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RESUMO 

 
 
 
 

O urbano constitui temática fundamental na agenda da ciência 

geográfica. O presente trabalho de final de Curso em Geografia tem como 

objetivo central: compreender a relação entre música e geografia a partir dos 

Engenheiros do Hawaii e compreender leituras do urbano a partir da música. 

Como objetivos específicos: analisar três músicas da banda; verificar e 

entender a sua relação com o urbano e como os Engenheiros podem provocar 

leituras na geografia.  

A metodologia da pesquisa ocorreu em duas etapas: 1ª revisão de 

literatura sobre a banda e a etapa 2 foi desdobrada nos seguintes movimentos: 

(a) identificar uma banda que aborde em suas letras o urbano; (b) selecionar as 

músicas e (c) analisar as letras das músicas. Como resultados destaca-se a 

banda Engenheiros do Hawaii e as músicas: Longe Demais Das Capitais; 

Muros e Grades e Chuva de containers. Na música “Longe Demais Das 

Capitais” foi possível identificar a revolta de Gessinger com a não revolta 

(camusiana) do homem frente ao mundo moderno; Em “Muros e Grades” a 

questão camusiana volta juntamente com a completa falta de sentido na vida 

urbana; Em “Chuva de Containers” o urbano está no dilúvio tecnológico que 

chega à música, à produção cultural e ao Brasil. Assim, a pesquisa aponta que 

músicas constituem uma possibilidade de leitura do urbano. 
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All forms of geography: Engenheiros do Hawaii and the urban 
aspect 

Abstract 

The urban aspect constitutes fundamental theme in the science-of-geography 

agenda. The present final paper for the Geography course has the main 

purpose of understanding: first, the relationship between music and geography 

based on work by Engenheiros do Hawaii and, second, readings of the urban 

aspect present in their music. As particular objectives it is aimed: to analyze 

three songs from the band's repertoire, study and understand their relation with 

the urban and the way Engenheiros's work relate to geography. The research 

methodology developed in two stages: first, literature review about the band 

and, second, carrying out the following activities: (a) identifying a band which 

address the urban aspect in their lyrics; (b) selecting the tracks; and (c) 

analyzing songs' lyrics. The results make Engenheiros do Hawaii stand out as 

well as their songs: "Longe demais das capitais", "Muros e Grades" and "Chuva 

de Containers". In "Longe demais das capitais", it was possible to identify 

Gessinger's revolt as non-revolt (as in Albert Camus's philosophy) of a man 

faced against the modern world. In "Muros e Grades", Camus's issue returns 

with a complete lack of sense in urban life. In "Chuva de Containers", the urban 

aspect is immersed in the technological flood affecting music, cultural 

production and Brazil itself. Thus, this research indicates that music constitutes 

a possibility of reading the urban aspect. 

Keywords: Music, Urban, Engenheiros do Hawaii, Geography 
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1 Caminhos: Cinema, Literatura ou Música? Qual Banda, recorte 
temporal e quais músicas? 

A partir de Vozes (1987) com os versos “Se você ouvisse / As vozes 

que ouço à noite / Acharia tudo que eu faço natural (normal) / Se você sentisse 

/ O medo que eu sinto do escuro / Se você soubesse / O mal que o sol me faz” 

e em Quartos de Hotel (1991) com “Eu conto as horas que passam / Eu conto 

estrelas no céu / Na solidão das noites sem graça / Nos quartos de hotel / 

Como se chama essa cidade? / Como se chama atenção? / De uma cidade 

que dorme / Enquanto a gente, infelizmente, não?” foram as músicas que me 

“pegaram” com os Engenheiros do Hawaii. A memória é fresca, em 2015-

2016 estava morando em Campos dos Goytacazes e estudando na 

UFF/Campos. Nesse período também aprendi o que é estar longe demais da 

capital, não só pela minha vivência, mas pela convivência também. Já escutava 

a banda gaúcha antes da minha ida ao Norte Fluminense, mas com menos 

engajamento, com os novos desafios existenciais, os Engenheiros do Hawaii 
se tornaram a minha principal companhia. 

Mas o meu relacionamento com a música possui idas e vindas até 

2014. A minha lembrança mais antiga é a da minha mãe chegando em casa 

com uma grande sacola amarela, provavelmente da Casa & Vídeo, por volta de 

2003-2004, com um rádio/reprodutor de CD’s. Do rádio nunca fui muito fã, 

porém ele aparece com mais força em outro momento. O fascínio inicial é pelos 

CD’s, que vão de Só Pra Contrariar a Kid Abelha, Zezé de Camargo e Luciano 

e Nirvana. Uma verdadeira mistura musical que retrata uma criança curiosa 

acerca daquele barulho ordenado de formas diferentes. 

Voltando um pouco no tempo, meu primeiro contato com qualquer tipo 

de arte foram as circenses, não me lembro da experiencia, era apenas uma 

criança de colo, mas há registros então, conta. Antes do rádio, o primeiro 

contato artístico que eu me lembro é com o cinema. Especificamente com duas 

animações: O Rei Leão e Mulan. Em fita VHS ainda. Depois o cinema sai de 

cena até a chegada de um aparelho de DVD em casa com o fim de vida das 
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locadoras. Voltando a linha histórica do rádio, ele logo perdeu espaço para a 

TV. 

Em 2006, depois da Copa do Mundo da Alemanha, entrei para uma 

escolinha de futebol, que ficava dentro da fábrica da Sadia, hoje Seara/Sadia. 

A música voltou pelo rádio, que ocupava o silencio entre uma pedalada e outra 

entre a minha casa e a fábrica/campo. O que eu escutava? Funk. A música 

brasileira popular era muito lenta e a internacional eu não compreendia. E o 

fator principal: todos os meus colegas de futebol ouviam. 

O rádio perdeu espaço de novo com a popularização do .mp3 e a maior 

capacidade de armazenamento dos celulares (e a maior capacidade das 

pessoas comprarem celulares). Era comum passarmos horas compartilhando 

músicas por bluetooth ou infravermelho, pedindo para A falar com B para me 

passar mais daquele tipo de música. Aqui surge a figura da música 

internacional, a eletrônica, mas o funk ainda reinava bem caracterizado pela 

“Furacão 2000” e os “proibidões”. 

Em 2009 fui obrigado, por razões médicas, a parar com o futebol (e 

qualquer outra prática esportiva que não fosse nadar, e eu fui fazer natação) e 

aí a música invadiu completamente a minha vida. Com a morte de Michael 

Jackson no mesmo ano, só se falava dele, só se tocava ele. Assim Michael 

Jackson foi a minha primeira obsessão musical, a ponto de querer imitar seus 

passos (um desastre obviamente) com a ajuda do primeiro computador em 

casa munido da internet discada. Essa fase MJ começou a declinar, apesar da 

troca de escola no meio desse turbilhão de acontecimentos, não mudei meu 

gosto por adequação social. Em 2011 eu configurava um consumidor médio de 

música dentro da minha faixa etária. Uns rocks, principalmente com Guns N 

Roses, umas músicas pop, protagonizado pelo Black Eyed Peas e o que fazia 

sucesso e me agradava na época. A figura do funk desapareceu. 

Vivi assim até o final de 2012, onde surge a banda larga em minha 

residência, um mundo (veloz) se abre para mim. Mais opções de músicas, é 

verdade, mas o Youtube domina tudo junto com a paixão antiga pelos games. 
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Youtube, música e filmes, esse era o ranking que eu consumia até o final de 

2014. O final de 2014 é marcante porque assino o serviço de streaming de 

músicas Spotify. Parecia que todas as músicas do mundo estavam ali e eu 

conheci o que sempre preferi: os álbuns. Os álbuns são a pintura completa, o 

modo como o artista quer que os ouvintes desfrutem da sua obra (quero fazer 

uma ressalva a turma do violão da escola no ensino médio que só tocava 

Legião Urbana, e me traumatizaram com a banda, que é incrível, mas só pude 

aproveitar posteriormente). Com esse arranjo não parecia que a música iria 

ocupar mais, majoritariamente, a minha vida. Não foi o que aconteceu, em 

maio de 2015 a UFF entra em greve e eu volto para Duque de Caxias. Nesse 

momento “Vozes” e os Engenheiros já estavam instalados na minha vida e 

aqui entra a literatura. Indagava ao ver o nome A Revolta dos Dândis (1987) 

com “o que diabos significa Dândi?”. Fui procurar a resposta e dei de cara com 

Albert Camus, o “absurdo”, o “existencialismo” e toda essa galera francesa. 

Camus me fascinou tanto que um dia fui a Biblioteca Parque Estadual, pertinho 

da Central do Brasil, lugar corriqueiro que liga o Centro aos bairros da Zona 

Norte e Oeste e também aos municípios da Baixada Fluminense do Rio de 

Janeiro, a procura de seu livro mais famoso, O Estrangeiro, livro que era o 

indicado para os “iniciantes”. Fui arrebatado por Meursault e sua história e um 

desabamento do meu mundo ocorreu. Hoje entendo que a vida é perder 

certezas também, porém naquele momento tinha de reconstruir o meu conjunto 

de “certezas”, sem a UFF, tive o tempo para mergulhar de cabeça nas músicas 

dos Engenheiros e nos escritos de Camus. 

A greve acabou, em outubro de 2015, e eu era outro, o ceticismo 

adquirido na época de Youtube com os belíssimos vídeos de Carl Sagan, por 

exemplo, se juntaram a angústia dos Engenheiros e ao absurdo de Camus. 

Assim fui até 2017 quando pedi a mudança de localidade para Niterói. 

Um pouco farto da angústia e do absurdo de existir, 2017 foi o ano 

cinematográfico. Cheguei a frequentar o festival de cinema do Rio de Janeiro, 

conhecer cinemas e, como paranoico estudante de geografia e morador da 

baixada fluminense, o sentimento de que aqueles espaços não eram pra mim 

foi evidente instantaneamente. Mas não deixei de frequentar por isso, porém a 
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questão financeira apertou e os mais de 70 filmes que assisti em 2017 foram 

em casa. Dá sala de cinema, o filme mais marcante foi Yonlu, com seu tema 

espinhoso sobre o suicídio de um jovem, onde o protagonista do filme estava 

na fileira abaixo da minha na sala de cinema. Dos filmes assistidos em casa 

Manchester by the Sea sobre um tio depressivo que se vê obrigado a cuidar do 

sobrinho. Que fique o registro e a indicação a assistir estes belos filmes. 

2018 foi o ano dos livros, enjoado da 7ª arte, todavia com Engenheiros 

sempre ali, sendo a banda mais escutada desde 2015, e que também foi de 

2017, 2018, contabilizei mais de 50 obras, de mangás, romances a ensaios 

filosóficos, lidas no ano da Copa do Mundo da Rússia. Já em 2019 foi o ano do 

nada. Na verdade, foi o ano da UFF, tudo é secundário na angústia de se 

formar e ver essa jornada tão penosa encerrada. 

Esse primeiro tópico deveria ser a introdução, mas confesso que me 

deixei levar e virou uma história da arte da minha vida. Não achei ruim, pelo 

contrário, porém como manda o protocolo... Estava na entrada do prédio 

Geociências conversando com a professora Ana Giordani sobre o presente 

“futuro” trabalho, no final de 2018, e tinha que decidir entre cinema, literatura e 

música. Amo as três artes, mas a música foi por maior parte do tempo o plano 

de fundo da minha vida, esteve presente nos momentos mais críticos, nos mais 

marcantes e de reviravoltas. Sobre a banda não havia a menor dúvida, era 

Engenheiros do Hawaii. Sinto como se eu devesse algo a essa banda e este 

trabalho é minha forma de retribuir a tudo que o grupo liderado por Humberto 

Gessinger fez por mim. 

As músicas foram escolhidas, por eu já conhecer a discografia, de 

modo fácil. Uma seleção de possíveis escolhas e depois a escolha final. O 

motivo são as letras que eu mais me sinto à vontade para discorrer sobre e 

aliar a geografia a isso. 

Após essa não tão breve apresentação do autor, mas já com algumas 

dicas sobre força motriz deste trabalho de conclusão de curso. Trato agora do 

contexto deste trabalho.  
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Há muitas formas de se fazer geografia. Há muitos campos na 

geografia. Com 22 anos de vida inteiros vividos na cidade, a minha existência 

só começou a fazer sentido através da música. Assim como a “minha” 

geografia. Não há outra opção. Já caminhei por três projetos de 

desenvolvimento acadêmico ao longo da graduação. Depois dessas 

experiencias senti que a “minha” geografia não estava ali. No último ano da 

graduação, descobri que a minha geografia estava na música. 

A questão é, como encaixar geografia e música?  A UFF não possui 

sequer a disciplina de Geografia Cultural. Os trabalhos não são extensos e a 

maioria focados na educação. E uma grande parte dos trabalhos que envolvem 

a música não estão na geografia. Por que um registro sonoro rico, no sentido 

histórico-geográfico, é tão “deixado de lado” na geografia? Os vazios me 

levaram até aqui, me fizeram questionar se é um tema realmente relevante. 

Então com a inspiração da minha banda preferida questiono se há geografia 

nos Engenheiros do Hawaii? 

Com o objetivo definido pela teimosia e pelo vazio, se há geografia nos 

Engenheiros do Hawaii, a banda era uma escolha óbvia. A minha banda 

preferida, que me acompanhou neste ciclo da graduação (e o patinho feio do 

rock nacional).  

Com o objetivo especifico constituiu em analisar a discografia da banda 

do início, bem do início mesmo, de 1986 a 1992. Paro no ano de 1992 porque 

as coisas ficam mais obscuras com a banda, se desmanchando e se 

remontando. Nesse período a banda lançou 6 álbuns, no auge da produção 

criativa e o auge do caos no Brasil devido ao seu período de redemocratização, 

Collor... Então numa situação dessa, as correlações devem existir (?) e a 

geografia e música devem dialogar. 

Temos outro objetivo especifico que é olhar ainda mais para a música, 

para além dos álbuns. As letras. A geografia está explicitada ali? 

O texto encontra-se organizado primeiramente com uma pequena 

abordagem sobre os Engenheiros do Hawaii. Posteriormente é comentado 
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sobre o surgimento da banda (1985) até o ano de 1992. Em seguida há um 

pequeno esforço sobre a ideia de geografia e música para assim entrar na 

análise de três músicas, escolhidas pelo autor por acreditar que essas evocam 

mais o “pensar geográfico”. Por fim há as considerações finais. 
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2 Os Engenheiros do Hawaii 

Os Engenheiros do Hawaii foram uma banda gaúcha de rock, com 

atividade entre os anos de 1985 a 2008, mas com uma grande variação de 

gêneros e subgêneros do rock (e de integrantes), muito em função das 

variadas influências da banda catalisadas pelos seus integrantes e seu líder 

Humberto Gessinger. 

Pretendo elaborar uma linha do tempo da banda, através de seus 

discos e acontecimentos mais relevantes, como a mudança de Porto Alegre 

para o Rio de Janeiro, dentre outros eventos, como a conjuntura brasileira da 

época. 

Imagem 1: A formação “clássica” – Gessinger ao centro, Licks a esquerda e Maltz a direita 

 
Fonte: Revista Bizz - 1991 
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2.1 A cena gaúcha e a banda de uma noite só 

A maior parte dos 130 mil compradores de “Longe Demais das 

Capitais”, o primeiro álbum de estúdio da banda, dos Engenheiros, era de 

Porto Alegre. A ideia de que o Brasil começasse a se organizar em “cenas” 

locais intercomunicantes e autossustentáveis foi uma das apostas de Tadeu 

Valério, olheiro da Bertelsmann Music Group,  divisão 

da empresa alemã Bertelsmann - BMG, quando contratou as primeiras cinco 

bandas, TNT, De Falla, Engenheiros do Hawaii, Garotos da Rua e Os 

Replicantes. E depois uma sexta, o Nenhum de Nós (ALEXANDRE, 2013). 

Havia um frágil projeto do Mini LP (disco de vinil ou ainda Long Play) 

que fracassou por ser vendido a preço de LP (no caso preço de LP “grande”, 

completo) pela maioria “mal-intencionada” dos lojistas (ALEXANDRE, 2013). O 

grande acontecimento da indústria fonográfica em direção ao rock brasileiro foi 

a criação do selo Plug, da BMG. A ideia era repetir no Brasil a fórmula que 

havia dado certo nos Estados Unidos, ou seja, descentralizar a direção artística 

das gravadoras multinacionais, criando células menores, mais ágeis, com 

independência estética e divulgação segmentada, quase como um selo 

independente dentro de uma grande gravadora. O projeto surgiu durante o 

festival Porto Alegre Sul Concert, em outubro de 1985, quando o olheiro da 

BMG Tadeu Valério contratou diversos grupos como citados no parágrafo 

acima (ALEXANDRE, 2013). 

Depois de Brasília — de onde havia surgido Legião Urbana, Capital 

Inicial e Plebe Rude —, as atenções do mercado se voltaram para Porto 

Alegre. A “cena gaúcha” não era exatamente uma novidade. Desde os anos 60, 

a região já havia contribuído com o cenário musical nacional na Jovem Guarda 

(Os Brasas de Wanderley Cardoso e Os Cleans), na Tropicália (com o 

Liverpool), na MPB (Elis Regina), no rock setentista (Bixo da Seda, surgido das 

entranhas do Liverpool) e no rock rural (Almôndegas, Hermes Aquino) 

(ALEXANDRE, 2013).  
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No final dos anos 70, a disco music transformou o Bixo da Seda na 

banda de acompanhamento das Frenéticas, reduziu os Almôndegas à sua 

dupla de frente, Kleiton & Kledir e, como em todo o Brasil, varreu o rock para 

debaixo do tapete. A música pop porto-alegrense se viu encolhida em uma 

quadra de batalhadores do virtuosismo, os grupos Cheiro de Vida, Raiz de 

Pedra, Voo Livre e Taranatiriça, basicamente instrumentais, sendo uma tônica 

na música brasileira como um todo. 

