
orto Alegre, 40 graus. Janeiro de 2013. Inicia a 28ª tem-
porada de verão de Tangos e Tragédias. A temporada da-
quele ano tinha como mote de campanha publicitária o 
lançamento de uma pasta de dentes chamada Tangos e 
Tragédias, uma crítica às campanhas publicitárias de pasta 

de dentes. Eu havia sugerido ao Nico Nicolaiewsky que segurasse 
uma caveira mostrando o sorriso. Seria uma referência anárqui-
ca, engraçada ao Hamlet de Shakespeare, aquele que pega uma 
caveira e fala: "Ser ou não ser; eis a questão!" Mas Nico fez uma 
expressão que entendi sem que ele precisasse dizer uma palavra. 
Seu enteado Pedro estava internado na UTI de um hospital, numa 
situação de saúde grave, e temíamos ter de lidar com o pior. Assim, 
a referência da caveira não era de bom tom. 

Nossas campanhas publicitárias para as temporadas de verão 
já há alguns anos tinham uma excelente visibilidade, com outdoors, 
propagandas em jornais, jingles radiofônicos, cartazes e volantes 
na principal rede de supermercados da cidade. Enfim, campanhas 
realmente massivas. Éramos um produto de sucesso do entreteni-
mento cultural, sem utilizar leis de incentivo. Somos os artistas que 
mais se apresentaram no Theatro São Pedro, o teatro mais tradicio-
nal da cidade, com 160 anos de história. Mas, 29 anos atrás, quando 
começamos, tudo era muito diferente. 
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No ano de 1984, ainda vivíamos o final da ditadura militar; o 
presidente era o General João Figueiredo. No cenário internacio-
nal, a Guerra Fria já havia passado do período do recrudescimento. 
A União Soviética começava a se desmanchar. As ditaduras milita-
res implantadas pelos Estados Unidos na América Latina tinham 
cumprido a tarefa de impedir que o socialismo se instalasse nesses 
países, menos em Cuba, que continuava a ser uma base aliada da 
Rússia (hoje capitalista), com um regime comunista, num território 
que poderia ser considerado americano. O Brasil daquela época 
não era uma nação emergente; era um país muito pobre, sem ne-
nhuma perspectiva imediata. 

Muitos anos depois, durante a 15ª temporada do Tangos e 
Tragédias, estávamos na nossa melhor fase. Porto Alegre recebia 
o primeiro Fórum Social Mundial, fato que colocou a cidade na 
pauta do planeta Terra. Movimentos sociais internacionais se en-
contraram, em 2001, 2002 e 2003, aqui, no nosso quintal, fazendo 
com que os anseios populares ganhassem importância e marcassem 
conquistas. O Brasil não só havia crescido no conceito dos estran-
geiros como também prometia um futuro mais igualitário, com um 
grande aquecimento da economia interna. 

No Fórum, à noite, depois dos painéis internacionais, aconte-
ciam os shows, e lá estávamos nós. Quarenta mil pessoas assistiram 
ao Tangos e Tragédias; aliás, o maior público para o qual tocamos. 
Em determinado momento, depois da chuva ter deixado o local co-
berto de barro, Nico começou a cantarolar algo nos camarins, num 
ritmo bem folclórico: “Tá tudo embarrado, tudo enlameado…"E 
começamos, ali mesmo, a criar uma cançoneta. 

Tá tudo molhado, tudo enlameado, tá tudo embarrado… 
O Bruce Sprin não veio,
o Manu Chau também!1

Não somos mais escravos, 
juntei meus centavos 
e superamos Davos. 

1 Existia a expectativa de que Bruce Springsteen e Manu Chao fossem ao Fórum, mas isso não 
aconteceu. 
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A massa curtiu a referência ao Fórum Econômico de Davos, 
que acontecia na mesma semana.

