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O argumento
O que precisamos para reconstruir o mundo após a 
pandemia da Covid-19? Entre outras coisas, de 
inspiração. 

Provocados a criar um conteúdo que dialogasse com 
esta necessidade, nosso grupo achou o campo 
comum da música, que nos acompanha diariamente, 
seja para ir ao trabalho, durante o trabalho, as 
atividades físicas, em momentos de confraternização
e para curtir uma fossa. 

A partir daí fizemos o seguinte exercício de 
imaginação: No dia seguinte em que decretarem “Fim
da pandemia”, quais as músicas que gostaríamos de 
ouvir para encarar o mundo que se apresenta? E 
então, fizemos um trabalho de curadoria, 
selecionando e apresentando tais canções que 
entendemos inspirar a nós mesmos e possivelmente
quem estiver afim de embarcar nesta aventura de 
reconstrução, sem esquecer aquilo que se passou. 



O processo de criação Passamos alguns dias pensando 
nas músicas, depois nos 

reunimos (virtualmente) e 
organizamos através de uma 

ferramenta  (também virtual -
Google Jamboard) tais canções 

em núcleos de sentido. 
Entendemos que cada bloco de 

canções nos remetia a 
sentimentos que nos inspirava 

de diferentes formas nesse 
processo de reconstrução. No 

meio do processo, 
espacialmente percebemos que 
esses núcleos de certa forma se 
fundiam, ou eram fluidos (vide 
esquema ao lado). A partir daí 
iniciamos o processo de busca 

sobre informações e referências 
sobre as músicas e seus autores 

e/ou interpretes, que agora 
apresentamos.



Sugestão de viagem
aos ouvintes

Organizamos a playlist segundo os núcleos de sentido, iniciando
pelo otimismo. Imaginamos que este seria o sentimento
predominante ao acordarmos no “Dia 1” pós-pandemia. A partir
daí a sequência das canções se movimenta em sentido anti-
horário (vide página anterior).

Acreditamos que possa haver pessoas que queiram pensar em
alguém que partiu, ou relembrar o status de absurdo e novidade
de tudo o que aconteceu, e começar pela outra ponta da playlist.

Achamos possível que estes núcleos de sentindo não façam tanto
sentido para alguns; o que nos remete saudade possa inspirar
esperança, e vice-versa.

Enfim, estejam livres para mergulhar nas canções. Pequenos
textos sobre elas e seus autores/interpretes seguem nas próximas
paginas, mastigadinhos.

Caso prefiram usar o modo randomizado do aplicativo, garantimos
uma montanha-russa.

Boa viagem!



Tocando em frente
Uma playlist para o 1º dia pós-pandemia

https://open.spotify.com/playlis
t/5irWjqm9sjlDFn2U471mBJ?
si=Q9UdSfHeQuij9PmMHZM
Wsw&utm_source=copy-link



Principia (Emicida)

Primeira música do albúm AmarElo, último álbum do cantor, compositor e 
artista multimídia Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido como Emicida. 
Hoje considerado um grande expoente do cenário artístico nacional, Emicida 
começou a se tornar conhecido nas batalhas de improvisação, e desde então 
tem se tornado referência na música brasileira, fazendo experimentações 
entre rap e hip-hop com outros ritmos. Emicida também se dedica a
atividades tão diversas como escrever livros infantis e manter uma 
produtora musical. Escancara em todos os seus projetos um ativismo social e 
denúncia das opressões sofridas pelas populações marginalizadas. 

Nas palavras do próprio artista ”(A música) ‘Principia’ bate da forma que 
bate porque a gente tá vivendo um tempo de muita descrença. Então, é 
abrir uma janela para iluminar uma nova possibilidade.” Seu refrão traz a 
síntese do que queremos para a reconstrução do mundo pós-pandemia. 
Acordar, lembrar e nunca esquecer: “Tudo que nóis tem é nóis”. 