Correndo por fora, os cavaleiros solitários Júlio Reny e Nei Lisboa. Já 
em “Não chores Lola”, grande hit regional de Reny, de 1982, a 
combinação de agressividade estética, melodias pop-chiclete, letras 
românticas e esquisitices instrumentais revelavam a gênese do que 
seria o rock gaúcho. O maior divulgador do rock sulista de então era 
Ricardo Barão, locutor do horário noturno da Bandeirantes FM. Foi 
Barão que lançou o instrumental “Reverber próprio”, do Taranatiriça, 
que acabou se transformando em tema de abertura do programa 
jovem Pra Começo de Conversa, apresentado pelo jornalista Cunha 
Jr. na TVE gaúcha (ALEXANDRE, 2013, p.274). 

Contaminados pela new wave, Carlos Eduardo Miranda e Flu 

(tecladista e baixista do Taranatiriça, respectivamente) abandonaram o grupo à 

deriva do hard rock e montaram Urubu Rei com as atrizes Patsy Cecato, 

Luciene Adami e Lila Vieira fazendo as vezes de vocalistas (ALEXANDRE, 

2013). O grupo misturava pós-punk, new wave, vanguarda paulistana e 

performances da companhia teatral Balaio de Gato. O Urubu Rei chegou a 

emplacar alguns sucessos na Rádio Ipanema (o novo nome da velha 

Bandeirantes FM) (ALEXANDRE, 2013). 

Miranda percebeu que sem um “movimento” seria muito mais difícil se 

estabelecer. Partiu convencendo seus amigos a montar novas bandas, se 

desdobrando, muitas vezes, em outras formações. Com Jimi Joe, inventou o 

Atahualpa Y Us Panquis; convenceu um adolescente de Foz do Iguaçu, Edu K, 

a se infiltrar na movimentação com sua banda new romantic o Fluxo; 

reaproximou-se do cineasta Carlos Gerbase e do ex-hippie Wander Wildner 

quando soube que a dupla havia criado um grupo punk, Os Replicantes; 

também agregados foram os grupos TNT (de rockabilly tosco e letras 

pornográficas cantadas por garotos de 15 anos) e Prisão de Ventre 

(ALEXANDRE, 2013). 
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Nisso começaram a surgir bandas contra essa ‘panelinha’, como os 

Engenheiros do Hawaii”, lembra Miranda (LUCCHESE, 2016). “O legal de 

armar um movimento como o que fizemos é que mesmo as forças contrárias 

acabam somando” (LUCCHESE, 2016). Miranda lembra ainda que 

Os Engenheiros eram os caras que não se sentiam representados 
pelo que nós éramos. A gente era uns puta duns porra-louca 
dementes retardados, e eles eram uns caras não exatamente 
normais, mas mais caseiros, mais de um outro mundo. E quando 
ninguém te representa, o que tu faz? Monta tua banda e tu mesmo te 
representa! E foi o que eles fizeram, e é o que eu acho do caralho 
neles. Foram sempre quem eles eram de verdade, mesmo contra a 
compreensão de todo mundo (LUCCHESE, 2016, p. 24).  

O circuito se tornou bem ajustado, partindo de produções 

independentes (como o EP sem nome que lançou Os Replicantes), passando 

por shows coletivos organizados pelos próprios músicos, grandes festivais 

como o Rock Unificado ou o Rock Sul Concert (ALEXANDRE, 2013). Novos 

bares e danceterias, como o Ocidente e B’52, e teatros, como o Opinião e o 

Araújo Vianna, abriam suas portas para a nova cena musical (ALEXANDRE, 

2013).  

Imagem 2: Pitz, Maltz e Gessinger 

 
Fonte: GaúchaZH  

Para que esse barulho todo chegasse aos ouvidos de Tadeu Valério, 

foi só uma questão de tempo. Lançada em 1985, Rock Grande do Sul era, de 
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fato, um bom panorama do que se fazia nas terras de Leonel Brizola 

(ALEXANDRE, 2013).  

Imagem 3: Rock Grande do Sul (1985) - Capa e Contracapa

 
Fonte: Spotify 

Foram Os Replicantes um dos maiores responsáveis pela solidificação 

do circuito de shows pelo interior do Rio Grande do Sul, que permitia que 

bandas locais, mesmo sem sucesso nacional, sobrevivessem dignamente em 

seu próprio estado (ALEXANDRE, 2013). Mas quem transformou esse 

isolamento em canção foram os Engenheiros do Hawaii, que batizaram seu 

primeiro LP com o tema Longe Demais das Capitais (1986). 

Em 11 de janeiro de 1985, no mesmo dia da abertura da primeira 

edição do Rock in Rio, Humberto Gessinger subia ao palco do auditório da 

Faculdade de Arquitetura da UFRGS de estilo New Wave e bombacha, ao lado 

de Carlos Stain na guitarra base, Marcelo Pitz no baixo e Carlos Maltz na 

bateria para o primeiro show de uma banda que tinha nascido para durar uma 

noite só. Era para ter se chamado Frumelo & Os Sete Belos, nome sugerido 

por Gessinger, mas ninguém gostou, então os integrantes da banda resolveram 

fazer uma brincadeira com os estudantes de Engenharia e os surfistas que 

frequentavam o bar da Arquitetura, para paquerar as garotas, que estava a 

pelo menos 100 quilômetros do mar (LUCCHESE, 2016). 
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Imagem 4: Gessinger e Pitz em 11/01/1985 no auditório da Arquitetura da UFRGS 

 
Fonte:GaúchaZH 

Destacando mais um pouco o nome da banda, mistério para muitos até 

os dias atuais, a letra de Engenheiros do Hawaii, a Canção, que esteve no 

repertório do primeiro show, demonstrava o baixo prestígio que os alunos 

“intrusos” tinham diante de Gessinger e sua turma.  

“Eles odeiam Albert Camus / Eles só querem ler gibi” eram alguns 
dos depreciativos versos da canção, que ainda qualificava os rapazes 
de “Beach Boys de Tramandaí”, ou seja, jovens que queriam se vestir 
e agir como surfistas americanos em uma praia de terceiro mundo 
com ondas baixas e sem qualquer glamour. O fato de transformar a 
brincadeira em nome para o grupo acabou jogando outra camada de 
significado sobre a canção e sobre a própria postura da banda. A 
crítica aos futuros engenheiros que iam até o bar da Arquitetura 
também ganhava um estranho tom de homenagem, na medida em 
que a própria banda assumia a identidade deles (LUCCHESE, 2016, 
p. 35). 

 Neste contexto, a cena new wave e pós-punk, sob a figura central de 

Miranda, costumavam se encontrar pelo Bom Fim, principalmente no bar 

Ocidente. Já os amantes do heavy, também tinham seus redutos, entre eles a 

Disco Voador e a MegaForce, loja que ficava na Galeria Independência 

(LUCCHESE, 2016). E outro grupo também tinha destaque: hippies de cabelos 

compridos e sandálias de couro que não abandonavam discos de classic rock, 
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progressivo e MPB e andavam pela Esquina Maldita e outros pontos do Bom 

Fim (LUCCHESE, 2016). No meio dessa mistura, era de se esperar que os 

Engenheiros do Hawaii se aliassem a alguma dessas tribos para sobreviver. 

Não foi o que aconteceu. Convictos pela força da inexperiência da 

juventude, referiam-se de maneira jocosa à nova cena que tocava no Bom Fim 

como “Sindicato do Ocidente”. E não foram poucas as entrevistas nas quais 

Gessinger e Maltz afirmaram não querer fazer parte de nenhum “sindicato”. 

A dupla, Gessinger e Maltz, ainda afirmava que “não éramos brothers 

de ninguém, nem de nós mesmos. Éramos completamente outsiders” 

(LUCCHESE, 2016). Os Engenheiros eram essencialmente de fora do meio. 

Todo mundo ali se conhecia e frequentava os mesmos lugares, menos eles. 

Eram estranhos no ninho, longe dos demais. 

	  



14	
	

	
	

2.2 Longe Demais Das Capitais - 1986 

Agora, olhando em retrospectiva fica evidente o caminho trilhado pelos 

Engenheiros para o primeiro álbum, seu nome e suas músicas, como também 

a saída de Stain, não tão bem explicada. Estranhos de si mesmos. 

Com relativo sucesso do LP coletivo, e nos singles que tocavam nas 

rádios, e nas TV’s, como Toda Forma de Poder, incluída na trilha sonora da 

novela Hipertensão, da Rede Globo, e Segurança, presente na trilha sonora da 

telenovela Corpo Santo, da Rede Manchete, a chegada do álbum Longe 

Demais Das Capitais às lojas, em outubro de 1986 com certa relevância era 

inevitável. 

As tentativas de “encaixamento” para os Engenheiros no seu processo 

de afirmação dentro do cenário musical gaúcho e nacional não faltaram, desde 

“ska existencialista”, “darks de branco”, “representantes terceiro-mundistas da 

no-future generation” ou até simples “tocadores que falam da sua aldeia”. 

Os Paralamas do Sucesso que vieram do frio, o trio porto-alegrense, 

realmente tinham influências do Ska, visto que o baixo é o que dá esse tom as 

músicas e Pitz era um declarado admirador do gênero musical oriundo, 

principalmente, da Jamaica. 

Um pequeno adendo, o Ska é um gênero musical que teve a sua 

origem na Jamaica no final da década de 1950, combinando elementos 

caribenhos como o mento e o calipso e estadunidenses como o jazz, jump 

blues e rhythm and blues. 

O álbum Longe Demais das Capitais (1986) ainda conta com 

influências e referências de diferentes artistas e autores, como John Donne, 

Ernest Hemingway e Umberto Eco. Efetivamente na base da musicalidade, 

estavam duas matrizes aparentemente opostas, mas que se complementavam: 

a canção e o punk. Apesar de Gessinger disparar farpas contra o movimento 

punk em entrevistas dos anos 1980, como o punk virou suco. Contudo 

deixavam claro que o movimento punk foi fundamental para o grupo. Tudo era 
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uma questão de processar as influências de modo diferente e deixar o ego 

adolescente de lado.  

Imagem 5: Longe Demais Das Capitas - 1986

 
Fonte: Spotify 

Os punks eram o poder, o status quo, o mainstream. Por incrível que 

pareça, criticar (o punk) era a maneira da banda ir contra o que estava na 

moda. A agenda da época era romper com tudo que fosse MPB, ser punk a 

qualquer custo – explica Gessinger, mas, ao mesmo tempo que os 

Engenheiros não se interessavam pelo simplismo da música punk, a banda só 

pode florescer por conta dele (o punk). Gessinger relata que “eu não poderia 

ser um músico dos anos 1970 com minha precariedade técnica, mas o punk 

abriu as portas para essa possibilidade’’ (LUCCHESE, 2016). 
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2.3 A Revolta Dos Dândis – 1987 

Aqui cabe uma discussão antes de abordar o álbum em questão sobre 

as rádios e a sua decadência, sendo o marco a multiplicação de concessões de 

FMs promovida por José Sarney e seu ministro Antônio Carlos Magalhães em 

1987. Com a proliferação de emissoras, em sua maioria incompetentemente 

administradas, surgiu a brecha para o fortalecimento das redes de rádio dali 

alguns anos. Ou seja, uma FM deficitária no interior do Mato Grosso, 

administrada por algum compadre político, tornava-se retransmissora de uma 

rede nacional; recebia programação via satélite e não tinha de se preocupar 

com funcionários, contatos comerciais e com o detalhe mais maçante, a 

música. Tal formato concentrou tanto poder na mão de tão poucas pessoas 

que praticamente extinguiu a direção artística em sua encarnação mais 

romântica — a do especialista em música, que ouve todos os discos e 

seleciona quais as faixas que entrarão na programação (ALEXANDRE, 2013). 

A partir de então, a rádio manteve-se impassível, esperando a “ação 

promocional” das gravadoras, que recebe até nota fiscal por seu “anúncio”, 

tudo oficializado. 

Pior do que o estreitamento artístico, o que vitimou qualquer 

movimentação de renovação nas rádios foi a institucionalização do jabaculê, ou 

seja  

O jabá é aquele mecanismo de corrupção com o qual a gravadora 
garante que seu novo produto vá ser executado em determinada 
emissora — na esperança de que a massificação gere a familiaridade 
no ouvinte e que a familiaridade gere pedidos à rádio — revertendo, 
no final do ciclo, em vendas de discos suficientes para pagar todo o 
investimento. (ALEXANDRE, 2013, p.375).  

“O jabá existe desde que eu me conheço por gente”, confirma Nelson 
Motta, no circuito pop desde o início dos anos 60, só que era mais 
romântico. Antes havia o suborno, agora há o jabá institucional, para 
a rádio. Nos Estados Unidos, os caras (funcionários das emissoras) 
ganhavam viagens, jantares. Depois passaram a ganhar drogas, 
carros, mulheres. Agora é jatinho, putas de Las Vegas, fim de 
semana no Havaí. No Brasil é mais pobre, então ganha-se panela de 
pressão e brindes para sortear” (ALEXANDRE, 2013, p.375-376) 
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A coisa chegou a tal ponto que muitas rádios extinguiram o 

departamento comercial, vivem apenas do jabá enviado pelas gravadoras. 

Isso configurou-se a monocultura da música, como uma espécie de 

plantation, ou de um estilo musical, e a tentativa de comparações a “torto e a 

direito” dos Engenheiros com outra banda é o começo da incapacidade das 

rádios com a ânsia de fazer algo “bombar” visto as recompensas financeiras 

previamente obtidas. Há ainda o fator trilha de novela no começo da carreira do 

Engenheiros, outra fonte de divulgação massiva das músicas. Mas toda essa 

conjuntura do plantation da música era incipiente, tendo em vista a limitação 

técnica e de alcance. Hoje, suspeito, que seja o padrão da indústria musical. 

Agora sim, um dos principais álbuns, senão o principal álbum dos 

Engenheiros do Hawaii, A Revolta dos Dândis (1987) foi moldado antes de 

existir musicalmente. A saída do então baixista Marcelo Pitz, de forma 

conturbada e com versões contraditórias e o posterior silêncio de Pitz com a 

imprensa fizeram girar em torno de sua saída uma série de rumores para 

explicá-la. Estranhos de si mesmo, o grupo seguiu viagem.  

Os ensaios para a gravação do disco A Revolta dos Dândis (1987) não 

estavam rendendo como o esperado. Com a saída de Marcelo Pitz, abriu-se a 

possibilidade de chamar para o grupo um músico de excelência técnica 

superior no Rio Grande do Sul, com conhecimento e sensibilidade para inserir 

novos timbres no trabalho dos Engenheiros do Hawaii e trafegar por diferentes 

gêneros musicais. Augusto Licks, produtor e músico freelancer, conhecido 

também pela parceria musical com Nei Lisboa, foi o escolhido. 

De um lado, pessoas próximas da banda alertavam que o 

perfeccionismo pelo qual o músico era conhecido poderia se tornar um 

problema, afinal os dois rapazes eram muito mais primários tecnicamente e 

rapidamente poderiam ficar impacientes com a determinação de Licks em tirar 

o som exato que buscava de seu instrumento, por mais tempo que isso lhe 

custasse. Além disso, o novo integrante não era conhecido como um músico de 

rock. Ao contrário, era mais identificado por harmonias delicadas do que por 
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riffs distorcidos. Gessinger, no entanto, estava determinado em ter Licks por 

perto. A ideia era dar uma “abrida” no som (LUCCHESE, 2016).  

Augustinho tocava também teclado, coisa que Gessinger só foi fazer 

mais tarde. O líder do grupo parecia estar mesmo cansado de ser taxado como 

vocalista de uma banda de Ska, ou pior, de uma versão gaúcha dos Paralamas 

do Sucesso – até mesmo o material de divulgação da RCA apresentou 

algumas vezes a banda como “Os Paralamas do Sul”. 

Gessinger ainda conta que 

Confesso que isso me enchia um pouco o saco... Uma vez, em uma 
entrevista, chegaram a me perguntar se meu nome era mesmo 
Humberto, ou se eu o havia escolhido apenas para imitar Herbert 
(Herbert Vianna, guitarrista, vocalista e letrista d’Os Paralamas do 
Sucesso) (LUCCHESE, 2016, p.103). 

 

“Não tem como dar certo” era também uma das frases mais ouvidas 

em relação à entrada de Augustinho Licks nos Engenheiros do Hawaii. Os fãs 

de MPG eram implacáveis em afirmar que o guitarrista era areia demais para o 

caminhãozinho daqueles dois jovens arrogantes que, antes de subir no palco, 

se preocupavam mais em ter o corte de cabelo certo do que em passar o som.  

De sandálias de couro e violão a tiracolo, Augusto já havia viajado pelo 

país de carona com amigos, no melhor espírito do mochileiro hippie da época, 

enquanto Gessinger e Maltz eram vistos por parte dessa geração como dois 

meninos superprotegidos que alcançaram repentinamente a fama 

(LUCCHESE, 2016). 