Vivíamos nossos melhores anos. Já tínhamos sido homenage-
ados no Carnaval de Porto Alegre de 1999, quando fomos enredo 
da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina. Fizemos tempo-
radas em São Paulo nos melhores teatros, sempre lotados, partici-
pação em vários programas de televisão em rede nacional, e nossa 
temporada no Theatro São Pedro foi a mais procurada. Chegamos 
a fazer shows de segunda a segunda, durante dois meses, e fatura-
mos pouco mais de meio milhão de reais! O ano de 1999 foi o auge 
de nossa carreira. Vivíamos mais viajando do que em casa. Depois, 
embora a procura por nosso trabalho sempre tenha sido muito boa, 
diminuímos o ritmo das viagens; decidimos que queríamos ficar 
mais tempo em casa. 

Em 1980, Kleiton e Kledir haviam lançado seu primeiro disco, 
com um sucesso estrondoso, e passaram a representar a cultura 
musical popular do Rio Grande do Sul, que dialogava com todos 
os outros movimentos. Depois de Teixeirinha e de Lupicínio Ro-
drigues, o cenário local ganhava um interlocutor no diálogo entre 
as regiões. Mas creio que outros fizeram este papel de atravessar as 
fronteiras como interlocutores gaúchos na criação da música popu-
lar brasileira contemporânea. Durante o tempo em que estivemos 
em cartaz no Rio e em São Paulo, especialmente as nossas aparições 
na TV em rede nacional me causavam a sensação de que de alguma 
forma estávamos cumprindo esse papel de interlocutores, e nossos 
fãs confirmavam isso, comparecendo em nosso espetáculos e nos 
prestigiando sempre.

Durante a sessão de fotos que fizemos para nossa última tem-
porada, Nico demonstrou um cansaço extra. Pensamos que prova-
velmente esse cansaço se justificava pela temporada em hospitais 
cuidando de Pedro, seu enteado. Assim, iniciamos a temporada 
como já esperávamos, com um excelente público. Nico não deixou 
de externar seu cansaço, mas nossa experiência de 28 temporadas 
em 28 anos dizia que o condicionamento físico viria ao longo do 
processo. E realmente tudo correu bem. Nico estava mais doce do 
que de costume. Aliás, já nos últimos anos, o artista tempestuoso de 
sempre tinha dado lugar a uma personalidade mais amistosa. Eu 
pensava comigo: ou ele acertou o remédio, ou conseguiu  guardar 
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uma quantia muito significativa em dinheiro... ou finalmente a 
 idade lhe trouxe uma tranquilidade maior. 

Além de um grande artista, ele era conhecido por ser um bom 
companheiro e também um cara engraçado e, às vezes, nervoso. 
"O Cara" que a vida me trouxe pra compartilhar grandes avan-
ços pessoais e também coletivos. A pessoa que eu escolhi conscien-
temente porque "sabia intuitivamente" que teríamos uma gran-
de empreitada de desafios a vencer. "O Cara" ao lado do qual eu 
pude expandir minha consciência e me lapidar como ser humano 
e como artista. Acima de tudo, "o Cara" que, ao lado dos confli-
tos, me trouxe as maiores conquistas da vida. “O Cara” que trouxe 
 muita  felicidade para mim, para minha família e também para toda 
a  nossa  comunidade.

Cláudio Levitan e Fernando Pesão participariam daquela tem-
porada como os integrantes da Grande Orquestra da Sbørnia. Fize-
mos a primeira semana lindamente, curtindo como sempre, com o 
público dando todo o suporte. Até que, na segunda-feira, durante 
sua natação, Nico teve uma contusão muscular, que se mostrou in-
sistente a ponto de termos que cancelar os próximos dois dias de 
apresentações, algo que nunca ocorrera em 28 anos. Em seguida, 
para garantirmos que a temporada chegasse ao fim, dando tempo 
para que ele se recuperasse, cancelamos os shows da semana toda. 
Na segunda-feira seguinte, Nico fez novos exames, incluindo um 
exame de sangue, que trouxe novidades dramáticas. Foi detectado 
um tipo de leucemia mieloide aguda. Cancelamos a próxima sema-
na também, com pouca chance de voltarmos naquele ano.

