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UM MUNDO DE GENEROSIDADES
A edição que se encontra em suas mãos era um sonho do 
Rodrigo, algo que nós da Faro e seu incrível grupo de ami-
gos uniu forças para concretizar.

RODRIGO RODRIGUES tinha muitos talentos: jornalista, 
apresentador, músico, comentarista esportivo, guia turístico, 
biógrafo... o que lhe permitiu produzir um legado incrível.

Fora de catálogo há vários anos, Rodrigo sonhou em 
relançar dois dos quatro livros que escreveu: As Aventuras 
da Blitz, publicado em 2009, pela Ediouro, e Almanaque 
da Música Pop no Cinema, publicado em 2012, pelo Grupo 
Leya. Mas alguns sonhos são difíceis realizar, e foi aí que 
Rodrigo ficou imobilizado: ele precisaria que as editoras 
conseguissem localizar os arquivos originais — que, por tra-
zerem mais de mil imagens, seria praticamente impossível 
de serem refeitos sem sua ajuda.

Ainda no calor dos acontecimentos, pensamos em ho-
menagear o Rodrigo e realizar aquele sonho. Então mandei 
uma série de e-mails e mensagens para ver se havia algum 
caminho de concretizar o projeto. Em poucas horas, as pri-
meiras respostas começaram a chegar.

Jorge Carneiro, Presidente da Ediouro/Nova Fronteira e 
sua equipe foram extremamente rápidos, e Luiz Stein, de-
signer do livro sobre a Blitz, ficaram muito comovidos e, 
mesmo enxergando as dificuldades, deram início à busca 
dos arquivos finais em todos os lugares.

Alguns dias depois, Daniele Cajueiro, Ana Carla e Diana 
Baptista mandaram a notícia incrível de que, depois de muito 
trabalho, haviam, enfim, encontrado os arquivos. Foi emocio-
nante, porque a probabilidade era mínima. Faltava o segundo 
livro, Almanaque da Música Pop no Cinema. Osmane Garcia 
Filho, o designer, havia perdido todos os seus arquivos em 
uma queima de HD com os trabalhos daquele ano. Restava 
tentar a editora. Para quem não sabe, a Editora Leya, hoje, é 
uma empresa brasileira. Claudio Marques, um dos sócios da 
Leya Brasil, revirou o que podia e, em menos de 24 horas após 
ter informado que não havia encontrado, ligou afirmando que 
acharam as duas partes do miolo do livro — uma no Brasil e a 
outra em Portugal.  Podem chamar de sincronicidade, destino, 
sorte..., mas é como dizem: não acredito em bruxas, mas que 
elas existem, existem.

Conseguem imaginar a emoção de uma notícia ótima 
atrás da outra?

Com os originais em mãos, teríamos apenas que refa-
zer a capa do segundo livro que não havia sido encontra-
da. Algo simples. Mas ao ver a nota sobre esse plano na 
imprensa, Flávio Franceschini, o designer que fez as cam-
panhas de ambos os livros e, hoje, também responsável 
pelas peças de marketing da Faro, apareceu com TODOS 
os arquivos — até mesmo os das peças publicitárias da 
época, o que nos deu um novo gás. E estava tão perto. 
Lembram das bruxas? Então...

Mas esse trabalho de buscas em nada se comparou à 
conversa que tive com os pais do Rodrigo, filho único, me-
nos de dez dias após sua morte. Dona Sônia, sua mãe, já 
esperava meu contato, então, para poupar ambos de uma 
conversa muito emocional, tentei enviar as ideias por men-
sagem, mas ela, corajosa, me respondeu com uma chama-
da por vídeo. Não minto: apesar de feliz pela possibilidade 
da publicação, estava muito tenso e inseguro sobre como 
abordar o assunto, então só consegui atender a ligação de-
pois do terceiro toque.