No entanto, o caminho do Ska não foi deixado para evitar 

comparações, e sim pelo desejo de fazer algo mais próximo das referências 

das quais gostavam e também pela ausência da influência de Pitz no baixo, 

que dita muito o tom, o ritmo para que uma música tenha a “cara” de um Ska. 
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Imagem 6: A Revolta Dos Dândis - 1987 

 
Fonte: Spotify 

 

O nome do álbum deve gerar curiosidade em quem lê e escuta A 

Revolta Dos Dândis. O que isso quer dizer? Primeiro que o nome, segundo 

“lendas” foi uma escolha “meio aleatória” conjunta de Gessinger e Maltz. Por 

conseguinte, segundo o próprio Camus  

O Dândi cria a sua própria unidade por meios estéticos. Mas trata-se 
de uma estética da singularidade e da negação. “Viver e morrer 
diante de um espelho’, esse era, segundo Baudelaire, o lema do 
Dândi. Ele é, na verdade, coerente. O Dândi, por sua função, é 
sempre um opositor. Ele só se mantém no desafio. Até então, a 
criatura recebia sua coerência do criador. A partir do momento em 
que consagra sua ruptura com ele, ei-la entregue aos instantes, aos 
dias que passam, à sensibilidade dispersa. É preciso, portanto, que 
ela se reafirme. O Dândi forja uma unidade pela própria força da 
recusa. Disperso, na qualidade de pessoa privada de regra, ele será 
coerente como personagem. Mas um personagem pressupõe um 
público; o Dândi só pode desempenhar um papel quando se opõe. 
Ele só pode assegurar-se de sua própria existência reencontrando-a 
no rosto dos outros. Os outros são o seu espelho. Espelho logo 
ofuscado, é bem verdade, pois a capacidade de atenção humana é 
limitada. Ela deve ser sempre despertada, incitada pela provocação. 
O Dândi, portanto, é sempre obrigado a impressionar Sua vocação de 
Dândi está na singularidade, seu aperfeiçoamento no excesso. 
Sempre em ruptura, sempre à margem das coisas, ele obriga os 
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outros a criarem-no, enquanto nega os seus valores. Ele 
desempenha a sua vida por incapaz de vivê-la. Desempenha-a até a 
morte, exceto nos momentos em que fica só e sem um espelho. Para 
o Dândi, ser só quer dizer não ser nada (CAMUS, 2018, p. 76-77). 

Por fim de subcapítulo, mais sobre o Dândi e a sua relação com o 

romantismo, na visão de Camus 

O romantismo demonstra efetivamente que a revolta está associada 
ao dandismo: um de seus rumos é o parecer. Em suas formas 
convencionais, o dandismo confessa a nostalgia de uma moral. Não é 
mais do que a honra reduzida a código de honra. Ao mesmo tempo, 
porém, ele inaugura uma estética ainda vitoriosa em nosso mundo, a 
dos criadores solitários, rivais obstinados do Deus que condenam. A 
partir do romantismo, a tarefa do artista não será mais unicamente a 
de criar um mundo, nem de exaltar a beleza por si só, mas também a 
de definir uma atitude. O artista torna-se modelo, apresenta-se como 
exemplo: a arte é a sua moral. Com ele, começa a era dos diretores 
de consciência. Quando os dândis não se matam uns aos outros ou 
ficam loucos, fazem carreira e posam para a posteridade (CAMUS, 
2018, p. 78-79).  



21	
	

	
	

2.4 Ouça O Que Eu Digo: Não Ouça Ninguém - 1988 

Os Engenheiros não estavam indo muito bem, assim como as demais 

bandas do rock brasileiro de um certo modo. Em 1988 o Brasil sentia o refluxo 

do plano cruzado, depois de um breve período de euforia política e econômica, 

que ajudou também a impulsionar as vendas do Longe Demais Das Capitais 

(1986). Além dos fatores já citados, A Revolta Dos Dândis (1987) também 

enfrentava um circuito de shows no qual o rock já não era novidade. Haviam se 

passado apenas três anos desde o primeiro Rock In Rio, marco para a criação 

de uma nova onda de bandas no país, mas que logo passaram a saturar rádios 

e palcos. Guitarras elétricas e distorções já não estavam mais em alta. O disco 

que os Engenheiros do Hawaii há pouco tinham lançado também demorou para 

cair no gosto do público assim como o anterior. 

O Ouça O Que Eu Digo: Não Ouça Ninguém (1988) tem a mesma 

formação, foi gravado no mesmo estúdio e tem o mesmo formato do anterior, A 

Revolta Dos Dândis. Uma comparação entre os dois álbuns deixa aparente o 

desejo de demonstrar continuidade no trabalho da banda, perceptível logo de 

cara nas capas dos álbuns: cores únicas e uniformes e as engrenagens com 

seus simbolismos dentro, mas o terceiro disco dos Engenheiros do Hawaii 

também expõe rompimentos com a trajetória que vinha sendo construída, 

expondo o trio em um momento de transição.  

Uma mudança importante fica bem clara na ficha técnica: ao invés de 
Reinaldo Barriga, quem esteve na produção foi Luiz Carlos Maluly – o 
mesmo que teve que sair no meio do projeto Rock Grande do Sul, 
catapultado pelo sucesso do trabalho que havia feito com o RPM 
(LUCCHESE, 2016, p.106). 

Além disso, teclados e recursos de som incidentais, como tiros, sirenes 

e vozes começam a dar as caras, elementos que ficarão cada vez mais 

presentes nos próximos discos. A possibilidade de trabalhar com um produtor 

de grande status e a utilização, ainda que tímida, de mais recursos 

tecnológicos demonstra que os Engenheiros estavam perdendo o medo e 

começavam a usufruir com mais tranquilidade dos recursos dispostos pela 

gravadora. Depois de acabadas as gravações, o grupo passou a morar no Rio, 
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e finalmente encarou os estúdios cariocas, justamente aqueles que tentavam 

evitar com receio de que a proximidade com a sede da empresa possibilitasse 

interferência da produtora sobre as suas gravações. 

Imagem 7: Ouça O Que Eu Digo: Não Ouça Ninguém - 1988 

 
Fonte: Spotify 

Ouça O Que Eu Digo: Não Ouça Ninguém (1988) também quebrou de 

vez o silêncio que grande parte da imprensa nacional fazia sobre os 

Engenheiros do Hawaii. Os gaúchos que afirmavam ter uma carreira suicida já 

tinham vida relativamente longa no mundo instável da música: chegavam ao 

terceiro disco, lotando casas por todo o país. Além disso, estavam se mudando 

para o Rio de Janeiro, trilhando de uma vez por todas o status de uma banda 

nacional. Já não era mais possível receber seus discos com silêncio, notinhas 

tímidas ou entrevistas na véspera de shows (LUCCHESE, 2016). 

Foi neste momento que as críticas mais duras começaram a aparecer 

como em dezembro de 1988, uma crítica da Folha de S. Paulo – a mesma que 

já havia errado duas vezes o título de A Revolta dos Dândis (1987) – começou 

com a frase  
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“Os Engenheiros do Hawaii continuam sendo o grupo que todos – em 
especial, os gaúchos – adoram odiar”. Entre os desafetos citados, 
estão DeFalla e TNT, dos quais o crítico pergunta a opinião do grupo, 
que não fez média: “não falamos inglês”, afirmaram sobre os 
primeiros; e “superlegal para menores de 12 anos, como a Xuxa”, 
disseram dos segundos. Assinada por André Forastieri, a resenha 
conceitua o disco como mais uma experiência de “existencialismo 
juvenil” e afirma que a capa de Ouça... repete o formato de Revolta..., 
algo assumido pela banda com “descaramento característico”. 
(LUCCHESE, 2016, p.123). 

Mais irreal foi a crítica da revista Bizz, que chegou a pedir o suicídio 

ritual dos Engenheiros. Para o crítico Arthur Couto Duarte, o disco mergulhou  

“de cabeça na redundância”, desde “o ‘remake’ da arte usada na 
capa de A Revolta dos Dândis até as citações aparentemente blasés 
de suas próprias composições”. Na resenha, o trio é acusado de 
“pilhar” Clube da Esquina, Roberto Carlos e Pink Floyd. “Em tempos 
adversos, o harakiri ritual chegou a ser aventado pela banda. Agora, 
com o time ganhando, é hora de recolocar a questão” (LUCCHESE, 
2016, p.123). 

Mas nem só pedradas recebeu o terceiro disco do grupo. Em 12 de 

dezembro, O Globo publicou a resenha “Que o Hawaii seja aqui”, na qual o 

jornalista Carlos Albuquerque comparava a banda com um fusquinha: não era 

“envenenada” ou “cheio de luzinhas”, mas “confiável e segura”, capaz de “ir 

longe” (LUCCHESE, 2016). A comparação apontava que não se deveria cobrar 

“mod(ern)ismos” da banda, pois seria o mesmo que colocar o capô de um 

Mercedes-Benz num carro popular, ou seja, ficaria “feio e descombinado”. Era 

explorando suas limitações que a banda seguia seu caminho. Mais efusiva era 

a gaúcha Zero Hora, que parecia comemorar cada passo que os porto-

alegrenses davam nas grandes capitais. “Engenheiros do Hawaii: o terceiro e o 

melhor” era o título da resenha de 27 de janeiro de 1989. Segundo o texto, sem 

assinatura, “agora sim a banda demonstra com firmeza não ser apenas mais 

uma entre tantos acidentes do rock brasileiro. O disco é definido, o grupo tem 

personalidade. Mas, saudavelmente, não parece muito preocupado com isso 

(LUCCHESE, 2016). 

	  



24	
	

	
	

2.5 Alivio Imediato - 1989 

A mudança do Sul para uma área mais central não é apenas simbólica. 

O trio estava mesmo indo de mala e cuia para uma das principais capitais do 

país, o Rio. Lá ficavam a Showbras, escritório que empresariava a banda, e a 

sede da BMG, gravadora que comprou a RCA e que, consequentemente, 

assumiu o contrato com os Engenheiros do Hawaii. 

Até então, a banda fazia questão de afirmar em entrevistas que não 

tinha interesse em sair do Rio Grande do Sul. Acabaram mordendo a língua. O 

discurso de que pouco fazia diferença onde estavam morando passou a ser 

uma constante nas entrevistas com a imprensa, mas a saída de Porto Alegre 

marca de fato uma transformação para o grupo. 

Os Engenheiros do Hawaii passavam de fato por um amadurecimento. 

Não apenas profissional, mas também pessoal. Foi pelo final de 1988 que o 

baterista Carlos Maltz desatou o primeiro casamento. Foi também pouco antes 

da ida para o Rio que Humberto Gessinger conquistou de vez o coração 

daquela que foi sua musa desde o colégio, Adriane Sesti. O casamento foi 

formalizado antes da ida do músico para o Rio. Indo com as famílias para a 

capital fluminense, vinculados a um escritório de produção e a uma equipe 

cada vez mais profissional, o discurso de que os Engenheiros do Hawaii eram 

uma banda suicida, prestes a acabar a qualquer instante, já não fazia mais 

sentido.  

A ingenuidade inaugural fora perdida, como percebeu Carlos Maltz, e o 

grupo precisou encontrar novos significados e posturas para sua trajetória, 

tornando-se cada vez mais autorreferente, sem jamais deixar o espírito crítico 

sobre si mesmo e o contexto no qual está inserido, como é possível perceber 

no próximo álbum de estúdio, O Papa É Pop (1990). A imprensa logo cobrou 

uma explicação da banda, que costumava desdenhar em entrevistas os 

convites para ir morar no centro do país. Gessinger disse que “as pessoas têm 

razão em cobrar da gente e até fico de cara com quem não cobra (uma 
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explicação)”, em entrevista para o jornalista Juarez Fonseca, em matéria 

publicada em maio de 1989 (LUCCHESE, 2016). 

E o líder do grupo tentava explicar (e ao mesmo tempo alfinetando), 

argumentando que  

Não somos ligados a nenhuma panelinha, não representamos o som 
que se faz no Rio Grande do Sul. Em todo lugar que a gente ia, vinha 
aquela manchete de “o rock de bombachas”. E não queríamos 
segurar essa bandeira, ser “a” banda do RS, pois existem muitas 
outras bandas aqui (LUCCHESE, 2016, p.127). 

Gessinger também se queixa da imprensa gaúcha ao dizer que “Nosso 

trabalho estava sendo menosprezado em Porto Alegre, a mídia estava dando 

pouco valor a ele. Tanto é que lá fora davam mais valor” (LUCCHESE, 2016). 

O que remete as velhas rusgas da banda com o cenário musical porto-

alegrense que agora se acentuava com o sucesso “Havaiano” e ia para um 

novo conflito, inevitável com a vantagem que o olhar em perspectiva 

proporciona, com a mídia. 

 A banda defendia que, por mais contraditório que parecesse, a 

mudança de cidade “botou uma lente de aumento na Porto Alegre que havia 

dentro da gente”, já que estar em um novo espaço acentuava as singularidades 

de seu lugar de origem, um obvio que conflito que o convívio de diferentes 

culturas propicia (LUCCHESE, 2016). Ainda na mesma entrevista a Juarez 

Fonseca, Gessinger dizia 

Lá (no Rio), ficamos muito mais porto-alegrense. Porque uma coisa é 
tu seres branco aqui (Porto Alegre), tomar chimarrão aqui. Já ser 
branco no Rio, tomar chimarrão no Rio, é uma coisa muito maior, 
entende? (...) A gente nem tem tido tempo de virar carioca, está 
sempre viajando (LUCCHESE, 2016, p.128). 

Algumas apresentações foram históricas: no ano de 1989, o grupo se 

transformou na primeira banda a lotar, sozinha, o Gigantinho, um dos maiores 

palcos da capital gaúcha; gravou o primeiro disco ao vivo, Alívio Imediato 

(1989); e fez sua primeira excursão para fora do país, na URSS.  
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Quando subiram ao palco do Gigantinho, em 20 de maio de 1989, os 

Engenheiros do Hawaii já estavam munidos dos contrabaixos e guitarras 

Steinberger sem headstock (a mão) que seguiram ostentando até a saída de 

Licks, em 1993. Inspirado pela banda americana ZZ Top e por antigas duplas 

sertanejas brasileiras, Gessinger convenceu o guitarrista para que ambos 

comprassem instrumentos semelhantes, mantendo uma curiosa e inovadora 

unidade, até então, entre as bandas de rock no palco.  

Os Steinberger, no caso "Steinberger" pode ser usado para se referir 

aos próprios instrumentos ou à empresa americana que originalmente os 

produziu, são a materialização da transição (de Licks nos Engenheiros): 

instrumentos novos e baixista e guitarrista com os mesmos. Com a entrada dos 

novos baixos, a presença marcante do Rickenbacker dá lugar a um som mais 

grave e sólido, a âncora para a presença mais firme da guitarra e do teclado de 

Licks.  

Imagem 8: Licks & Gessinger e os instrumentos sem headstock 

 
Fonte: GaúchaZH 

A nova sonoridade foi registrada no álbum Alívio Imediato, gravado ao 

vivo no Canecão, que hoje não “existe mais”, no Rio de Janeiro, nas noites de 

8 e 9 de julho de 1989. Aliás o Canecão foi uma tradicional casa de 

espetáculos localizada em Botafogo, Rio de Janeiro inaugurada em 1967. 

Chegou a ser chamada Canecão Petrobras no início do século XXI, mas o 

contrato de naming rights cessou em 2008, ano do último show, na ocasião de 

Jorge Vercillo. A tradicional casa de shows está fechada desde 2010. 
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Para a gravação de Alívio Imediato (1989) um estúdio da BMG foi 

praticamente desmontado e remontado no local da apresentação para que a 

gravação saísse com a melhor qualidade possível. Isso demonstra a elevada 

moral que eles estavam com a BMG. Não era fácil gravar ao vivo na época, 

então foi a melhor maneira de se fazer. Dificilmente a gravadora repetiu esse 

trabalho todo por alguém. Porém havia motivos para tamanha atenção da 

gravadora (LUCCHESE, 2016). 

Imagem 9: Alívio Imediato - 1989 

 
Fonte: Spotify 

Àquela altura, os Engenheiros do Hawaii já eram apresentados como 

uma das quatro maiores bandas nacionais, feito que a própria revista Bizz, 

apesar de implicar ferrenhamente com os discos do grupo, já havia passado a 

reconhecer. Os Engenheiros se juntaram aos Paralamas, Titãs e Legião no 

chamado primeiro escalão do rock nacional, afirmou o repórter da revista ao 

entrevistar os rapazes em outubro de 1989 (LUCCHESE, 2016). O ranking 

seria baseado em vendas, mas Gessinger prontamente discordou, pois para 

ele “a banda entrou nesse clube fechado não pela vendagem, mas pela 

credibilidade [...], mas até hoje tem gente que não nos entende. Já essas 
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bandas – Titãs, Legião, Paralamas – todo mundo sabe qual é a deles” 

(LUCCHESE, 2016). 

Hoje somos uma banda nacional. A frase estampa a capa da Revista 

Bizz de outubro de 1989. Era a primeira vez que os Engenheiros ocupavam a 

área mais nobre da mais importante revista sobre rock e música popular do 

Brasil.  

No retrato que estampava a publicação, Gessinger saltava em 
direção ao leitor, com seu baixo Steinberger apontando para o alto e 
avante, entre Maltz e Licks. Maltz sorri despreocupadamente, 
enquanto Licks abraça sua guitarra e encara o leitor com seriedade 
por trás da armação dos óculos – o reflexo das luzes sobre as hastes 
do objeto não segue pelas lentes, pois aqueles óculos não tinham 
lentes, sendo um objeto utilizado apenas para sessões de fotos, o 
que demonstra como o guitarrista levava a sério a composição de seu 
visual (e não somente ele) (LUCCHESE, 2016, p.135). 