Em duas semanas de tratamento agressivo, passamos da expec-
tativa da volta para o desespero da despedida de Nico. No dia sete 
de fevereiro, justamente no último dia da temporada de 2014, a re-
alidade nos batia na cara. O corpo inanimado daquele que animou 
28 verões anteriores descansava em um cofre fúnebre no palco que 
o consagrara como artista para toda a nação, com o teatro pratica-
mente lotado. Toda a alegria infundida durante 30 anos agora en-
contrava o seu oposto. Justamente como a proposta conceitual do 
nosso trabalho; encontrar a alegria nas tragédias musicais com toda 
veracidade. A ironia sobre as tragédias que tanto utilizamos, como 
uma forma de transmutar a tristeza e o desespero diante das fatali-
dades, transformou-se em ironia do destino. Eis que a tragédia nos 
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visita pessoalmente, entrando pela porta da frente e roubando o 
show para sempre.

Uma de nossas fãs falou que não sorria há seis anos, devido à 
perda de um ente querido ou a algum outro tipo de tragédia que a 
havia visitado, e que, por causa do nosso trabalho, voltara a sorrir. 
Sabemos o quanto nosso público se divertiu. Mas, como postei no 
dia da partida de Nico: "Ninguém se divertiu mais do que nós!" 

Um homem fantasiado de amendoim

Os anos de Tangos e Tragédias trouxeram a abertura absoluta 
no sentido de permitir que cada um de nós dois pudesse se expres-
sar como artista, na sua forma mais radical e integral.

Eu já conhecia Nico Nicolaiewsky do Musical Saracura, grupo 
que ele liderava e cujos shows eu já havia assistido show. A primeira 
vez que cruzei com ele foi no Bom Fim, bairro boêmio de Porto 
Alegre, no Copa 70, um bar onde se encontravam artistas, hippies 
e a resistência da ditadura. Eu o achava uma figura interessante, 
com jeito de artista, personalidade forte, nariz adunco, cabelos en-
caracolados e fartos e macacão jeans, mas nem sabia ainda o que ele 
fazia. 

Certa vez, houve um show universitário, uma espécie de sarau 
na frente da Faculdade de Arquitetura, onde vi Nico tocando pela 
primeira vez. Era aquela figura de macacão jeans tocando violão 
e cantando uma música que não era um blues, mas dizia "Catinga 
Blues... Um homem fantasiado de amendoim me olhou e disse as-
sim: Catinga Blues..." Fiquei intrigado com aquilo. O homem fan-
tasiado de amendoim me parecia ele mesmo, com o nariz adunco 
e o cabelo espigado. 
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Emma Costet de Mascheville

Eu tinha 17 anos, tocava numa banda de rock e baianagem 
(Tropicália e Novos Baianos) chamada A Pota. Um power trio: eu 
na guitarra, Sérgio Villanova na bateria e Paulo Abreu no baixo. 
Ensaiávamos nos fundos da casa da irmã do Paulo, a Aninha. Ela e 
seu marido, Carlinhos, faziam parte da comunidade hippie de Porto 
Alegre. Tinham uma padaria de alimentos integrais e eram alunos 
de Dona Emma de Mascheville, a astróloga alemã que fundou uma 
importante escola em Porto Alegre, formando vários astrólogos re-
conhecidos, entre eles Amanda Costa e Antonio Carlos Harres.

D. Emma era uma figura muito importante naquele meio e 
trouxe em sua bagagem a experiência vivida na comunidade de 
Monte Verità, na Europa, pela qual passaram luminares como Carl 
Jung, Rudolf Steiner, fundador do pensamento antroposófico, e o 
grande escritor alemão Herman Hesse – este, o primeiro a levá-la 
a um teatro, quando ela tinha 15 anos. D. Emy não é lembrada 
por seus alunos e amigos apenas pelo seu legado astrológico, mas 
também pela sua história pessoal, marcada pelo contato com pen-
sadores de vanguarda que trouxeram grandes contribuições para 
a humanidade, instalando entre as pessoas do seu convívio uma 
forma mais ampla de entender a vida.

Em órbita

Na década de 1970, a astrologia era uma linguagem corrente 
na casa onde ensaiávamos. Eu não entendia nada, mas estava ma-
ravilhado com aquelas pessoas. Com 17 anos, eu tinha encontrado 
minha turma. Queria, com todas as forças, entender o que eles es-
tavam falando. Netuno em Escorpião, Marte na primeira, Plutão 
na terceira, Júpiter em quadratura com o Meio do Céu e todas as 
implicações que isso acarreta na configuração do mapa astrológi-
co de uma pessoa. Eles estavam em uma batida transcendental, e 
eu, ávido para penetrar naquele universo. Já estava ali, mas queria 
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fluir com a mesma intensidade. Eu ainda não entendia, mas sabia 
que era questão de tempo para fluir com eles. 

