico, o ritmo 

reggae atribui ao conjunto sonoro uma excitação do corpo que dança.  

O verso e a melodia dessa canção evocam uma paisagem litorânea. Tal paisagem pode 

ser lida no contexto da formação dos sujeitos que compõem o grupo Expresso Rural, uma vez 

que a prática do veraneio era comum entre os músicos do grupo ao longo das décadas de 1970 

e 198099 e, por isso, a imagem litorânea remete a uma memória de liberdade e prazer.  

Não foi, porém, apenas essa prática de veraneio que atribuiu a essa canção uma 

paisagem litorânea, mas também um imaginário de liberdade de comportamento e expressão 

que os músicos/compositores do grupo encontraram ainda nos fins da década de 1970, quando 

saíram do interior do Estado para completar os estudos básicos – como foi o caso de Volnei 

Varaschin; e Daniel Lucena que passou a residir em Florianópolis com a proposta de viver da 

produção musical.  

A estética da ilustração Meu Amor por um Hot-Dog no encarte, é uma manifestação 

gráfica representa uma metáfora visual do movimento Hippie em seu apelo pela liberdade 

social e sexual como expressão do conteúdo da canção. O contexto que a imagem revela se 
                                                
99Volnei Varaschin em entrevista cedida a esta pesquisa em 10 de novembro de 2012.  
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constitui em um vetor que relaciona o movimento com as dinâmicas do nomadismo, “pues 

indica que el placer es también una manera de espresarse, de alcanzar plenitude de realizarse dento del 

marco de uma marcha que se compone de múltiples couynturas.” (MAFESSOLI, 2004, p.143) 
Compreendida como uma expressão que se universalizou através da música, do visual 

e do comportamento, sendo evocada na ilustração, a representação visual uma estética Hippie 

sintetiza a mensagem no encarte. A ideia de liberdade de comportamento que distingue o 

amor romântico e as práticas de desejo entre as gerações.  

Ao optar por tal manifestação gráfica para figurar o encarte do LP, o elemento 

regional se dissipa para dar lugar a símbolos universais, como pode ser compreendida a 

mensagem hippie. O blue jeans e o rock, elementos de emancipação da cultura jovem 

(HOBSBAWM, 1995, p.320), são substituídos pelas sandálias e vestimentas de algodão; os 

cabelos longos são substituídos pelos dreds, ornados pelo uso da boina. Tais  características 

visuais foram universalizadas pelo gênero reggae.   

Essa mensagem não permeou apenas os músicos do grupo Expresso Rural – influência 

percebida na interpretação dessa relação no conteúdo da canção e na ilustração do encarte –, e 

sim esteve presente no cenário catarinense na realização dos festivais de música – a exemplo 

do Palhostock (1974), Rock, Surf e Brotos (1977) e também do Camburock (1978). Esses 

festivais contribuíram para a introdução da mensagem de liberdade social e sexual através da 

produção musical no litoral de Santa Catarina.  

Além de um apelo visual e comportamental, é pelas escutas sonoras que se torna 

possível a constituição dessas intertextualidades. A apreciação musical é também um suporte 

para mensagem de liberdade desses eventos. Ressalta-se, portanto, a relevância que a escuta 

de sons que ressoam no tempo pode reverberar nos comportamentos e se desdobrar no 

prolongamento das gerações. Essa é uma história que atravessa os sujeitos que dela 

participam pelos ouvidos e pelos seus hábitos de audição (SCHAFER, 2001, p,213).  

A audição da canção e a materialidade visual aparecem em diálogo. Isso acontece não 

apenas porque a imagem visual representar uma personagem masculina e uma feminina, 

como é narrado na letra da canção, mas também pelo fato de que, na ilustração, é possível 

perceber o objeto de desejo expresso no ambiente sonoro, o beijo e o hot-dog – elementos que 

desencadeiam o enredo da narrativa do texto da música.  

O beijo e o hot-dog foram representados, na ilustração, em balões – um recurso 

gráfico que simboliza o pensamento. Essa manifestação gráfica completa e sintetiza a 

metáfora da música, tornando tal representação distinta das outras imagens do encarte 

analisadas até então neste trabalho.  
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Diferentemente das últimas canções citadas, outra canção que tem sua ilustração 

literal, em relação ao seu enredo, é a representação de Sol de Sonrisal:  

 
Figura 18 - Ilustração no encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo para a canção Sol de Sonrisal. 

 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983.  
 

A canção Sol de Sonrisal premiada no Festival Estudantil Catarinense realizado pelo 

Colégio Catarinense no ano de 1982, sendo manchete no jornal O Estado em 14 de abril de 

1983, com o seguinte texto: “Sem regionalismos, o Expresso Rural canta a ecologia e a 

natureza”. A reportagem relacionada à manchete ocupou uma página inteira, como uma 

interpretação sobre o grupo. Buscando descrever a temática abordada nas produções musicais 

presentes no show individual do grupo. Dessa forma, informou o leitor a respeito da cena 

artística e musical da cidade de Florianópolis do período.  

Analisando a ilustração da canção no encarte do LP em diálogo com a mensagem do 

registro sonoro, é possível perceber como as mudanças na cidade inspiraram também a 

elaboração da manifestação gráfica que compõe a obra Nas Manhãs do Sul do Mundo. A 

ilustração faz uso dos recursos da caricatura, que é baseada no exagero dos traços da 

expressão (BERGSON, 1983, p.16), porém, essa técnica não se configura como objetivo 

central da manifestação. 

A imagem descreve o movimento do personagem inserido no espaço urbano. No 

horizonte, uma sequência de retas que representam a verticalização das construções, em 

diálogo com o texto da canção, pode ser identificada com a seguinte passagem: “Em edifícios 

que correm batendo palmas”. A partir desse horizonte, presente no cenário da ilustração, 
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pode-se encontrar referências sobre a mensagem da canção e sobre o contexto no qual ela foi 

produzida e interpretada.  

   Ainda compondo o cenário, no segundo plano da ilustração, a presença de 

automóveis retoma uma questão abordada na mensagem do conjunto das canções no LP. 

