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Resumo:  O  texto  que  segue  traz  resultados  parciais  da  pesquisa  de  mestrado  em

andamento  intitulada  “A filha  da  Dona  Lecy:  estudo  da  trajetória  de  Leci  Brandão”.

Escolhida como sujeito dessa pesquisa por sua trajetória peculiar, se comparada a outras

mulheres de sua geração, Brandão destaca-se por ter sido a primeira mulher a entrar para

a ala de compositores da Escola de Samba Mangueira, ter rescindido contrato com uma

gravadora multinacional por não querer modificar as críticas sociais presentes em suas

composições,  entendidas como músicas de protesto,  e  por  ter  se tornado a segunda

mulher  negra1 a  ser  deputada estadual  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de São

Paulo. Diante desses traços de sua trajetória, buscamos pensá-la sob a perspectiva dos

marcadores sociais da diferença – tais como raça, gênero, sexualidade e geração – que

são  trazidos  à  tona  não  apenas  em sua  narrativa,  no  decorrer  das  entrevistas,  mas

também nas letras de suas composições. Busco aqui, portanto, alinhar os dois.

1 Nascida  em  29  de  maio  de  1930,  Theodosina  Rosário  Ribeiro  foi  a  primeira  deputada  negra  da
Assembleia Legislativa de São Paulo, o que ocorreu, em 1974, após ter sido eleita em 1970, como a
primeira vereadora negra da Câmara Municipal de São Paulo.
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***

Eu  preciso  fazer  um  profundo  agradecimento  pelo  fato  de  nós  estarmos  aqui.  Essa

celebração, na verdade, não foi uma coisa que nós combinamos, muito pelo contrário, eu

sabia  que  estava  fazendo  40  anos  de  carreira...  O  núcleo  de  música  do  Itaú  Cultural

transformou o show “Guri2 canta Leci” nesse show que não tem diretor, não tem nada. É um

show simples, normal, mas é de coração. Que Deus abençoe vocês por essa permanência

na minha vida. Eu tenho a idade que tenho e ainda posso ter condição de cantar, condição

de levar alguma coisa positiva para as pessoas, então quero pedir muitos aplausos (Leci

Brandão, 2015).

No dia 19 de setembro de 2015, Leci Brandão realizou junto da orquestra Projeto

Guri, o show de celebração de quarenta anos de sua carreira. Os trechos destacados

acima são parte de falas da interlocutora no decorrer da celebração. Apesar da disposição

em palco, no qual aparecia com roupas claras e iluminadas, dançando de um lado para

outro, Leci destaca com agradecimento a sua condição atual, isto é, ter 71 anos de idade

e continuar trazendo algo positivo para os que ali estavam reunidos. Apesar disso, não

deixa de destacar também o problema de saúde atual, relacionado a um problema no pé,

que  não  a  permite  sambar  como  gostaria.  Diante  disso,  torna-se  perceptível  a

preocupação de Brandão relacionada ao avançar da idade e a possibilidade de que com o

passar do tempo não consiga mais realizar shows.

No decorrer dessa noite,  Brandão entre o cantar  de uma música e outra,  fazia

falas, que destacavam agradecimentos e o quanto aquela celebração era simples, como

ela gostaria que fosse, mas também discursos de cunho político que problematizavam

questões relacionadas a gênero, raça e sexualidade. O show foi escolhido como forma de

iniciar o presente texto, pois as músicas selecionadas por Brandão para serem cantadas,

bem como os discursos proferidos durante a celebração, me pareceram uma espécie de

resumo interessante dos 40 anos de carreira. Além disso, no dia 21 de setembro, recebi

ligação da interlocutora – o que aconteceu pela primeira vez – na qual ela me contou

sobre sua escolha das canções e o quanto o show havia lhe sido importante. No entanto,

antes de prosseguir com uma análise das letras das músicas que foram cantadas nessa

noite,  traço  abaixo  um  esboço  inicial  da  construção  que  tenho  feito  da  trajetória  de

Brandão a partir  de suas narrativas via entrevistas concedidas a mim desde junho de

2013.

***

2  Organização social de cultura fundada em 1977 responsável por 370 pólos de ensino no interior e litoral
de São Paulo, incluindo polos da Fundação Casa. Oferece cursos de cordas, sopro, teclados, percussão
e iniciação musical para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Para ler mais projetoguri.org.br
(Acessado em 30/10/2015).



“Jornalista musical”. É com essa combinação de palavras que Leci Brandão define

a si  mesma, sua relação com a música, suas composições e, de algum modo, a sua

atuação  política.  Escreve,  portanto,  sobre  aquilo  que  vê,  vive  ou  ouve,  levando  em

consideração suas experiências ou experiências alheias. Nascida em 12 de setembro de

1944, momento em que, segundo Jurema Werneck (2007), o Brasil começava a delinear

a importância que as vozes femininas teriam na música popular brasileira3,  carrega o

nome de sua mãe Dona Leci de Assumpção Brandão, servente de escola pública, pois se

tivesse nascido menino, carregaria o nome de seu pai, Antônio Francisco da Silva, que

era funcionário administrativo do Hospital Souza Aguiar4.

A influência e a importância da mãe de Brandão não ficaram apenas no nome, pois

sua mãe é figura essencial  quando narra suas experiências. Mas essa não é a única

mulher  que faz parte  de sua narrativa,  de forma vívida estão em suas lembranças a

madrinha portuguesa, dona Estelinha, sua madrinha do morro, Dona Lourdes, sua avó, ou

aquelas  que  continuam  permeando  e  direcionando  suas  escolhas:  a  irmã  e  suas

sobrinhas. Seu pai também é lembrado com carinho, marcando sua influência musical,

mas também as mudanças ocasionadas por sua morte, momento que a vida não só de

Brandão, mas de sua família é modificada permanentemente. 