Carlinhos e Aninha tinham dois filhos, Daniel e Joana, e de-
pois vieram mais três, o que aprofundava a ruptura deles com o 
sistema. Eram adultos com filhos e viviam como jovens, de uma 
forma completamente diversa da maioria. Toda a filosofia hippie e 
da contracultura estava ali. 

Nessa peça onde ensaiávamos, recebíamos muitos visitantes. Nei 
Lisboa esteve lá, Antonio Villeroy, Gastão Villeroy, Carlinhos Hart-
lieb, Mutuca, Fernando Corona e outros músicos e bandas. Além 
deles, havia outros artistas, como Zé de Abreu, que era um ator de 
teatro em plena atividade. As peças de Luiz Arthur Nunes faziam 
sucesso e eram representantes do movimento da  contracultura. 

Um ou dois anos mais tarde, fui convidado pela Lidinha Fon-
toura, secretária direta de D. Emma, para fazer um trabalho. As in-
terpretações dos mapas astrológicos eram gravadas em fitas cassete. 
D. Emma tinha um sotaque alemão muito forte, então Lidinha me 
passava as gravações para que eu redigisse o texto no português 
correto. Eu e Heloiza, com 20 anos, éramos recém-casados, e, como 
ela estava cursando Letras Jornalismo, começou a me ajudar. Ela 
era muito boa em literatura e uma leitora voraz, incentivando em 
mim o hábito da leitura, que não existia na minha família. Naquele 
momento, devorávamos toda a obra de Hermann Hesse. Começa-
mos a mergulhar na astrologia, e, finalmente, comecei a entender 
de verdade toda aquela linguagem falada pelos hippies que eu fre-
quentava. Foram dezenas de mapas astrológicos dos clientes de D. 
Emma cujos aspectos tivemos a oportunidade de analisar e estu-
dar juntos, redigindo em português os textos da alemã mestra em 
astrologia. Depois, fizemos o mesmo para Lidinha, que também 
começava a fazer isso profissionalmente. Desde essa época, nunca 
mais deixamos de observar o trânsito dos planetas e fazer os mapas 
das pessoas com quem trabalhamos. Estamos em 2019; portanto, 
são 42 anos de observação astrológica.
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Um zagueiro solitário na ponta direita

Nasci em Porto Alegre. Meu pai era atleta profissional; jogava 
no Grêmio Futebol Porto-alegrense. Eu, é claro, ficava ali entre os 
jogadores quando criança, e essa vivência me oferecia a possibili-
dade de seguir uma carreira esportiva. Seguidamente, via matérias 
com meu pai na Gazeta Esportiva, Última Hora e outros jornais da 
época, e lógico que eu também queria ser jogador de futebol. Te-
nho até hoje algumas reportagens guardadas, em que eu próprio 
apareço na minha primeira infância, nos treinos, com os jogadores. 
Tenho a foto do time que conquistou o hexacampeonato gaúcho. 
Tinha as faixas também, mas o tempo fez seu trabalho e as lem-
branças das glórias esportivas se dissolveram nas gavetas da família. 

Depois do Grêmio, meu pai foi para o Cruzeiro de Porto Ale-
gre, que era uma terceira força do futebol gaúcho e tinha  torcedores 
célebres. Moacyr Scliar, meu escritor predileto, declarou-se cruzei-
rense até seus últimos dias. Mas logo meu pai teve um problema 
com o menisco e teve que largar o futebol, conseguindo um empre-
go na Caixa. Pouco depois, foi-lhe oferecido um cargo de gerência 
em uma cidade do interior. Era uma grande chance para ele. Uma 
vida melhor acenava para a família. A cidade escolhida foi Giruá, 
ao norte do Rio Grande do Sul; na época, a oito horas de distân-
cia de Porto Alegre (hoje, em 9 horas, chega-se a Miami). Mas ele 
continuou ligado ao futebol, criando o departamento de ex-atletas 
do Grêmio com outros colegas. Ele também se dedicou a treinar os 
times infantis dos quais eu fazia parte por um bom tempo. Eu era 
zagueiro!