Símbolo que constitui uma paisagem urbana, esse veículo e sua sonoridade aparecem no 

álbum em oposição ao galope do cavalo, registrando um embate entre urbano e rural. Esses 

recursos, porém, não aparecem na melodia e na letra da canção Sol de Sonrisal, sendo 

elementos externos à produção sonora. Ao migrar para manifestação gráfica da música, os 

automóveis passam a sintetizar uma concepção temática abordada ao longo do registro no 

álbum musical. Tal noção de síntese também se expressa na ordem em que a ilustração 

aparece no encarte –  posição seis, como apresentado na tabela 5.  

Ocupando a posição central na ilustração, em primeiro plano, tem-se, representado, 

um homem trajando terno. Esse visual o distingue do personagem apresentados na figura 13 – 

na qual o sujeito representa o ócio, a embriaguez e a liberdade –, sendo uma abstração da 

mensagem da letra da canção: “Lá na cidade a cor da moda agora é cinza/ Coração cinza, 

terno cinza, amor cinza”. Com ênfase Isso enfatiza no padrão visual que dialoga com a cor 

cinza das cidades industriais, sugerindo, assim, um limite para a expressão. O terno pode, 

assim, configurar como um elemento característico de comportamento que padroniza o sujeito 

citadino.   

  Esse estilo de visual, urbano industrial, representado na ilustração, se desdobra na 

expressão que o ilustrador utilizou para compor a face do personagem. Traços exagerados no 

contorno do nariz atribuem ao desenho um estilo caricato. A composição do rosto se dá em 

conjunto com as representações da língua e das gostas de suor, que atribuem uma sensação de 

mal estar ao personagem. Essa ideia de mal estar é reforçada pelo balão – recurso utilizado 

para representar um signo –, que traz em seu interior um desenho do produto Sonrisal –

presente no título da canção.  

O produto Sonrisal, como signo na ilustração, sugere o uso do remédio para a cura do 

mal estar sentido pelo personagem. Ao inserir essa representação no contexto de elaboração 

da manifestação gráfica, em diálogo com a mensagem da canção, observa-se que a vivência 

cotidiana nas cidades é interpretada como um aprisionamento dos sujeitos em padrões visuais, 

na solidão e esquecimento, na mudança da paisagem que se expressa na letra da canção: 

“Falta de verde vai fazer chover prá cima/Nuvens de aço soltam pingos de metal”. A cidade, 

em seu adensamento urbano e populacional, é, assim, evocada na mensagem da canção como 

mais um dos males daquele tempo.  
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A alusão ao produto Sonrisal serve como metáfora, presente no refrão da canção, em 

sua ilustração e em seu título. Tal metáfora pode ser pensada em diálogo com o elemento da 

natureza Sol – o astro rei –, aquele que ilumina, e, assim, sugere a cura de todos os males na 

poética musical. Entendidas de tal forma, a canção e a ilustração configuram como mais uma 

crítica às rápidas mudanças que ocorreram na Capital do Estado de Santa Catarina. 

O acesso ao encarte que acompanha o disco Nas Manhãs do Sul do Mundo, porém, 

não representou apenas uma interpretação visual a respeito dos registros sonoros e das letras 

das canções, ou apenas uma expressão ou crítica sobre o tempo e as vivências cotidianas. 

Além do citado, esse suporte visual tornou possível o encontro das trajetórias das próprias 

canções e da adequação feita pelo grupo sobre as manifestações gráficas, como pode-se 

observar a partir de uma análise da ilustração da canção Flodoardo.  

 
Figura 19 - Ilustração no encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo para a canção Flodoardo. 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e 

Gravações, 1983.  
 

A figura 19 aparece no encarte do disco como a sétima entre 12 interpretações visuais, 

conforme a tabela 5. Ela é uma das manifestações gráficas de personificação animal do 

encarte. Tal manifestação visual estabelece um diálogo com as demais representações do 

material que estão classificadas como personificação animal, apresentando, também, uma 

apropriação estética dos desenhos animados distribuídos pelos estúdios Universal, presente na 

série A Turma do Pica-Pau no fragmento ChillyWilly/Picolino, abordado anteriormente. 

Flodardo, representado pela ilustração de um sapo, é a expressão dos personagens que 

fazem da noite o seu lugar de atuação. Simbolizando as práticas de diversão de uma cultura 

jovem urbana, inserida no seio de uma revolução nos costumes e nos usos do prazer 

(HOBSBAWM, 1995, p. 323). Na ilustração, são incorporados ao cenário garrafas e cigarros, 
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que tendem a atribuir, como significado da manifestação gráfica, a prática de exploração da 

diversão e dos prazeres no cotidiano dos festejos noturnos. 

Como discutido no capítulo anterior, a mensagem da canção Flodoardo é festiva e 

evoca um cenário de práticas dos prazeres das juventudes em um embate de gerações, que é 

percebido no conteúdo da letra. Como uma “anti-mocinho” dos contos de fadas, o 

personagem representado pelo sapinho não mantinha um compromisso com o amor, e 

desfrutava dos prazeres de uma relação descomprometida. Além, de “curtir” com as sapinhas 

– metáfora que sugere uma maneira de se relacionar –, tal prática atribui ao personagem da 

canção uma “fama de mau” 100, que é reforçada pelo uso explícito de drogas.  

 Ao dialogar ilustração e letra, observa-se, no uso da manifestação gráfica, uma 

apropriação visual da história que é na narrada na canção. Os elementos que representam, na 

letra, o uso de substâncias alucinógenas são contemplados na ilustração, na expressão dos 

olhos baixos e estrábicos do personagem. O apelo sexual da letra, por outro lado, não aparece 

na elaboração gráfica – que mantém o objetivo do humor ao tratar de uma temática pouco 

discutida naquela temporalidade.  

O uso de substâncias ilícitas aparece na letra da canção de forma explícita: “Invés de 

fumar cigarro ele curtia uma maconha”. Esse verso revela a liberdade de composição e de 

gravação do grupo Expresso Rural. Segundo Mota, o grupo foi o primeiro em Santa Catarina 

a evocar essa temática em produções sonoras registradas em LP. Esse fato leva à reflexão de 

que a temática, embora já fosse uma prática comum entre os jovens catarinenses101, era pouco 

enunciada.  