Imagem 10: Revista Bizz de outubro de 1989 

 
Fonte: EngHawTurbo 
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2.6 O Papa É Pop – 1990 

O ano de 1990 é emblemático, tanto para os Engenheiros quanto para 

o Brasil, mas cronologicamente, primeiro ao Brasil pois em 15 de março 

Fernando Collor de Mello recebeu a faixa presidencial. No dia seguinte, à tarde, 

lançou o Plano Collor, mais um eletrochoque na economia brasileira, desta vez 

dos maiores e mais bizarros. Em meio a 17 medidas provisórias e quatro 

decretos-lei, Collor acabava com o cruzado, ressuscitava o cruzeiro, congelava 

salários, tabelava aluguéis e mensalidades escolares e, pior, muito pior, 

indisponibilizava qualquer saldo bancário superior a Cr$ 50 mil (cerca de 1300 

dólares). Tudo o que excedesse a quantia era prometido para doze parcelas 

mensais devolvidas a partir de setembro de 1991. Em qualquer país essa 

ministra da economia (Zélia Cardoso de Mello) seria degolada em praça 

pública e seu presidente empalado vivo”, vislumbra Dado Villa-Lobos. “Aqui, no 

dia seguinte ao plano, todo mundo foi pra fila do banco retirar seus Cr$ 50 

mil...” argumenta o guitarrista da Legião Urbana (ALEXANDRE, 2013). 

O mercado de discos, que em 1989 recebera injeção dos chamados 

“artistas bregas” (Wando, Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo) e de 

produtos criados pelos empresários ou por emissoras de TV (Reflexu’s da Mãe 

África, Xuxa, Angélica), teve queda de 40% em 1990 (ALEXANDRE, 2013). E o 

pop/rock, antiga menina dos olhos da indústria, tornava-se um elemento 

incômodo. Sem apelo popular, sem verdadeira revolução estética, o rock voltou 

a ser coisa de “roqueiro”, como era nos anos 70. O interesse da indústria na 

descoberta do “novo” foi substituído por uma política imediatista e predadora e 

justamente nessa época as gravadoras multinacionais abriram seu capital para 

investimentos na bolsa de valores (ALEXANDRE, 2013). 

A partir daí, o retorno imediato passou a ser gerado, basicamente, de 

duas formas: reinvestimento nos mesmos medalhões de sempre, de público fiel 

e rentabilidade certa, e ações corsárias sobre as ondas do momento 

(ALEXANDRE, 2013). “A economia no Brasil é louca e instável e faz com que o 

mercado seja muito cruel”, declarou Nando Reis. “Numa hora você está ali, 

noutra afunda. A indústria passou a trabalhar para que todo mundo queira 
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comprar o mesmo disco ao mesmo tempo e, se este disco não é da tua banda, 

você some. Há uma ideia de que só interessa ao mercado um artista se ele 

tiver potencial de sucesso comercial estrondoso, se ele vender um milhão. Isso 

se disseminou como uma varíola desde artistas que aspiram sua vaga até 

contratantes, mídia, sócios. Foi uma bosta, um tóxico, uma doença que, mais 

dia menos dia, iria cobrar seu preço” (ALEXANDRE, 2013). Ao longo dos anos 

90, a pirataria e o surgimento de rádios clandestinas/piratas foram os principais 

preços cobrados pela política imediatista e predatória. 

Com o fim da “tendência” do rock, veio a “moda” da lambada, depois 

das duplas sertanejas, depois do axé music e assim sucessivamente. “Os 

produtores de rádio e TV se cansaram de tanta gente com personalidade, de 

tantos malucos, e preferiram investir em artistas mais carneirinhos, que não se 

importassem de fazer qualquer papel na mídia em troca de publicidade”, nota 

Paula Toller (ALEXANDRE, 2013). “E o mercado passou a ser dominado por 

gente com talento, mas sem opinião, que só vive dizendo ‘o povo brasileiro tão 

sofrido precisa de nós’ ou ‘faço meu trabalho com muito amor’. As gravadoras 

lucraram muito com essa política e mantiveram os melhores artistas para 

manter o prestígio” (ALEXANDRE, 2013). 

E aqui entra os Engenheiros do Hawaii e a percepção aguçada da 

realidade de Gessinger, com O Papa É Pop (1990) a banda se tornou, por um 

momento um híbrido entre o autoral e o comercial e, se por um lado venderam 

muito e tinham uma base solida de fãs, por outro lado tínham opiniões. Eram 

um “pepino” para a crítica e para a gravadora. 

O quarto disco de estúdio do trio, o primeiro álbum gravado no Rio de 

Janeiro destruiria a imagem que os Engenheiros carregavam diante de grande 

parte da imprensa e dos fãs, muito bem descrita pela Veja no título “Uma 

banda à moda antiga”. Samplers, teclados e outros recursos eletrônicos até 

então estranhos à sonoridade da banda viriam com tudo, depois de já terem 

dado as caras nas duas faixas inéditas de Alívio Imediato (1989). “Tínhamos 

uma visão supergaúcha da tecnologia. Um medo que já dançou, não só pelo 
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fato de estarmos no Rio, mas pelo tempo de estrada”, prenunciava Carlos 

Maltz na entrevista à Bizz (LUCCHESE, 2016). 

O Papa É Pop (1990) se transformaria no maior fenômeno de vendas 

da história da banda, alçando-a ao posto de maior banda do Brasil por certo 

período. O êxito poderia ser motivo de alegria, mas apenas um sentimento 

crescia em Gessinger junto com sua popularidade: a irritação (alinhado a 

incompreensão da crítica que seu disco fazia/faz) 

Gessinger afirmava que 

Nunca me senti tão pouco à vontade quanto no tempo em que minha 
banda teve exposição avassaladora. Nunca foi uma banda para ter 
aquele volume de exposição e ser hegemônica. Quanto mais perto a 
gente chegava disso, mais irritação causava – diz Humberto 
Gessinger (LUCCHESE, 2016, p.136). 

Imagem 11: O Papa É Pop - 1990 

 
Fonte: Spotify 

A banda mostrava, em escala nacional, que ainda havia muito terreno a 

ser desbravado pelo rock nacional. A despeito da política imediatista das 

gravadoras, de todo o jabá e do público “de sucessos”, mesmo com a má 

vontade da crítica. E nem foram os Engenheiros que partiram em direção ao 
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grande público. Todo o pelotão do rock brasileiro deu um passo atrás, em 

direção à “maturidade”, e ficou o trio gaúcho exatamente no mesmo lugar que 

sempre lhe pertenceu. Uma ilha chamada Engenheiros – metaforizou 

Gessinger. Porém ainda houve o fato da desastrosa intervenção do ex-

presidente Fernando Collor de Mello na economia do país. 

Gessinger relata que  

[...] todo mundo que dependia de grana pra rolar som e das grandes 
gravadoras se fodeu, e a gente, como tem uma base de fãs grande e 
grande circulação, se manteve. O papa é pop vendeu só um pouco 
mais que os outros (discos dos Engenheiros do Hawaii). O que 
aconteceu é que 300 mil, que há um tempo atrás era legalzinho, 
legal, ficou sendo foda. Me lembro de andar pelos corredores da 
gravadora e os técnicos de som me agradecerem por ter salvado o 
ano deles, por um volume de venda que dois anos atrás não seria 
grande coisa (LUCCHESE, 2016, p.141). 

Humberto declarou a época ainda que 

“Todos começamos num lance new wave, numa postura quase punk, 
cheia de auto ironia. Por exemplo, ‘Titãs do Iê-Iê’ significa mais ou 
menos a mesma coisa que ‘Engenheiros do Hawaii’. Mas, em 
determinado momento, a banda opta por se chamar apenas ‘Titãs’, 
assumindo seu lado heroico. De nossa parte, nós continuamos 
carregando essa ambiguidade, essa esquina entre a cultura de 
massas e a arte. E o mundo pop é muito fértil nisso, embora seja um 
discurso muito sutil — hoje eu vejo isso, entendo o porquê de tanto 
mal-entendido. Chamar um disco de O Papa é pop, naquela época, 
era quase pedir para apanhar. Gravar uma música dos Incríveis (“Era 
um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones”) 
parecia uma provocação — Jovem Guarda era uma coisa que se 
queria mais era jogar embaixo do tapete. Mas era aquela a nossa 
viagem” (ALEXANDRE, 2013, p.388). 

As duas citações sugerem dois comportamentos que diminuíram a 

vendagem e o alcance das bandas. A própria mudança das mesmas, o 

chamado “amadurecimento’ e por outro lado a crise econômica vivida pelo 

país. Dois fatores resultaram em um período de baixa para o rock, exceto pelos 

Engenheiros. 

E esse momento de grande alta dos Engenheiros já vinha se 

desenhando desde o início do ano de 1990, já que o Papa É Pop foi lançado 
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somente em outubro, com a participação da banda no Hollywood Rock, que foi 

um festival musical idealizado pela empresa de tabacos Souza Cruz, um “belo” 

(tsc) marketing para a marca de cigarros. O Hollywood Rock foi a entrada da 

banda em seu primeiro grande festival internacional. Somando as duas noites 

de apresentação, os Engenheiros tocaram para mais de 90 mil pessoas no 

Hollywood Rock – cerca de 60 mil em São Paulo, no Morumbi, em 19 de 

janeiro, e 30 mil no Rio, na Praça da Apoteose, e mais alguns milhões de 

espectadores que acompanharam pela TV (LUCCHESE, 2016). 

O segundo festival Hollywood Rock ocorreu em janeiro de 1990, nos 

mesmos moldes da edição anterior, 4 noites de concertos em cada cidade, Rio 

de Janeiro e São Paulo. Os locais escolhidos para as apresentações foram o 

Estádio do Morumbi em São Paulo e a Praça da Apoteose no Rio de Janeiro. 

Os Engenheiros, ainda com a turnê Alívio Imediato, mas já tocavam a música 

Era Um Garoto Que, Como Eu, Amava Os Beatles E Os Rolling Stones que 

seria registrada logo depois no Papa É Pop (1990), tocaram na segunda noite 

depois do Capital Inicial e antes de Marillion e Bon Jovi. 

Imagem 12: Gessinger no Hollywood Rock - 1990 

 
Fonte: YouTube.com 

Um último comentário acerca do festival, além da provocação 

Gessinger que mudou um verso de Terra de Gigantes para “a juventude são 

várias bandas em uma propaganda de cigarros”, envolvendo os Engenheiros e 

o Hollywood Rock, ao final do primeiro show no festival, no Morumbi, Humberto 
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Gessinger agradeceu ao público pelo acolhimento: “Valeu, São Paulo! Foi um 

prazer tocar aqui, olhando a goleira onde Baltazar fez o gol que deu ao Grêmio 

o título de Campeão Brasileiro de 1981” (LUCCHESE, 2016). Não era apenas 

uma costumeira bravata gremista, era a sensação de ter alcançado um 

reconhecimento que não havia sido possível a conterrâneos de outras 

gerações. Para quem jamais viu seus ídolos gaúchos, como Saracura e Nei 

Lisboa, brilharem na principal metrópole brasileira, aquele show era como 

ganhar um campeonato fora de casa. Gessinger deixou o palco com lágrimas 

nos olhos (LUCCHESE, 2016). 

O quinto trabalho da banda, lançado em outubro de 1990 numa época 

em que as produções em Los Angeles eram a regra, causava estranheza de 

tão “vazia”, simples, praticamente sem distorções e, suprema heresia a época, 

flertava com o rock progressivo e o new wave comparada as produções do 

momento que, entupidas de tecnologia e invenções sonoras mirabolantes que 

soam extremamente datadas atualmente. Só que o grupo sabia transformar 

tudo isso em ideologia, em convicção, em independência criativa. “Com três 

discos de ouro, sequer conhecíamos o presidente da companhia. Éramos meio 

ingênuos e meio suicidas. Logo no primeiro LP, a banda estoura e o que o cara 

faz? Larga a guitarra e vai para o baixo — um absurdo declara Gessinger 

(ALEXANDRE, 2013) 

Mas a irresponsabilidade foi uma marca de toda a geração,  

[...] as atitudes pequenas, ridículas, como não colocar a letra de 
‘Terra de gigantes’ no encarte porque a gravadora acreditava no 
sucesso da faixa, mas que nos protegiam da voracidade da indústria. 
Na época, parecia auto sabotagem, mas hoje eu noto que em tudo 
isso havia uma sabedoria que talvez nem nós sacássemos 
(LUCCHESE, 2016, p.145). 
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Imagem 13: Destaque para a camisa de Gessinger com a logo da Coca-Cola, porém estampado 
a palavra Chimarrão 

 
Fonte: EngHawTurbo 

Em um ano, O papa é pop vendeu 350 mil cópias, conferindo ao grupo 

seu único disco de platina. A crítica odiava todo aquele sucesso sem sua 

aprovação. Os Engenheiros se transformaram numa espécie de referencial 

pelo qual se media tudo o que fosse chato e indesejável. Ao mesmo tempo, 

parecia fortalecer os laços com seu público crescente. 

No Prêmio Bizz de 1990, o grupo ganhou em sete categorias votadas 

pelos leitores, mas foi ignorado pelos jornalistas, que preferiam Pin Ups, Fellini 

e, soberbos que só eles, Leandro & Leonardo. Vale destacar a crítica de Celso 

Masson, da/na própria Bizz, que classificou as canções como “tudo que a 

juventude desinformada e ingênua gosta”, e conclui que “como todo disco dos 

Engenheiros, este também é só para enganar otário” (LUCCHESE, 2016). 

 Mais do que ir contra a carreira do trio, os atritos revelavam o quão 

distante a crítica musical estava do gosto do público jovem urbano e da 

relevância mercadológica. “Percebemos que não haveria diálogo com a crítica”, 

admitiu Humberto.  

Como não havia diálogo, o trio resolveu fazer uma ligação direta com o 

público.  O Papa É Pop (1990) potencializava todas as virtudes (para os fãs) ou 

defeitos (para a crítica) dos Engenheiros. Sua capa geométrica, no limite do 

“cafona” e inspirada n’Os Incríveis, mostrava o trio sobre um fundo branco em 
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um sofá vermelho berrante e um quadro do papa João Paulo II tomando 

chimarrão em uma visita a Porto Alegre. 

O Papa É Pop (1990) deve muito a Leonel Brizola, e não apenas por 

ter cedido ao grupo a icônica foto do papa João Paulo II tomando chimarrão, 

que aparece na capa e na contracapa do álbum. Embora sem querer, o líder 

pedetista foi também o responsável pela inclusão de Era Um Garoto Que, 

Como Eu, Amava Os Beatles e os Rolling Stones nos shows do grupo e, 

consequentemente, no disco. Brizola trazia consigo a ideia do socialismo 

moreno, que apontava para a reafirmação de valores nacionais próprios, 

independente de modelos pré-concebidos em Moscou ou em Nova York. Era 

um ideal que seduziu o grupo gaúcho, que acabou tocando de graça para o 

candidato em três comícios. O apoio foi uma atitude mais poética e ideológica 

do que pragmática, pois, no fundo, os músicos sentiam que o homem que 

liderou a Campanha da Legalidade de 1961 não tinha grandes chances 

(LUCCHESE, 2016). 

Humberto vestia um moletom com uma engrenagem encaixada no 

símbolo yin-yang; Augusto Licks mantinha-se em seu visual de chefe de TI. O 

“despojado” baterista Carlos Maltz sentava-se ao lado de um baixo Steinberger. 

O disco chegava às lojas precedido por uma cover de Era Um Garoto Que 
Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones, maior sucesso dos 

Incríveis, de 1967. “O Papa é pop” em superdose de aliterações: “o papa é 

pop/ o pop não poupa ninguém/ o papa levou um tiro a queima roupa/ o pop 

não poupa ninguém” tinha participação dos Golden Boys — o mesmo trio vocal 

jovemguardista que causou tristeza n’Os Paralamas do Sucesso em “Vital E 

Sua Moto” era motivo de orgulho na ótica Havaiana. Havia um progressivo 

formal, dividido em diversos módulos, “Anoiteceu em Porto Alegre”, temas 

que se repetiam, “Perfeita simetria”, melodicamente irmã gêmea da faixa-

título, e as duas partes de “Exército de um Homem Só” e mais frases de 

impacto “somos suspeitos de um crime perfeito / mas crimes perfeitos não 

deixam suspeitos”, na balada de piano “Pra ser sincero”, outro hit 

(ALEXANDRE, 2013). 
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Os Engenheiros pareciam alheios ao mundo a seu redor, vivendo num 

universo do qual só faziam parte o trio e seus fãs. “Sempre fizemos questão de 

sermos sempre nós três no estúdio e no palco, não havia esse negócio de 

contratar naipe de metais, fulaninho para fazer cama de teclados, que são 

espécies de ‘Carla Perez musicais’, são bailarinas sobre a música”, compara 

Gessinger.  

Na percepção do líder do trio, 

Era só a banda, sempre. Isso fortalecia o fascínio dos fãs e nos dava 
uma postura bem mais rock’n’roll — mais que os Rolling Stones, por 
exemplo, que gravam o disco com Keith Richards tocando guitarra e 
vêm fazer show com aquele bando de mulheres no backing vocal. 
Isso nos livra da superprodução — não quer dizer que as pessoas 
vão gostar do teu trabalho por pena, mas porque permite que elas 
saibam que você está defendendo aquilo, que é tua vida mesmo 
(ALEXANDRE, 2013, p.391).  

Humberto continua tecer comentários ácidos quando opina que  

O artista deveria ser mais humilde. Eu vejo muito papo de 
‘ah, o meu trabalho é uma colcha de retalhos de todas as minhas 
influências...’. Que é isso, cara? O mundo é uma colcha de retalhos, 
tu é só um retalho! Isso é um erro de escala! Na verdade, cada 
pessoa tem uma ou duas músicas que pode fazer — e vai ficar a vida 
inteira tentando fazê-las. Tudo bem, se houver algum gênio da 
astrofísica que a cada ano consiga apresentar um tipo de som 
diferente e bom pra caramba, que o faça. Mas não é assim, toda 
bandinha mudando de ano em ano. As desconcentrações são 
espuma. Te dão capa de jornal, mas morrem no ano seguinte 
(ALEXANDRE, 2013, p.391-392).  

