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CONTINUAÇÃO DA CAPA / Vivendo em um sítio há mais de 35 anos, Claudio Roberto, parceiro de Raul Seixas, relembra

ao CCoorrrreeiioo as aventuras com o amigo e apresenta trecho nunca gravado de Cowboy fora da lei
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Ouça Claudio cantando trecho inédito de
Cowboy fora de lei.

Confira, amanhã, fotos inéditas de Raul Seixas.

» GABRIEL DE SÁ

C laudio Roberto não é besta pra
tirar onda de herói. É que o papel
de protagonista, por vontade
própria, nunca lhe caiu muito

bem. Quando, em 1977, Raul Seixas pres-
sentiu que Maluco beleza iria causar es-
trondo, aconselhou o amigo, caso quises-
se fugir para o mato e se isolar, que a hora
era aquela. “Ele tinha uma visão impres-
sionante”, conta Claudio. O compositor
levou a sugestão a sério e foi morar em
um sítio na área rural de Miguel Pereira,
no interior do Rio, e de lá não saiu mais.

Maluco beleza, parceria dos dois, deu
à carreira de Raul ainda mais populari-
dade. Lançada no LP O dia em que a ter-
ra parou, todo assinado pela dupla, a
faixa colocou também o nome de Clau-
dio na roda. Mas ele deixou os louros só
para o comparsa. Aos 61 anos, três casa-
mentos e cinco filhos (hoje, mora com a
atual esposa, Elisa, produtora de hortali-
ças orgânicas, e os dois rebentos mais
novos, de 11 e 8 anos), o carioca do Le-
blon cuida de bichos e vive com a renda
que recebe do aluguel de um aparta-
mento no Rio e dos direitos autorais
(“cala a boca autoral”) das cerca de 30
canções registradas com Raul.

Avesso a entrevistas, Claudio topou
falar ao Correio sobre a música A loucura
de Eva e as várias histórias que envolvem
ele e o roqueiro. Incisivo, franco e leve-
mente impaciente, orgulha-se de nunca
ter tocado em um mouse, um indício de
que encontrá-lo não é tarefa das mais fá-
ceis. Ele mantém três celulares de opera-
dores diferentes, mas o sinal na região do
sítio oscila bastante. Às 5h24 da manhã
de um dia de semana, envia um SMS ao
repórter propondo que a conversa seja
àquela hora. A vida no campo tem dessas
coisas. Claudio dorme cedo, não assiste
nem ao telejornal principal da noite — e,
por isso, acorda com as galinhas.

Ao contrário de outros parceiros que
só faziam letra, como Paulo Coelho, com
Claudio e Raul era tudo “junto e mistura-
do”. Foi assim no disco O dia em que a
terra parou, um retrato inequívoco do
forte laço afetivo entre os dois. À época,
Claudio cursava educação física, dava
aulas de inglês e vendia sapato na feira
aos domingos. Raul pediu que ele se
concentrasse na música. O carioca mo-
rava no bairro de Rio Comprido; o baia-
no, na Lagoa. Mesmo assim, as princi-
pais canções do álbum foram feitas em
quartos de motel. Claudio conta, às gar-
galhadas, que era um dos poucos lugares
onde o roqueiro tinha sossego.“O cara ti-
nha a maior paúra de pensarem que a
gente era homossexual”, diz, entre risos.

Os dois se conheceram em 1963. Clau-
dio, então com 11 anos, e Raul, com 18.
“O cara era maluco pra c…, e reconhe-
ceu em mim, uma criança, filho único e
problemático, um compositor em po-
tencial. O Raul é pedra fundamental na
formação da minha personalidade, qua-
se um irmão mais velho. Em alguns mo-
mentos, um irmão mais novo também”,
diverte-se. Logo começaram a criar jun-
tos. Uma das inaugurais foi I don’t really
need you anymore, que só ganhou regis-
tro em disco de 1988. Novo Aeon foi a pri-
meira gravada, e, para orgulho de Clau-
dio, deu nome ao álbum de 1975. “O cara
me botou pra trabalhar cedo, mermão.”