Ao ter acesso às ilustrações feitas em um rascunho, pode-se perceber que a primeira 

representação elaborada para canção Flodoardo para compor o álbum de ilustrações do disco 

não apresentava os elementos relacionados aos usos de substâncias ilícitas e mantinha uma 

característica de representação do ambiente rural. O personagem principal da história narrada 

pela canção, o “Sapinho sem vergonha”102, não aparece na ilustração:  

 

 

 
                                                
100 Tomo aqui emprestado a metáfora da canção de composição do Erasmo Carlos intitulada Minha Fama de 
Mau gravado em 1980 no disco: Erasmo Carlos Convida. Esta canção foi gravada neste disco em parceria com a 
Rita Lee.  
101As referências obre o uso de substâncias ilícitas durante as década de 1970 e 1980, os dados são das 
entrevistas realizadas ao longo dessa pesquisa e também dos documentários: Ilha 70 E Bolachas do Rock 
produzidos pela Vinil filmes, Santa Catarina e estão disponíveis na íntegra no endereço:  <http://vinilfilmes.tv>. 
Acesso em 09 de junho de 2012.  
102Identificação do personagem na letra da canção.  
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Figura 20 -  Ilustração Flodoardo versão I - encarte do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo. 
 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e Gravações, 1983.  

 

 Ao observar a ilustração, é possível perceber que há uma evocação ao ambiente rural: 

o cercado, a ave, os óculos escuros e a bengala ocupam o lugar do personagem da canção. 

Nessa ilustração, outros elementos distintos da mensagem sonora foram incorporados, e, 

dessa forma, a representação visual do encarte não corresponderia à uma interpretação visual, 

mas, representariam a composição do cenário rural presente no mote geral das produções do 

disco.  

A expressão presente na manifestação gráfica da figura 20, poderia descaracterizar a 

temática presente na canção. Ao relacionar as duas ilustrações, o jovem Flodoardo da 

primeira representação visual – figura 19 -, seria substituído por duas mãos, bengalas e óculos 

escuros, que são elementos que sugerem a limitação da mobilidade e por consequência as 

atividades do “Sapinho bem servido que não batia bronha”103. Apresentado nesse padrão 

estético, a representação da canção Flodoardo presente no rascunho do encarte do disco, não 

abordaria as temáticas pela qual a produção poética sonora foi censurada. O apelo sexual 

presente no refrão e a alusão ao uso de drogas ilícitas, esbarraram na análise do Serviço de 

Censura e Diversões Públicas do Governo Federal - SCPD.   

Ao ser censurada para radiodifusão e execução pública, a própria representação gráfica 

da canção no encarte se transforma e migra para capa do LP, nesse caminho que a imagem 

percorre, novos elementos são incorporados a mensagem visual da canção, evocando signos 

específicos do cerceamento da liberdade de expressão e no exercício de ir e vir. Portanto, ao 

                                                
103Excerto da letra da canção Flodoardo – canção 06 lado B – Disco Nas Manhãs do Sul do Mundo (1983).  
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sair do encarte e migrar para capa do disco, o personagem da canção Flodoardo passa a 

integrar a identidade visual do grupo e representa um suporte para uma outra mensagem – 

Censura -, como representado na imagem abaixo:  

 
Figura 21 - Selo Flodoardo – Adesivo feito para lacrar todas as cópias de Nas Manhãs do Sul do 

Mundo, devido a censura da canção Flodoardo. 

 
Fonte: Expresso Rural – Nas Manhãs do Sul do Mundo. Florianópolis: Expresso Produções e Gravações, 1983. 

 

 Silenciado o sapinho “imoral” passa a integrar a capa do LP Nas Manhãs do Sul do 

Mundo. Como um lacre colado na abertura do envelope do disco, a ilustração representa o 

sapo algemado e com a boca lacrada.  Elemento que destoa do clima da canção, que é alegre e 

humorada. Os símbolos que foram inseridos na ilustração atribuíram a expressão um  caráter 

cômico, fato que revela uma tática do grupo ao tratar da temática. 

Assim, pode-se observar uma dupla função dos elementos presente na ilustração: as 

algemas e boca lacrada, que sintetiza as práticas da censura são inseridas em um jogo cênico 

que provoca o reflexo do riso. Assim, subverte o próprio ambiente de tensão provocado pela 

censura da canção, e coloca Flodoardo em posição de popularidade no contexto musical 

catarinense, e em diálogo com as demais obras da música popular brasileira que foram 

proibidas para execução pública, como pode-se observar no fragmento do jornal, que segue:  

 
Também 

Assim como outros grandes nomes da MPB, o nosso Expresso Rural acaba 
de ter uma música vetada pela censura. Trata-se de “Flodoardo”, que não 
poderá ser executada em rádio, televisão e em audições públicas. (O Estado 
– 16/12/1983) 
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A censura da canção Flodoardo, não impossibilitou o lançamento do disco. Mas, 

despertou uma tática possível dentro do campo de expressões das produções independentes, 

que corresponde a solução “caseira” adotada pelo grupo para colocar as três mil cópias do LP 

nas lojas de discos das cidades de Florianópolis e Lages, Santa Catarina.  

Assim, a ilustração que representa a censura da canção Flodoardo é distinta da 

manifestação gráfica que está no encarte do LP. Portanto, uma nova representação para a 

mensagem do conteúdo da letra presente na produção sonora. No encarte, o desenho do 

personagem acompanhado de garrafas, copo e cigarro que sugere uma mensagem de 

exploração dos prazeres, foi substituído por símbolos opostos na ilustração da capa, o lacre 

substitui a expressão da face do personagem representando o silenciamento que se refere à 

censura. Já a substituição do copo e do cigarro da ilustração do encarte para as algemas da 

ilustração do selo da capa, sugere uma mensagem de moralização para o “sapinho sem 

vergonha”, e corrobora com o status de anti-mocinho que está presente na mensagem da 

canção.  