Como previa, foi uma das conversas mais difíceis da 
minha vida. Nossas falas eram entremeadas por silêncios, 
eu de olhos marejados, um luto pesado no ar e que fez 
com que Seu Paulo, pai do Rodrigo, tivesse que assumir 
o leme de nossa conversa. Deixo registrada aqui a ad-
miração pela força de ambos, e a autorização para que 
eu pudesse seguir em frente com um projeto que traria 
tantas memórias boas — e remexeriam eventos sobre a 
perda tão recente.

Depois de tudo pronto, reli as obras que havia publicado 
há muitos anos e que, pela generosidade de tantos profis-
sionais, estão disponíveis para você agora. Rodrigo sempre 
foi um gênio, e as duas obras que disponibilizamos são ex-
tremamente atuais, registros únicos, colocados no papel 
pela pessoa mais adequada para fazê-lo.

Assim, celebramos, eu e todas as pessoas envolvidas, 
essas novas edições como uma continuidade da sua vida 
e esperamos que você encontre tanta felicidade ao lê-las 
quanto Rodrigo encontrou ao fazê-las.

É o que vocês agora têm em mãos.

Pedro Almeida, o editor.
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Aos meus pais, Paulo e Sônia, 

sempre. E a todos os Soundtrackers, 

fixos e honorários, que dividem 

comigo a alegria de subir no palco 

para tocar os clássicos do cinema que 

inspiraram este livro.
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Apresentação
Não consigo conceber um filme sem trilha musical, sem música. É como o Gordo 
sem o Magro, Dean Martin sem Jerry Lewis, Os Monty Python sem o humor infame. 
Sou daqueles que fica indignado quando a Academia seleciona apenas duas canções 
como finalistas do Oscar 2012 (num ano onde existiam varias de qualidade) e mais 
ainda quando não escolhem  “Real in Rio” como a vencedora. Que acha uma falta de 
ética quando o autor da trilha musical de O Artista (o premiado Ludovic  Bource) usa 
uma faixa inteira enorme de Bernard Hermann (de Um Corpo que Cai de Hitchcock) e 
deixa o crédito escondido nos letreiros. Até hoje ainda conservo os Lps e Video Discs 
antigos simplesmente porque gosto da presença física das Capas, da mídia.

Confesso que eu tenho paixão por trilhas, sem preconceitos: podem ser de cinema,  
televisão ou mesmo de teatro, que para mim tem o mesmo valor. Todos os anos, em 
janeiro, minha amiga jornalista e membro dos votantes do Globo de Ouro  Paoula Abou 
Jaoudé (e também compositora formada pela USC) grava para mim em mp3 todas as 
trilhas mais importantes da temporada. E as canções, obviamente. E para mim é um 
deleite. Até quando são ruins, ou derivativas, mesmo assim eu gosto. Acho a música a  
maior das artes, a musicalidade é um dom dos deuses. 

     Por isso que acho que todos os fãs de música como eu vão adorar este Alma-
naque da música pop no cinema, que está sendo lançado pelo meu amigo Rodrigo 
Rodrigues, quase como uma extensão do trabalho que ele tem feito junto com os 
Soundtrackers. Como eles dizem, a missão do grupo é “tocar ao vivo músicas que 
fizeram sucesso em filmes campeões de bilheteria”. 

Basta ver e ouvir o DVD, de preferência um show ao vivo, para constatar o belo 
trabalho que eles fazem. É impossível não ser invadido por uma memória afetiva, uma 
saudade gostosa com a lembrança de quando e com quem você ouviu aquelas canções 
pela primeira vez. Não tem como impedir de você se deixar soltar, pular, gritar, cantar 
ou namorar.

      Sentimentos que você irá repetir ao ler e folhear esta Almanaque profusamente 
ilustrado e informativo, que é sem duvida a trilha musical dos nossos melhores momen-
tos, um replay de nossa juventude. Como bom jornalista, Rodrigo prioriza a notícia, mas 
sempre com bom humor, olhar crítico e afetuoso. Está tudo que você gosta ali: as trilhas 
e canções de James  Bond (com o devido respeito ao compositor John Barry) , Grease, 
dos  Beatles, dos Bee Gees, os altos e baixos de Elvis Presley, Simon & Garfunkel, a saga 
Rocky, o emblemático Easy Rider e muito  mais.