Descreve a relação entre os pais e a vida que tinham como muito humilde, mas

com muita felicidade. Seu Antônio gostava muito de música e como na casa que moravam

havia uma vitrola, Brandão conta que ele comprava muitos discos de 78 rpm, discos de

vinil. A partir do gosto musical do pai, Leci entra em contato com músicos como Jacob do

Bandolim, Waldyr Azevedo, Carmen Costa, Jamelão, Rui Rei e sua orquestra, que tocava

mambo. Havia também dias em que o pai ouvia muita ópera, Caruzzo, por exemplo. As

músicas  embalavam  os  dias  de  domingo,  quando  se  punha  um  disco  na  vitrola  e

dançava-se em casa. Recebiam os parentes, a madrinha, a comadre, tios, tias, primos. 

A casa em que moravam é descrita por Brandão como “praticamente uma casa de

cômodos”.  Sua  descrição  como  uma  casa  dividida  por  algumas  famílias,  que

compartilhavam o banheiro e a cozinha, encaixa-se na definição de casa de cômodos de

Vaz (1994), que ao esboçar uma história da moradia nos tempos modernos do Rio de

3  Para  Werneck  (2007),  a  importância  das  vozes  femininas  na  música  popular  brasileira  teve  seu
percurso  potencializado  porque  as  mulheres,  especialmente  as  negras,  tinham um posicionamento
estratégico no desenvolvimento de expressões culturais que viriam a ser definidas mais tarde como
marcas da nacionalidade brasileira. Além disso, tinham uma inserção estratégica e bem-sucedida nos
primeiros anos da indústria cultural do país, tanto na criação de gêneros musicais, mas também como
cantoras, atrizes e dançarinas nos teatros musicados. Sobre as mulheres no teatro brasileiro entre 1940
e 1968 consultar Pontes (2011).

4  Fundado em 1907, no centro da cidade, o Hospital de Pronto Socorro, como era chamado, recebeu
mais tarde o nome de Souza Aguiar, em homenagem ao prefeito que o fundou, Marcelino de Souza
Aguiar.  Para  mais  informações  acesse:  http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2002-11-
07/hospital-souza-aguiar-completa-95-anos-de-fundacao (Acessado em 10/07/2015).

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2002-11-07/hospital-souza-aguiar-completa-95-anos-de-fundacao
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Janeiro, pontua que as habitações coletivas surgem em um contexto de crise habitacional

que se agravava pelas mudanças de ordem econômica, social, política cultural e espacial,

na segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX. Segundo a autora,

a necessidade de moradia barata para os trabalhadores, a limitada disponibilidade de

construções para atender a demanda, os altos custos de aluguéis e a possibilidade de

obtenção de bons rendimentos formam os fatores que fizeram esse tipo de moradia se

multiplicar.

As chamadas estalagens – grupos de minúsculas casas térreas enfileiradas que

poderiam ser quartos ou casinhas – surgem então por volta de 1850. As casas de cômodo

mais  especificamente  eram casas  subdivididas  internamente  que  se  multiplicaram no

período republicano.  Fazia-se uso coletivo do w.c.,  banheiro,  tanque,  pátio,  cozinha e

corredor. Funcionava da seguinte maneira: os proprietários cediam seus imóveis (casas,

quintais, terrenos) a terceiros que investiam pequenas economias para construir casinhas

ou  subdividir  edificações  existentes.  Os  aluguéis  eram  considerados  exorbitantes  e,

consequentemente, os rendimentos eram fabulosos para os proprietários (VAZ, 1994).

Leci complementa a descrição contando que cada família tinha um tempo definido

para fazer a comida.  Apesar da divisão, segundo Brandão,  os ambientes,  incluindo o

banheiro, eram limpinhos. A casa ficava na Senador Pompeu, perto da central do Brasil. E

a vizinha que ficava um pouco mais acima, na casa, era uma senhora portuguesa: Dona

Esther. Foi essa senhora, que Leci chama de Dona Estelinha, que foi sua madrinha de

crisma. Como sua mãe trabalhava fora de casa, era Dona Estelinha que cuidava de Leci.

Quando sua mãe chegava à noite, Brandão já tinha tomado banho e jantado. Tal convívio

fez com que o sotaque de Leci fosse alterado. Ela brinca que algumas pessoas achavam

que ela não era brasileira. Por ser pretinha e falar igual português, chegavam a pensar

que ela tinha vindo de Angola ou de outro país africano de língua portuguesa. 

 Quando  mudaram  dessa  casa,  foram morar  em Pilares,  próximo  ao  bairro  da

Abolição, na Escola Equador, na qual sua mãe trabalhava. O fato de terem ido morar em

uma escola pública estava ligado à questão do espaço. Na escola já tinha uma divisão

melhor do que na casa de cômodos e pelo menos um quarto. Em compensação, a mãe

tinha mais trabalho para fazer, pois havia uma quantidade grande de salas para serem

varridas. Havia cursos diurnos e noturnos, consequentemente quando a turma da manhã

saía, as salas precisavam ser varridas a tarde para que a turma do supletivo pudesse

usá-las. Do mesmo modo, quando a turma da noite saía, era necessário limpar as salas

para que as turmas da manhã as utilizassem. Logo, as salas eram todas varridas duas

vezes por dia. Tinha também o dia de lavar as salas, o que acontecia uma vez por mês. 



Ainda sobre  a  infância,  ela  nos conta  que quando chegou no primeiro  ano do

primário  já  sabia  ler.  Sua primeira  professora,  da  qual  lembra  o  nome completo,  era

Edgardina  Viana  Moreira.  Descreve-a  como  uma  mulher  cujos  cabelos  eram  meio

grisalhos, bem magrinha, muito simpática e que viajava bastante para os Estados Unidos

sozinha, sendo uma mulher bem diferente para a época. Não era, em suas palavras, uma

professora “quadrada”, conservadora. Edgardina parabenizava bastante Dona Leci pela

educação  dada  a  sua  filha.  Como  a  mãe  trabalhava  na  mesma  escola  que  a  filha

estudava, a professora ficou bastante surpresa e feliz que Leci tenha aprendido a ler em

casa, antes de entrar na escola. 

Quando estava na Escola Equador, participou então de um concurso de redação

que acontecia no dia 10 de agosto em homenagem ao país que dava nome à escola.