 Ao pensar na trajetória do grupo na elaboração do disco, umas das memórias que 

emerge desta temporalidade é a questão da censura e que como se estabeleceu uma solução 

para garantir o lançamento do disco. Como pode ser observado nas palavras do músico e 

ilustrador do grupo, Paulo Back: 

 
A solução foi lacrar o disco, para evitar a ‘radiodifusão’ e para que os inocentes não 
lessem a letra no encarte. Como ninguém podia se dar ao luxo de fazer uma outra 
capa de plástico, mandamos confeccionar as pressas um selinho, com um desenho 
do Sapinho algemado, e com os dizeres: Flodoardo: proibido pela censura. 
Passamos a noite colando aqueles selinhos, um a um. 

 

A censura acabou por aguçar o público receptor que tinha na ponta da língua a canção 

de um minuto, assim foi a mais pedida nas execuções ao vivo na turnê de divulgação do disco 

no Estado de Santa Catarina104, como também se prolongou no tempo e é executada por 

bandas de rock nas cidades de Lages e Florianópolis105. Esse fator era comum com as demais 

canções censuradas no Brasil: “não era raro que os discos censurados foram os mais vendidos 

e as canções censuradas as escutadas em maior volume”. (QUADRAT, 2005). 

A capa do disco, as ilustrações, as fotografias, as cifras, a letra e a melodia 

configuram-se como elementos fundamentais para a captação da mensagem de uma canção. 

Pois, a mensagem que extrapola o recurso audível, está ligada ao contexto e a seu próprio 

                                                
104 Paulo Back em entrevista cedida para essa pesquisa em 12 de novembro de 2012.  
105 Paulo Ricardo Jacomel Filho em entrevista cedida para essa pesquisa em 03 de maio de 2012.  
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tempo, e isso não acontece apenas no campo do visual e do humor, mas também, no próprio 

exercício de escuta e execução de cada canção.  

Desta forma, o acesso ao suporte gráfico do disco Nas Manhãs do Sul do Mundo 

permitiu à análise proposta por esta pesquisa alcançar o contexto, da interpretação feita pelos 

músicos sobre as suas próprias produções sonoras. Uma intertextualidade que revela as 

preferências do grupo musical, e assim, ao inserir o suporte material do disco na análise 

explorei a mensagem e a historicidade dessa fonte pouco explorada pelas discussões 

historiográficas que se relacionam com a linguagem da música.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

... Pra onde vai a canção 
Quando finda a melodia? 
Onde a onda se propaga? 
Em que espectro irradia? 
Pra onde ela vai quando tudo silencia?  
Depois do som consumado 
Onde ela existiria?106 

 
 No disco lançado em 2011, o músico e compositor Lenine gravou a música De onde 

vem a canção – canção 09 – da obra intitulada Chão. Nela, o compositor narra o processo 

criativo do músico ao dedicar-se as suas produções sonoras a partir da questão: De onde vem 

a Canção? Assim, os dois primeiros versos do poema descrevem as condições de composição, 

no primeiro a inspiração a partir da paisagem sonora e no segundo na execução da 

performance.  

O terceiro verso da canção é criado a partir do questionamento: Pra onde vai a canção?   

Que se desdobra em outras questões que abordam a existência da canção para além do suporte 

no qual ela foi fixada. Portanto, qual é o lugar ocupado pela canção após a sua execução? 

Como ela se expressa fora do suporte? Onde ela existiria? As questões abertas pelo 

compositor em relação à exteriorização da canção não são respondidas na obra musical, o que 

de certa forma, propaga a dúvida no tempo e serve para reflexão sobre os aspectos da 

propagação de uma obra sonora.  

Tomando às questões postas pelo compositor, ouso responder-lhe afirmando que 

“depois do som consumado” a canção existe na memória de quem a produz, de quem a escuta, 

se constitui como objeto de pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento tornando-se 

um produto interdisciplinar (NAPOLITANO, 2002. p. 96). Canções são repositórios de 

memórias, imagens e histórias, são formas de acesso ao passado, ao imaginado, ao vivido, são 

representações do tempo e fontes para escrita historiográfica. Algumas canções falam de si, 

outras do meio rural, outras da cidade, sendo objeto de reflexão da história e suporte de uma 

temporalidade.  

Nesta dissertação procurei refletir sobre as produções sonoras do grupo Expresso 

Rural no disco Nas Manhãs do Sul do Mundo de 1983, as representações das mesmas no 

suporte em que foram registradas, e nas memórias que foram produzidas a partir do show de 

comemoração de vinte e cinco anos de formação musical do grupo. Assim, busquei a partir 

das composições registradas em LP construir um contexto social pautado nas apropriações e 

nos usos cotidianos que serviram de inspiração para elaboração da obra sonora. Partindo dessa 
                                                
106LENINE. De onde vem a canção. In: Lenine - Chão. Universal Music. Rio de Janeiro, 2011.   
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investigação o trabalho se desdobrou em três capítulos, que discuti onde as canções se tornam 

objetos inteligíveis. 

As memórias produzidas sobre as produções sonoras, as condições de formação do 

grupo inserido no cenário regional e nacional, e a identificação musical do grupo durante o 

lançamento do primeiro discos se prolongaram no tempo por serem fixadas em um suporte – 

LP -, pela ação e repercussão nas mídias impressas e televisas nos anos 1980, pelas 

mensagens expressas no conteúdo das letras, que “cantam” a sua temporalidade e pela 

aceitação do público ouvinte que desdobrou essas manifestações em caráter transgeracional, a 

partir das escutas no ambiente familiar e das próprias relações dos músicos no cenário 

catarinense.   

Esse cenário que desde o final da década de 1970 e início de 1980, inspirou músicos 

locais a adesão do gênero rock e da produção de música independente, possibilitou a partir da 

realização dos festivais e das diversões noturnas a formação de um público consumidor de 

música que via na expressão rock uma identidade visual, comportamental e musical como 

sinônimo de liberdade e modernidade. Tais inspirações estavam presentes em uma 

Florianópolis que se transformava rapidamente, que passou a receber novos habitantes, 

sobretudo, do interior do Estado, e assim,  perdia a sua estética interiorana e sua identificação 

ilhoa, dessa maneira o ritmo acelerado do rock  aparece em sintonia com a aceleração das 

mudanças no espaço urbano.  