Entre meus amigos de futebol havia dois outros meninos que 
jogavam muito. Um era Macuco, filho do açougueiro, que tinha 
uma perna menor do que a outra, mas sempre dava um show de 
bola. Tinha um domínio absoluto e uma habilidade ímpar de to-
mar a bola e fazer dribles. Havia também o Mizico, filho do Seu 
Paraguai, dono da venda na parte alta da cidade. Mizico (Hermes
-Hermezinho-Hermezico-Mizico), um cara que jogava de verdade, 
com muita elegância e excelência, um jogador tipo o Falcão do In-
ter. Então, meu pai, que era um atleta conhecido, nos levou na 
escolinha de futebol do Grêmio, no estádio Olímpico. Fomos bem 
recebidos pelos jogadores profissionais que ali estavam treinando. 
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Todos eles conheciam meu pai. Era uma responsabilidade para 
mim, pois todos eles me olhavam com aquela expectativa: “Será 
que tem talento esse filho do Léo?" Naquele dia, o sol estava muito 
forte, e os meninos estavam mesmo pra competição, muito mais do 
que no campinho de Giruá onde treinávamos. Não era uma pela-
da; eles entravam duro e disputavam a sério. O Mizico arrasou no 
treino, fez um golaço festejadíssimo. Quanto a mim, lembro que 
realizava um sonho, mas, ao mesmo tempo, não sabia o que estava 
fazendo ali. As posições da zaga estavam todas ocupadas, por isso, 
me colocaram na ponta direita. Depois de muito esperar pela bola 
sem entender por que não recebia um passe, depois de suplicar 
aos berros para verem que eu estava sozinho, comecei a me sentir 
 solitário na ponta direita. Enfim me lançaram uma bola pela direi-
ta, e eu corri. Mas o sol estava quente demais, e foi ficando maior 
do que de costume. Eu teria que correr uns 20 metros para cruzar 
para dentro da área, mas era a minha chance. De repente, os 20 
metros se transformaram em 200, e o sol ficou ainda mais quente. 
Eu não percebi que a força da gravidade naquele dia estava mais 
forte, tornando mais difícil correr. Fui cruzar e dei um chute apli-
cando toda a minha força. A bola andou mais ou menos uns dois 
metros… e saiu para fora. Ali, naquele momento, eu caí na reali-
dade: a diferença entre mim e o Mizico era muito grande! Tiramos 
fotos com os jogadores, todos eles festejando o golaço do Mizico 
e eu morrendo de ciúmes, com vergonha do meu único chute no 
jogo. Voltei para casa com muita insegurança sobre meu futuro. 

O tijolinho que faltava na minha construção

Um tempo mais tarde, num dia de pelada em Giruá, meu pai 
me avisou que eu teria aula de violão. Justo naquele dia em que me 
aguardavam no campinho para um jogo. Eu não entendi por que 
aula de violão no dia do jogo de futebol. Tentei argumentar, mas 
meu pai era uma autoridade de fato. Um embate com ele sempre 
me tremia as pernas. Ele disse que eu não iria jogar e teria aula 
de violão. Somente há alguns anos me caiu a ficha: ele viu que eu 
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não tinha talento para o futebol. Penso que ele queria me livrar 
das desilusões da carreira de atleta. E conseguiu fácil! Na primei-
ra aula, fiquei chapado com os três acordes que aprendi. Passei a 
noite tentando trocar os acordes mais rapidamente. "Você é meu 
amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho que faltava na 
minha construção", dizia a música. Em uma semana, já estava pron-
to para aprender outra música. Meu professor chamava-se Jader 
e era inspetor de polícia. Vinha com um coldre e um revólver por 
dentro do casaco, que ele sempre tirava e pendurava na cadeira. 
Um revólver de verdade! 