Principia 

Com o cheiro doce da arruda
Penso em Buda calmo
Tenso eu busco uma ajuda às vezes me vem o 
Salmo
Tira a visão que iluda, é tipo um oftalmo
E eu, que vejo além de um palmo
Por mim, 'to Ubuntu, ó, uau
Se for pra crer num terreno
Só no que nós 'tá vendo memo
Resumo do plano é baixo, pequeno e mundano
Sujo, inferno e veneno
Frio, inverno e sereno
Repressão e regressão
Angústia é eu ter calma e a vida escada
tento ler almas pra além da pressão

Só prova a urgência de livros perante o 
estrago que um sábio faz
O mestre em dívidas avidas
Sem noção do que são dádivas
No tempo onde a única que ainda corre livre 
aqui são as suas lágrimas
E eu voltei pra acabar tipo infarto
Depois fazer renascer, estilo parto
Eu me refaço, fato, descarto
De pé no chão, homem comum
Se a benção vem a mim, reparto
Invado cela, sala, quarto
Rodeio o globo, hoje 'to certo
De que todo mundo é um 

E tudo, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós...



Guerreiros (Castello Branco)

Castello Branco é cantor, compositor e instrumentista. Nasceu no 
bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dos três aos 16 anos de idade 
foi criado no monastério ecumênico Núcleo de Serviço Crer-Sendo 
na Serra do Capim, em Teresópolis (RJ). Onde aos 4 anos foi 
batizado com o nome de “Niska”, que vem de “Niskalkat”, um dos 
livros do escritor José Trigueirinho Netto. Nessa época em que 
morou no monastério, aprendeu a tocar violão. Aos 16 anos voltou 
a morar no Rio de Janeiro. Radicou-se em São Paulo. Em 2004 
criou a banda R.Sigma, atuando como cantor. Em 2011 deixou a 
banda para seguir carreira solo. Em 2013 lançou seu primeiro CD 
solo “Serviço”, que incluiu 11 faixas inéditas e autorais, no qual 
encontra-se a faixa “Guerreiros”, música que expressa a beleza da 
união e que nos impulsiona nesse mundo pós-pandemia que 
almejamos, pois “Somos guerreiros neste lugar, vindos de lugar 
comum…”.



Guerreiros 

Somos guerreiros neste lugar

Vindos de lugar comum

Nossa voz

Nossa luz

Nossa!

Somos guerreiros neste lugar

Vindo de um lugar nenhum

Nossa voz

Nossa luz

Nossa!



Brasil Pandeiro (Assis Valente) 
Versão: Novos Baianos

O grupo liderado por Moraes Moreira, Baby do Brasil e Pepeu
Gomes é responsável pelo álbum considerado por muitos da
crítica especializada como o melhor do país no século passado
– Acabou Chorare (1972). Os integrantes da banda, com sua
maneira de viver irreverente, moraram juntos no Rio de
Janeiro, num apartamento em Botafogo, e depois num sítio
em Jacarepaguá. Encantaram diferentes gerações, absorvendo
ritmos que iam de João Gilberto (amigo da banda) ao rock
progressivo.

“Brasil Pandeiro”, música que abre o antológico álbum é
composição de Assis Valente, de 1940 e chegou a ser cantada
por Carmen Miranda. Seu início traz uma perspectiva cheia de
identidade para a reconstrução do mundo. “Chegou a hora
dessa gente bronzeada mostrar seu valor...” Nada melhor de
se ouvir no primeiro dia pós-pandemia, revestindo-se do que
há de mais inspirador e autêntico em nosso cancioneiro.



Brasil Pandeiro

Chegou a hora

Dessa gente bronzeada mostrar seu valor

Eu fui à Penha

Fui pedir à Padroeira para me ajudar

Salve o Morro do Vintém

Pendura a saia, eu quero ver

Eu quero ver o tio Sam

Tocar pandeiro para o mundo samba

r

O Tio Sam está querendo conhecer

A nossa batucada

Anda dizendo que o molho da baiana

Melhorou seu prato

Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará

Na Casa Branca já dançou

A batucada de Ioiô, Iaiá

Brasil, esquentai vossos pandeiros

Iluminai os terreiros

Que nós queremos sambar

Há quem sambe diferente noutras terras

Outra gente, um batuque de matar

Batucada, reúne vossos valores

Pastorinhas e cantores

Expressão que não tem par, ó meu Brasil

Brasil, esquentai vossos pandeiros

Iluminai os terreiros

Que nós queremos sambar



O Sol Nascerá (Cartola)

Em 1974, já com 66 anos, Cartola gravou em seu primeiro álbum solo 
uma magistral versão de “O Sol nascerá”, composição na verdade de 
1964, primeiramente interpretada por Nara Leão. 