Nesse contexto, as produções sonoras do Expresso Rural foram identificadas com a 

sonoridade das canções do gênero Rock Rural, uma vez que as mensagens presentes nas 

composições propunham um embate entre campo e cidade com uma intenção bucólica, 

nostálgica e saudosista. Elementos comuns nas produções sonoras que emergem de uma 

cidade em transformação, que segundo Moraes, “os desequilíbrios ocasionados por 

urbanização e meios de comunicação, criaram novas relações afetivas, mercados 

consumidores, e produziram uma cultura rural cujo efeitos ainda estão vivos” (MORAES, 

2000. p. 248), assim, os desdobramentos da cultura rural na música popular catarinense reflete 

uma temporalidade na cidade de Florianópolis e no Estado de Santa Catarina.  

Ao observar a formação do grupo Expresso Rural, percebe-se que os sujeitos que 

fizeram parte do grupo no início da década de 1980, são também frutos dessa dinâmica social 

que se estabelece em Florianópolis. Os músicos Daniel Lucena, Volnei Varaschin e Marcos 

Ghiorzi são egressos do interior do Estado de Santa Catarina, e assim carregam consigo os 

símbolos de uma vivência interiorana que migra para as suas composições e produções 

sonoras. Dessa maneira, a expressão rock rural  no anos 1980 em Santa Catarina representam 
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a fusão dos elementos da cidade que é rock – ritmo, visual, comportamento -, com os do 

campo que se apresenta de forma idílica. Essa manifestação foi registradas nos mais variados 

gêneros musicais, e percebida principalmente a partir de memórias de sujeitos migrantes, 

assim, “as pessoas desejavam e necessitavam criar/recriar referências da terra natal” 

(MORAES, 2000. p. 223).   

Ao refletir sobre a expressão Rock Rural nas produções sonoras do primeiro LP, foi 

possível observar que, a apropriação do gênero musical se fez a partir da temática campo-

cidade na melodia, nas letras e na paisagem sonora do álbum musical. A análise da 

materialidade do disco de vinil permitiu perceber que a mensagem da canção extrapola a sua 

dimensão sonora, desta forma, se constituiu como repositório de informações sobre a 

gravação, a composição, o tempo de cada música e o ordenamento das mesmas no disco como 

códigos que formam a mensagem de seu tempo. 

“Para o historiador, essas informações são fundamentais e, nesse sentido, o material 

antigo veiculado pelo mercado fonográfico é mais lacunar e precário” (NAPOLITANO, 2010,  

p. 260), mediante a escassez de arquivamento do material sonoro, nesse caso o LP, o 

exercício de análise das informações presentes no vinil está para além da reflexão interior 

desta dissertação, mas se constitui em uma contribuição aos futuros pesquisadores de história 

e música em Santa Catarina, dessa maneira, tais considerações se fazem relevante em um 

cenário em que os acessos à essa tipologia de fonte é incipiente, e assim se constitui em uma 

das maiores contribuições dessa pesquisa para historiografia.  

A partir do registro material me propus a realizar um exercício de análise das fontes 

sonoras, e, não sem dificuldades, realizei a escuta das canções repetidas vezes, considerando 

os parâmetros melódicos e poéticos de cada canção, e das manifestações sonoras no conjunto 

da obra em uma perspectiva contextual. Dessa forma, percebi uma distinção entre os dois 

lados do LP, enquanto o lado A, parece estar em sintonia com a proposta de diálogo campo-

cidade, o lado B apresenta apenas duas canções que abordam a temática, mas, por esse fator 

revela uma  outra vertente possível de análise da obra musical. E por isso, dediquei ao lado B 

a reflexão das canções que repercutiram nas mídias.  

Para analisar as canções do grupo para além do conteúdo das letras, a noção de 

performance foi fundamental na construção da análise sobre como a ruralidade se manifesta 

nas produções sonoras, e dessa forma, os elementos harmônicos das melodias aspiram e 

completam a inspiração dessa temática na obra. Como pôde ser observado nas canções Solto 

no Ar e Batom e Festas, ambas do lado B do disco, em que o elemento rural se expressa na 

harmonia e não na letra da canção. Ou ainda, na canção Nas Manhãs do Sul do Mundo que 
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apresenta uma mensagem de retorno à terra natal, sugerindo uma paisagem rural, e é 

entrecortada por sons mecânicos que sugerem uma paisagem sonora urbana (SCHAFER, 

2001. p. 102). 

Portanto, nesse exercício realizado na análise da melodia e da letra em diálogo, 

permitiu perceber os elementos que evocam uma ruralidade na obra do grupo. Caso fosse 

isolado letra ou melodia, o alcance reflexivo poderia ser enviesado. Segundo napolitano, 

 
Quase sempre, ao menos na área de humanidades (sobretudo história), o pesquisador 
opta por analisar a “letra” da canção, priorizando esta instância como sua base de 
leitura crítica. Este recorte, por mais justificado que seja, traz em si alguns 
problemas. Muitas vezes o impacto e a importância social da canção estão na forma 
como ela articula mensagem verbal explícita à estrutura poético-musical como um 
todo. (NAPOLITANO, 2002. p. 97) 

 
Assim, da observação texto, som e contexto, a apropriação do embate campo-cidade 

aparece na obra, ora com ênfase na letra, ora na construção melódica, denotando os usos do 

compositor e do grupo sobre o folk rock e o country americano. Dessa maneira, tanto no 

reggae de Meu Amor por um Hot-Dog, quanto no “countryzão” de Flodoardo que são 

canções de excitação corporal e com forte teor de comicidade, o diálogo campo-cidade se faz 

presente.  

   As considerações sobre as manifestações gráficas presentes nos cartazes de 

divulgação dos shows, a utilização dessas ilustrações no encarte e na contracapa do disco, a 

identificação com esses símbolos passam a figurar uma identidade visual do grupo quando 

migram para a contracapa do LP. 