Minha irmã Márcia também aprendia rápido. Fazíamos testes 
de percepção musical sem nem mesmo saber que era esse o nome, 
pois Jader era um músico popular, intuitivo, não ensinava teoria 
musical. Ficávamos na cozinha, o professor fazia os acordes na sala 
e tínhamos que identificá-los de ouvido. Quando passamos a ter 
repertório suficiente, as aulas ganharam uma extensão: uma caipi-
rinha preparada por meu pai e o pós-aula se transformava em uma 
roda de samba.

Negro, Jader tinha uma batida de samba muito boa. Tocava 
com palheta, batendo nas cordas como se batesse num repinique. 
Logo aprendi essa batida. Meu pai tocava samba num balde e me 
ensinava a batida do samba batucando sobre a mesa, numa espécie 
de tradição oral. Eu correspondia imediatamente, infinitamente 
melhor do que no futebol. E isso fortaleceu minha crença de que, 
mesmo se eu não fosse jogador de futebol, não perderia o principal 
vínculo com meu pai. Nosso vínculo tornou-se a música. 

 As aulas progrediram como se fossem diversão. Minha mãe 
também curtia muito. A música virou o amálgama da família. Meu 
pai começou a fazer das tardes de domingo com visitas na nossa 
casa um pequeno sarau, com música dos irmãos Ike (era assim que 
eles escreviam meu apelido) e Márcia, que já tinham repertório 
para uma pequena apresentação. Minha irmã cantava Meu pequeno 
cajueiro de uma forma tão pura, tão afinada e tão natural que to-
dos nós ficávamos encantados e embebidos na arte da música sem 
nem mesmo pensar nisso. Entendo perfeitamente a frase de Cae-
tano Veloso na música que fez para sua irmã, que diz: “A vida tem 
uma dívida com a música perdida…" A música que ela fazia era 
 muito pura para supor uma carreira profissional, cheia de exigên-
cias e adaptações. Nem todos se adaptam a uma vida na estrada, 
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em  condições contraproducentes. Ela não tinha esse perfil. De toda 
forma, tínhamos descoberto uma nova faceta da família. Um aspec-
to de grande valor nascia na nossa relação pessoal, trazendo uma 
alegria extra e uma perspectiva extraordinária. Era como se coro-
asse a felicidade de meus pais e compensasse todos os seus esforços 
para além de tudo que eles haviam conseguido até ali. 

Que los têras sacosango

Meus pais eram muito duros financeiramente. Na época do 
futebol, o salário mal dava pra cobrir o custo de vida. Meus avós 
ajudavam, porque meu pai era famoso em Uruguaiana, onde 
 começara a jogar e tornara-se uma promessa do futebol. Meus avós 
moravam muito perto do rio Uruguai, praticamente na beira dele. 
Talvez por isso todos da família do meu pai nadassem muito bem. 
Meu avô era zelador da usina de eletricidade, que também ficava 
na beira do rio . Depois, aposentou-se, e eles se mudaram para um 
apartamento no centro da cidade. 

Meu pai surgiu nesse time de Uruguaiana, o Sá Viana, e tam-
bém passou uma curta temporada no Ferro Carril Oeste. Muitas 
vezes, fomos a Paso de los Libres fazer passeios. Eu e minha irmã 
ouvíamos os argentinos falando e divertíamos a família inventando 
um falso espanhol. "Que los têras sacosango" virou um jargão de 
família. Sempre que nos encontrávamos, minhas tias perguntavam: 
"Que los têras sacossango?” Que não tinha tradução nenhuma.

Ao sair do Sá Viana, com 20 anos, meu pai foi para o Renner, 
time que ganhou o campeonato gaúcho em 1954, batendo o Grê-
mio e o Inter. Estes dois, hoje, são campeões mundiais! E a façanha 
do Renner é celebrada até hoje pelos remanescentes. Quando as 
indústrias Renner decidiram extinguir o departamento de esportes 
e investiram numa agência de publicidade, a MPM, os jogadores 
foram todos para outros clubes. Assim, meu pai foi para o Grêmio. 

Em Uruguaiana, meu pai conhecia todo mundo e nos levava 
para ver os ensaios das escolas de samba. Toda a família era ligada 
em samba. Na época das férias, as rádios tocavam muito samba, 


