
Entrevista de David Calderoni concedida à jornalista e crítica de arte Juliana Monachesi por 
ocasião do lançamento em 27/03/2004 do livro de poemas Enviajando (Via Lettera, 2004) e 
do CD Regeneração (autoprodução, 2004)

Juliana Monachesi - Um psicanalista é provavelmente o único escritor a quem perguntar se 
sua obra literária é autobiográfica não ofende. Em seus poemas transparece por vezes uma 
auto-análise, por vezes uma reflexão sobre sua experiência como analista. Sua produção 
como poeta e compositor é uma necessidade que advém, também, da sua profissão? Pergun-
to isso porque temos no Brasil uma "tradição" de psicanalístas-escritores: Hélio Pellegrino, 
Sérgio Telles, Lívia García-Roza; e Maria Rita Kehl, em uma resenha sobre um livro de Telles, 
afirmou certa vez que: "é preciso fazer alguma coisa, tecer outra costura com o rude barbante 
de tantas vidas que nós, psicanalistas, passamos o tempo a desenrolar, para que não se em-
barace em nossas mãos" (caderno mais!, 4 de maio de 2002). Você concorda?

David Calderoni - Fazer música, poesia e psicanálise tem a ver com duas coisas estreitamen-
te vinculadas: a pergunta pela origem das coisas e a necessidade de criar novas formas sensí-
veis. Tal necessidade brota da pressão expressiva do originário que ainda não tem nome. So-
bre o barbante de que fala Maria Rita, eu diria que ser psicanalista é para mim, no mais das 
vezes, liberar o sutil onde o rude se amarra. E esse sutil é o mais singular de uma natureza 
que, voltando-se sobre si mesma, encontra força interior para sobrepujar as agruras do trau-
mático.

Algo das relações simbólicas e imaginárias necessárias e universais de uma cultura só pode 
ser conhecido através daquilo que um sujeito produz de único.

Não há no pensar sobre a arte nada de aprioristicamente reducionista na utilização de dados 
biográficos - desde que postos a serviço de evidenciar motivos geradores latentes do próprio 
fazer artístico que, enquanto tal, parteja universos singularizantes.

Em 2001, por exemplo, cruzei vida e obra de Caetano num estudo de cuja pertinência o pró-
prio Caetano me falou de forma bastante enfática [“O Silêncio à luz de Caetano” in Psicanálise, 
Arte e Estéticas de Subjetivação (org. Giovanna Bartucci). RJ, Imago, 2002.].

Nesse ensaio, reporto-me ao que, narrando uma experiência vivida, Caetano escreveu:

“Às vezes me parecia possível perceber como é que as moléculas se juntavam para resultar 
nessa ou naquela manifestação perceptível: pano, plástico, papel. Eu acompanhava o trabalho 
dos átomos, do acaso e das convenções na criação dos seres reconhecíveis.” [in Veloso, Cae-
tano. (1997) Verdade Tropical. São Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 323.]



Seja subdividindo idéias, seja fragmentando imagens, seja remontando a (e à) microfísica dos 
entes culturais, Caetano testemunha exemplarmente uma disposição e uma disponibilidade 
para mergulhar nessa dimensão sêmica originária onde as coisas e os nomes co-habitam em 
estado de semi-segregação, em região anterior às fronteiras entre o sensível o inteligível.

Tal atitude, que chamei de catarse introversiva, não apenas estabelece um liame entre um mo-
tivo comum à vida e à obra de Caetano, como dá a conhecer um modo de enfrentamento de 
um problema comum a todos os criadores: como ser fiel ao que nos é originário e constitutivo 
sem que a forma da expressão amarre o sutil instituinte no rude barbante do já-instituido?