Cantava-se o hino do país, tinha dança equatoriana e, no final do concurso, o embaixador

do Equador ia na escola dar a medalha para quem fosse o vencedor. O que aconteceu foi

que Leci ganhou o primeiro lugar, mas na hora de darem o prêmio recusaram-se a dar o

primeiro lugar para Leci, pois a filha de uma professora tinha ficado em segundo lugar e a

filha  da  servente  em  primeiro.  Houve  uma  discussão  entre  os  professores  que  se

dividiram para quem deveria ir o prêmio, mas no fim a filha da professora foi beneficiada.

Brandão descreve essa lembrança como legal e triste ao mesmo tempo. Legal por saber

que ficou em primeiro lugar, mas triste por terem se recusado a entregar o primeiro lugar

para a “filha da servente”.

Em uma tentativa de recompensá-la pelo acontecimento, sua professora, Isabel

Mota, colocou-a como guarda-bandeira no dia da festa. Leci conta que devia ter cerca de

11 anos, foi a primeira vez que passou por algo assim e começou a sentir de que modo

estava situada no mundo. Antes disso, a única lembrança que tem sobre algo de cunho

racial, foi quando seu tio brigou na rua e sua avó falou para ele que “branco não pode tirar

sangue de negro! Você vai ter que ir lá e dar nesse garoto, porque branco não pode tirar

sangue de negro! ”. Nunca esqueceu disso, mas a questão racial não era tão colocada no

cotidiano  de  forma  explícita  por  sua  família,  como  conviviam  com  sua  madrinha

portuguesa e tinham alguns amigos brancos, diz que a noção de luta racial veio bem mais

tarde. 

Pensando a passagem para a adolescência, conta que ao terminar o primário, atual

Ensino Fundamental I,  fez concurso para o Colégio Pedro II,  para o Colégio Estadual

Paulo de Frontin5 e para o Instituto  Guanabara6.  Foi  aprovada nos três,  mas seu pai

5  Fundado em 1918. Para mais informações acessar http://cepaulofrontin.blogspot.com.br/ (Acessado em
11/07/2015).

6  Fundado em 1937. Para mais informações acessar  http://www.guanabara.g12.br/a-instituicao/historia

http://www.guanabara.g12.br/a-instituicao/historia


queria que ela fosse estudar no primeiro. Ela foi. Fundado em 2 de dezembro de 1837, o

Colégio Pedro II é uma das mais tradicionais instituições públicas de ensino básico do

país,  possuindo  no  seu  quadro  de  egressos  presidentes  da  República,  músicos,

compositores, poetas, médicos, juristas, entre outros, o que acarretaria na criação de uma

rede de contatos importantes posteriormente na vida de Brandão.7 

Nessa última escola, que foi lida por mim como um ambiente bastante elitizado em

decorrência das descrições feitas pela interlocutora, Brandão era a única aluna negra. De

vez em quando escutava alguém falando “tiziu, tiziu…”, mas não sabia o que significava

isso. Ficava se perguntando por que faziam aquilo. Até que um dia sua amiga explicou

que alguns alunos ficavam falando a palavra “tiziu”. O tiziu é um pássaro preto, mas é

também uma forma pejorativa de se dirigir a pessoas negras no Brasil. Ao ser alertada por

sua amiga, entendeu o que estava acontecendo. Procurou o inspetor da escola, que após

ouvi-la reuniu toda a turma. Passou-lhes um sermão e pediu que não fizessem mais isso,

sob a afirmação de que todos eram iguais e que todos mereciam respeito. 

Além de ser a única aluna negra, Brandão também se descreve de modo a destacar

o quanto a forma de arrumar-se se diferenciava de seus/suas colegas. O seu cabelo, por

exemplo, era usado repartido ao meio, com trancinhas e duas fitinhas. Um lacinho em

cada ponta.  Sua mãe penteava seu cabelo assim, pois  tinha o cabelo crespo, conta.

Então  seus  traços  negros  estavam  ali,  enfatizados,  destoando  dos  cabelos  lisos  de

seus/suas colegas brancas/os. Foi então a segunda vez que passou por uma situação de

racismo e  a  identificou:  primeiro  tendo sido  negado  o  primeiro  lugar  no  concurso na

Escola Equador e depois quando era chamada de tiziu por alguns colegas na escola. 

A diferença entre os dois colégios, é que enquanto no Equador tinham poucas/os

alunas/os negras/os, no Pedro II  ela era a única aluna negra. Mas ter um público um

pouco mais heterogêneo, não impediu que Brandão passasse por racismo por parte dos

próprios professores no primeiro caso.  Logo,  podemos concluir  que o racismo estava

presente em ambas as instituições, fosse por parte de alguns funcionários ou de alguns

alunos. Além disso, em ambos os casos, há uma questão de classe social implícita: no

caso da Escola Equador ela não teve o prêmio negado apenas por ser negra, mas por ser

também filha da servente. Já no caso do Pedro II, sua presença não era lida apenas a

partir  da sua cor de pele, ela também destoava socialmente de suas/seus colegas de

classe no quesito financeiro, como ficará mais evidente nas próximas linhas.

 No Colégio Pedro II, Leci também viveu momentos importantes e bons de lembrar.

Participou de um concurso organizado para o grêmio. Havia duas chapas: a Pedro II e a

(Acessado em 11/07/2015)
7  Para mais informações acessar: www.cp12.g12.br/historia_cp2.html (Acessado em: 11/07/2015).

http://www.cp12.g12.br/historia_cp2.html


Clóvis Monteiro. Leci acabou fazendo uma paródia da música “Broto legal”8, do Sérgio

Murillo,  para a primeira chapa. E a música começou a pegar no colégio,  as pessoas

começaram a cantar “A chapa Pedro II é uma chapa legal, fará tudo pelo grêmio, a chapa

é fenomenal. A nossa presidente é Marisa Emanoel… na chapa Pedro II todos iremos

votar”. Foi assim que, a chapa acabou vencendo e muitos iam falar com Leci: “Poxa, Leci,

que maravilha! ”. A música “Broto Legal”, nessa época, era o maior sucesso no país, pois

era o momento em que o rock estava começando e a bossa nova estava surgindo. 

Nesse momento, as pessoas começaram então a procurá-la mais na escola. Tinha

um caderno espiral de umas duzentas folhas, no qual ela anotava as letras das canções.