Já no interior do disco, acompanhando cada canção no encarte, as manifestações 

gráficas funcionam como uma abstração da mensagem sonora, ora provocando o reflexo do 

riso, ora representado o conteúdo das mensagens das canções. Assim, ao analisar esse 

material elaborei uma classificação a partir das características predominantes em cada 

ilustração, sendo elas: Personagem rural/urbano, representação cômica de amor e 

personificação animal. Assim, a partir da coerência com a mensagem sonora, da 

intertextualidade e da estética dessas manifestações visuais, sem desconsiderar a forma que a 

canção toma quando extrapola a sua dimensão audível.  

Dessa análise, foi possível observar que as ilustrações que migraram para o encarte, 

que é um repositório de informações sobre a obra musical, destoa da mensagem presente no 

conteúdo da canção, e que foram representadas mais com o objetivo de promover o riso, do 

que uma sugestão para recepção.  

Portanto, o que acontece com a canção fora da sua sonoridade? No caso do disco Nas 
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Manhãs do Sul do Mundo, foi possível observar que todo elemento externo ao aparato sonoro 

atribui um novo elemento interpretativo para a obra, que os traços são inspirados em uma 

cultura fílmica e televisiva, que, quando confrontada ilustração e mensagem, poucas vezes 

representa o conteúdo das canções, contudo, os elementos temáticos campo-cidade se fazem 

presente no conjunto das ilustrações e dessa forma não deixa de completar a temática do 

álbum musical.  

No terreno da História do Tempo Presente, memória e história são compreendidas 

como duas formas de acesso ao passado, e passam a ser tomadas em diálogo, assim no caso 

da música popular, como analisa Moraes, “a relação entre memória e história imprime uma 

tonalidade tão forte e característica que parece se tornar seu eixo estruturante e permanente” 

(MORAES, 2010. p. 222), dessa maneira, as manifestações sonoras aparecem na fronteira 

entre história e memória, que passa a ser seu eixo de análise  da construção do conhecimento 

no campo de aproximações entre história e música.  

Ao manusear as fontes impressas, ler as virtuais e ouvir as sonoras produzidas pelo 

grupo Expresso Rural em 1983, que ressignificadas no show comemorativo de 2007, percebo 

que outras abordagens e questões não foram contempladas por esta pesquisa, mas se 

inscrevem em um horizonte de expectativa a ser amadurecido por outras produções 

acadêmicas. Fica ainda em aberto a compreensão do cenário musical independente em Santa 

Catarina, uma vez que percebo o aspecto poroso entre a produção poética sonora e a 

“organização” de uma cena independente em Santa Catarina.  

Dos póros da epiderme musical catarinense  emergiram produtoras de vida efêmera, 

como as citadas neste trabalho: Engenho Gravações e Produções, Expresso Produções, 

Jacaré Produções, Trem Bala Produções, Maricota Musical, todas essas instituições de 

caráter privado e financiamento próprio, exerceram a função de registrar as inquietações 

musicais de grupos e artistas do Estado, e através dessas iniciativas discos produzidos por 

músicos locais foram lançados, completam coleções privadas e permitem olhares e 

interpretações lançados por pesquisadores.  

A cena independente em Santa Catarina não se constituiu naqueles anos, e as 

dificuldades da profissionalização da música e dos músicos no Estado se prolonga sobre este 

tempo presente de forma descontínua, sem incentivo de políticas públicas culturais, 

silenciando acordes, notas e sons.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1- Canções do Disco Nas Manhãs do Sul do Mundo 
 

BANDA ÁLBUM ANO GRAVADORA
/ 

PRODUTORA 

CANÇÃO Nº  LADO COMPOSIÇÃO 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural TOM 
NATURAL 

1 A Daniel 
Lucena/Roberto 

Alencar 
Expresso 

Rural 
Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural CONTRAMÃO 2 A Zeca Petry 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural ROCK RURAL 3 A Daniel Lucena/ 
Zeca Petry 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural NOSSOS 
CORAÇOES 

4 A Daniel Lucena 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural MEU AMOR 
POR UM HOT 

DOG 

5 A Daniel Lucena 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural REVOADA 6 A Paulo Back 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural SOL DE 
SONRISAL 

1 B Daniel Lucena/ 
Paulo Velho 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural HARMONIA 2 B Daniel Lucena 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural SOLTO NO AR 3 B Volnei Varaschin 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural BATOM E 
FESTAS 

4 B Daniel Lucena/ 
Marco Ramos 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural NAS MANHAS 
DO SUL DO 

MUNDO 

5 B Daniel Lucena 

Expresso 
Rural 

Nas Manhãs do 
Sul do Mundo 

1983 Expresso Rural FLODOARDO 6 B Daniel Lucena/ 
Francisco Soller 

 
 

ANEXO 2 - Canções do Disco Certos Amigos – RBS Discos/Som Livre 
 
 

BANDA ÁLBUM ANO GRAVADORA
/ 

PRODUTORA 

CANÇÃO Nº  LADO COMPOSIÇÃO 

Expresso “Certos 
Amigos” 

1985 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

CERTOS 
AMIGOS 

1 A Daniel Lucena 

Expresso “Certos 
Amigos” 

1985 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

DECALCOMA
NIA 

2 A Daniel 
Lucena/Volnei 

Varaschin 
Expresso “Certos 

Amigos” 
1985 RBS DISCOS/ 

Som Livre 
SOLITÁRIO 

KID 
3 A Daniel Lucena 

Expresso  “Certos 
Amigos” 

1985 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

SINAIS DE 
CALOR 

4 A Volnei 
Varaschin 

Expresso  “Certos 
Amigos” 

1985 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

ESTRELA 
VADIA 

5 A Roberto 
Duncker/Márcio 
Corrêa/Daniel 

Lucena 
Expresso  “Certos 

Amigos” 
1985 RBS DISCOS/ 

Som Livre 
A MEL POR 

HORA 
1 B Daniel 

Lucena/Volnei 
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Varaschin 
Expresso “Certos 

Amigos” 
1985 RBS DISCOS/ 

Som Livre 
DANÇA 

MOLHADA 
2 B Daniel Lucena 

Expresso  “Certos 
Amigos” 

1985 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

ME FAZ A 
CABEÇA 

3 B Daniel 
Lucena/Volnei 

Varaschin 
Expresso “Certos 

Amigos” 
1985 RBS DISCOS/ 

Som Livre 
BOM DIA DIA 4 B Daniel 

Lucena/Volnei 
Varaschin 

Expresso  “Certos 
Amigos” 