Essa questão me parece tão essencial que não me espanta perceber, dessa perspectiva, a 
centralidade e a comum-participação, tanto em Regeneração como em Enviajando, de um po-
ema dedicado a um reinventor do nosso idioma:

A JOÃO GUIMARÃES ROSA

Não é contemplar
	 	 	 de longe
as letras na varanda-vitrine ;

é dormir com elas
no sertão do mundo

e gozar
	 em cada vogal
	 	 	 	 a senda
	 	 	 	 a vereda
	 em cada consoante

e conceber
	 cada palavrinha bem composta
como o jagunço afiado

 que há de nos vingar
 que há de nos valer !



Juliana Monachesi - Outra reflexão que aproxima psicanálise e literatura, retirada de um belo 
artigo de Rubem Alves, vai mais longe:

“A psicanálise é um exercício de poesia. Não admira que Freud tenha encontrado iluminação 
para a sua arte não na ciência, mas na literatura. Somos literatura. Cada pessoa é um poema 
encarnado. Aprendemos psicanálise lendo-nos ruminantemente. Somos textos da literatura e 
da poesia do corpo. A nossa infelicidade — neurose, se quiserem —  se deve ao fato de que 
nos esquecemos do poema que está em nós inscrito. O psicanalista é o intérprete do poema 
estrangulado.”

Qual é para você a relação entre literatura e vida, entre poesia e sanidade?

David Calderoni – Literatura, vida, poesia, sanidade exprimem-se e encontram-se no verbo 
desestrangular.

Juliana Monachesi - Enviajando reúne poemas escritos entre 1972 e 1985. É seu primeiro li-
vro de poesia? Por que você não havia publicado antes? E por que traz à luz o que foi produ-
zido até quase 20 anos atrás? A poesia para você precisa de um tempo de maturação?

David Calderoni – Certamente! A criação de Morcego [4ª. faixa do CD Regeneração] ilustra 
bem isso. Quando Ricardo Calderoni me mostrou a música estranha e mágica que ele havia 
composto - baseado nos Campos Harmônicos Seriais de Hermelino Neder -, não levei mais do 
que 4 minutos para colocar a letra - que caiu como uma luva. Mas como me observou Tales 
Ab’Sáber, essa prontidão poética supõe anos e anos mamando sombras de cavernas morce-
gas.

Quanto ao livro, decidi publicar Enviajando porque achei que o vinho já estava suficientemente 
curtido e eu já tinha coragem para saber-me outro.

Um outro aspecto essencial da espera, aparentado do silêncio depurativo próprio da catarse 
introversiva, a que já me referi, Edson Luiz André de Sousa descreveu na orelha do livro: ofere-
cer também ao outro o tempo de gestação de que ele necessita.

Juliana Monachesi - “Enviajar”, assim como "poiseu", entre outras das construções poéticas 
que você engendra, são movimentos e imagens que sugerem um voltar-se para dentro, uma 
viagem que tem outra temporalidade e que pede um outro tipo de olhar sobre o mundo. Pare-
ce ser desta ordem também o processo de “regeneração” que suas composições insuflam. Os 
desenhos de Elida Tessler, cujos trabalhos versam sobre a memória que se flagra sempre ina-
cabada, apontam também para essa leitura? Isso que transparece coincide com sua vontade?



David Calderoni - Totalmente! Adorei! Aliás, essa leitura fina que você está fazendo sobre “a 
memória que se flagra sempre inacabada” esclarece para mim o vínculo matricial da minha 
amizade intelectual e artística com Elida. Eu diria que procuro voltar poeticamente o movimen-
to auto-interrogativo - que me é congênito - sobre “a memória que se flagra sempre inacaba-
da”.

Juliana Monachesi - Em Soneto como um Boi, meu poema preferido, você exalta a indiges-
tão da vida como o processo mesmo de gozar a vida. Um ruminar que definiria a condição 
humana e a condição do artista. Por que aqui, precisamente, resgatar uma composição poéti-
ca clássica?

David Calderoni - Considerando que o clássico tem a ver com o arquetípico e com o arcaico, 
eu diria que a tradição me interessa enquanto origem e a origem me interessa enquanto cria-
ção. Muitas faíscas brotam dos dentes que mastigam as pedras do mundo-mais-antigo-do-
que-nós.