Angenor de Oliveira sempre foi um compositor prolífico do samba 
carioca no início do século passado, mas uma desilusão amorosa, aliada
a uma relação difícil com o álcool o jogaram no ostracismo por muitas
décadas. Foi redescoberto nos anos 60 e o sucesso foi retumbante. Um 
dos maiores nomes do samba de todos os tempos. 

Diz o crítico e produtor musical Nelson Motta que “A voz de Cartola, já
curtida por décadas de álcool, tabaco e afins, dava intensa
dramaticidade à receita para quem pretende levar a vida sorrindo.”

A música entra na playlist pela imagem que evoca a letra, quando nos
conduz “fim da tempestade, o Sol nascerá...e a sorrir, eu pretendo levar
a vida...”



O Sol Nascerá

A sorrir

Eu pretendo levar a vida

Pois chorando

Eu vi a mocidade perdida

Finda a tempestade

O sol nascerá

Finda esta saudade

Hei de ter outro alguém para amar



Nunca Pare de Sonhar
(Gonzaguinha)

Filho do compositor e cantor Luiz Gonzaga e de Odaléia Guedes dos Santos, 
cantora do Dancing Brasil. Aos 14 anos, compôs sua primeira música, 
"Lembranças da primavera", seguida, mais tarde, por "Festa" e "From US of 
Piauí", todas gravadas por seu pai, em 1967. Formou-se em Economia pela 
Faculdade de Ciências Cândido Mendes (RJ). Foi nessa época que travou 
contato com Ivan Lins, Aldir Blanc, Paulo Emílio, Cesar Costa Filho, entre 
outros, com os quais, fundou o MAU, Movimento Artístico Universitário. 
Devido ao caráter social de suas composições, foi inúmeras vezes convocado 
para se apresentar no DOPS, tendo sido constantemente alvo da 
censura. Faleceu em 1991, vítima de um acidente de automóvel nas 
proximidades de Curitiba (PR), após um show. Deste grande compositor 
temos a música, de 1984 do álbum “Grávido”, “Nunca Pare de Sonhar”. 
Como a letra da música diz: “Vamos lá fazer o que será”, seja no mundo pós-
pandemia ou em qualquer momento da vida. Enquanto esse momento não 
chega, não deixemos de sonhar.



Nunca pare de sonhar 

Ontem um menino que brincava me falou

Hoje é semente do amanhã

Para não ter medo que este tempo vai passar

Não se desespere e nem pare de sonhar

Nunca se entregue, nasça sempre com as

manhãs

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá

Nós podemos tudo, nós podemos mais

Vamos lá fazer o que será 



Andar com fé
(Gilberto Gil)

“Andar com fé ” é uma música que traz muito otimismo. Tem uma melodia envolvente
assim como sua letra, que traz a fé juntamente com a esperança. Apesar das situações
adversas, que é alheia ao tempo, a musica traz para a playlist a vontade de deixar tudo
melhor, com confiança e esperança de que tudo será melhor.

“Andar com fé” é uma musica de Gilberto Gil com a parceria de Gil Moreira, ela foi
lançada em 1982 e é a faixa “06” do album “Um Banda Um” de Gilberto Gil.

Gilberto Gil é um cantor baiano, de Salvador , de 78 anos. É um dos precursores do
tropicalismo e um dos grandes nomes da musica brasileira. É dono de musicas como:
Aquele abraço, Se eu quiser falar com Deus, Drão, Não chore mais, entre outras.
Sempre esteve a frente das lutas populares e traz essas lutas em muitas de suas
músicas.