       Ao  Almanaque eu faço o elogio mais sincero: este é um livro que eu gostaria 
não apenas de ler, mas de ter, de  folhear e rever. Sempre com prazer.

 Rubens Ewald Filho
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The Soundtrackers em 2012: Luis Capano, Paula Marchesini, Fabio Effori, este que vos escreve, Danilo Barbalaco e Bruno Sutter
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Ali pelos idos de 1994, ainda nos tempos de Colégio  Marista São José, tive uma sa-
cada depois de ganhar de um amigo que voltava do Japão um CD com trilhas de ci-
nema. Basicamente, uma coletânea com canções de filmes da década de 80. Na hora, 
pensei: caramba, isso dá um show! Até ensaiei montar uma banda temática na época, 
mas a coisa não foi adiante. Só em 2008 consegui tirar a ideia da gaveta.

Resolvi batucar o texto acima porque este livro que você começa a folhear agora 
simplesmente não existiria se não fossem os Soundtrackers. Foi pesquisando trilhas 
para o repertório que comecei a fisgar curiosidades que acabaram entrando no roteiro 
dos shows, pontuando os diferentes sets e climas. Durante o processo percebi que 
poderia juntar material suficiente pra montar uma espécie de almanaque de trilhas, 
enfileirando filmes bacanas e suas soundtracks. 

Mas não custa esclarecer  uma coisa: quando digo por aí que toco numa banda de 
trilhas de cinema, logo perguntam:

 — Então vocês tocam os temas de Guerra nas Estrelas, E.T. e Superman?

A resposta já fica na ponta da língua: não! Explico: o cine-grupo é uma “desculpa 
temática” para fazer um show de rock com um conceito por trás da coisa toda. Até 
porque, segundo dizem por aí, depois de Beethoven é tudo rock. E assim é o livro, um 
despretensioso guia de canções do universo pop que ajudaram a contar histórias na 
telona. Ao contrário de estudiosos mais radicais, o humilde autor aqui acha que os hits 
radiofônicos podem conviver pacificamente com o chamado score (música orquestra-
da) e até complementar as grandes trilhas instrumentais assinadas por mestres da es-
cola sinfônica, como Ennio Morricone (Cinema Paradiso, Os intocáveis, A Missão), John 
Williams (Tubarão, Caçadores da Arca perdida, Guerra nas Estrelas), Maurice Jarre (Dr. 
Jivago, Lawrence da Arábia, Passagem para a Índia), Henry Mancini (A Pantera Cor 
de Rosa, Bonequinha de Luxo, Moon River) e Bill Conti (Rocky - Um Lutador, Karatê 
Kid, Fuga para Vitória). Aliás, é bom lembrar que não raramente estrelas do pop-rock 
colaboram com o cinema assinando temas instrumentais: Danny Elfman (ex-Oingo 
Boingo), Paul McCartney, Ry Cooder, Stewart Copland (baterista do Police), Carlos 
Santana e até Eric Clapton.

Let’s get it on!

Rodrigo Rodrigues

Prólogo
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Introdução
Nova York, 1927. O longa-metragem estrelado por Al Jolson, O Cantor de Jazz, trazia 
uma novidade que dividia opiniões: o vitaphone, engenhoca que sincronizava um rolo 
de filme de 10 minutos a um disco de 33 rotações. Era o início do som no cinema. Som 
mecânico, diga-se de passagem. Já que, na verdade, o cinema sempre teve som, só que 
ao vivo. Desde as primeiras sessões promovidas pelos irmãos Lumière, pianistas e até 
orquestras inteiras se encarregavam de sonorizar as películas, tocando partituras origi-
nais ou improvisando de acordo com o clima que as cenas pediam.