Juliana Monachesi - Sobre o CD, por que foi que, diferentemente do que ocorre em Viação, 
em que há maior experimentalismo nos arranjos e instrumentos, em Regeneração você optou 
pela MPB clássica, como que voltando às origens da bossa nova, utilizando essencialmente 
voz e violão, ao modo de João Gilberto e Caetano Veloso. O conceito deste novo disco tem 
em alguma medida influência do grupo Rumo, que nos anos 80 realizou uma verdadeira des-
construção da melodia, optando por um canto mais falado etc.? Poderia falar um pouco de 
suas influências em geral na música?

David Calderoni - Desde que o meu samba é samba, a sinergia voz/violão me é essencial - 
aliás Ricardo Breim e Luiz Tatit sacaram isso muito bem na apresentação que fizeram do meu 
CD Viação1, destacando que eu ponho as invenções harmônicas e rítmicas do meu violão no 
centro da articulação entre letras e melodias. Em Viação, quis desdobrar as vozes de meu vio-
lão e, por isso, chamei, por exemplo, Ná Ozzetti, Mônica Salmaso, Eugénia Melo e Castro, To-
ninho Carrasqueira, Toninho Ferragutti, Proveta, Luiz Tatit e Paulo Freire, além de grandes ar-
ranjadores, como Ricardo Breim, João Régis Lima, Sergio Kafegian, Alê Siqueira e Fabio Ta-

1 Disse Ricardo Breim: “Durante os sete anos (1978-1985) que atuei como arranjador do grupo vocal Quintaessência 
selecionando canções de novos compositores paulistas tive a oportunidade de conhecer o trabalho de muitos deles.  
Se tivesse que indicar apenas um para ser gravado e divulgado, não teria nenhuma dúvida em escolher o de David 
Calderoni. Suas canções, interpretações e a maneira de conceber o acompanhamento ao violão permanecem até 
hoje para mim como um dos trabalhos mais instigantes e originais que já pude ouvir desde esse período.”

Disse Luiz Tatit: “David Calderoni é um compositor paulistano cuja produção artística precisaria ser revelada. Além 
do talento para estabelecer relações inesperadas - ao mesmo tempo adequadas - entre melodias e letras, David 
executa seu violão de maneira a incorporá-lo no âmago da composição, combinando habilidade técnica e originali-
dade nas soluções harmônicas e rítmicas. Autor de vasto repertório, do qual posso destacar canções muito bem 
elaboradas como Pelicano, Nadia e a estupenda Romance, este cancionista faz parte do som oculto de São Paulo 
que, mais cedo ou mais tarde, chegará ao público por simplesmente não poder mais ser abafado.”



gliaferri. Ao todo, foram 49 luxuosas participações. Mas senti depois vontade de mostrar mais 
claramente a minha ‘palavra tocantada’, donde o maior despojamento de Regeneração, que 
você bem notou. A idéia agora é pôr em primeiro plano aquela sinergia voz/violão - e as ótimas 
participações de Edu Santana, Ricardo Calderoni e Vinicius Calderoni estão a serviço disso.

Juliana Monachesi - Você poderia contar a história da segunda faixa do CD, Regeneração, 
em que, segundo a ficha técnica, Ulisses Rocha realizou um resgate de harmonias originais da 
canção? Como era a música originalmente? Como foi a participação do violonista? Ulisses 
Rocha é um dos grandes instrumentistas atuais, e, além dele, há sempre em seus trabalhos 
participações de grandes nomes da música brasileira: como funcionam essas parcerias? Você 
busca trabalhar com músicos que admira (no seu livro há diversas passagens ou poemas intei-
ros que prestam tributo a músicos e escritores - esse gesto de atribuição, homenagem e par-
ceria parece uma constante no seu trabalho)?