Surgia uma canção nova, já anotava a letra. O caderno passava de mão em mão pela

sala de aula toda. Todos pegavam emprestado para copiar letras de música. Mas não

tinha só rock nacional ou bossa nova, havia músicas em inglês também. Era a época que

o Ray Charles começava a fazer sucesso, conta com empolgação: “Nossa mãe! Eu tinha

todos  os  discos!  Enfim,  era  alucinada!  ”,  conclui,  então,  que  a  música  vinha  lhe

acompanhando desde muito tempo ou desde sempre. 

Apesar  disso,  não  tocava  nenhum instrumento.  Só  era  fã  de  muitos  músicos  e

gostava de cantar: cantava varrendo as salas de aulas. A questão de tocar instrumentos

de percussão tinha relação estrita com a religião. Com sua madrinha portuguesa, que era

católica, rezava a Ave Maria. Ouvia junto dela um programa diário na rádio Tupi do Júlio

Louzada. Já com sua mãe, ia de vez em quando ao centro da Dona Zefinha, perto da

Central  do Brasil.  Era um terreiro de umbanda,  depois frequentaram outro terreiro  de

umbanda em Belford Roxo, que era da Dona Francinina. Pegavam o trem na Pavuna e

iam até Belford Roxo e lá andavam muito para chegar ao bairro da Prata.

Nesses momentos, Brandão sempre se interessou por ficar perto dos ogãs9, porque

eram eles que tocavam tambores. Ficava olhando-os, lembra que nos momentos de frio,

botava um pijaminha, pois tinha um lugar para as crianças dormirem, os filhos de quem

frequentava o centro. Mas ela não queria dormir, ficava pertinho do pessoal olhando os

atabaques sendo tocados. Sempre gostou de percussão, porque acha que faz um bem

enorme. Até que teve um dia que alguém faltou, então, Leci disse que tocava, foi assim

que começou a tocar tambor. 

O tantã que toca nos shows é um aprendizado que tem, então, um fundo religioso.

8  A letra original é “Olha que broto legal/Garoto fenomenal/ Fez um sucesso total/ E abafou no festival/ E
quando ele entrou/ O broto logo me olhou/ Pra mim sorrindo piscou/ E pra dançar então tirou/ O broto
então se revelou/  Mostrou ser maioral/  A turma toda até parou/ No rock’n roll/  Nós dois demos um
show...”

9  Ogãs são  “médiuns  responsáveis  pelo  toque  dos  tambores  e  pela  condução  das  rezas,  que  são
músicas tocadas durante os rituais da Umbanda e que possuem conteúdo mitológico e doutrinador”
(Almeida, 2013).



Na umbanda, conta, tem caboclo, preto velho, é completamente diferente do candomblé.

Já o último conheceu porque Dona Francinina teve que mudar a nação da casa dela,

passar  de  umbanda  para  angola.  Foi  lá  que  conheceu  o  candomblé  de  angola,  as

cantigas e a forma de tocar com as mãos, pois no candomblé não se toca com aguidavi.

Como gostava das cantigas também começou a aprender. Não se lembra ao certo porque

pararam de frequentar o terreiro de candomblé, apenas que em algum momento sua mãe

deixou de ir e, portanto, de levá-la10. 

Foi na mesma época em que se mudaram para a Escola Nicarágua. Foram para lá

porque a casa era melhor: tinha três quartos, sala, cozinha, quintal, jardim. Foi buscando

conforto que trocaram de casa diversas vezes. Na busca para melhorar um pouco mais a

situação financeira, sua mãe também fazia lanches para vender, vendia para os alunos e

professores. Faziam isso à tarde, quando dava 17h ou 17h30, Leci se arrumava para ir à

escola. Foi quando seu pai morreu, em 1964. Mais precisamente, 26 de março de 1964. 

Com a morte do seu pai  a  situação financeira  tornou-se mais difícil.  Por  alguns

problemas burocráticos, sua mãe não teve direito à pensão. Nesse momento, conta que

as pessoas começaram a se afastar da família, pois achavam que elas iriam pedir algum

tipo de ajuda. Diante disso, Leci teve que buscar um emprego, não chegavam ofertas de

ninguém.  Levou  muito  tempo  na  procura.  Formou-se  então  no  Pedro  II,  devido  ao

prestígio  do  colégio,  achava  que seria  mais  fácil  empregar-se  estando  formada,  mas

novamente deparou-se com o racismo: a cor da sua pele era um impeditivo para muitas

vagas  de  emprego.  Depois  das  entrevistas,  foi  reprovada  várias  vezes  no  exame

psicotécnico. Tais reprovações foram lidas por Brandão como motivadas pelo fato dela ser

uma mulher  negra.  Mais tarde entendeu que quando lia  nos anúncios “Precisa-se de

moça de boa aparência”, não era uma referência a uma vestimenta formal ou uma moça

bem arrumada, porque por mais que se arrumasse o telegrama de contratação nunca

chegava. 

O  primeiro  emprego  foi  então  conseguido  através  do  irmão  de  uma amiga  que

estudava com ela no Pedro II.  Ele trabalhava em uma empresa de processamento de

dados e falou que nessa empresa se ela passasse nas provas seria contratada. Tanto ele

quanto sua irmã moravam no Leblon, Leci era uma das únicas pessoas que morava no

subúrbio. Foi como ele havia dito, ao ser aprovada nas provas, Brandão foi contratada em

seguida, o que demonstra a importância da rede de contatos que estabeleceu no colégio

e que falávamos acima. 

10 Ainda não foi possível aprofundar por entrevista a relação de Brandão com as religiões de matrizes
africanas. No entanto, é visível em seus discos, que possuem sempre uma canção de cunho religioso,
que este é um assunto crucial para a interlocutora.