Com desconcertante clareza sobre seu próprio trabalho, Humberto e 

seus Engenheiros mostravam que sempre haverá o público jovem urbano no 

Brasil buscando alguém que o represente por meio de linhas de baixo, 

guitarras e amplificadores. Carlos Eduardo Miranda, da comissão de frente do 

rock gaúcho, admite que nunca entendeu muito bem os Engenheiros — até 

porque o trio também era odiado pelos “alternativos” de Porto Alegre. Morando 

em São Paulo, trabalhando como jornalista, foi entrevistar o grupo para a Bizz. 

Aí eles se autodefiniram como:  
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“ser Engenheiros é tomar café com leite assistindo à Sessão da 
Tarde, é preferir o Van Halen com o Sammy Hagar ao Dave Lee, é 
gostar mais do Pink Floyd sem o Syd Barrett” [...]. Aí eu entendi, 
finalmente. E vi que eles não estavam errados. Estavam apenas se 
comunicando com o Brasil, com um público que precisava de uma 
letra toda enfeitada para sonhar e viver.” Exatamente o que toda a 
geração do rock brasileiro dos anos 80 havia praticado até então 
(ALEXANDRE, 2013, p.392) 
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2.7 Varias Variáveis - 1991 

A discografia dos Engenheiros do Hawaii tem se mostrado curiosa até 

mesmo para o pretensioso escritor deste trabalho que, no alto da permissiva 

arrogância que a juventude proporciona, se iludia ao achar que conhecia 

profundamente os discos e a carreira da banda. Mas nas buscas bibliográficas 

o fato de alguns álbuns serem moldados antes da sua concepção de fato (pela 

banda) chama atenção. Foi assim com O Papa É Pop (1990) e mais uma vez o 

fenômeno se repete em Várias Variáveis. 

Antes mesmo do lançamento de Várias Variáveis, que só viria em 

outubro, mais um episódio curioso envolveu a crítica e a banda. Foi a 

participação do trio no Rock in Rio II, em 19 de janeiro de 1991, na mesma 

noite em que se apresentaram no Maracanã INXS, Carlos Santana, Billy Idol, 

Supla e Vid & Sangue Azul. Os Engenheiros fizeram uma apresentação que 

levantou as 100 mil pessoas do estádio, impressionando o crítico americano 

Jon Pareles, enviado ao Rio de Janeiro para cobrir o evento. Na capa da seção 

cultural do The New York Times de 21 de janeiro de 1991, o grupo foi 

destacado por ele ao ter conseguido “tantos aplausos quanto as atrações 

importadas”. Sobre a banda, Pareles escreveu: “Os Engenheiros do Hawaii, 

cuja aparição remonta a Loggins and Messina, mistura ecos de Sting, The 

Who, Elton John e John Cougar Mellencamp, em canções cuidadosamente 

trabalhadas que claramente significam muito para seu público, que cantou junto 

em quase todas elas”. No mesmo dia, no entanto, a Folha de S. Paulo encarou 

o grupo gaúcho sob outra perspectiva (tsc). A crítica “Engenheiros demoliram 

rock” começa com: “O grupo escolar Engenheiros do Hawaii encantou a 

juventude no show de anteontem. O público se encarregou de cantar em coro o 

rosário de lugares-comuns retro-populistas da banda”. O crítico enviado ao Rio 

sequer se deu ao trabalho de conferir como se escrevia o nome do líder da 

banda e qual instrumento tocava. “Guessinger solou mais com a cabeleira loura 

do que com a guitarra”, escreveu, e também o classificou como “o Osvaldo 

Montenegro do roquinho”. O texto conclui que “os Engenheiros fazem um rock 

de impotência, para a impotência da massa” (LUCCHESE, 2016).  
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Admito que é difícil abstrair o lado fã (quase) incondicional da banda, 

mas as críticas beiram a insanidade do (des)conhecimento musical e da 

preferência da juventude urbana, chego ao ponto de levantar a hipótese de 

uma espécie de xenofobia musical, visto que, a maior banda do país no 

momento era “fora do eixo RJ-SP (e incluo o DF devido a Legião Urbana, 

Capital Inicial e Plebe Rude) e nunca deixava de demostrar os seus 

regionalismos e as suas influências, longe de lugares comuns, seja na música 

ou até mesmo nas suas vestimentas. 

 Imagem 14: Gessinger e Licks, ao fundo, no Rock In Rio II 

 
Fonte: IRISFOTO46 

Antes de prosseguir para o álbum do tópico em questão, há um grande 

ponto a ser discutido sobre o Rock In Rio, que causa uma vaidade no carioca 

pelo evento acontecer do lado de cá da Dutra (a Rodovia Presidente Dutra, é 

uma rodovia federal que atravessa a parte leste do estado de São Paulo e a 

região sudoeste do estado do Rio de Janeiro. É parte da BR-116 que liga a 

cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro). Alguns fatos relevantes 

acerca do festival que são desconhecidos da maioria da população. O Rock In 

Rio é um evento voltado para “brand experience” ou “experiência de marca”, 

que seria, simplificadamente, uma determinada marca estar presente nos 

momentos mais memoráveis e marcantes da vida de um consumidor, visando 

agregar valor a cada compra, para que esta não seja vista apenas como “mais 

uma”. Desta forma o Rock In Rio de 1985 foi criado para ser uma plataforma de 

comunicação e promoção de marcas, a pedido da Brahma, em 1985, para o 
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lançamento da cerveja Malt 90, e contou ainda com a participação de 

empresas como Coca-Cola, América Online, Mc Donald’s e Nestlé (MARTINS, 

2011). 

Um dos objetivos de Roberto Medina, publicitário e idealizador do Rock 

in Rio era promover uma experiência de marca. Para isso, foi construído o 

complexo de entretenimento e comércio batizado de “Cidade do Rock”, 

ocupando uma área de 250 mil metros quadrados na Zona Oeste do Rio de 

Janeiro. Em 1985, o centro comercial contava com dois shoppings, mais de 50 

lojas e dois restaurantes fast-food, um pertencente ao Bob’s e outro ao Mc 

Donald’s (MARTINS, 2011). 

A segunda edição, no ano de 1991, não pode ser realizada na Cidade 

do Rock, que foi demolida pela prefeitura do Rio de Janeiro após um impasse 

entre o então prefeito da cidade Leonel Brizola e a Artplan, agência de Medina, 

responsável pela produção do festival. No total, o evento reuniu 700 mil 

espectadores, número bem inferior quando comparado aos 1,2 milhão 

presentes em 1985 (MARTINS, 2011). 

A edição de 1991 foi um pedido da Coca-Cola, que resolveu patrocinar 

o evento para combater o Pepsi Music, festival da concorrente que chegava ao 

Brasil. Não estava programado para ser realizado naquele momento e, quando 

o Rock in Rio foi sediado no Maracanã, se tornou apenas mais um show 

explica Roberta Medina (MARTINS, 2011). Mercadologicamente a declaração 

de Medina faz sentido, sem a imensidão da Cidade do Rock, a almejada 

experiência de marca ficou extremamente enfraquecida. Mas o que soa 

estranho é a desconexão com a realidade desta declaração. É comum ouvir 

que a segunda edição do RIR foi a melhor até então, com a melhor line-up de 

artistas e diversos shows inesquecíveis, sendo o autor deste trabalho apoiador 

dessa opinião. 

Para terminar esse subtema do Rock In Rio, temos um bom 

contraponto ou convergência de posturas entre os Engenheiros do Hawaii e a 
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Legião Urbana. Um dos assuntos que mais gera controvérsias na história do 

festival é a não participação da Legião Urbana na segunda edição, em 1991.  

Uma “linha de raciocínio” pertencente ao senso comum tenta explicar a 

ausência da banda de Renato Russo pela sua personalidade, convicto dos 

seus ideais e que jamais iriam participar de um show/festival no qual houvesse 

propaganda de uma empresa que representasse o imperialismo americano. Se 

trata de uma versão idealizada sobre Renato, o que é comum de fazermos com 

os nossos ídolos, uma ilusão de uma atitude mais utópica do que condizente 

com a realidade. 

Uma outra vertente, dita inclusive por Luiz Felipe Carneiro, autor do 

livro Rock in Rio: a história do maior festival de música do mundo (2011) conta 

que a banda foi convidada e a sua ausência se deu por uma discordância de 

quando o grupo iria se apresentar. A exigência, e o ego, de Renato seria de 

que a Legião Urbana encerrasse uma noite do festival, ou seja, fosse um 

headliner, fato que só acontece com artistas internacionais. Essa versão me 

soa mais condizente com a realidade principalmente por expor um 

comportamento recorrente do brasileiro: o viralatismo. Em outras palavras, o 

complexo de inferioridade. 

Pelo lado dos Engenheiros, Gessinger declara, após a participação do 

trio no Rock In Rio, no programa Matéria Prima apresentado por Serginho 

Groisman na emissora TV Cultura em 1991 que  

[...] eu tava tão por fora daquele Rock In Rio entendeu... Eu acho que, 
pô desde os tempos do Império tem essa onda do Brasil ficar abrindo 
as pernas pro que vem de fora né... E isso é muito incentivado pela 
mídia. Mas eu acho que tocar nesses eventos como o Rock In Rio é 
um grande barato pra se derrubar esses preconceitos entendeu... Eu 
acho que o artista brasileiro não tem o direito de dizer não quando é 
chamado pra tocar num desses poucos espaços que tem pra gente. A 
gente tocou exatamente porque a gente acha que pode derrubar esse 
preconceito porque ele é boboca, ele vai caí por si (MATÉRIA PRIMA, 
1991) 

Humberto, por fim, declara, indagado sobre o público do Rock In Rio 

que achou o público “super legal, melhor do que a gente esperava. O festival 
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em si foi pior do que a gente esperava e o público foi melhor do que a gente 

esperava”. Numa pergunta sobre o público, o líder do trio não perdeu a 

oportunidade de se desleixar do festival que ele sabe que prioriza o artista 

internacional.  

Vejo muito mais pontos de convergência do que discordâncias de 

ideias. O “ato final”, a manifestação, é basicamente pelo mesmo motivo: a 

desvalorização da música nacional. O que difere é que enquanto Renato se 

manifesta ficando fora do palco, pela ausência, Gessinger se manifesta no 

palco, sabe que é um outsider no mundo da música e que sua presença 

incomoda a crítica que se derrete pelo inglês, pelo importado e as vezes 

enlatado. 

Sem mais demoras, o quinto álbum de estúdio, Várias Variáveis (1991), 

os Engenheiros não abandonaram o uso mais livre da tecnologia, adotado em 

O Papa É Pop, mas deixaram de fora a bateria eletrônica característica do 

álbum anterior. O recurso foi usado com a principal finalidade de se inserir no 

mundo pop. Desta vez, não fazia mais sentido continuar com ela. No entanto, a 

Dynacord seguia como um importante recurso para as composições na 

estrada. Quartos de Hotel, por exemplo, foi toda programada com bateria 

eletrônica e o então baterista Carlos Maltz “tirou” o som igualmente. Tudo o que 

se ouve nessa faixa Maltz tocou sozinho, sem nenhum acompanhamento 

musical (LUCCHESE, 2016). 
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Imagem 15: Várias Variáveis - 1991 

 
Fonte: Spotify 

Desde O Papa É Pop (1990), a parafernália só aumentou no palco. 

Gessinger sabia dos riscos, mas também estava cada vez mais seduzido pela 

ampliação de sonoridades no palco. Muitas vezes, ao mesmo tempo em que 

cantava e fazia suas linhas de baixo, tocava também melodias com os pés por 

meio das pedaleiras Elka e PK-5 – a última é usada por Gessinger até os dias 

atuais. 

A crescente dependência da aparelhagem era também um gerador de 

tensão. Os três Engenheiros entravam no palco como um time entra em 

campo, louco para correr por mais de 90 minutos e ganhar o jogo. 

Por explorar sonoridades distintas e pelo uso cada vez maior de 

teclados, os Engenheiros começaram a ser rotulados por parte do público e da 

crítica como uma banda de rock progressivo, o representante nacional de 

bandas como Rush ou Genesis. O líder do grupo rejeita a comparação, pois 

para ele 

Do progressivo, herdei o lance conceitual e a vontade de escrever 
músicas que vão além dos três minutos. Mas fica nisso. Minha busca 
era por preencher os espaços vazios que o trio deixava. Tá faltando 
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um baixo? Então vou fazer com a mão esquerda. Na essência, isso é 
bem punk. A guitarra do Augustinho não era pesada, e eu não sou 
um músico virtuoso. Então, fomos preenchendo essas brechas com 
os teclados e tudo mais. Se for para comparar com alguma coisa, me 
pareço mais com Sonic Youth, Pato Fu ou algo assim, esses caras 
que vão atrás de uma sonoridade própria mesmo com limitações 
técnicas (LUCCHESE, 2016, p.149-150). 

Porém, um fato curioso é que a banda cogitou não gravar um disco em 

1991, para “baixar a bola”, diminuir o ritmo de trabalho, que havia crescido 

ainda mais com o sucesso de O Papa É Pop (1990). Chegaram até mesmo a 

ceder os horários de estúdio que tinham à disposição na BMG para a 

gravadora usar com outros artistas, mas Gessinger passou a acumular tanto 

material que não havia como esperar mais um ano para registrar tudo aquilo 

(LUCCHESE, 2016). 

O letrista conta que  

Era meu relógio interno que me ditava esse ritmo. Para a gravadora, 
quando um disco estourava, o melhor era deixar ele rolar até esgotar. 
Mas eu sempre botava uma pilha para gravar logo, e eles entravam 
na onda. Eu tinha essa necessidade interna. Era também um 
momento musical excitante. Por mais que a gente não tivesse relação 
pessoal com as outras bandas, quando saía um disco dos Titãs ou da 
Legião, havia um diálogo dos trabalhos, que te motiva a escrever 
(LUCCHESE, 2016, p. 151). 

Os discos novos que saiam segundo a declaração de Gessinger se 

referem ao Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, dos Titãs que apostaram em uma 

“visceralidade” cheia de letras escatológicas e um instrumental de rock de 

garagem que soa “tardio” para a banda ; o “V”, da Legião Urbana que consistia 

em uma obra angustiada e extremamente pessoal de Renato Russo. Vale o 

destaque também para Os Paralamas, banda a qual os Engenheiros foram tão 

comparados no início de sua trajetória, que lançaram Os Grãos em 1991, 

sendo um trabalho menos expansivo (sonoramente, característica principal 

d’Os Paralamas), que percolou por sutilezas instrumentais e se vale da 

sensibilidade de Herbert Vianna como letrista. 

Entre gravações e mixagem, Várias Variáveis foi feito em cerca de seis 

semanas. A rapidez na gravação é explicada por Humberto em 
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Não consideramos estúdio como um lugar pra criação. Já vamos com 
tudo pronto. É só fotografar. Sempre foi tão difícil para um gaúcho 
entrar no estúdio que a gente ficou com isso. Nos sentiríamos 
superburgueses jogando dinheiro fora. Entrando no estúdio e ficando 
‘vamos apertar esse botãozinho para ver que luz acende’”, explicou 
Gessinger para o jornalista e músico Carlos Eduardo Miranda, o 
Gordo Miranda, na revista Bizz de novembro de 1991 (LUCCHESE, 
2016, p. 151). 

Além da bateria eletrônica, o compromisso com as guitarras limpas, 

assumido em O Papa É Pop (1990), foi quebrado em Várias Variáveis (1991). 

O trabalho de Augusto Licks com as guitarras distorcidas, iniciado em Ouça O 

Que Eu Digo: Não Ouça Ninguém voltou em faixas como Sala Vip, Quartos de 
Hotel e Sampa no Walkman. A própria capa do álbum reforça o sentido de 

continuidade com o que a banda estava fazendo antes de Alívio Imediato 

(1989). Como o fundo verde, o álbum encerra uma trilogia com as cores da 

bandeira do Rio Grande do Sul, iniciada com o amarelo em A Revolta dos 

Dândis (1987) e seguida pelo vermelho em Ouça O Que Eu Digo: Não Ouça 

Ninguém (1988). As engrenagens, deixadas de lado na capa do disco anterior, 

também retornaram em grande quantidade, tendo como destaque um 

ouroboros, o símbolo da serpente que devora o próprio rabo, desenho reforça o 

sentido de fechamento de um ciclo.  

Com o disco ao vivo e O Papa É Pop, o primeiro que autoproduzimos, 
não conseguíamos acabar a trilogia. Só depois da primeira 
experiência com autoprodução a gente teve tranquilidade para voltar 
e fechar a sequência”, explicou Gessinger na mesma entrevista para 
Miranda, pela revista Bizz (LUCCHESE, 2016, p. 151). 

 

Imagem 16: Capa e contracapa do álbum Várias Variáveis - 1991 
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Fonte: Spotify 

A capa traz o maior número de engrenagens (possíveis) temáticas, 

como: O Homem Vitruviano, desenho de Leonardo da Vinci; um símbolo 

radioativo; emblema do 1/14º GAV, esquadrão Pampa, baseado em Canoas 

(Rio Grande do Sul); O relógio de Mickey Mouse, na capa do disco, aparece no 

início do vídeo "The Wall", do grupo Pink Floyd, uma das grandes inspirações 

da banda e especialmente de Humberto na composição de suas músicas; 

"Beba Chimarrão", uma alusão ao logo da Pepsi-Cola; uma pirâmide; o 

emblema do Sport Club Internacional; uma moeda; o adesivo "Senta a Púa" 

(lema do 1º Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira); um telefone 

a disco; o emblema do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense; uma carinha sorrindo 

(que remete ao símbolo do Nirvana e, consequentemente ao movimento 

grunge); e, por último, o símbolo das Organizações das Nações Unidas, de 

ponta-cabeça. 