O tal do vitaphone, o “sound-on-film process”, que possibilitou que o longa estrela-
do por Al Jolson se tornasse um divisor de águas, era o modelo mais evoluído de outros 
aparelhos não tão bem-sucedidos; desde o início do século XX técnicos e engenheiros 
quebravam a cabeça pensando num jeito de juntar imagem e som. Até que, em 6 de 
agosto de 1926, a traquitana finalmente funcionou. Don Juan, longa-metragem prota-
gonizado por John Barrymore, trouxe a primeira trilha sonora composta especialmente 
para um filme e totalmente sincronizada com a película. O film score, assinado pelo trio 
William Axt, David Mendoza e Edward Bowes, foi gravado pela Orquestra Filarmônica 
de Nova York. Mas só em 1927, com O Cantor de Jazz, os diálogos entrariam na nova 
onda da sincronização. As humildes 354 palavras ouvidas durante a projeção, usadas 
basicamente para substituir aquelas telas pretas com legendas brancas, revolucionaram 
o jeito de fazer cinema e deixaram as plateias encantadas.

Nos anos seguintes, peças consagradas de Beethoven, Schumann, Chopin, Tchai-
kovsky, Mozart e Strauss seriam muito usadas como tapa-buracos entre uma fala e ou-
tra. O som sincronizado, de grande novidade, havia passado a problema para os produ-
tores: o processo era caro e trabalhoso. Charles Chaplin, tão exigente quanto inovador, 
começou a compor as próprias trilhas. Mesmo assim, vários compositores começaram 
a se destacar no novo cenário, como Max Steiner, responsável pela famosa trilha sonora 
de King Kong, em 1933. Poucos anos depois, em 1939, um clássico de Walt Disney cau-
saria impacto pela qualidade do som: a animação Fantasia, onde Mickey aparece como 
aprendiz de feiticeiro. A trilha caprichada fez com que o mercado entendesse de uma 
vez por todas o papel fundamental da música no cinema. Pelos próximos 20 anos, as 
portas dos estúdios de Hollywood ficariam escancaradas para uma leva de composito-
res dispostos a sonorizar produções cinematográficas: Franz Waxman, Dimitri Tiomkin, 
Alfred Newman, Bernard Herrmann e Elmer Bernstein, para citar alguns.

E foi assim até que, em meados dos anos 1950, o polêmico empresário de um então 
aspirante a rei do rock percebeu que com o cinema poderia matar dois coelhos com 
uma baforada de charuto só: realizar o sonho do comandado de se tornar uma estre-
la da telona e ainda faturar alguns milhares de dólares com as músicas cantadas nos 
filmes. Começava aí a contribuição da musica pop às já estabelecidas trilhas sonoras 
orquestradas e, por tabela, à sétima arte.

13
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Nos anos 1960, o Rei ganhou a luxuosa companhia de John, Paul, George e Ringo. Os Beatles 
sacaram que essa história de fazer filme para vender disco era realmente um grande negócio. Já 
na dpecada de 1970, a trilha que mais se destacou levava a assinatura dos irmãos Gibb, os Bee 
Gees, tanto nas telonas como nas pistas de dança.

Mas o boom da cultura de massas ficou para os sempre revisitados e controversos anos 
1980. Foi na considerada “década perdida” que o cinema e a música pop se juntaram de vez. Não 
por acaso, grande parte do livro que você tem em mãos se escora na produção cinematográfica 
e musical do decênio que virou almanaque best seller, ganhou festas temáticas pelo país e foi 
retratado em diversos especiais de TV. O que pintava na telona tocava no rádio: Tina Turner, Prin-
ce, Simple Minds, Madonna, Huey Lewis, Kenny Loggins, Cindy Lauper, Survivor, Peter Cetera, 
David Bowie e Irene Cara.