Andar com fé 

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá

Que a fé 'tá na mulher
A fé 'tá na cobra coral
Oh oh
Num pedaço de pão

A fé 'tá na maré
Na lâmina de um punhal
Oh oh
Na luz, na escuridão

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá olêlê
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Olálá

Andá com fé eu vou

Que a fé não costuma faiá

Oh menina

Andá com fé eu vou

Que a fé não costuma faiá

A fé 'tá na manhã

A fé 'tá no anoitecer

Oh oh

No calor do verão

A fé 'tá viva e sã

A fé também 'tá prá morrer

Oh oh

Triste na solidão

Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá
Oh menina
Andá com fé eu vou
Que a fé não costuma faiá

Andá com fé eu vou

Que a fé não costuma faiá

Olálá

Andá com fé eu vou

Que a fé não costuma faiá

Certo ou errado até

A fé vai onde quer que eu vá

Oh oh

A pé ou de avião

Mesmo a quem não tem fé

A fé costuma acompanhar

Oh oh

Pelo sim, pelo não

Andá com fé eu vou

Que a fé não costuma faiá

Olêlê

Andá com fé eu vou

Que a fé não costuma faiá

Olálá



Tempos Modernos (Lulu Santos)
Luis Maurício Pragana dos Santos, nome de batismo do mais 
que conhecido Lulu Santos, iniciou sua carreia nos anos 
1970, ao lado de figuras como Ritchie e Lobão, numa banda 
de rock pouco expressiva, chamada Vimana. Foi a partir dos 
anos 80, através de composições em parceria com o letrista e 
crítico musical Nelson Motta que alçou o status de “Hit 
Maker”, e emplacou dezenas de canções que até hoje fazem 
sucesso no Brasil. 

Entre elas está “Tempos Modernos”, música cuja letra nos faz 
pensar num futuro muito mais potente e interessante, com 
gente “fina, elegante e sincera”, onde se possa viver a vida 
em sua plenitude com o consciência de sua fugacidade. 
Quando a pandemia acabar, depois de todo isolamento e 
restrições,façamos valer o refrão: “vamos nos permitir”.  



Tempos Modernos

Eu vejo a vida melhor no futuro

Eu vejo isso por cima de um muro

De hipocrisia que insiste em me rodear

Eu vejo a vida mais clara e farta

Repleta de toda satisfação

Que se tem direito do firmamento ao chão

Eu quero crer no amor numa boa

Que isso valha pra qualquer pessoa

Que realizar a força que tem uma paixão

Eu vejo um novo começo de era

De gente fina, elegante e sincera

Com habilidade pra dizer mais sim que não

Hoje o tempo voa, amor

Escorre pelas mãos

Mesmo sem se sentir

Não há tempo que volte, amor

Vamos viver tudo que há pra viver

Vamos nos permitir



Bridge over trouble water 
(Simon & Garfunkel)

Simon & Garfunkel foram uma dupla de folk rock
americana composta pelo cantor e compositor Paul
Simon e o cantor Art Garfunkel. Eles foram um dos
artistas mais populares da década de 1960 e se
tornaram ícones da contracultura da revolução social
da década. A música homônima do álbum Bridge
Over Troubled Water de 1970 que escolhemos foi
composta pelo Paul Simon. Há diversas
interpretações para essa canção, mas todas elas
podem expressar a solidariedade. Nos dias pós-
pandemia queremos agregar esse ideal, a
reconstrução deve passar por cada um e por todos
ao mesmo tempo.



Bridge over trouble water

When you're weary

Feeling small

When tears are in your eyes

I'll dry them all

I'm on your side

Oh, when times get rough

And friends just can't be found

Like a bridge over troubled water

I will lay me down

Like a bridge over troubled water

I will lay me down

When you're down and out

When you're on the street

When evening falls so hard

I will comfort you

I'll take your part

Oh, when darkness comes

And pain is all around

Like a bridge over troubled water

I will lay me down

Like a bridge over troubled water

I will lay me down

Sail on silver girl

Sail on by

Your time has come to shine

All your dreams are on their way

See how they shine

Oh, if you need a friend

I'm sailing right behind...