Engasgo
Raul visitava Claudio com frequência

no sítio. Algumas músicas nasceram ali,
no meio do mato. “A morte dele causou
problemas na minha vida. Durante mais
de 10 anos, acordei chorando”, conta,
emocionado. Aliás, falar do amigo des-
perta nele quase sempre um engasgo.
Mas nada que o tenha impedido de can-
tar, animado, um trecho nunca gravado
de Cowboy fora da lei . Raul havia pedido
para ele escrever uma segunda parte da
composição, mas o trecho ficou inédito.

Alguns dos causos do “velhinho bom
de memória”, como se define, vieram à

luz no documentário Raul — O início, o
fim e o meio (2011), de onde foi retirada a
imagemqueaparecenestapágina.Aque-
la, talvez, tenha sido uma das primeiras
vezes, em muito tempo, que o público
pôde ver o rosto do coautor de Maluco
beleza. O grilo dele com jornalistas, ex-
plica, é o mesmo pelo qual nunca se in-
teressou em envolver-se no meio musi-
cal. “Quando você começa a vender uma
coisa, fica complicado. Essa relação com
o dinheiro faz com que o enfoque nem
sempre seja o mais adequado”, acredita.
“Eu levo uma vida afastada por causa
disso. Não sou uma pessoa muito fácil de
aceitar as coisas como elas são. Eu me es-
condo pra não ficar causando celeuma.”

No filme, Paulo Coelho diz que uma
das músicas que gostaria de ter feito
com Raul é Maluco beleza. Claudio
brinca que o escritor deve estar fazendo
terapia hoje em dia por conta da decla-
ração, e concorda com a afirmação de
Coelho de que Raul era o melhor parcei-
ro de si próprio. “Ele não precisava, mas
era generoso e gostava de fazer parce-
ria, de estar acompanhado. O quanto

cada um cooperou é irrelevante pra
obra do cara”, opina. Além dele e Paulo,
outro colaborador constante do roquei-
ro foi Oscar Rasmussen, o mesmo que
ajudou Raul a refazer A loucura de Eva.
“Não acompanhei a relação dele com o
Oscar. Me recusei a falar na época e me
recuso a falar agora sobre isso”, dispara.

Claudio promovia rinhas de galo há
até pouco tempo, mas parou. Não estava
dando dinheiro, e a “repressão” começou
a incomodá-lo. Descobriu-se hipertenso,
mas, hoje, está melhor por conta da ho-
meopatia. O que faz bastante é ler — e, de
vez em quando, pega o violão para alguns
shows caseiros e amadores para amigos.
“Conseguir foto minha é uma coisa bem
difícil”, provoca. “Agora, se você quiser vir
a Miguel Pereira e me fotografar, está
convidado a tomar um café comigo.”

Foto inédita: Raul e Claudio no sítio de Miguel Pereira, em 1979

Pérola do compositor

“Já tô de saco cheio dessa nova armação
Só muda o nome, o resto é tudo igual
E onde quer que eu vá é sempre a
mesma enrolação
E a caça humana desse jeito se dá mal,
mal, mal…”

Segunda parte de CCoowwbbooyy ffoorraa ddaa lleeii,
escrita por Claudio e nunca gravada

O DIA EM QUE A
TERRA PAROU
Disco de 1977 é todo
assinado pela dupla

MALUCO BELEZA
“Eu tinha uma música só minha,

uma coisa romântica, um pouco pie-
gas, mas que o Raul adorava. E, quando
ele estava cansado, pedia pra eu tocar
pra ele. Eu tocava. Um dia, ele falou que
a música era boa demais pra ficar des-
conhecida e perguntou se ele podia dar
uma melhorada nela. A gente mexeu na
harmonia e fez uma letra em inglês. De-
pois, colocamos a letra em português.
Eu me lembro que o termo “maluco be-
leza”, quando ele usou, eu questionei.
Ele falou: bicho, deixa, que tá bom.”