O primeiro passo tomado após conseguir o emprego foi procurar outro lugar para

morar com sua família.  Alugou então um apartamento na Senador Camará, acima do

Realengo, acima de Bangu. Era um sobrado, que tinha apartamentos pequenos com sala,

corredor,  cozinha,  banheiro.  Além  de  alugar  o  apartamento,  comprou  móveis  novos,

simples,  mas  tudo  com  o  dinheiro  dos  seus  primeiros  salários.  Lembrando  desse

momento,  diz  valorizar  muito  as  pessoas  pobres  que  batalham,  ficando  felizes,  por

exemplo, por conseguirem comprar um liquidificador. Lembra-se da primeira televisão que

comprou para sua mãe, numa loja que seria semelhante às Casas Bahia de hoje, pois

podia parcelar as contas em algumas prestações. Deixar de morar em escolas e de ajudar

a mãe a limpar salas de aula foi algo marcante. 

Ainda refletindo sobre o processo de perda do pai, retoma que a sua morte não é

colocada apenas como um momento em que passou por dificuldades financeiras, como

falamos acima, fazendo-a alimentar um lado político mais combativo, mas também abriu

espaço para que ela iniciasse a sua vida amorosa. Iniciar a vida amorosa apenas após a

morte do pai estava relacionado à educação recebida ter sido muito rígida. Estudava,

ajudava a mãe e não tinha permissão para ir às festas, tinha horário para chegar e para

sair.  Sempre muito monitorada, era uma forma de educar que Brandão qualifica como

muito ruim, pois não se tinha espaço para fazer nada. 

Conta, nesse sentido, que por ter ficado de recuperação em latim, seu pai quebrou

todos os seus discos de rock, achou que os discos tinham a ver com a falta de disciplina.

Apesar de depois tê-los comprado novamente, diz que tinha muito medo de dizer que

tirou notas baixas. Outro exemplo da rigidez dos pais é que nunca a deixaram viajar com

os amigos da escola, algo que a fez sofrer muito. Por causa disso, hoje tenta fazer suas

sobrinhas terem uma educação mais livre, em que tenham mais espaço para fazer o que

desejam.

A primeira composição musical surge, portanto, de uma desilusão amorosa ligada a

esse primeiro amor. Em 1965, conheceu um rapaz no centro de Belford Roxo, pelo qual

se apaixonou.  Foi  o seu primeiro namorado. Um dia foi  visita-lo,  fazer uma surpresa.

Como era dia das mães, saiu de Realengo para levar um presente para sua sogra. Ao

chegar, a porta foi aberta por uma moça. Foi muito bem recebida pela mãe do rapaz, mas

ela estava um pouco desconfortável com a surpresa. No dia seguinte, o seu namorado

ligou, contando que a moça que ela havia visto no dia anterior estava grávida dele e que

ele ia se casar com ela. Brandão acredita que foi a mãe dele que o mandou fazer isso,

pois ele a namorava e não tinha contado a verdade. Foi muito difícil, muito ruim. Brandão

chorava muito, traduz a situação como um profundo sofrimento. Conta que sofreu por ele



de  1965  até  1970.  Cinco  anos  de  sofrimento.  Via  um homem de  sapato  ou  camisa

parecida e já começava a chorar. Foi algo que marcou muito e foi por causa dele que

Brandão compôs a primeira canção, que se chama “Tema do amor de você”:

Conversando com a saudade que chegou de você
Entendi que só tristeza mora no meu viver

Sem você
Você voltando eu seria mais alguém

E uma canção toda de paz
Toda de bem

Eu cantaria pra você
Com alegria, com prazer

Por saber que você iria ouvir um tema todo seu
O tema do amor que você me deu

 Era um samba estilo bossa nova, o primeiro samba feito por Brandão, mas nunca

gravado. É interessante notar que a sua primeira composição foi feita em meados dos

anos 1960, década que marca sua vida individualmente, mas também marcava a vida do

país político e musicalmente. Não por acaso Leci havia composto um samba nesse estilo,

pois como demonstra Guimarães (1998), na década de 1960, o Brasil prosseguia com a

tentativa de modernização do país que havia sido iniciada na década de 1950, e a bossa

nova  passava  a  sintetizar,  ao  lado  dos  elementos  já  consagrados  do  gosto  popular,

construídos  nas  décadas  de 30 e  40,  os  novos  elementos  musicais  difundidos  pelos

meios de comunicação11. 

Depois  dessa  começou  a  fazer  várias  outras  músicas.  As  composições  se

relacionavam com o seu cotidiano, o que acontecia no seu entorno. Conta que alguns

amigos diziam que ela fazia música de protesto, mas ela não entendia o que seria esse

protesto. Nesse período, pensando o contexto nacional em que Brandão estava inserida,

é  importante  ressaltar  que  uma  parcela  da  população  passava  a  frequentar  a

universidade,  tornando-se  um  grupo  de  influência  na  vida  política  e  social  do  país

(Guimarães,  1998).  Brandão  se  inseriria  nesse  ambiente  em  1964,  quando  ainda

estudante do Pedro II, foi convidada para fazer um show na UNE, na sede no Flamengo,

que seria incendiada no mesmo ano, após a chegada dos militares ao poder. A recepção

foi ótima, conta Leci, todos gostaram das músicas. O processo da carreira artística então

vai acontecendo. 

Em 1968, cantou no programa “A grande chance” de Flávio Cavalcanti, na TV Tupi.

Após  vencer  a  categoria  de  melhor  compositora,  foi  convidada  para  trabalhar  no

Departamento Pessoal da Universidade Gama Filho. Em 1970, já como subdiretora do

11  Se na década de 1930 e 1940 o objetivo era construir uma identidade nacional, nas décadas de 1950 e
1960, tal questão já havia sido respondida através da suposta democracia racial e da criação de uma
identidade  mestiça  das  duas  décadas  anteriores.  A  maior  preocupação  do  Estado  era  agora  o
desenvolvimento econômico do país (Guimarães, 1998).



Departamento Pessoal, Leci participou do primeiro Festival de Música na Universidade,

faturando o prêmio de revelação e o segundo lugar na classificação geral.  Ao mesmo

tempo em que convivia com os universitários, continuava envolvida com a comunidade do

samba: 

Em tudo que era festival na universidade eu me classificava. Em 72, um amigo e também

compositor, o Zé Branco, teve a ideia de me levar para a Mangueira. Fui aprovada na ala de

compositores e comecei a levar o pessoal da universidade para a Mangueira (Entrevista

dada ao portal Ibase12).