Level of Concern
(Twenty one Pilots)

Twenty one Pilots é um duo de pop rock eletrônico formada por Tyler 
Joseph (vocal, piano e baixo) e Josh Dun (bateria e trompete), é uma das 
maiores bandas da atualidade e coleciona diversos hits e sucessos, como: 
Stressed Out, Heavydirtysoul, Jumpsuit, Chlorine, The Pantaloon, Trees, 
etc ... Inclusive, eles são o único grupo a ter todos os discos com todas as 
faixas com certificados de ouro ou platina. O duo lançou cinco álbuns de 
estúdio, um álbum ao vivo, dez músicas estendidas, dezoito singles e vinte e 
cinco videoclipes. 
A música “Level of Concern” é um EP (extended play  ou formato estendido), 
lançado em 2020, trazendo uma sonoridade diferente do que estão 
acostumado, algo mais dançante e pop. Lançaram um clipe dessa música, 
mostrando que estão cumprindo o isolamento, inclusive o distanciamento 
dentro de casa. É uma música calma, que traz um pouco de preocupação 
com a situação da quarentena, mas em um tom tranquilo; mostrando que 
vai ficar tudo bem se estivermos com a pessoa certa. 



Level of Concern

'Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright, tell me we're 

okay, yeah

Tell me we're alright, tell me we're okay, yeah

Tell me we're alright, tell me we're okay

Bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright, tell me we're 

okay, yeah

'Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

You could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright, tell me we're 

okay

I need you to tell me we're alright, tell me we're okay

Need you to tell me we're alright, tell me we're okay

I need you to tell me we're alright, tell me we're okay

Need you to tell me we're alright, tell me we're okay

Panic on the brain, world has gone insane

Things are starting to get heavy, mm

I can't help but think I haven't felt this way

Since I asked you to go steady

Wonderin', would you be, my little quarantine?

Or is this the way it ends?

'Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright, tell me 

we're okay

Panic on the brain, Michael's gone insane

Julie starts to make me nervous

I don't really care what they would say

I'm asking you to stay

My bunker underneath the surface

Wonderin', would you be, my little quarantine?

Or is this the way it ends?

Need you now

I need you now

'Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay, yeah

Tell me we're alright, tell me we're okay, yeah

Tell me we're alright, tell me we're okay

You could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay, yeah

In a world, where you could just lie to me

And I'd be okay, we'll be okay

(My level of concern) we're gonna be okay

(Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay)

(I need you)



Mantra 
(Maglore)

Maglore é uma banda baiana, de Salvador, formada por Teago Oliveira (voz e guitarra), Lelo
Brandão (guitarra e synth), Felipe Dieder (bateria) e Lucas Gonçalves (baixo). A banda foi
formada em 2009 e está na ativa até os tempos atuais, tocando um rock and roll alternativo e
flertando lindamente com a MPB.

Nesses mais de 10 anos de carreira a banda tem muitas musicas conhecidas e emblematicas
como: Dança diferente, Ai ai, Motor, café com pão e Mantra; que foi a musica escolhida pra
essa playlist.
Mantra é a quarta música do álbum III (2015); é uma musica envolvente que fala bastante da 
fé e da esperança. Foi escrita antes da pandemia e mesmo sem conexão direta ela traz a 
mensagem positiva de que tudo vai passar e acabar bem, tudo pode ser aprendizado também. 



Mantra 

A fita do Bonfim tá pra partir já

A santo não se basta se pedir pra já

A sorte é um mantra diferente

Ah! Tudo passará

Vinte anos de esmola espiritual

Todo plano que se quebra em corpo é todo 
amor

Não se recebe, não se enxerga em cor de sol

Extrema fonte de vontade

As mandingas e os segredos de alquimia

Pra curar amor ferido, até por traição

Lavando a mente de toda tristeza

Ah! Tudo passará 

Quando a hora chegar, eu tenho brilho

Quando o brilho apagar, eu sou constelação

Não perco o time

Nem tudo é dinheiro

Só sei ser inteiro

Não sei ser pela metade

As mandingas e os segredos de alquimia

Pra curar amor ferido, até por traição

Lavando a mente de toda tristeza

Ah! Tudo passará

Quando a hora chegar, eu tenho brilho

Quando o brilho apagar, eu sou constelação

Não perco o time

Não, não é só dinheiro

Só sei ser inteiro

Não sei ser pela metade



Mulher do fim do mundo (Elza Soares)

Elza Soares é uma cantora de 90 anos, nascida no Rio de Janeiro. Dona de
uma voz marcante, assim como sua presença. Elza é uma inspiração para
todas as gerações desde sua aparição, um exemplo de resistência, de força e
perseverança. Durante sua carreira sua carreira colecionou muitos premios e
apresentações, inclusive foi eleita a cantora brasileira do milênio, pela rádio
BBC de Londres e está entre as 100 vozes da música brasileira, lista essa
elaborada pela revista Rolling Stones do Brasil.