Já nas décadas de 1990 e 2000, clássicos como “Pretty Woman”, “Best of my Love”, “Let’s 
get it on”, “Lady Marmalade”, “Dancing Queen” e “Back in Black” foram redescobertos. Isso sem 
falar nas canções especialmente compostas para ajudar a contar as histórias em The Wonders, 
Letra & música e Escola do Rock.

Enquanto houver cinema, haverá música. Leia o livro, veja os filmes e ouça as trilhas.

Jazz Singer
primeiro filme com trilha sonora
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Elvis Presley 
Filmes que alimentam discos, e discos que alimentam 
filmes. Essa era a filosofia de trabalho do implacável 
empresário do rei do rock, o “Coronel” Tom Parker. Os 
longas-metragens estrelados por Elvis Presley eram uma 
máquina de dólares, faturaram ao todo mais de 150 mi-
lhões em bilheterias. E as trilhas sonoras, claro, pegavam 
carona nesse sucesso. “Seus filmes nunca lhe darão um 
Oscar, são bons só para ganhar dinheiro”, profetizava o 
polêmico empresário. Entre 1956 e 1969, Elvis estrelou 31 
filmes, mais do que Marilyn Monroe fez em toda sua car-
reira, e chegou a ser o ator mais bem pago de Hollywood, 
mesmo sem saber interpretar. Um executivo dos estúdios 
MGM chegou a dizer nos anos 1960 que os filmes do can-
tor nem precisavam de títulos, bastavam ser numerados 
que continuariam enchendo as salas de exibição.

Mas, depois de 14 anos, a fórmula galã-mulherengo-
-encrenqueiro-cantor gerou certo desinteresse em Elvis, 
que reclamava com razão da baixa qualidade dos filmes. 
De 1965 em diante, nem as trilhas funcionavam mais. O 
último longa do cantor foi Ele e as Três Noviças, com Mary 
Tyler Moore. 

As trilhas dos filmes de Elvis Aron Presley dariam pra-
ticamente um almanaque inteiro, por isso a solução foi 
pinçar as músicas mais famosas dos filmes mais bacanas, 
as que chegaram ao topo das paradas. E em vez de listar 
os álbuns filme por filme, na seção tracklist, a opção foi 
colocar o CD Elvis at the movies, lançado em 2007, que 
traz um apanhado das canções do rei no cinema.

z OS FILMES

18

“Seus filmes nunca  

lhe darão um Oscar, são bons  

só para ganhar dinheiro”    
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Elvis Presley

A estreia em Hollywood foi a realização de 
um sonho antigo. Mas nesse primeiro lon-
ga Elvis foi codjuvante e morreu no final. 
O destaque da trilha, claro, é a música que 
dá nome ao filme em inglês, “Love me ten-
der”. Acontece que o título do longa era 
The Reno Brothers [Os irmãos Reno] e o 
papel de Elvis era discreto, mas no decor-
rer das filmagens perceberam que aumen-
tar a participação do cantor era uma boa 
pedida. A gravadora RCA recebeu mais de 
um milhão de encomendas pela canção, o 
que fez de “Love me tender” o primeiro 
single a ganhar disco de ouro antes mes-
mo de lançado.

19

O prisiOneirO dO rOck/1957 (Jailhouse Rock)

AmA-me cOm ternurA/1956 (love me tender)

O terceiro filme de Elvis Presley, o primeiro pelos estúdios MGM, é 
apontado como um dos melhores na carreira do cantor-ator. É o se-
gundo filme da chamada “trilogia rebelde”, que mostrava Elvis como 
um jovem transgressor e incompreendido. A cena do número de dan-
ça na prisão com a música-tema do filme ao fundo foi coreografada 
pelo próprio Elvis. Muita gente considera a sequência um dos pri-
meiros videoclipes da história do rock. A canção é de autoria da du-
pla Jerry Leiber e Mike Stoller, também responsável pelo hit “Hound 
dog”. Jerry conta nos bastidores: “Viajamos para Nova York e fica-
mos numa suíte de hotel com um piano, colocado lá especialmente 
para nós. Uma semana depois de muita diversão em restaurantes, 
teatros e clubes de jazz, o produtor bateu à nossa porta, pegou uma 
cadeira, sentou e avisou ‘não saio daqui sem as músicas do filme’. Só 
sei que cinco horas depois tinhamos quatro músicas, incluindo ‘Jail-
house rock’”. Em 2004, O Prisioneiro do Rock entrou para o Registro 
Nacional de Filmes dos Estados Unidos (United States National Film 
Registry) por sua relevância cultural. Lisa Marie Presley, filha de Elvis, 
considera O Prisioneiro do Rock um de seus filmes preferidos dentre 
os que seu pai atuou.