1985 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

ROTEIRO DAS 
ÁGUAS 

5 B Daniel 
Lucena/Beto 
Mondadori 

 
 

ANEXO 3 - Canções do Disco ÍMPAR – Expresso 
 

 
ANEXO 4- Canções do Disco EXPRESSO VIVO – Expresso/CB Discos 

 

BANDA ÁLBUM ANO GRAVADORA
/ 

PRODUTORA 

CANÇÃO Nº  CD COMPOSIÇÃO 

Expresso Ímpar 1986/87 EXPRESSO DEIXE COMO 
ESTÁ 

1 CD Volnei 
Varaschin/Márci

o Corriêa 
Expresso Ímpar 1986/87 EXPRESSO LOUCURAS DO 

DESEJO 
2 CD Márcio 

Corrêa/Daniel 
Lucena/Lettieres 

Leite 
Expresso Ímpar 1986/87 EXPRESSO QUE PAIXAO 3 CD Volnei 

Varaschin 
Expresso  Ímpar 1986/87 EXPRESSO PERPLEXO 4 CD Volnei 

Varaschin 
Expresso  Ímpar 1986/87 EXPRESSO VELHAS 

FERIDAS 
5 CD Volnei 

Varaschin 
Expresso  Ímpar 1986/87 EXPRESSO VELHA BLUSA 6 CD Volnei 

Varaschin/Márci
o Corrêa 

Expresso Ímpar 1986/87 EXPRESSO PREJUDICADO 7 CD Volnei 
Varaschin 

Expresso  Ímpar 1986/87 EXPRESSO HEROÍNA 8 CD Daniel 
Lucena/Volnei 

Varaschin 
Expresso Ímpar 1986/87 EXPRESSO ÍMPAR 9 CD Daniel 

Lucena/Márcio 
Corrêa 

Expresso 
 

Ímpar 1986/87 EXPRESSO LOVE SPIRITS 
HAUNTS OUR 
HEARTS (Faixa 

Bônus) 

10 CD Versão David 
Wilcox 

Expresso 
 

Ímpar 1986/87 EXPRESSO PERPLEXO 
(Faixa Bônus) 

11 CD Volnei 
Varaschin 

BANDA ÁLBUM ANO GRAVADORA
/ 

PRODUTORA 

CANÇÃO Nº  SUPO
RTE 

COMPOSIÇÃO 

Expresso Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO HARMONIA 1 A Daniel Lucena 
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ANEXO 5 - Canções do Disco ROMANCE EM CASABLANCA – Expresso 
 

BANDA ÁLBUM ANO GRAVADORA
/ 

PRODUTORA 

CANÇÃO Nº  LADO COMPOSIÇÃO 

Expresso Romance 
em 

Casablanca 

1992 Expresso MONALISA 1 A Daniel 
Lucena/Márcio 
Corrêa/Volnei 

Varaschin 
Expresso Romance 

em 
Casablanca 

1992 Expresso AQUELA 
MENINA 

2 A Volnei Varaschin 

Expresso  Romance 
em 

Casablanca 

1992 Expresso  RADAR TAN 
TAN 

3 A Daniel Lucena/Kaw 
Régis 

Expresso  Romance 
em 

1992 Expresso NO AR DO 
MEU QUARTO 

4 A Volnei Varaschin 

Expresso Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO DANÇA 
MOLHADA 

2 A Daniel Lucena 

Expresso Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO ROTEIRO DAS 
ÁGUAS 

3 A Daniel 
Lucena/Beto 
Mondadori 

Expresso  Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO NAS MANHAS 
DO SUL DO 

MUNDO 

4 A Daniel Lucena 

Expresso  Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO VELHAS 
FERIDAS 

5 A Volnei 
Varaschin 

Expresso  Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO VIVENDO POR 
NADA 

1 B Daniel Lucena 

Expresso Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO ME FAZ A 
CABEÇA 

2 B Daniel 
Lucena/Volnei 

Varaschin 
Expresso  Expresso 

Vivo 
1991 EXPRESSO ROCK RURAL 3 B Daniel 

Lucena/José 
Petry Neto 

Expresso Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO TOM 
NATURAL 

4 B Daniel 
Lucena/Roberto 

U. Alencar 
Expresso 

 
Expresso 

Vivo 
1991 EXPRESSO CERTOS 

AMIGOS 
5 B Daniel Lucena 

Expresso 
 

Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO ESTRELA 
VADIA 

11 CD Roberto 
Duncker/Márcio 
Corrêa/Daniel 

Lucena 
Expresso 

 
Expresso 

Vivo 
1991 EXPRESSO MEU AMOR 

POR UM HOT 
DOG 

12 CD Daniel Lucena 

Expresso 
 

Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO SOLTO NO AR 
 

13 CD Volnei 
Varaschin 

Expresso 
 

Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO BANHO DAS 
SEIS 

14 CD Daniel Lucena 

Expresso 
 

Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO SOL DE 
SONRISAL 

15 CD Daniel 
Lucena/Paulo 
C.V. Velho 

Expresso 
 

Expresso 
Vivo 

1991 EXPRESSO FLODOARDO 16 CD Daniel 
Lucena/Francisc

o Soller 
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Casablanca 
Expresso Romance 

em 
Casablanca 

1992 Expresso ROMANCE EM 
CASABLANCA 

5 A Daniel Lucena 

Expresso Romance 
em 

Casablanca 

1992 Expresso ALÉM DO 
PORTO 

1 B Daniel 
Lucena/Volnei 

Varaschin 
Expresso Romance 

em 
Casablanca 

1992 Expresso NOVA 
ESTAÇAO 

 

2 B Daniel Lucena 

Expresso Romance 
em 

Casablanca 

1992 Expresso ILHA DA 
SOLIDAO 

 

3 B Daniel 
Lucena/Márcio 

Corrêa 
Expresso Romance 

em 
Casablanca 

1992 Expresso BANHO DAS 
SEIS 

4 B Daniel Lucena 

Expresso Romance 
em 

Casablanca 

1992 Expresso HEROÍNA 5 B Daniel 
Lucena/Márcio 

Corrêa 
 
 
 