Elza é a dona da música “Mulher do fim do mundo”, é a segunda faixa do
ultimo álbum lançado por ela, álbum este intitulado de “Mulher do fim do
mundo”. Elza pode bem ser essa mulher, assim como todas as mulheres do
Brasil; que são resistência, força, luta e dona de si. Essa música está na
playlist por ser trazer uma letra de muita garra e resistencia, por superar as
dores e infortunios da vida e estar de pé no dia depois do fim do mundo.



Mulher do fim do mundo 

Meu choro não é nada além de carnaval

É lágrima de samba na ponta dos pés

A multidão avança como vendaval

Me joga na avenida que não sei qualé

Pirata e Super Homem cantam o calor

Um peixe amarelo beija minha mão

As asas de um anjo soltas pelo chão

Na chuva de confetes deixo a minha dor

Na avenida deixei lá

A pele preta e a minha voz

Na avenida deixei lá

A minha fala, minha opinião

A minha casa, minha solidão

Joguei do alto do terceiro andar

Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida

Na avenida dura até o fim

Mulher do fim do mundo

Eu sou e vou até o fim cantar



Cicatriz 
(Nação Zumbi)

Grupo formado na cidade de Olinda (PE), em 1990, resultado da união de alguns componentes
das bandas Loustal e Lamento Negro. Foi o pioneiro no estilo que se convencionou chamar de
"Mangue Beat", gênero marcado pela mescla de ritmos tradicionais pernambucanos, como o
coco e o maracatu, com elementos do rock. O álbum "Nação Zumbi", o primeiro com inéditas
em mais de sete anos contém músicas que destacaram-se como "Foi de amor", "Novas
auroras", "Um sonho", "Bala perdida", "Pegando fogo", "O que te faz rir", "Defeito perfeito".
Deste álbum trazemos a música "Cicatriz" pois, apesar do trauma que a pandemia acarretou,
lembrar dessa cicatriz nos deixará mais fortes e preparados para o futuro. Afinal, a nossa
história também é marcada por circunstâncias opostas, porém, que nos modificam em vários
sentidos.



Cicatriz

Quando fica a cicatriz, fica difícil de esquecer
Quando fica a cicatriz, fica difícil de esquecer

Visível marca de um riscado inesperado
Pra lembrar e nunca mais esquecer
Visível marca de um riscado inesperado
Pra lembrar o que lhe aconteceu

Ficar bem desenhado só pra ser bem lembrado
Risco do erro, mal visto, mal quisto e mal 
olhado

Quem vê vira logo a vista para o outro lado

Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não 
preciso esconder
Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não 
vou mais esquecer

Seja como for (seja como for)
Eu me lembrarei (eu me lembrarei)
Seja onde for (seja onde for)
Não esquecerei (não esquecerei)



Bad Moon Rising
(Creedence Clearwater Revival)

Creedence Clearwater Revival (também conhecido como "CCR") foi uma
banda de rock americana ativa de 1967 a 1972, formada por John Fogerty
(vocal e guitarra), Tom Fogerty (guitarra rítmica), Stu Cook (baixo) e Doug 
"Cosmo" Clifford (bateria). Apesar de ser de Berkeley, Califórnia, a música
da banda costumava invocar imagens do sul dos Estados Unidos. John 
Fogerty, Stu Cook e Doug Clifford inicialmente juntaram forças em 1959 
como The Blue Velvets e mais tarde apoiaram o irmão mais velho de John, 
Tom, como Tommy Fogerty and the Blue Velvets. O grupo mais tarde
mudou seu nome para Golliwogs e lançou vários singles sem sucesso. Em
1967, eles mudaram seu nome novamente para Creedence Clearwater 
Revival. A música “Bad Moon Rising” foi lançada originalmente como
single em 1969 e depois saiu no álbum “Green River”. Trazemos essa
canção para memória dos anos de pandemia. No mundo pós- pandemia e 
na sua constante reconstrução é preciso seguir novos caminhos porque os
antigos não deram certo, se o novo mundo que buscamos for igual ao
antigo, falharemos.