David Calderoni - Em 1971, em meio a gincanas fraternas, comecei a fabricar poesias. Em 
1972, deitava as costas do violão no meu colo e dedilhava melodias corda a corda, imitando o 
modo como meus irmãos o executavam. Compus assim a melodia da minha primeira canção - 
Medalha -, uma marcha colegial cujo refrão diz: Medalhas não quero/ São mero cachê/ Das 
minhas batalhas/ Eu sei o porquê. (Talvez nessa suspeita de que o reconhecimento competiti-
vo possa travestir cooptação resida um dos fundamentos da minha resistência em divulgar a 
minha obra.) Orlando, um colega de quarto ano ginasial que tocava violão direitinho, colocou 
uns acordes em Medalha e..., paradoxalmente, inscrevemos a canção num festival.

Tocar direitinho significava poder fazer harmonias. Aquilo me atraiu muito. Aprendi a posição 
do mi maior - que correspondia à metade da harmonia orlandiana de Medalha - e descobri o 
mundo. Mundo sobretudo interno, é verdade: passava umas cinco horas por dia montando 
sozinho acordes e ritmos para os quais não tinha modelo senão o da minha livre intuição. 
Acho que o auto-erotismo e o autismo são conceitos que se avizinham imprecisamente desse 
apartamento do mundo externo que é matriz de toda profunda originalidade, movimento deci-
sivo que também julguei encontrar no Caetano de 8 anos.

Já em 1973, peguei Enxoval de Maria, uma ótima poesia de Sabetai, meu irmão mais velho, 
revesti de melodia e - eureka - fui capaz de fazer uma harmonia mais intrincada, integrada num 
jogral meio operístico. Estava então no primeiro colegial do Equipe, e meu colega Mauro Wro-
na, já exímio nas técnicas do bel-canto, emprestou sua voz poderosa à estrutura dramática e 
polifônica da canção.

Nesse mesmo ano de 73, tomando uma outra poesia de Sabetai, compus minha terceira can-
ção, de estrutura rítmica, melódica e harmônica incomensuravelmente mais complexa - algo 
como um recitativo impressionista cujos parâmetros musicais variam a cada nuance afetiva da 
poesia. Estou falando de Regeneração. Jamais voltei a ter o tempo necessário para compor 



uma peça tão micrometricamente arquitetada. Quando pensei-a como eixo temático deste CD, 
vi que, depois de 31 anos, não lembrava da terça parte da sua centena de acordes. Mesmo 
um virtuose genial como Ulisses Rocha precisou de cinco encontros para recuperá-la dos es-
combros da velha fita K7 em que jazia o seu sofrível registro, gravado no meu último show uni-
versitário, de 1978, promovido pelo Núcleo de Música do Diretório Central dos Estudantes (o 
DCE-Livre da USP, reerguido pelo movimento universitário a contrapelo da ditadura).

Em 78, eu cursava na USP o terceiro ano do curso de Psicologia e o primeiro de Filosofia (que 
até hoje não concluí). Além do Núcleo de Música, participava dos recitais do Núcleo de Poe-
sia, em cujo âmbito elaborei, nesse mesmo ano, o Manifesto da Primeira Semana Universitária 
Nacional de Arte, com o qual Enviajando se encerra.

Ulisses me contou que, por volta de 1973, fazia um tipo de música cuja atmosfera impressio-
nista e cuja liberdade de pesquisa interior se afinam com Regeneração. Sob o pano de fundo 
de uma tal comunidade estética originária, nossos emocionados encontros foram pontilhados 
por reflexões sobre os rumos da música de mercado no Brasil e no mundo, rumos que vêm 
determinando como padrão cultural hegemônico o estreitamento do espectro de sensibilidade 
de criação e recepção. (Por isso e contra isso, gente como ele e como Ricardo Breim, cujo ta-
lento pedagógico batalha por ampliar e fortalecer a escala do espaço musical na cultura, me 
merecem o mais solidário e aguerrido apoio.)