Na contracapa os símbolos são mais reconhecíveis e decifráveis, mas 

há o símbolo da Rede Globo, ao lado da engrenagem “proibido fumar” (obvia 

cutucada a Augusto Licks), que nos leva ao “porque?” Porque na canção 

"Museu de Cera", pode-se ouvir, ao fundo, Cid Moreira, então apresentador do 

Jornal Nacional, dizendo "a crise do comunismo na União Soviética acabou 

contribuindo para a derrota do socialismo na Suécia" e, logo depois, "o Museu 

de Ciência de Londres (...)". 
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Imagem 17: Gessinger com baixo personalizado e de bombacha

 
Fonte: EngHawTurbo 

Fora do estado de origem, a banda passou a buscar cada vez mais 

inspiração na terra que deixou para trás. Sendo uma banda de música popular, 

foi justamente para os artistas populares que os Engenheiros voltaram seus 

ouvidos, como Gaúcho da Fronteira. A faixa que deveria alavancar Várias 

Variáveis (1991) é Herdeiro da Pampa Pobre, composta por Gaúcho e Vaine 

Darde. Em toda a turnê do disco, Gessinger fazia os shows de bombacha. “Um 

gaúcho ‘para exportação’, ainda assim, um gaúcho”, escreveu o músico sobre 

o visual em Pra Ser Sincero (2009). Nos shows, o baixo Steinberger XM de 

Humberto Gessinger, originalmente branco, ganhou a pintura da bandeira do 

Rio Grande do Sul, com a engrenagem da serpente que morde a própria 

cauda, presente na capa do disco. 

Como já dito e visto a óbvia influência da música popular gaúcha no 

álbum, há muitas outras influências que não são tão comentadas ou mesmo 



49	
	

	
	

passam desapercebidas. “Ando Só" tem inspiração no conto Pergunte ao Pó, 

de John Fante (1939). O nome do livro está na letra, no trecho "Pergunte ao pó 

/ Desça ao porão / Siga aquele carro ou as pegadas que eu deixei / Pergunte 

ao pó por onde andei". A faixa “Descendo a Serra” apresenta referências ao 

Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade; ao filme Das 

Schlangenei, de Ingmar Bergman; ao filme Dog Day Afternoon, de Sidney 

Lumet; e ao romance Mês de Cães Danados, de Moacyr Scliar. "Sampa no 
Walkman" faz alusão à música "Sampa (1978)", de Caetano Veloso. Nela, há 

trechos que dizem, por exemplo: "O contrário do contrário do contrário", está 

representado na música de Caetano como "o avesso do avesso do avesso". 

Além de "alguma coisa acontece no meu coração", que aparece no primeiro 

verso de "Sampa". Outra influência nordestina no extravagante gaúcho Várias 

Variáveis, desta vez “oculta” é a de Belchior. Ainda em 1990, na apresentação 

do trio no Hollywood Rock, na canção “Infinita Highway”, 11ª música do setlist, 

Gessinger emendou “Eu sou apenas um rapaz Latino-Americano / Sem 

dinheiro no banco / Sem parentes importantes / E vindo do interior”. Em 

seguida repetiu os primeiros versos da canção de Belchior e alterou o verso 

final da primeira estrofe para “E vindo do Rio Grande do Sul”. Sem dúvidas 

Belchior foi uma influência, ao menos de composição, para Humberto, que em 

1997, no álbum Minuano, regravou a música Alucinação do cantor e 

compositor cearense. A faixa “Várias Variáveis” serve como uma pausa curta 

no disco, simulando um rádio sendo sintonizado contendo os samples de duas 

faixas da banda, são as partes instrumentais de "Vozes", de A Revolta dos 

Dândis (1987) e "A Verdade a Ver Navios" de Ouça O Que Eu Digo: Não 

Ouça Ninguém (1988) que trazem a mesma melodia, fato muito comum em 

algumas canções da banda. 

Sem datas para fazer o disco nas suas dependências, a BMG colocou 

os rapazes em um estúdio externo. Era o Impressão Digital, no afastado bairro 

do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Conhecido pela tecnologia de 

ponta e pela excelência de seus técnicos, era então o único estúdio do Brasil 

comparável aos mais modernos do “primeiro mundo”. Pela manhã, Djavan 

ocupava a sala, e o restante do dia era dedicado aos Engenheiros. A produção 
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foi assinada mais uma vez pelo trio. Gravar no Impressão Digital foi uma 

espécie de presente que a gravadora deu ao grupo (LUCCHESE, 2016). 

Depois do sucesso de O Papa É Pop (1990), era de se esperar que a 

gravadora quisesse que o grupo repetisse o feito anterior, ou até mesmo o 

superasse. O indício dessa postura é a tiragem inicial do álbum, que bateu as 

150 mil unidades, mais que o dobro do disco anterior, que começou a circular 

com 70 mil. Além disso, os espaços para divulgar o álbum eram cada vez mais 

amplos na TV – até mesmo um especial exclusivo com o grupo foi veiculado 

pela Rede Globo em dezembro de 1991, com cenas de show e entrevistas com 

a banda (LUCCHESE, 2016). No entanto, o próprio grupo parecia não fazer 

esforço para se manter como a banda de rock hegemônica do Brasil, posição 

que Gessinger julgava “desconfortável”, como já exposto neste trabalho. 

Não posso deixar de mencionar, mais uma vez, que a Folha de S. 

Paulo seguiu a sua tradição, batendo em Várias Variáveis do início ao fim em 

resenha assinada por Erika Palomino, publicada em 21 de novembro de 1991. 

O ataque começou pela capa “de profundo mau gosto” e seguiu pelas letras, 

que seriam “elucubrações que não chegam a lugar nenhum”, sequência do 

“messianismo instaurado com O Papa É Pop”, responsáveis por transformar 

Gessinger no “Raul Seixas dos anos 90” – pelo visto, Erika também não 

gostava do roqueiro baiano. A crítica conclui que a banda continuava a mesma, 

embora um pouco mais “chata”, por conta do “agravante de ‘maletice’ que é 

esse regionalismo pampa” (LUCCHESE, 2016). 
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2.8 Gessinger, Licks e Maltz (GLM) 1992 

Paquita. Vanusa. Veronica Lake fajuta. Oswaldo Montenegro do 

roquinho. Raul Seixas dos anos 1990. O cabelo loiro e as longas letras de 

Humberto Gessinger lhe renderam um monte de apelidos jocosos, 

principalmente ditos pelas costas por quem não tinha muito apreço pelos 

Engenheiros do Hawaii, ou seja, um festival de ad hominem.  

Com fama nacional e alta vendagem de discos – a banda ultrapassou 

um milhão de unidades em 1992 –, não havia mais como ficar indiferente ao 

trio gaúcho. Foi o que o jornalista Luiz Henrique Romanholli fez ao escrever o 

texto intitulado “A ilha maldita dos Engenheiros”, que estampou a capa do 

Segundo Caderno d’O Globo de 4 de julho de 1992. Além de uma grande 

entrevista com o líder da banda, o texto conta com depoimentos de seus 

colegas de ofício. É um verdadeiro tiroteio, que dá um bom panorama a 

respeito da relação do trio com outros grupos e artistas. 

A troca de gentilezas, que era até uma prática comum a época, não 

será reproduzida aqui, mas o que fica claro era que os Engenheiros eram um 

“mundo” à parte no rock brasileiro de então. Outsiders. Não é à toa que o título 

da reportagem d’O Globo de 04 de julho de 1992 é “A ilha dos Engenheiros” e 

que no dia 17 de julho o mesmo repórter apresenta a banda como “a estranha 

no ninho do nosso rock” (LUCCHESE, 2016). 

Seguindo para o álbum, o título Gessinger, Licks & Maltz (1992) retoma 

a tradição de usar os sobrenomes dos integrantes para compor o nome da 

banda de rock, como os progressivos Emerson, Lake & Palmer e o supergrupo 

Crosby, Stills, Nash & Young. No entanto, mais que isso, o título apontava para 

o tom pessoal das composições, bem como as fotos estilizadas que 

compunham o encarte do álbum e o palco da turnê (LUCCHESE, 2016). “Era 

pra ser uma afirmação da vida real”, resume Gessinger em Pra Ser Sincero 

(2009) 
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Imagem 18: Gessinger, Licks & Maltz - 1992 

 
Fonte: Spotify 

O disco marca uma estética baseada no rock progressivo de bandas 

como Emerson, Lake & Palmer e Pink Floyd. Na verdade, se trata de um 

mergulho de cabeça no progressivo, se no álbum anterior a MPG foi a principal 

influência desta vez vinha da Inglaterra, berço do Rock Progressivo. A capa do 

disco mostra as letras GLM na forma de uma engrenagem, que lembra, 

novamente, o símbolo de uma capa de álbum da banda Emerson, Lake & 

Palmer. 

Ouvindo-o hoje, Gessinger, Licks & Maltz (1992) tem, em parte de suas 

músicas, um som datado, consequência inevitável de qualquer canção que 

buscasse uma sonoridade “moderna” (para o seu tempo) e também é um dos 

primeiros álbuns brasileiros a usar o vocoder, ferramenta hoje utilizada 

exaustivamente nas canções pop. 

Na temática, GLM (1992) também é um álbum que serve como um 

bom retrato do seu tempo (e do nosso também). Era 1992, o neoliberalismo se 

consagrava como ideologia hegemônica no país, a URSS havia desmoronado 

um ano antes e a academia era tomada pelo pós-modernismo, que abalara as 
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convicções. O historiador Fukuyama causou reboliço na História ao pregar o 

“Fim da História”. Todas as letras abordam essa relação confusa do indivíduo 

para com um mundo cheio de incertezas, onde não se sabe mais para onde 

vamos, ou para onde devemos ir. Temos progresso tecnológico, mas falta o 

pão nosso de cada dia. Ninguém é igual a ninguém, mas o fato de que todos 

continuam (cada vez mais e em maior número) pobres nos fazem “uns mais 

iguais que os outros” (frase emprestada do clássico de George Orwell, “A 

Revolução dos Bichos”) 

Em “Pose”, é contrastada como o aspecto decadente, sujo e industrial 

das cidades com uma espécie de “fechar de olhos” para todos os problemas de 

uma ideologia “modernizadora” em nome do “progresso”. “Canibal 
Vegetariano Devora Planta Carnívora” é o retrato do caos do pós-

modernismo, onde a industrialização, ao invés de sorrisos, causou apenas 

lágrimas. Pode parecer um retrato um pouco pessimista, mas isso se inverte 

com “A Conquista do Espaço”, quando o progresso é colocado para servir 

aos sentimentos humanos, mas somente em uma pequena parte do álbum. 

É impossível descrever as diversas nuances desse disco tão complexo, 

mais irreal ainda é avaliá-lo sem a devida atenção..., mas foi exatamente o que 

foi feito pela crítica “especializada”. 

 Em 30 de outubro de 1992, a Folha de S. Paulo publicou uma 

carinhosa resenha de Claudio Tognolli com o título “Guitarrista é culpado no LP 

de Engenheiros”. Para o jornalista, Licks não sabia dominar o bottle neck, 

acessório que faz os sons da guitarra na introdução de Ninguém = Ninguém. 

“Você pode ter a sensação de que sua vitrola ou CD estão com problemas de 

rotação – mas a culpa é do Licks mesmo”, diz o texto. As letras também foram 

criticadas, classificadas como “gongóricas e incompreensíveis”. A resenha não 

ficou sem resposta. Pouco mais de um mês depois, GL&M apareceu mais uma 

vez na Folha, desta vez em um provocativo anúncio. O reclame, publicado em 

7 de dezembro de 1992, contava com imagem de capa do novo disco e trechos 

de duas críticas. Começava com a de Tognolli: “Nesses tempos de indigência 

estética, sai mais uma obra para causar dor de cabeça. Sai na praça ‘GLM’, 7º 
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disco da banda gaúcha Engenheiros do Hawaii. As músicas são furibundas, 

como todo trabalho desses gaúchos. As letras, gongóricas e incompreensíveis, 

também cheias daquelas expressões chulas e desgastadas, que o populacho 

convencionou chamar de “trocadalhos do carilho”. No mesmo anúncio, logo 

abaixo de Tognolli, um trecho de uma rara resenha positiva do álbum fazia o 

contraponto. O texto foi escrito por Pedro Só e publicado originalmente no 

Jornal do Brasil de 12 de novembro. Dizia: “O disco Gessinger, Licks e Maltz é 

de um grupo importante que deve ser ouvido sem preconceitos (…). Aqueles 

que criticam a capacidade musical do trio são os mesmos que aplaudem os 

filhotes da inépcia punk e acham genial o faça-você-mesmo do rock. Os que 

vociferam contra os jogos de palavras, aliterações, assonâncias e clichês 

subvertidos das letras de Humberto Gessinger são os mesmos que elogiam os 

versos autoindulgentes de outras turmas”. Abaixo dos textos, é possível ler em 

maiúsculas garrafais: “Ninguém = Ninguém. O que importa é você ter sua 

própria opinião”. 

Encerrando esse tópico sobre a discografia da banda, que não foi 

abordado em seu todo, pois ela continua após 1992, porém as letras 

analisadas vão de 1986 até 1992, não haveria sentido continuar a tratar da 

discografia da banda. Porém um último fato curioso de que me dei conta só em 

2019 é a cor dos álbuns. Com o azul dominante em GLM temos formada as 

cores da bandeira do Brasil (você pode estar se perguntando, “mas e o 

branco?”. Com boa vontade, o branco é a cor predominante de O Papa É Pop 

e assim seguimos). Isso implica em finalmente os Engenheiros se identificarem 

e se assumirem como uma banda nacional, para além das palavras, no 

simbolismo também, com o curioso fato de Gessinger ser patrocinado pela 

Umbro entre 1992-93. Um artista que preparava para um show como um 

jogador de futebol (ou tênis, esporte também admirado por Humberto). Digo 

isso não só como devaneio associativo, mas no show (e na turnê) do trio na 

edição de 1993 do Hollywood Rock, atrás de Maltz há uma mistura entre a arte 

do disco GLM e a bandeira nacional. Outro ponto é baixo Steinberger de 

Gessinger estilizado com as cores da bandeira nacional (detalhe ainda nesse 

show são as vestimentas de Humberto nas cores nacionais também). Agora o 
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que significa para os Engenheiros serem nacionais? Não faço ideia e não 

procuro responder essa questão neste trabalho. 

Imagem 19: Engenheiros do Hawaii no Hollywood Rock de 1993 

 
Fonte: Youtube.com 

Por fim, um acontecimento interessante ocorrido em 1992 foi o 

envolvimento da banda com o movimento estudantil, mesmo que de forma 

mais sutil. Parece que as decepções politicas vividas com Brizola deixaram 

resquícios para a banda, que lançara um álbum claramente de embate ao 

status quo tupiniquim. É curioso observar na imagem 20, na reportagem 

publicada em 25 de setembro de 1992, os personagens políticos e as 

organizações que aparecem na publicação do O Dia. 

Imagem 20: O Dia, 25/09/1992 

 
Fonte: EngHawTurbo 
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3. A música e a geografia – O urbano 

Só para deixar mais claro o envolvimento entre geografia e música, e 

mais à frente o envolvimento dos Engenheiros, faço um pequeno resumo:  

a música é um vetor da experiência dos lugares; a música oferece um 
campo de referências para construir identidades individuais e 
coletivas espacializadas; a música participa na transformação do 
espaço em território; a música cria a identidade territorial; a música 
fornece uma ferramenta interessante de marketing espacial e a 
música é um importante instrumento de protesto (DOZENA, 2016, p. 
35). 

As relações de sociabilidade passam por uma nova mutação a partir 

dos anos 1980, mediante processos simultâneos de integração comunitária e 

de fragmentação social, de massificação e de individualização, de 

ocidentalização e de desterritorialização (SANTOS, 1999). Como efeito dos 

processos de exclusão social e econômica, inserem-se as práticas de violência 

como norma social particular de amplos grupos da sociedade, presentes em 

múltiplas dimensões da violência social e política (SANTOS, 1999). 
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3.1 Longe Demais Das Capitais (1986) 
Engenheiros do Hawaii 
 
Suave é a noite 
É a noite que eu saio 
Pra conhecer a cidade 
E me perder por aí 
 
Nossa cidade é muito grande 
E tão pequena 
Tão distante do horizonte 
Do país 
 
Eu sempre quis viver no velho mundo 
Na velha forma de viver 
O 3º sexo, a 3ª guerra, o 3º mundo 
São tão difíceis de entender 
 
Suave é cidade 
Pra quem gosta da cidade 
Pra quem tem necessidade de se esconder 
 
Nossa cidade é tão pequena 
E tão ingênua 
Estamos longe demais 
Das capitais 
 
Longe demais das capitais 
Longe demais das capitais 
 
Eu sempre quis viver no velho mundo 
Na velha forma de viver 
O 3º sexo, a 3ª guerra, o 3º mundo 
São tão difíceis de entender 
 
O 3º sexo, a 3ª guerra, o 3º mundo 
 

Como em suas composições, a música Longe Demais Das Capitais 

(1986) permite analisar de forma a considerar as escalas (geográficas), o que 

permite um bom ponto de partida (como a música, que dá nome ao álbum de 

2001, Surfando Karmas e DNA, o que sugere que Gessinger realmente 

“trabalha” nessas escalas, ou pelo menos as considera ao longo de sua 

longeva carreira). O indivíduo e a sociedade; o regional e o global. Consciência 

e recusa. Lucidez e revolta. 
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A música se trata de uma crítica ao mundo moderno e ao indivíduo 

“velho”, incapaz de viver no “mundo novo” (de ideias, de formas distintas de 

existir, o 3º sexo). É provável que a maioria de nós, indivíduos de vivencia 

urbana já assistiu algum filme utópico e sentiu a vontade de viver naquele 

espaço-tempo? Recorro a mais alguns clichês para demostrar meu ponto de 

vista: Já nos sentimos como se o nosso vizinho vivesse a quilômetros de 

distância? Uma sensação de deslocamento, de asfixia pela rotina? Uma 

vontade de se perder por aí? 