Bad Moon Rising

I see the bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see earthquakes and lightnin'
I see bad times today

Don't go around tonight
Well it's bound to take your life
There's a bad moon on the rise

I hear hurricanes a-blowing
I know the end is coming soon

I fear rivers over flowing
I hear the voice of rage and ruin

Well don't go around tonight
Well it's bound to take your life
There's a bad moon on the rise, all right

Hope you got your things together
Hope you are quite prepared to die
Looks like we're in for.



Todo Carnaval tem seu fim
(Los Hermanos)

“Todo carnaval tem seu fim” é a primeria faixa do álbum “Bloco do eu sozinho” (2001),
da banda Los Hermanos.

Los Hermanos é uma banda brasileira, do Rio de Janeiro. Seu primeiro álbum foi
lançado em 1999 (Los Hermanos) e o ultimo foi lançado em 2005 (4). É uma banda de
rock alternativo formado por: Rodrigo Amarante (vocais, guitarra, percussão, baixo),
Rodrigo Barba (bateria, percussão), Bruno Medina (teclado, vocal de apoio) e Marcelo
Camelo (vocais, guitarra, baixo).

A música foi selecionada para essa playlist por se tratar do fim do carnaval. Sendo o
Brasil o país do Carnaval, da festa e desse momento que é de muita alegria; ter
passado dois anos sem poder festejar, tanto por conta da quarentena ou pelo luto de
todas as perdas causadas pelo virus; essa música traz a playlist o pesar da saudade da
festa, do motivo pra festejar e o cansaço desse retorno de cinzas.



Todo carnaval tem seu fim 

Todo dia um ninguém José acorda já deitado

Todo dia, ainda de pé, o zé dorme acordado

Todo dia o dia não quer raiar o sol do dia

Toda trilha andada com fé de quem crê no ditado

De que o dia insiste em nascer

Mas o dia insiste em nascer

Pra ver deitar o novo

Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada

Toda bossa é nova e você não liga se é usada

Todo carnaval tem seu fim

Todo carnaval tem seu fim

E é o fim, e é o fim

Deixa eu brincar de ser feliz

Deixa eu pintar o meu nariz

Deixa eu brincar de ser feliz

Deixa eu pintar o meu nariz

Toda banda tem um tarol, quem sabe eu não toco?

Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco

Toda escolha é feita por quem acorda já deitado

Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado

E pinta o estandarte de azul

E põe suas estrelas no azul

Pra que mudar?

Deixa eu brincar de ser feliz

Deixa eu pintar o meu nariz

Deixa eu brincar de ser feliz

Deixa eu pintar o meu nariz



Ainda aqui
sonhando
(Leo Cavalcanti)

Léo Cavalcante é um cantor brasileiro, é um cantos paulistano de 37 anos. Ele faz parte do
novo cenário da MPB e mesmo sendo novo, traz a música “Ainda aqui sonhando” como um
carro chefe das músicas mais forte atualmente.

A letra é fortissima, muito embora ela traga a dor de um amor partido, também traz noticias
atuais sobre governo e sobre desastres acontecendo no país. A música traz a dor e culpa de se
manter sonhando em meio ao desastre, em meio as dores do mundo. Como ousar em sonhar
com um amor como o mundo desabando?

“Ainda aqui sonhando” é um EP (extended play ou formato estendido) lançado em 2018 e traz
a dor da culpa de se manter vivo, de estar vivo quando o mundo está morrendo, para essa
playlist.



Ainda aqui sonhando 

O mundo explodindo e eu ainda aqui sonhando 

em ter um amor

O mundo explodindo e eu ainda aqui sonhando

Sonhando solitário a minha dor

Do fato dado de estar inundado por um sonho

Barragens se rompendo e eu ainda aqui querendo 

aquele amor

As lamas escorrendo e eu ardendo por um sonho

Um certo cara e o seu calor

Tão displicentemente ele entra nos meus sonhos

Sonhos de amor

E ele já não me quer mais

Por que ele entrou assim

No fundo de dentro de mim?