Em  ambos  os  ambientes  em  que  circulava,  compor  colocava-se  como  um

movimento crucial. Compor, Leci explica que sempre foi algo muito natural:

Eu sempre fiz as coisas que eu sentia, que eu observava e nascia uma música. Quando

bate a gente faz. Por isso que insisto nessa coisa que não me preparo pra fazer música,

não consigo fazer isso de separar uma semana pra fazer uma composição, tem gente que

diz semana que vem vou fazer um samba com tal pessoa. Comigo não, tem que vir daqui, é

algo visceral...   

Não é, portanto, um ato que para ela precise de preparação, nem de instrumentos

musicais. Define como um momento em que se sente entrando em transe, pois depois ela

mesma se questiona sobre o que escreveu e fica se perguntando como foi  capaz de

escrever tal letra. Ainda que alguns compositores usem dicionários de rima, enfatiza que

nunca recorreu a um desses. Os versos vêm prontos, um depois do outro, é incrível, “é

algo espiritual”.  Há músicas que compõe mesmo embaixo do chuveiro.  Sai  do banho

ainda  enrolada  na  toalha,  pega  o  gravador  e  canta.  Depois  trabalha  as  letras,  vai

ajustando, pensando em novas rimas.

Quando pergunto sobre algumas músicas, Brandão explica que nem sempre está se

pensando  nas  canções,  mas  considerando  também  o  seu  entorno,  as  pessoas  que

conheceu ou momentos em que testemunhou algo que a afligiu. Chama a minha atenção,

desde  que  comecei  a  me  aprofundar  em suas  composições,  que  desde  o  início  da

carreira as letras que escrevia tratavam temas diversos e também polêmicos, que ainda

eram pouco visados como a questão da sexualidade. 

Conciliando  o  que  comecei  a  chamar  de diversos eu poéticos  –  pois  hora  Leci

escreve letras em que o eu-lírico é uma mulher que se relaciona afetivamente com um

homem de forma “submissa”, em outros momentos escreve a partir de uma perspectiva

LGBT ou ainda tratando de temas políticos relacionados a meio ambiente ou educação –,

as mais de vinte canções selecionadas para serem cantadas no show de celebração dos

40 anos de carreira abarcavam diferentes momentos profissionais e diferentes temáticas.

12  Disponível  em:  http://www.ibase.br/site-antigo/modules.php?name=Conteudo&pid=907 (Acessado em
13/05/2014). 

http://www.ibase.br/site-antigo/modules.php?name=Conteudo%CF%80d=907


Sendo assim, nas próximas páginas segue a seleção de algumas dessas canções junto

de algumas falas da compositora e de interpretações iniciais feitas por mim sobre as

letras, com o objetivo de desenhar uma espécie de relato do show, bem como da carreira

de Brandão.

Uma das primeiras falas de Brandão no show estava relacionada com a canção

“Deixa,  deixa”,  é  interessante  pensar  que  parte  das/os  adolescentes  que  a

acompanharam no início do show faziam parte de um dos polos do Projeto Guri que é

ligado à Fundação Casa13,  e que a canção parecia trazer um diálogo entre ela – agora

também “madrinha dos meninos da Fundação Casa”, informação dada por Brandão no

decorrer do show – e os jovens ali presentes. Na canção se diz: 

Deixa ele gemer
 Deixa ele gozar
 Deixa ele voar 

É melhor 
Do que ele sacar de uma arma 

Pra nos matar
 [...]

Após canta-la, Brandão traduziu bem a mensagem da canção em uma fala: 
Eu não quero saber se você fuma, se você bebe, se você joga, se você transa, cada um
tem a liberdade de fazer aquilo que bem entende, a única coisa que me indigna é quando
você não respeita o seu semelhante, é quando você não dá atenção para uma coisa tão boa
que é a felicidade e você mata. Um aplauso para a vida, palmas para a paz: matar não está
com nada. 

Ainda  em  diálogo  com  as  pessoas  do  Projeto  Guri,  Brandão  cantou  uma  música

homenageando os/as educadoras/es da rede pública.  Saudando os/as professores de

seus/suas afilhadas/os da Fundação Casa, enalteceu a figura do professor com a canção

“Anjos da Guarda”:  

[...]
Na sala de aula

É que se forma um cidadão
Na sala de aula

Que se muda uma nação
Na sala de aula

Não há idade, nem cor
Por isso aceite e respeite

O meu professor
Batam palmas pra ele

 [...]

Na letra da canção, há, como pode-se ler acima, um pedido de palmas para os

professores. Trata, portanto, sobre o merecimento de respeito e faz alusão à situação

crítica  e  à  não  valorização  da  profissão  no  país.  A  imagem  do  professor  é  então

comparada  a  protetores  e  anjos  da  guarda,  dando  enfoque  principalmente  para

13  Autarquia fundacional criada pelo governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria do Estado da
Justiça e da Defesa da Cidadania cuja função é executar medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder
Judiciário  a  adolescentes  autores  de  atos  infracionais  cometidos  com  idade  de  12  a  18  anos
incompletos. Para ler mais: www.fundacaocasa.sp.gov.br (Acessado em 30/10/2015). 

http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/


professores de educação infantil. Há ainda um pedido para que os professores ensinem

àqueles que sabem a entregar o conhecimento, pois o sujeito poético da letra da canção

entende a educação como matéria de todo tempo.

Em seguida, agora anunciando os anos das canções, ainda que não tenha seguido

necessariamente uma ordem cronológica,  Brandão cantou algumas canções de amor.

Uma delas foi “Eu só quero te namorar”, sobre essa canção, disse que se tratava de uma

“letra ingênua, que tinha até vergonha de gravar em 1987”:

Eu só quero te namorar
Deixa eu te abraçar
Deixa eu te beijar

Não sei o que você vai pensar
Mas só quero te namorar

Marcar um encontro na praça
E fazer pirraça quando se zangar

Mandar um cartão florido
Fazendo um pedido pra desculpar

Sentar no sofá da sala
Com um saco de balas pra gente chupar

Não pense que isso é loucura
Mas minha ternura pra te conquistar

[...]