Aprofundando mais um pouco na interpretação da música, Gessinger já 

estava mergulhado nas ideias de Albert Camus e assim, partindo do 

pensamento camusiano, somos escravos de nossos hábitos, mas há um 

momento privilegiado e imprevisto que a consciência se desperta, “um belo dia 

surge o ‘por quê’ e tudo começa entrar em um esgotamento acompanhado de 

espanto. ‘Começa’, isto é o principal. O cansaço está no final de uma vida 

maquinal. Mas inaugura ao mesmo tempo o movimento da consciência. Ao se 

interrogar sobre sentido de sua existência, nasce, no homem, o sentimento do 

absurdo, a partir da falta de sentido de tudo que o rodeia. A consciência é, 

então, a ruptura com o automatismo dos hábitos, ao reconhecer o mecanicismo 

de nossas vidas, as forças que nos rodeiam e nos controlam, quase sempre, 

indiretamente. 

Para o autor de O Mito de Sísifo, consciência é consciência da 

absurdidade da vida, é consciência da condição humana a partir de uma 

experiência existencial, uma experiência espacial se assim podermos chamar. 

Essa experiência, esse empirismo vital, dá-se quando o homem se pergunta 

pelo sentido da vida, pela razão de existir, ou seja, ao se interrogar se há um 

motivo profundo para viver. Tudo começa com a consciência, ela pode surgir 

em qualquer indivíduo e em qualquer momento, “numa esquina qualquer, o 

sentimento do absurdo pode bater o rosto de um homem qualquer” (CAMUS, 

2010). É nesse momento que o homem apreende a natureza humana por meio 

de uma experiência sentida perante o horror, a miséria e os males do mundo. 

Com isso, a desarmonia entre o homem e o mundo é descoberta pela 
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sensibilidade, “esse divórcio entre o homem e o mundo, entre o ator e seu 

cenário é propriamente o sentimento do absurdo” (CAMUS, 2010). 

O importante neste trabalho após essa compreensão do pensamento 

de Camus e incorporada por Gessinger, é entende-lo na letra. Quando é 

cantado “Eu sempre quis viver no velho mundo / Na velha forma de viver / O 3º 

sexo, a 3ª guerra, o 3º mundo / São tão difíceis de entender”, Gessinger fala 

sobre esse indivíduo que não consegue compreender o “agora”, o “novo 

mundo” justamente por essa falta de tomada de consciência e que se agarra a 

conceitos e formas antigas de viver para que o mundo não se torne um 

estranho, para que não haja a separação entre o indivíduo e o espaço-social 

em que ele vive.  

Uma passagem interessante na música é a menção a 3ª Guerra, que 

obviamente se trata da Guerra Fria. Observamos o letrista trazer à tona a 

memória das condições socioespaciais em que foi produzido o discurso. 

Justamente durante o período da Guerra Fria (1947- 1989), que marcou o 

encerramento da hegemonia europeia e abriu-se a disputa entre o mundo 

ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela 

União Soviética. Assim, o sujeito que canta e toca o seu contrabaixo revela, 

incompreensão, e, paradoxalmente a lucidez do mundo a sua volta. 

Outro ponto possível de levantar em Longe Demais Das Capitais, tendo 

em vista a inadequação do homem ao moderno, é, afinal, o é que o moderno? 

O moderno modo vida urbana exportado do primeiro mundo para o terceiro 

mundo obviamente cria e externaliza conflitos entre indivíduos e no interior dos 

indivíduos. Questiono a naturalidade com a qual aceitamos a ideia de que 

determinadas teorias produzidas em determinados lugares geohistóricos e 

línguas (principalmente inglês, francês, e alemão, a partir da Europa e dos 

Estados Unidos) são superiores, consideradas avançadas e possuem um valor 

universal incontestável. Já outras teorias produzidas a partir de línguas e 

geohistórias locais subaltemizadas (por exemplo, teorias produzidas na Bolívia, 

em espanhol, ou no Brasil, em português) são olhadas com desconfiança e 

com reservas em relação a uma validade universal. 
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Para Mignolo (2003) isso implica em perguntamos: será que as teorias 

têm o mesmo papel e significado no seu lugar de origem geohistóricos e em 

outros lugares para onde migram? Um caminho possível parece ser quando 

olhamos para a cultura e, em especifico neste trabalho, para a música, então 

por que algumas teorias viajam e têm um alcance maior que outras? As 

respostas a essas perguntas estão na colonialidade do poder, do saber e na 

diferença colonial que configuram geohistoricamente uma verdadeira 

geopolítica do conhecimento, onde teorizar, pensar, parece ser privilégio de 

poucos indivíduos iluminados que estão localizados em determinados lugares 

geohistóricos do mundo.  
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3.4 Muros e Grades (1991) 
Engenheiros do Hawaii 
 
Nas grandes cidades, no pequeno dia a dia 
O medo nos leva a tudo, sobretudo à fantasia 
Então erguemos muros que nos dão a garantia 
De que morreremos cheios de uma vida tão vazia 
Então erguemos muros que nos dão a garantia 
De que morreremos cheios de uma vida tão vazia 
 
Nas grandes cidades de um país tão violento 
Os muros e as grades nos protegem de quase tudo 
Mas o quase tudo quase sempre é quase nada 
E nada nos protege de uma vida sem sentido 
O quase tudo quase sempre é quase nada 
E nada nos protege de uma vida sem sentido 
 
Um dia super 
Uma noite super 
Uma vida superficial 
Entre as sombras 
Entre as sobras 
Da nossa escassez 
 
Um dia super 
Uma noite super 
Uma vida superficial 
Entre cobras 
Entre escombros 
Da nossa solidez 
 
Nas grandes cidades de um país tão irreal 
Os muros e as grades 
Nos protegem de nosso próprio mal 
Levamos uma vida que não nos leva a nada 
Levamos muito tempo pra descobrir 
Que não é por aí, não é por nada não 
Não, não, não pode ser, é claro que não é 
Será? 
 
Meninos de rua, delírios de ruína 
Violência nua e crua, verdade clandestina 
Delírios de ruína, delitos e delícias 
A violência travestida, faz seu trottoir 
Em armas de brinquedo, medo de brincar 
Em anúncios luminosos, lâminas de barbear! 
 
Um dia super 
Uma noite super 
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Uma vida superficial 
Entre as sombras 
Entre as sobras 
Da nossa escassez 
 
Um dia super 
Uma noite super 
Uma vida superficial 
Entre cobras 
Entre escombros 
Da nossa solidez 
 
Viver assim é um absurdo (como outro qualquer) 
Como tentar um suicídio (ou amar uma mulher) 
Viver assim é um absurdo (como outro qualquer) 
Como lutar pelo poder (lutar como puder) 
 

Se o álbum Várias Variáveis (1991) é um “’retorno” as origens gaúchas, 

mas nem tanto como discutido no tópico do disco, Muros e Grades é 

definitivamente um retorno aos pensamentos de Albert Camus e mais 

audaciosamente uma continuação e um aprofundamento. 

Se Longe Demais das Capitais poderia ser considerada uma 

introdução, onde o absurdo da existência, e de certa forma do mundo, eram a 

primeira evidência (como tema abordado). A citação da palavra “suicídio e 

absurdo” na canção é a abertura do caminho para irmos ao Mito de Sísifo 

(2010), ensaio filosófico de Albert Camus e assim dar alguns passos atrás 

antes de chegarmos à canção de fato. 

Em o Mito de Sísifo (2010), o problema do suicídio é central. Contudo, 

Camus não o examina em uma perspectiva social, mas individual, ou seja, na 

medida em que ele se apresenta como uma resposta ao problema do absurdo, 

isto é, a desarmonia e distância entre o homem e o mundo (ou o espaço). 

Como foi dito acima, o suicídio é um problema filosófico por excelência 

(deixando claro que os transtornos mentais não estão na discussão, ou seja, 

não estão sendo negligenciados), logo, outros problemas são secundários: “se 

o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias” 

(CAMUS, 2010). Ainda em o Mito de Sísifo, Camus dá exemplo de Galileu, que 
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renunciou a uma importante descoberta científica quando sua vida esteve em 

perigo. Essa verdade não valia o risco da fogueira  

É profundamente indiferente saber qual dos dois, a Terra ou o Sol, 
gira em torno um do outro. Em suma, é uma futilidade. Mas vejo, em 
contrapartida, que muitas pessoas morrem por considerarem que a 
vida não vale a pena ser vivida (CAMUS, 2010, p. 99). 

Assim, notamos que problemas essenciais, para o autor de O Mito de 

Sísifo, são aqueles que eliminam ou aumentam a paixão de viver. Por isso, a 

questão do sentido da vida é fundamental. Todavia, na perspectiva camusiana, 

trata-se “da relação entre o pensamento individual e o suicídio” (CAMUS, 

2010), pois “começar a pensar é começar a ser atormentado” (CAMUS, 2010). 

Segundo Albert Camus, “aceitar a absurdidade de tudo que nos cerca é 

uma etapa necessária” (CAMUS, 2018). A falta de sentido na existência é na 

verdade um estímulo à vida, não o contrário. Na perspectiva camusiana, o 

suicídio é “uma fuga”; “um insulto à existência”; “uma evasão”; “uma negação 

de si mesmo”. 

Diante disso, a atitude coerente, pensa Camus, é manter a vida em 

face ao absurdo, isto é, manter a existência para manter o absurdo. Viver o 

absurdo é a opção camusiana. Essa opção, de fazer viver a absurdidade, é o 

que constitui a grandeza da existência. Portanto, o suicídio não é uma resposta 

coerente ao absurdo visto que esse ato elimina o confronto que há entre o 

homem e o mundo, ele é uma fuga, não uma solução. 

O absurdo tem uma consequência lógica, mas certamente não é o 

suicídio, é a revolta: “uma confrontação e uma luta sem tréguas” (CAMUS, 

2010). Após a rejeição do suicídio é apontada a revolta, a liberdade e a paixão 

de viver como atitudes conseguintes perante o problema do absurdo. A 

principal obra de Camus sobre a revolta é O Homem Revoltado (2018), mas no 

Mito ela já é colocada como uma resposta ao absurdo. Sendo um protesto 

contra a própria condição de existir, a revolta é contrária à renúncia, ela é um 

desafio e a manutenção do confronto do homem com o mundo (ou o espaço). 
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E assim nos aproximamos de Muros e Grades, onde no último verso é “Como 

lutar pelo poder (lutar como puder)” 

Deixando Camus um pouco de lado agora, pois quando bato o olho em 

Muros e Grades lembro do O Espaço Urbano (1989) de Roberto Lobato Corrêa 

com os seus agentes produtores do espaço urbano - Os muros e as grades vão 

de encontro aos promotores imobiliários, entendo-os como um conjunto de 

agentes que realizam, parcialmente ou totalmente, as seguintes operações: 

incorporação; financiamento; estudo técnico; construção ou produção física do 

imóvel; e comercialização ou transformação do capital-mercadoria em capital-

dinheiro, agora acrescido de lucro. Quais são as estratégias dos promotores 

imobiliários? Produzir habitações com inovações, com valor de uso superior às 

antigas, obtendo-se, portanto, um preço de venda cada vez maior, o que 

amplia a exclusão das camadas populares. 

Ainda temos o ponto de vista de David Harvey, que se refere à 

proposição do “corpo como medida de todas as coisas”, elemento fundamental 

naquilo que o autor chama de “corpo político” (HARVEY, 2004). Trata-se de 

uma relação entre o modo de produção do espaço-tempo com a produção do 

corpo, em que diferentes processos (físicos e sociais) resultam tanto em 

termos materiais como representacionais na produção de diferentes tipos de 

corpos. Temos assim uma crítica à produção do espaço e do tempo capitalista, 

inibidora das estratégias de emancipação humanas (HARVEY, 2004). 

Não há exemplo melhor do que os condomínios para exemplificar a 

prática espacial dos promotores imobiliários atualmente e não há região que 

melhor exemplifique esse modelo, próximo a nós, do que a Barra da Tijuca. 

Assim vamos “subindo” na canção, considerando que os grandes condomínios 

são “bairros/cidades” com tudo que é possível, mercado, farmácia, escola, etc., 

dentro deles. Verdadeiros mundos particulares, sendo assim, não há conflito 

entre o indivíduo e o espaço e não há motivo de ser da revolta como tratamos 

acima com Camus. Aliás você já tentou andar de bicicleta na Barra? Já tentou 

pegar um ônibus na Barra fora do horário de ida e volta dos trabalhadores? Um 

dia super / Uma noite super / Uma vida superficial. 
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A estrofe acima, já que estamos indo de “cima para baixo”, é uma 

autorreferência costumeira das composições de Gessinger que foram lugar 

comum de duras e injustas críticas. Se trata de um trecho da música “A 
Violência Travestida Faz Seu Trottoir” de O Papa É Pop (1990) e o melhor a 

se fazer é explicar o título e o conteúdo da música.  

Primeiramente Trottoir ao pé da letra, significa passeio a pé, mas essa 

palavra assume uma versão especial voltada às prostitutas e travestis 

franceses que ficam passeando pelos Boulevards (é um termo que designa um 

tipo de via urbana, geralmente larga, com muitas pistas divididas nos dois 

sentidos, geralmente projetada com alguma preocupação paisagística. O termo 

foi inicialmente introduzido na língua francesa) de Paris à procura de clientes. 

Esse significado assumiu proporções mundiais e a palavra ficou conhecida 

nesse sentido majoritariamente.  

Em segundo lugar, o conteúdo da música, que é riquíssimo, os 

Engenheiros do Hawaii se manifestam que não se trata da violência em si, 

aquela que é citada e vista por todos, como os helicópteros com atiradores de 

elite da PMERJ, mas sim a violência que acontece, mas está escondida pelas 

próprias pessoas, ou empresas (por isso o nome travestida). Atualmente ela 

pode ser achada em qualquer lugar, mas Gessinger enfatiza a violência 

encontrada nos produtos, marcas e publicidade que nos usam para lucrarem 

sem que nem mesmo percebamos. Seja nos algoritmos das redes sociais, no 

smartphone que nos escuta incessantemente ou nos simples outdoors onde 

oferece-se a um jovem de baixa renda o sonho de um curso superior parcelado 

em infinitas vezes como é possível observar na linha vermelha, na saída para 

Duque de Caxias.  

Com o verso “Meninos de rua, delírios de ruína” constata-se que somos 

putas morais fazendo o seu trottoir. Regredimos do estágio da revolta de 

Camus para a simples constatação do absurdo. Fechamos os olhos, ou 

simplesmente achamos as desigualdades sociais e fica por isso mesmo, sem a 

revolta, ou seja pelo patético delírio de ruína onde existe a convicção de que se 

vai perder uma grande quantidade de dinheiro, propriedades, posição social 
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(um dos delírios coletivos que afetou 57,7 milhões de brasileiros em 2018, 

especificamente no dia 28 de outubro de 2018). 

Após esse parágrafo extenso envolvendo “A Violência Travestida Faz 
Seu Trottoir”, que é uma excelente música, subimos mais uma estrofe. E aqui 

surge um vazio, uma falta de ligação entre Camus e Corrêa, entre o indivíduo e 

o mundo (no caso os agentes transformadores do espaço urbano, ou só o 

espaço). É possível entender “Levamos uma vida que não nos leva a nada / 

Levamos muito tempo pra descobrir / Que não é por aí, não é por nada não / 

Não, não, não pode ser, é claro que não é” facilmente se referindo a vida 

maquinal que impede o indivíduo de exercer sua liberdade, na medida em que 

“ele imaginava uma meta para sua vida, ele se conformava com as exigências 

da meta a ser atingida” (CAMUS 2010).  

Mas ainda falta entender essa quebra, essa apropriação da liberdade, 

fugindo da simples explicação do modo de produção capitalista e sua alienação 

do indivíduo. Para o autor do presente trabalho a resposta está na modificação 

do espaço. Para isso, uso de Foucault que escreveu “Vigiar e Punir” 

originalmente em 1975, na qual examina o nascimento das construções 

modernas de crime e punição, tratando de um exame dos mecanismos teóricos 

e sociais que influenciaram as mudanças nos sistemas penais ocidentais. O 

livro é embasado em documentos históricos franceses, porém as questões são 

atuais, sendo relevantes e importantes para as sociedades. É composto de 

quatro partes sendo elas: Suplício, Punição, Disciplina e Prisão. E, dessa 

forma, se dedica à análise de vigilâncias e punições presentes em vários 

âmbitos estatais, como prisões, ou, aumentando a percepção identificamos 

hospitais, quarteis, escolas.  

Essas estruturas materializadas de poder que Foucault teorizou 

cresceram e vão se atualizando, se moldando as necessidades, agora sim, do 

modo de produção vigente. Nas grandes cidades de um país tão irreal / Os 

muros e as grades / Nos protegem de nosso próprio mal, mal da irreal 

violência, irreal desigualdade socioeconômica para a maioria considerável de 

sua população, os espaços modificados pelo homem têm se tornado prisões, 
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com todos os edifícios e casas com seus muros e grades e com o bônus das 

câmeras de vigilância.  