ANEXO 6 - Coletânea SOM DA GENTE: A música de Santa Catarina – RBS/DISCOS e 
SOM LIVRE 

 
 

BANDA ÁLBUM ANO GRAVADOR CANÇÃO Nº  LADO COMPOSIÇÃO 
GRUPO 

ENGENHO 
SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

MEU BOI 
VADIOU 

1 A Allison A. Mota 

BETO 
MONDADO

RI 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

SUCO DE 
IMAGINAÇ

AO 

2 A Beto Mondadori 

RENATO 
BOTELHO 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre  

OLHO 
D`ÁGUA 

3 A Renato Botelho 

EXPRESSO 
RURAL 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

TOM 
NATURAL 

4 A Daniel 
Lucena/Roberto U. 

Alencar 
ZUVALDO 
RIBEIRO 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

MENININH
A 

5 A Zuvaldo Ribeiro e 
Orlando Silva 

REGIONAL 
DO 

ZEQUINHA 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

APAIXONA
DO 

6 A Regional do 
Zequinha 

EXPRESSO 
RURAL 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

NAS 
MANHAS 

DO SUL DO 
MUNDO 

 

1 B Daniel Lucena 

FRANK SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som livre 

SOM DA 
GENTE 

 

2 B Zuvaldo Ribeiro 

GRUPO 
ENGENHO 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

BRAÇO 
FORTE 

3 B Grupo Engenho 

FRANK SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

AVE 
LIGEIRA 

4 B Zuvaldo Ribeiro 

REGIONAL 
DO 

ZEQUINHA 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

QUANDO 
MORRE A 

TARDE 

5 B Regional do 
Zequinha 

RICARDO 
BOPRÉ 

SOM DA 
GENTE 

1984 RBS DISCOS/ 
Som Livre 

AQUAREL
A DO 

6 B Ary Barroso 
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BRASIL 
 

 
 
 

ANEXO 7 - Coletânea SOM BRASIL – SOM LIVRE 1984 
 

BANDA ÁLBUM ANO GRAVADO
RA 

CANÇÃO Nº  LADO COMPOSIÇÃO 

RENATO 
TEIXEIRA 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre AMANHECE
U, PEGUEI A 

VIOLA 

1 A Renato Teixeira 

TECA 
CALAZANS/ 

ALCEU 
VALENÇA 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre COMO 
PEDRAS DE 

SAL 

2 A Teca 
Calazanz/Alceu 

Valença 

ALMIR SATER SOM 
BRASIL 

1984  Som Livre  TREM DO 
PANTANAL 

3 A Amir Sater 

RENATO 
BORGHETTI 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre MILONGA 
PARA AS 
MISSOES 

4 A Renato 
Borghetti 

TIAO 
CARREIRO E 
PARDINHO 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre COISA TÁ 
FEIA 

5 A Tião Carreio e 
Pardinho 

TEA 
AZEVEDO 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre CALANGA 6 A Tea Azevedo 

PENA 
BRANCA E 

XAVANTINH
O 

SOM 
BRASIL 

1984  Som Livre MEMÓRIA 
DE 

CARREIRO 
 

7 A Pena Branca e 
Xavantinho 

CHRYSTIAN E 
HALF 

SOM 
BRASIL 

1984 Som livre PAGODE EM 
BRASILIA 

 

1 B Chrystian e Half 

EDUARDO 
DUSEK 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre SERRA DA 
BOA 

ESPERANÇA 

2 B Eduardo Dusek 

ZÉ COCO DO 
RIACHAO 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre CALIX 
BENTO 

3 B Zé Coco do 
Riachão 

EXPRESSO 
RURAL 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre NAS 
MANHAS 

DO SUL DO 
MUNDO 

4 B Daniel Lucena 

GRUPO 
CORDA E VOZ 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre SINA DE 
VIOLEIRO 

5 B Renato Teixeira  

CLAUDIONOR 
CRUZ 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre CAPRICHOS 
DO DESTINO 

6 B Claudionor Cruz 

PEDRO 
CAETANO 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre BOTOES DE 
LARANJEIR

A 

7 B Pedro Caetano 

CLAUDIONOR 
CRUZ 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre SEI QUE É 
COVARDIA 

8 B Ataulfo Alves 

PEDRO 
CAETANO 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre É COM ESSE 
QUE EU 

VOU 

9 B Pedro Caetano 

CLAUDIONOR 
CRUZ/ PEDRO 

CAETANO  

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre EU BRINCO 10 B Francisco Alves 

ARTHUR 
COSTA FILHO 

SOM 
BRASIL 

1984 Som Livre FENOMENO 11 B _________ 
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ANEXO 8 - Coletânea CRIME PERFEITO – Jacaré Produções 1985 

 
 
 

 

 

BANDA ÁLBUM ANO GRAVADO CANÇÃO Nº  LADO COMPOSI
ÇÃO 

ALTA 
VOLTAGEM  

CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

COLUNA SOCIAL 1 A Alta 
Voltagem 

BETO 
MONDADORI 

CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

BELAMENTE 
HUMANA 

2 A Beto 
Mondadori 

KAW REGIS CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

SIMCA NEW 
WAVE 

3 A Kaw Regis 

FERNANDO 
BAHIA 

CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

DE REPENTE 4 A  Fernando 
Bahia 

VANAHEIN CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

ESPIRAL 
MATANÇA 

5 A Vanaheim 

DANIEL 
LUCENA 

CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

BANHO DAS SEIS 1 B Daniel 
Lucena 

DECALCOMA
NIA 

CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

ORAS BOLAS 2 B Airton 
Perrone/Ira

n Melo 
OLHO 

D`ÁGUA 
CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

VIVER E VIVER 3 B Renato 
Botelho 

BIG BEN CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

QUEM DIRIA 4 B Big Ben 

VOLNEI 
VARASCHIN/

DANIEL 
LUCENA 

CRIME 
PERFEI

TO 

1985 JACARÉ 
PRODUÇO

ES 

CRIME PERFEITO 
(We are the 
Estreitcho) 

5 B Daniel 
Lucena/Vo

lnei 
Varaschin 