Tanta gente sem amor

E eu pedindo por favor

Pra ele me salvar de mim

E o mundo em chamas por aí

E não será a última vez

Sete bilhões de solidões

Fascismo a todo vapor

Medo, ignorância e dor

E eu sem saber mais de mim

Por que me sinto só assim?

Ele já tem um novo amor

Por que isso dói tanto aqui?

Eu achei que era amor

Fascismo se espalhando e eu ainda insistindo em 

ser um cantor

Pessoas sendo mortas e eu ainda aqui com medo

De ser alguém aquém de quem eu sou

De não dar conta de cantar o canto dos meus 

sonhos

Cantos de amor

Como se não coubesse em mim
O canto que se pede aqui
Num mundo em pleno desamor
Medo, ignorância e dor

E eu pedindo por favor

Pra ele me salvar de mim

E o mundo em chamas por aí

Fascismo a todo vapor

Ele já tem um novo amor

Por que ele entrou assim

No fundo de dentro de mim?

Sete bilhões de solidões

Tanta gente sem amor

E não será a última vez

Por que me sinto só assim?

Eu achei que era amor

Eu achei que era amor

Eu, eu achei...

O mundo explodindo e eu ainda aqui sonhando



E o mundo não se acabou (Assis Valente) 
Versão: Adriana Calcanhotto

Assis Valente é o único compositor que emplacou 2 canções nesta 
lista. Também pudera, um dos maiores no cancioneiro popular 
brasileiro, dono de clássicos compostos nas primeiras décadas do 
século passado, e presentes na memória afetiva brasileira, como a 
natalina “Boas Festas”: “Anoiteceu, o sino gemeu...” 

Esta musica é aqui interpretada por uma das artistas mais 
interessantes surgidas na virada da década de 80 para 90, a cantora, 
compositora, poeta, professora Adriana Calcanhotto, que além de 
obras para o público infanto-juvenil, aulas de literatura na 
Universidade de Coimbra e esta música, também nos empresta a 
seguinte sentença pra fechar esta viagem (ou seria começar?):

“Sempre me pergunto para que servem as canções, para que 
tanta canção no mundo, quem as consome. Fico meio que 
negando a canção, mas de vez em quando uma canção sozinha 
responde a todas as perguntas.”



E o mundo não se acabou

Anunciaram e garantiram que o mundo ia 

se acabar

Por causa disso a minha gente lá de casa 

começou a rezar

E até disseram que o sol ia nascer antes 

da madrugada

Por causa disso, nessa noite, lá no morro 

não se fez batucada

Chamei um gajo com quem não me dava

E perdoei a sua ingratidão

E festejando o acontecimento

Gastei com ele mais de quinhentão

Agora eu soube que o gajo anda

Dizendo coisa que não se passou

E vai ter barulho e vai ter confusão

Porque o mundo não se acabou

Anunciaram e garantiram que o mundo 

ia se acabar

Por causa disso a minha gente lá de 

casa começou a rezar

E até disseram que o sol ia nascer antes 

da madrugada

Por causa disso, nessa noite, lá no 

morro não se fez batucada

Acreditei nessa conversa mole

Pensei que o mundo ia se acabar

E fui tratando de me despedir

E sem demora fui tratando de aproveitar

Beijei a boca de quem não devia

Peguei na mão de quem não conhecia

Dancei um samba em traje de maiô

E o tal do mundo não se acabou



Considerações finais
Partimos de um olhar cuidadoso de pessoas que 
ainda se encontram no meio de uma pandemia 
mundial e que tem sido afetadas por todos os 
âmbitos. 

Essas músicas vem como acalanto, saudade, 
esperança, coragem e todas as sensações 
experimentadas durante esse difícil período em que 
vivemos. 

O que seguiu foi um intenso e prazeroso processo de 
tentar mostrar a capacidade de transformação que a 
música tem, de ser atemporal; de ser delicada ao nos 
tocar, sem nos tocar. 

No dia 01 pós pandemia seremos pessoas com 
lembranças e medos; sobreviventes de uma história 
muito dura, de resistência e muita luta.

Como estaremos? Não temos essa resposta. Mas 
sabemos que temos músicas pra nos ajudar a contar 
essa história. 
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