Coronel Parker / Elvis Presley
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Almanaque da Música Pop no Cinema
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Chad Gates é um milionário herdeiro que não 
dá a menor bola para os negócios da família e 
resolve virar guia turístico no Havaí. No roteiro 
da comédia que virou um dos grandes sucessos 
de bilheteria de Elvis, muita diversão, música e 
mulheres. Na primeira audição para a trilha, ne-
nhum dos produtores do longa gostou da canção 
de George Weiss, “Can’t help falling in love”, mas 
Elvis insistiu e a música acabou entrando para o 
filme. O rei estava certo: esta virou a canção de 
amor mais popular entre os fãs, e era com ela que 
Elvis costumava encerrar seus shows. A trilha de 
Feitiço Havaiano alcançou o primeiro lugar nas 
paradas em 1961, de onde não saiu por 20 se-
manas, recorde só quebrado em 1977 pelo grupo 
Fleetwood Mac.

GArOtAs, GArOtAs, GArOtAs/1962 (Girls! Girls! Girls!)

FeitiçO hAvAiAnO / 1961 (Blue hawaii)

Elvis ataca de Ross Carpenter, um piloto de barcos pegador, que, claro, 
vivia se metendo em confusão por causa de garotas. Na trilha, “Re-
turn to sender”, um Presley clássico assinado por Winfield Scott e Otis 
Blackwell, os mesmos compositores de “Don’t be cruel” e “All shook 
up”. Blackweell também cedeu “We’re coming in loaded” para a trilha 
sonora de Garotas, Garotas, Garotas. 

“Return to sender” é sobre um cara que escreve uma carta para 
uma garota, que se recusa a ler e sapeca um “devolver ao remetente” 
no envelope. O sujeito custa a acreditar no que aconteceu e reenvia 
numa espécie de Sedex, para garantir que a moça vai receber. Quando 
a correspondência volta outra vez, ele resolve entregar pessoalmente. 
No início dos anos 1990, o correio dos Estados Unidos lançou um selo 
comemorativo com o rosto de Elvis estampado. Colecionadores envia-
vam cartas com o selo de Presley a endereços falsos só para recebe-
rem de volta com o campo “return to sender” marcado.

No roteiro da comédia que virou um dos grandes 

sucessos de bilheteria de Elvis, muita diversão, 

música e mulheres
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vivA um pOuquinhO, Ame um pOuquinhO/1968 (live a little, love a little)

Mac Davis e Billy Strange escreveram “A little less conversation” para este que é um dos 
últimos filmes de Elvis. Na época do lançamento da película, nenhum barulho, até porque 
a carreira cinematográfica do rei já estava em decadência. Mas a versão remix de 2002, 
feita pelo DJ Tom Holkenburg do grupo Junkie XL, foi parar na trilha do refilmagem de 
Onze Homens e um Segredo e alcançou o primeiro lugar das paradas britânicas. O título 
oficial da remixagem é “Elvis vs. JXL — A little less conversation”. Esta foi a primeira vez 
que uma música do Rei recebeu autorização para ser remixada.

Elvis ataca de Ross 
Carpenter, um piloto 
de barcos pegador que, 

claro, vivia se metendo 
em confusão por causa de 

garotas.

Michele Carey

Elvis Presley
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