O sujeito poético explora o desejo de namorar o alvo da sua paixão. Indica suas

possíveis ações para exercer a conquista de forma romântica – o que inclui um saco de

balas e um cartão florido para se desculpar dos futuros conflitos. Há na letra indícios de

um namoro mais tradicional – apresentar-se para a família, namorar no sofá da sala e na

praça – e entre jovens possivelmente de classe popular – o que pode ser pensado pelo

elemento “jantar fora”, que ocorrerá apenas em situações comemorativas e para tanto

será necessário que se junte alguns trocados. Entretanto, apesar do sujeito poético ir

demonstrando suas intenções, coexistem na letra a certeza do sujeito poético sobre seus

sentimentos e as incertezas sobre a forma que o alvo do seu sentimento irá lidar com

essa demonstração do que se sente. Adverte então que não se trata de loucura, mas da

ternura para conquistá-lo. E há também a preocupação que não se pense ser algo antigo,

mas apenas o jeito amigo de se amar. É interessante notar, que o eu-lírico é neutro, isto é,

não conseguimos saber se é masculino ou feminino, bem como não se sabe o gênero da

pessoa por quem se está apaixonado/a.

Há mais canções de amor cantadas, dentre elas destacarei “Antes que eu volte a

ser nada”. Do seu LP com o mesmo título de 1975:

Deixa eu me achegar no teu barraco
Escutar o teu cavaco
E cuidar da tua roupa

Deixa eu ir contigo a batucada
Te abraçar na madrugada



Desse encontro não me poupa
Deixa eu me aprumar

Me entregar a tanta coisa
Pra ser nada

Deixa eu curtir esta alegria
Antes que retorne o dia em que eu volte a ser nada

A canção acima é marcada por pedidos feitos pelo sujeito poético ao seu objeto de

desejo. Há ausência de expectativas de que o relacionamento se torne algo maior do que

aquele momento pontual. Parece certo que em algum momento o eu-lírico deixará de ser

o que é agora para retornar ao nada. Há, portanto, pedidos que envolvem o cuidado da

roupa, se achegar no barraco, escutar o cavaco. É um amor que abre mão do retorno

posterior, pois se frisa a alegria que se sente naquele momento em que se vive a relação,

enfatizando  que  se  a  entrega  for  permitida  para  o  objeto  do  desejo/paixão,  dar-se-á

mesmo que posteriormente  seja  nada novamente.  Mesmo que não fique explícito  na

contração de gênero se o eu-lírico é feminino ou masculino, poder-se-ia arriscar dado o

ambiente heteronormativo do samba, que se trata de um eu-lírico feminino dirigindo-se a

um alvo da paixão masculino.

Brandão trouxe para o show também uma dupla de canções com a temática LGBT,

“Ombro amigo” e “Essa tal criatura”. Sobre a primeira música, em suas palavras:

Em 1977,  nós tivemos pela  primeira  vez uma música em uma trilha sonora de novela.

Espelho Mágico, sofremos críticas, mas eu tenho muita honra de ter sido uma das primeiras

mulheres desse país a ter respeito por todas as pessoas, um aplauso para a diversidade

(Leci Brandão, 2015).

A música citada carrega diferentes sentimentos que são vividos por pessoas que

Brandão definiria como “diversas”:

Você vive se escondendo
Sempre respondendo

Com certo temor
Eu sei que as pessoas lhe agridem

E até mesmo proíbem
Sua forma de amor

E você tem que ir pra boate
Pra bater um papo

Ou desabafar
E quando a saudade lhe bate

Surge um ombro amigo
Pra você chorar

Num dia sem tal covardia
Você poderá com seu amor sair

Agora ainda não é hora
De você, amigo, poder assumir

O eu poético nessa letra parece encarar a importância de uma rede de amigos

como  apoio  para  sobreviver  à  não  aceitação  da  homossexualidade,  o  temor  e  as

possíveis agressões que poderiam vir a acontecer. O esconder-se, o temer e a proibição

parecem estar  encaixadas  em um momento  presente,  no  qual  ainda  não  é  hora  de



assumir-se. No entanto, o eu poético também sugere que no futuro poder-se-á andar de

mãos dadas com o seu amor, o que acontecerá em um momento que não haja mais

covardia. Diante do contexto em que não é possível assumir-se, a boate entra então como

espaço de sociabilidade, apoio, em que há o encontro entre homossexuais – não ficando

claro se está falando de apenas homens ou se as mulheres também estão incluídas.

Já na segunda canção “Essa tal criatura”, da década de 1980, canção com poética

e versos fortes, a letra descreve o encontro sexual entre duas mulheres:

Tire essa bota
Pisa na terra

Rasgue essa roupa
Mostra teu corpo
Limpa esse rosto
Como a poeira
Seja essa cara

Sinta meu gosto
Morda uma fruta madura, lamba esse dedo melado

Transa na mais linda loucura, deixa a vergonha de lado
Corra no campo
Leva um tombo
Rala o joelho

Mata esta sede
Durma na rede

Sonha com a lua
Grita na praça

Picha as paredes
Ama na maior liberdade... abra, escancara esse peito
Clama! Só é linda a verdade, nua sem ser preconceito

Tire essa fruta
Lamba essa terra
Pisa as paredes
Sinta esse tombo
Rala esse rosto

Transa com a lua
Morda essa cara
Linda, tão nua...

Faça da vergonha, loucura... abra, escancara a verdade
E ama essa tal criatura que envergonhou a cidade

 Nos cinco primeiros versos da canção, predomina a ideia de desnudar-se/limpar-

se. Os pés ficarão descalços, pois a voz do eu poético diz para que as botas sejam

tiradas. A roupa rasgada, de modo que o corpo estará a mostra, junto de um rosto que

será limpo. A partir do sexto verso, entra uma ideia de estar sujo. O contato com a terra

que antes era superficial, pois os pés tocariam a terra, agora será internalizado, a poeira

será ingerida. E o rosto que havia sido limpo também é chamado a ficar sujo. A partir do

verso “Sinta o meu gosto”, o contato entre o sujeito poético e o alvo de seu amor e/ou

desejo, torna-se mais intenso. Se antes havia uma voz que indicava a ação para que a

outra rasga-se a roupa e mostra-se o corpo, agora o contato se dá entre ambas, o gosto

do sujeito poético será sentido. A fruta será mordida e o dedo melado deve ser lambido.

