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de fotos e revela ao CCoorrrreeiioo o mito na intimidade
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Leia amanhã: fãs e pesquisadores repercutem letra inédita de Raul.»

www.correiobraziliense.com.br

Ouça Baby e a versão original, Tania. 
Leia página interativa.

Toca Raul!

Fotos: Arquivo Tania Menna Barreto

» GABRIEL DE SÁ

T ania Menna Barreto ligou a te-
levisão e se deparou com um
sujeito vestindo calça rosa, ca-
misa vermelho-alaranjada e um

colete amarelo por cima. Cantava uma
música de ares proféticos e tinha gesti-
culação peculiar. “Uau, que cara inte-
ressante”, disse. O ano era 1974 e o ar-
tista, Raul Seixas. Gita foi um dos gran-
des sucessos daquela temporada. A jo-
vem só foi conhecer o roqueiro dois
anos depois. Em uma festa, notou sua
presença e desconfiou que ele estava
olhando para ela. A dúvida era por cau-
sa dos onipresentes óculos escuros.
Mas Raul estava, sim. Ela soube quan-
do um amigo comentou que o ícone do
rock brasileiro já havia levantado a fi-
cha dela e sabia seu nome completo.

Tania foi a terceira companheira de
Raul Seixas. Estiveram juntos, oficial-
mente, entre 1976 e 1979 — mas encon-
traram-se, esporadicamente, até 1984.
Foi ela quem can-
tou, ao telefone, a
canção inédita A
loucura de Eva,
parceria de Raul e
Claudio Roberto,
cujo trecho foi di-
vulgado ontem
pelo Correio. As
várias conversas
com a reportagem
fizeram com que
Tania se sentisse à
vontade para abrir
seu baú de memó-
rias e revelar algu-
mas das páginas de um álbum de fotos
que guarda imagens raras de Raul, clica-
das em fins dos anos 1970. Algumas fo-
ram postadas na página de Tania em
uma rede social, mas esta é a primeira
vez que atingem o grande público.

“Mandei todas as fotos agora. Ignore
as que não servem, por favor. Ufaaa! Tá
me devendo uma”, escreveu ela por e-
mail há alguns dias. Aos 62 anos, solteira
e moradora de Copacabana, Tania traba-
lha como massoteraupeta. “Eu ralo, viu”,
garante, aos risos. Raul subiu ao altar,
oficialmente, duas vezes, com Edith
Wiesner e Gloria Vaquer. Cada uma lhe
deu uma filha. Tania veio depois. A quar-
ta companheira foi Kika, mãe de Vivi Sei-
xas, e Lena foi a última. “Maria Eugênia,
mãe de Raul, fez de tudo pra eu ter filho
com ele. Achava que, comigo, ele teria
um homem”, conta Tania. “Meu princi-
pal papel na vida do Raul, acredito, foi tê-
lo levado de volta para perto da família”,
diz. Durante o relacionamento dos dois,
as idas à Bahia tornaram-se constantes.

Mata virgem
Para ela, Raul escreveu Tania. Quan-

do foi gravá-la, contudo, em 1980, a re-
gistrou como Baby, fazendo alterações
na letra. “Eu fiquei danada da vida quan-
do ele tirou meu nome”, admite. Raul fez
também com que Tania se tornasse
coautora de algumas de suas canções.
Em Mata virgem (1978), duas canções
são creditadas ao casal, mas Tania garan-
te que participou de toda a concepção
do álbum. No total, foram quatro com-
posições com ela gravadas. “Raul me en-
sinou a compor”, conta.

Casada com Raul, Tania conviveu com
os principais parceiros do roqueiro. Sobre
Claudio Roberto, ela diz que a integração
era “completa” e “harmônica”. Oscar Ras-
mussen, o argentino que colaborou na
transposição de A loucura de Eva para Por
quem os sinos dobram, é tido por ela co-
mo “um buraco negro na vida de Raul”. O
portenho morreu há dois anos, de câncer.
A relação com Paulo Coelho, para ela,
também é controversa. “Raul dizia que ele
era o melhor amigo e o melhor inimigo
dele. Acho que, no fundo, pressentia que
Paulo seria famoso mundialmente, como
Raul gostaria de ter sido.”

Copacabana: "It´s the time to think about you…”, cantavam Tania e Raul. Mas a música nunca saiu disso 

Alfie: o setter irlandês de Raul Seixas. 
“Ele queria um cachorro bobão, meio desajeitado, de orelha caída”

O casal em um hotel em Salvador, no fim dos anos 1970. “Adoro essa foto”, diz Tania

Sequência de fotos tiradas no sítio do amigo Claudio Roberto, em Miguel Pereira (RJ)

Tania Menna hoje,
no Rio, em seu
apartamento