Além de subjugar a liberdade do indivíduo e consequentemente sua 

revolta no sentido camusiano, as diversas tecnologias do poder, que convivem 

concomitantemente, seja ela a tecnologia do poder ligada ao treinamento 

individual realizado por um trabalho no próprio corpo, a disciplina; seja a 

tecnologia do poder do grande poder “absoluto”, que é o poder da soberania, e 

que consiste em poder fazer morrer, e o melhor exemplo desse poder é a 

milícia, o tráfico ou o Estado; agora, com essa tecnologia do biopoder, com 

essa tecnologia do poder sobre a "população” , sobre o homem enquanto ser 

vivo, um poder contínuo, científico, que é o poder de "fazer viver" (FOUCAULT, 

2005). A soberania fazia morrer e deixava viver. E eis que agora aparece um 

poder de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e em 

deixar morrer (FOUCAULT, 2005). 

Essa tecnologia do biopoder é a principal “inimiga” das ideias de Albert 

Camus, no contexto aqui discutido, visto que se trata sobretudo de estabelecer 

mecanismos reguladores, de otimizar um estado de vida, mecanismos 

disciplinares, destinados em suma a maximizar forças e a extraí-las. O que 

seria retornar a um estado de prisão a “rotina”, descrito por Camus 

Acordar, bonde, quadro horas no escritório ou na fábrica, almoço, 
bonde, quatro horas de trabalho, jantar, sono e segunda terça quarta 
quinta sexta e sábado no mesmo ritmo, um percurso que transcorre 
sem problemas a maior parte do tempo (CAMUS, 2010, p. 106-107). 

Continuando, e já perto do fim, as duas estrofes acima remontam a 

nossa superficialidade, agora já melhor estruturadas com o suporte de 

Foucault, porém duas palavras chamam a atenção: solidez e escassez. A 

primeira pode ser compreendida tanto como a solidez do que nos limita 

externamente tanto como internamente, e nisso vem a segunda palavra que 

aponta exatamente para nossa escassez de ideias. Isso remonta a discussão 

de Longe Demais Das Capitais e a nossa incapacidade de pensar nossos 

problemas a partir de nós mesmos, latino-americanos (que vem mudando, 

obviamente, desde a composição dessa música em 1991). 
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As duas últimas estrofes acima, depois de toda essa caminhada teórica 

e histórica com os álbuns, além da introdução, já estão encaminhadas à 

compreensão e, particularmente, soam como um questionamento ao que eu 

faço, ao que eu fiz e ao que pretendo fazer. Ao fim dessa pequena jornada que 

foi o trabalho de conclusão de curso e o que foi a grande jornada da 

graduação, qual o próximo passo nessas grandes cidades, no pequeno dia a 

dia. Como encarar o medo que nos leva a tudo, sobretudo à fantasia? No curso 

de bacharelado de geografia foi quase tudo, mas o quase tudo é quase sempre 

é quase nada. No fim, ao melhor estilo Humberto Gessinger e Albert Camus, 

nada nos protege de uma vida sem sentido. 
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3.2 Chuva de Containers (1992) 
Engenheiros do Hawaii 
 
Falta pão 
(o pão nosso de cada dia) 
Sobra pão 
(o pão que o diabo amassou) 
 
Triste vocação 
A nossa elite burra se empanturra de biscoito fino 
Somos todos passageiros clandestinos dos destinos da nação 
Triste destino, engolir sem mastigar 
Chuva de containers 
Entertainers no ar... Noir 
 
Falta pão 
(o pão nosso de cada dia) 
Sobra pão 
(o pão que o diabo amassou) 
 
Triste vocação 
A nossa elite burra se empanturra de biscoito fino 
Triste sina, América Latina 
Não escaparemos do vexame, não 
Nós não caberemos todos em Miami-ami 
Ame-o ou deixe-o 
Ame-o ou deixe-o 
 
Ouviram do Ipiranga às margens plácidas 
Os trovões da chuva ácida 
A acidez oceânica de uma laranja mecânica 
 
Falta pão 
(o pão nosso de cada dia) 
Sobra pão 
(o pão que o diabo amassou) 
Falta circo 
(no mundo que nos cerca) 
Sobra circo 
(é só pular a cerca) 
 
Sobra circo... falta pão 
Falta circo... sobra pão 
 

É uma das músicas mais ácidas, com uma crítica mais contundentes 

dos Engenheiros do Hawaii, refletindo explicitamente profundas 

descontentamento com o Brasil e a sociedade.  
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A música passa por períodos da história do Brasil, como a ditadura e o 

seu slogan “ame ou deixe-o”, porém, de certo modo há a “ditadura” da 

globalização e o “deixe- o” atual é dirigido a uma elite burra que se empanturra 

de biscoito fino e não vive e encara os problemas do Brasil, deixando, ou 

fugindo, para Miami. 

A música retrata também com um tom de decepção da banda, ou de 

Gessinger, sendo o clima do disco como um todo mais carregado e puxado 

para o progressivo, com a política brasileira. Para banda que fez comício de 

graça para Leonel Brizola, fez turnê pela União Soviética e em alguns shows 

exibia o símbolo comunista, ver a eleição de Fernando Collor de Melo foi 

estarrecedor, junto do caos político e econômico vivido, podemos dizer em 

looping, pelo Brasil. Aliás, um parêntese, as crises econômicas no Brasil são 

sempre crises políticas. Trata-se de uma simples constatação que quando a 

economia desanda, a culpa é “sempre” do Estado. Estado que é circo e 

funciona de faixada para interesses contrários a população e permissivo a 

imposições externas.  

Há ainda o fato deste álbum acompanhar a sequência O Papa é Pop 

(1990), inclusive com a foto do Papa na capa tomando chimarrão sendo cedida 

por Brizola, e Varias Variáveis (1991). O primeiro se trata de um verdadeiro 

embate entre a banda e o mundo pop, o mundo que está sendo engolido pela 

globalização, e ao modo ver de Gessinger, pela padronização. Padronização 

esta característica do capitalismo, que se mostrou evidente tanto nos muros e 

nas grades como na música produzida, na cultura etc. Esse enfrentamento 

aberto, esse discurso contra o que se tornara o mainstream musical brasileiro 

teve justamente o efeito contrário. Em 1990 os Engenheiros do Hawaii eram a 

maior banda do Brasil e todo mundo sabia que O Papa Era Pop. O retrato disso 

é a participação em grandes eventos, como o Hollywood Rock (nome incomum 

para um festival no Rio de Janeiro, na praça da Apoteose) em 1990 e o grande 

Rock In Rio em 1991, além da participação em diversos programas de 

televisão. 
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Em 1991, vendo o estado das coisas, os Engenheiros voltaram a 

reafirmar fortemente, desta vez frequentemente em seus trajes, a identidade 

gaúcha, sendo a segunda música uma regravação do Gaúcho da Fronteira 

(Herdeiro da Pampa Pobre). O curioso é a questão regional que constrói, uma 

vez longe do Sul pelo próprio sucesso e distanciamento com um tom de 

negação da banda com a cena musical gaúcha criou uma espécie de 

isolamento em torno dos Engenheiros do Hawaii, outsiders do rock nacional. 

Após essa volta, a problemática regional, voltando a música e ao álbum 

em questão, não pertencendo ao mundo pop, Gessinger “complica” mais as 

coisas ao cantar “não sou gaúcho / sou porto alegrense”. Ser porto alegrense e 

não gaúcho implica justamente no tema deste trabalho. Ser urbano, pertencer a 

uma lógica de vida da cidade, com as suas crônicas cotidianas e os seus 

muros e grades. 

Primeiramente o título da música, Chuva de Containers (1992), remete 

imediatamente a um porto, a uma zona portuária, que no imaginário popular é 

perto da cidade. Depois, uma chuva de containers é um "dilúvio" do mundo 

globalizado, padronizado, dentro do Brasil, principalmente dentro da música e 

na cultura, com o verso “entertainers no ar” (é sempre bom lembrar que a 

juventude são várias bandas numa propaganda de refrigerante, ou de cigarros 

também). Entre Containers e entretenimento é possível estabelecer dois 

paralelos rápidos: o primeiro com a modernização imposta no campo. Um 

movimento externo, padronizado e de padronização, que modifica a lógica (de 

produção) interna. O segundo, sobre essa cultura padronizado conversa com 

Foucault e o poder do tipo disciplina. Uma disciplina na forma de produzir e 

consumir cultura. Os Titãs relatam isso que depois do sucesso do Acústico 

MTV (1997), eles perceberam que a tecnologia os prejudicara, os paddles, as 

distorções, os efeitos eletrônicos... Por isso hoje em dia "classificamos" um 

álbum como datado, onde mergulhou-se no “novo”, empurrado (pelas 

gravadoras) ou por vontade própria, pela sedução da tecnologia e não se 

conseguiu pensar a frente, em como aquilo iria envelhecer. Acabou que esses 

álbuns datados foram engolidos pela lógica vigente e, da forma mais humana 

possível, percebemos isso através da audição e da perspectiva do tempo. 
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Há o modo de vida urbano quando o fazer viver e o deixar morrer está 

na falta  pão nosso de cada dia, e pensamos na desigualdade horripilante e 

crescente que há no Brasil. E a crueldade com que parte da população é 

tratada onde só lhe resta, ou lhe é dada, o pão que o diabo amassou. 

Há o modo de vida urbano quando a nossa elite burra se empanturra 

de biscoito fino, em um complexo interminável de Sinhazinha(o). Além disso 

somos todos passageiros clandestinos dos destinos da nação, um triste 

destino, engolir sem mastigar o pão que o diabo amassou. Não fazemos parte 

dos planos do país, ou fazemos quando somos um “peso”, não existimos como 

cidadão e ser dotado de diretos. Navegamos em um país que não nos 

pertence. 

Há o modo de vida urbano na nossa triste vocação de agir como 

colônia, na nossa elite burra que se inspira em um modo de vida americano-

europeu (as Capitais das quais estamos tão Longe) ao invés de pensar uma 

vivencia descolonializada do “primeiro mundo”. A triste sina da América Latina, 

que não escaparemos dos vexames, que ao pensar como o colono age de 

forma patética, cai em diversas crises econômicas seguindo cartilhas estupidas 

do Fundo Monetário Internacional e dos EUA. Na hora que o barco afundar, 

com a dívida externa servindo como âncora, nós não, ou precisamente aqueles 

que podem ($$$), caberemos todos em Miami. Ame-o ou deixe-o, o velho 

slogan da ditadura brasileira diz respeito agora as novas tecnologias de poder 

inerentes/apropriadas pelo capitalismo. Não há escapatória (!?). 
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Considerações finais  

Metaforicamente todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em 

certos momentos e em algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais 

definem situações e tipos de comportamento a elas apropriados, especificando 

algumas ações como “certas” e proibindo outras como “erradas”. Quando uma 

regra é imposta, a pessoa ou banda que presumivelmente a infringiu pode ser 

vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver de acordo 

com as regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa ou banda é encarada como 

um outsider. 

Mas a pessoa ou banda assim rotulada pode ter uma opinião diferente 

sobre a questão. Pode não aceitar a regra pela qual está sendo julgada e pode 

não encarar aqueles que a julgam competentes ou legitimamente autorizados a 

fazê-lo. Por conseguinte, emerge um segundo significado do termo: aquele que 

infringe a regra pode pensar que seus juízes são outsiders. 

Na década de 1980, o rock brasileiro passou a fazer parte da vida de 

parcela da população, em especial dos jovens urbanos, que ouviam as 

canções e se identificavam com elas. Era uma geração que vivia o fim do 

regime militar e que podia começar a falar o que sentia abertamente. O grupo 

Engenheiros do Hawaii surgiu nesse contexto, falando das sensibilidades, 

histórias e de representações, compôs canções que denunciam problemas 

sociais, expressando uma visão de mundo, os anseios de uma juventude, o 

cotidiano, a estranheza de netos imigrantes em sua própria terra e o 

descontentamento, ensejando uma identificação com composições que 

abarcavam angústias e aflições dos jovens roqueiros urbanos. Sendo assim 

entendo os Engenheiros do Hawaii como uma banda que retrata mais e melhor 

o complexo modo de existir na cidade do que as suas formas geográficas 

especificamente. 

Então, temos a resposta da questão principal, há geografia nos 

Engenheiros do Hawaii? Sim, evidentemente, mas não na intensidade em que 

o autor esperava e não tão voltada ao modo de vida de urbano ao invés da 
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cidade. A questão existencial, até pela grande influência de Albert Camus 

prevalece em grandes proporções da produção dos Engenheiros do Hawaii 

entre 1986-1992. 

Outro ponto é o “comportamento” da banda. Gessinger, principalmente, 

moldou a própria imagem como de um outsider, aquele que vem longe demais 

das capitais, que não gosta da mídia, muito menos de ser comparado a um sex 

symbol, loiro, alto e de olhos azuis. A questão é que “tudo” mudou com o álbum 

O Papa É Pop (1990), que se trata de uma crítica muito consciente e clara ao 

“mundo pop” (que eu entendo como globalizado, ou mais complexamente o 

mundo moderno-colonial) que segundo o próprio Humberto engolira e engolirá 

a todos. Ao ter o “privilegio” de estar no centro da produção cultural do rock 

brasileiro, ele lança questionamentos, provocações ao mesmo tempo que está 

inserido no mundo pop da música. E aqui é um perfeito exemplo de um 

“percorrer” camusiano: consciência – revolta – ação não-violenta (afinal Camus 

era um pacifista ferrenho). 

As sequelas desse embate foram evidentes quando olhamos para um 

Humberto irritado com um sucesso (e exposição) nunca antes vivido às custas 

de uma incompreensão de sua crítica. O próximo álbum, Várias Variáveis de 

1991, apresenta uma temática gaúcha de uma volta as origens, mas nem tanto, 

porque a sedução dos meios técnicos utilizados excessivamente para se fazer 

a crítica em O Papa É Pop sobraram e aparecem neste álbum. E chegamos em 

1992, o álbum que mostrou que a banda outsider no mainstream, que fez um 

álbum usando a tecnologia como ferramenta de crítica à própria e ao seu 

pacote ideológico foi engolida pelo mundo pop ao produzir, com a vantagem 

que o tempo nos dá, um álbum “datado”. E voltamos a Camus e a sua 

valorização da percepção do mundo, pode-se perceber o mundo através da 

arte, da música e quando se escuta o álbum Gessinger, Licks & Maltz (1992) 

você percebe, através do seu corpo, da audição, que se trata de um álbum 

“datado”, ou seja com uma tecnologia musical que envelheceu mal, em grande 

parte de suas faixas, que tratam de questões, ironicamente, globais mas do 

que em qualquer outro álbum.  
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Então, como os Engenheiros Hawaii podem contribuir com a geografia? 

Mesmo com a banda extinta e seu último álbum sendo de 2007, os 

Engenheiros ainda podem contribuir com reflexões, como o álbum de 1986 que 

traz canções com temas absurdistas que conversavam com o universo juvenil, 

priorizando a crítica social e política, a descrença em relação a princípios tanto 

de esquerda quanto de direita, o regionalismo, o estrangeirismo, o consumo e a 

tecnologia; o álbum de 1987 incluindo intertextos com Sartre, Camus, o 

existencialismo e o absurdo, questões niilistas, da modernidade, da pós-

modernidade, das cidades e das sensibilidades; o álbum de 1988 que traz 

diversas representações das cidades, como a violência, a solidão, racismo, 

consumismo, bebida e cigarro, a “noite”, corrupção, a dualidade de sentimentos 

perante a metrópole, a juventude e a crítica social (menção honrosa para 1989, 

primeiro disco ao vivo, com uma compilação de sucessos e duas canções 

inéditas que falam sobre a Guerra Fria, noite, Aids e fazem crítica à sociedade 

brasileira.); o álbum de 1990 em que a temáticas aborda a questão do ser 

moderno, da tecnologia, do consumo, a solidão das metrópoles, o 

estranhamento, individualismo, guerra, niilismo, a banalização da violência e a 

noite; o álbum de 1991 que gira em torno do mesmo eixo, refletindo sobre 

variáveis, temáticas em torno do niilismo e absurdo, cidade, violência, crítica 

social, bebida, existencialismo, solidão, noite e o regionalismo; e por fim, o 

último álbum abordado neste trabalho de conclusão de curso, o álbum de 1992 

é o que mais carrega marcas do rock progressivo com temáticas voltadas para 

a cidade, crítica social, niilismo, absurdo, regionalismo, existencialismo, 

violência, consumo, noite e a modernidade e a pós-modernidade. 

Como formando no curso de bacharelado de geografia, os Engenheiros 

do Hawaii soam como a banda perfeita para se dar um choque de realidade do 

modo de vida urbano. É na metrópole que mais se vê a indiferença dos sujeitos 

frente aos problemas da sociedade, a superficialidade das relações, o 

individualismo, assim como a frieza das pessoas. É disso que a banda trata 

nas entrelinhas e as vezes de forma passiva-agressiva em grande maioria das 

suas composições e para onde grande parte de suas referências levam os 

ouvintes. 
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Por fim acredito que realizei um estudo geográfico de uma banda, em 

determinado período histórico e reconheci a sua importância e o seu encaixe 

quando utilizada como ferramenta pela geografia. Como apaixonado por 

música espero que o tema e o valor das produções culturais brasileiras se 

manifestem, se posicionem e se multipliquem, afinal a música querendo ou não 

desempenha esse papel político, como a arte em geral. Ouçam, não 

consumam, Engenheiros do Hawaii é a minha recomendação final. 
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