A alusão entre o sexo feito entre duas mulheres ganha peso, ficando evidenciada. A



fruta figura como a genitália feminina e os dedos melados pela fruta, dá um tom erótico

aos versos, fazendo pensar no toque da fruta pelos dedos, que ficarão melados. No verso

seguinte, “transa na mais linda loucura”, a suspeita de que um ato sexual estava sendo

descrito ganha certeza. Mas para ser realizado, com a loucura pretendida pelo eu-lírico, é

necessário deixar a vergonha de lado. Vergonha que pode ser associada a timidez, mas

que nesse contexto também pode ser pensada atrelada a discriminação por serem duas

mulheres que sentem o desejo e entregam-se amoroso e sexualmente no decorrer dos

versos. 

Nos versos que seguem a partir de “rola no campo”, o movimento entre os corpos

ganha destaque. O eu poético convida o alvo de sua paixão a tomar o tombo, ralar o

joelho. É como se o prazer não se distanciasse ou não deixasse de ser acompanhado

pelo risco de machucar-se. Mas a possível dor não impede que se mate a sede. O sonho

com a lua traz à tona novamente uma figura feminina, bem como uma figura noturna. A

intensidade do que se sente parece ser expressa não no espaço fechado, nas quatro

paredes, o foco é o espaço aberto, ao ar livre. A terra, o grito dado na praça, as paredes

que serão pichadas. Esses espaços são postos junto de um chamado para que se ame

na maior liberdade, “nua sem ser preconceito”. 

Em um terceiro momento, há um jogo de repetição com as palavras, que agora se

unem para dar novo significado aos versos. A terra será lambida, as paredes pisadas – há

uma inversão, o eu-lírico pode estar de cabeça para baixo, não pisa, pois a terra, mas sim

as paredes – e o tombo, este já está acontecendo é preciso apenas senti-lo. O rosto será

novamente lavado e a mordida se dirigir-se-á a cara. A nudez reaparece e a vergonha que

devia ser deixada de lado, agora se transforma – ou é chamada a se transformar – em

loucura. Nos últimos versos, aparece enfim a combinação de palavras que dá nome a

canção. O sujeito poético refere-se a si mesmo e novamente fazendo uso de uma voz que

parece indicar os passos para que se chegue nesse amor diz: ama essa tal criatura que

envergonhou a cidade.

Se antes perguntávamos se a vergonha podia estar de algum modo relacionada à

discriminação sofrida  pelo  amor  ou desejo  sentido  por  duas mulheres,  ao  encerrar  a

canção desse modo, parece tornar-se mais evidente o que teria feito o sujeito poético ter-

se colocado como uma criatura que envergonharia a cidade de alguma forma. A canção

trata, então de forma poética e com muitos simbolismos do sexo feito entre/por mulheres

e de algum modo também a discriminação que esse tipo de amor ou sexualidade traz à

tona.

O show prossegue com homenagens feitas à mãe, Dona Lecy, que estava presente



mesmo  andando  com  dificuldade,  a  outros  nomes  da  Mangueira,  como  Darci  da

Mangueira e Cartola, trazendo a questão da diversidade religiosa, enfocando as religiões

de  matrizes  africanas,  do  movimento  negro  de  São  Paulo,  para  o  qual  Leci  pediu

aplausos, e para o respeito ao meio ambiente. A parte final do show foi dedicada a cantar

músicas de grupos de pagode,  ainda que seja  importante  frisar  que para  Brandão a

diferença entre pagode e samba seja apenas mercadológica, entendendo ambos como

samba. Em suas palavras:

Eu não sei como tem gente que se diz entendida da Música Popular Brasileira e acha que

só tem cultura  na ponte aérea.  Graças a Deus,  esse dom que Deus me deu,  me deu

condição de conhecer todo o país, eu já cantei no país inteiro [...] Na década de 1980, eu

fiquei novamente uma temporada meio esquecida, mudamos de gravadora. E aí veio uma

carga de críticas ao meu trabalho, o que as pessoas não sabem é que se eu talvez não

tivesse gravado [pagode] a partir de 1987, 1988, eu não sei se estaria aqui hoje fazendo

essa celebração desses 40 anos do meu trabalho... [E]u sou o tipo de pessoa que não tem

nenhum preconceito e que canta músicas independente de quem tenha feito (Leci Brandão,

2015).

Leci  destaca,  portanto,  a  importância  de  ter  gravado  músicas  dos  grupos  de

pagode que estavam surgindo, mas também – como me foi relatado em outra ocasião –

de esses grupos terem gravado canções suas. Destacando novamente que o seu perfil e

do grupo de músicos que a  acompanha é  a simplicidade,  a  humildade e  o respeito,

Brandão fala sobre o fato de estar fazendo menos shows do que costumava, o que está

atrelado ao seu desempenho enquanto deputada estadual. Nos últimos minutos de show,

novamente ela pediu aplausos, mas dessa vez enalteceu o povo brasileiro e o socialismo.

Além de agradecer a cidade de São Paulo por tê-la acolhido, pois Brandão mudou-se

para São Paulo nos anos 2000, porque aqui encontrava mais espaço para suas músicas

do que no Rio de Janeiro.

Apontamentos Finais

Como pode-se notar nas páginas que se seguiram até aqui trouxe dados ainda

“crus”, isto é, não analisados profundamente, do campo que tem sido realizado na minha

pesquisa de mestrado. Busquei demonstrar como na narrativa sobre sua vida marcadores

sociais como gênero, sexualidade, classe, geração e raça aparecem, ganhando contorno

mais forte e diversificado em suas composições, nas quais o amor aparece como figura

central para ser pensado ao lado dessas marcas sociais da diferença. No entanto, faz-se

importante  perceber  que  tais  marcas  não  aparecem  apenas  como  categorias

classificatórias,  mas também como uma possibilidade de serem pensadas a partir  da

chave  do  poder  e  da  desigualdade  social,  o  que  será  desenvolvido  posteriormente



durante a pesquisa.
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