ALUGA-SE
“É mais conhecida por causa da gra-

vação dos Titãs. Na época, teve tanta re-
percussão quanto o resto do disco, ou
seja, quase nenhuma. É uma música
muito nossa (risos). Muito de meio a
meio. Esse disco todo. A gente voltou à
suíte presidencial 4, do Havaí Motel, pra
ver se tinha as mesmas inspirações de
antes. E rolou.”

ROCK DAS ARANHA
“A gente fez completamente bêba-

dos. Quando vi, o cara tava querendo

gravar. E aquilo é o auge do esculacho.
Eu tinha um monte de amigas homos-
sexuais, amigos também, e o cara fez
‘mó’ questão de gravar a p… do negó-
cio, principalmente depois que viu que
eu tava constrangido. Aí, fu… virou um
ponto de honra pra ele gravar. Ele era
assim mesmo.”

O DIA EM QUE A TERRA PAROU
“É uma música melodicamente

muito minha, uma coisa meio Dolores
Duran… A ideia é muito dele, e a letra é
muito nossa, trabalhada em cima de
algumas ideias. Era um sonho. Nessa
época, ele tava vivendo muito essa coi-
sa de Cecil B. DeMille (diretor de cine-
ma norte-americano). Se não me enga-
no, teve um filme com esse nome (de
1951, de Robert Wise).”

COWBOY FORA DA LEI
“Foi gravada mais de 10 anos depois

de ter sido composta. Eu não lembro
exatamente quando foi feita, mas é
muito antiga. Essa é praticamente toda
do Raul. Eu me lembro de uma interfe-
rência melódica no refrão e em algu-
mas outras frases.”

“A música
é dos fãs”

Luiz Silveira ouviu, da plateia, em um
show de 1977, o ídolo Raul Seixas cantar
“faça o que tu queres, pois é tudo da lei”,
trecho de Sociedade alternativa. Diante
da proposta, não teve dúvidas: subiu ao
palco, pegou o microfone de um dos
músicos e encarnou o papel de backing
vocal. Raul gostou da ousadia. Chamou
o rapaz para o camarim e ficaram ami-
gos. Luiz contou que gostava de escrever
e foi convidado ao apartamento do ído-
lo. Foi num desses encontros que a his-
tória de Em quem Eva mamou?, adapta-
ção de A loucura de Eva, nasceu.

Mais de uma década depois, quando
foi mostrar a obra para Raul, ficou com
medo de que o roqueiro não o reconhe-
cesse. “Cheguei perto dele cantando o
refrão. Quando ele ouviu, parou. Ficou
mudo, olhando pra mim, e eu cantei
com uma força emotiva medonha.
Quando acabei, ele tirou os óculos e
enxugou o rosto. Deve ter passado um
longo filme na cabeça dele”, relembra.

O fã conta que a música ficou enga-
vetada, até que, em 2004, bancou uma

gravação da faixa, em um estúdio de
Brasília, com André 14 Voltas nos vocais.
A versão teria sido apresentada a Kika
Seixas, ex-mulher de Raul e uma das res-
ponsáveis pelo espólio. “Ela disse que
não liberaria nenhuma música que não
fosse de algum compositor reconheci-
damente parceiro dele”, comenta Luiz.
Há algumas semanas, a canção foi colo-
cada no YouTube. “A música é dos fãs, é
um direito deles conhecer”, defende.

A repercussão fez com que Luiz pro-
curasse Claudio Roberto para contar sua
história. Ele foi com a família a Miguel
Pereira, conversaram um bocado e en-
saiam um início de amizade. “O cara é
dono de uma genialidade extraordiná-
ria. Ama o Raul, como o Raul deu de-
monstrações de que também o amava”,
diz Luiz. Claudio devolve: “Choramos
todos, foi legal à bessa. A família dele é
parecida com a minha.” (GS)

Tania Menna Barreto/Divulgação
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“Raul é pedra
fundamental na
minha formação”,
diz Claudio

Luiz recebeuaprovaçãodeClaudioRoberto
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Toca Raul!