Em 1974, no Equipe, tudo era debate - e um novo grupo musical veio debater. Havia um rapaz 
de barba, me lembro bem, liderando o grupo. Era muito articulado, persistente, perspicaz e 
ponderado, e tinha um imenso conhecimento da história da mpb. Na época, não cheguei a 
compreender ao certo se defendia que o rumo da música popular brasileira tinha sido pautado 
pela entoação da fala transposta à melodia da letra da canção ou se esse deveria ser o rumo 
da mpb doravante ou se esta era uma forma descritiva de concebê-la ou se era uma forma 
normativa. Mas a intuição fundamental de Luiz Tatit - a idéia de que a essência da canção re-
side no encontro de melodia e letra e que a significação da melodia expressa de alguma forma 
a entoação da fala - marcou-me desde então, abrindo em mim um debate interno que até hoje 
não cessa. O que mais me importava ao compor eram os elementos que o violão trazia à can-
ção - donde o privilégio que eu conferia à harmonia e ao ritmo como chaves do sentido da 
canção. Era com Luiz que debatia quando, 24 anos depois de conhecê-lo e às suas idéias, 
escrevi no encarte de Viação: “Mesmo o homem da rua que, com sua voz desacompanhada, 
murmura com despojamento uma canção, tem presente, ainda que inconscientemente, um 
determinado contexto harmônico e rítmico, fundo afetivo que integra o sentido das palavras 
entoadas.” Situando-me na tradição do violão cancionista brasileiro, o que me importava era “ 
a infinidade de modos com que a palavra cantada e o violão afetam-se reciprocamente em 
seus movimentos.” Em Viação, vibrei muito quando Luiz Tatit aceitou cantar Maneiras, a can-
ção que compus com Arnaldo Antunes. Para mim, foi uma forma de dizer que muito do melhor 
do que veio depois dele - inclusive o genial Arnaldo - é tributário dele.



Fui durante o ano de 1980 seu aluno particular de lingüística e semiótica e suas análises de 
canções me são quase tão inspiradoras quanto as canções que produz como compositor. É 
forte nele a força de encantamento e reflexão. Quem vê assim pensa que o fato de guardar 
Luiz no meu panteão pessoal tem a ver com admiração intelectual, mas é mais pelo tamanho 
do seu coração. Na verdade, é uma das mais generosas pessoas que jamais conheci.

Por volta de 1980, fui mostrar minhas canções a Ricardo Breim, que queria abrir espaço a no-
vos compositores no repertório do seu grupo vocal Quintaessência. Breim reconheceu de 
pronto a especificidade do meu estilo de cantar, de tocar e de compor, a minha peculiaridade 
harmônica e o quanto me era consubstancial a execução conjugada da voz e do violão. Fica-
mos muito amigos desde então.

No mundo pragmático desalmado em que vivemos, alenta ver que a competência técnica, cri-
ativa e pedagógica esteja também tão intrinsecamente associada à excelência ética como na 
pessoa de Ricardo Breim. A respeito dele, Zé Miguel Wisnik falou e disse: “ouvido e coração 
absolutos”.

A única canção não-inédita de Viação é Cada Canto, interpretada em shows e gravada pelo 
Quintaessência em meados dos anos 80.

Durante o ano de 95, passei a freqüentar as aulas de percepção musical que Ricardo Breim 
ministra no Espaço Musical, escola que ele coordena.

Nessa ocasião, travei contato com uma série de melodias compostas para fins didáticos por 
Breim com base no pentacórdio (as cinco primeiras notas de escalas com sete notas).

Além de servirem ao desenvolvimento da percepção e da escrita musical, fiquei extasiado com 
a beleza e com a engenhosa simplicidade dessas melodias, o que me levou a propor para 
Breim uma série de letras para as melodias pentacórdicas. Dentre as canções que resultaram 
dessa experiência, o CD Viação incluiu Xote do Eclipse e Garibalda e o CD Regeneração traz 
agora Lembrança da Tia.

A idéia de compor melodias com poucas notas, desenhando-as com variações sutis entre 
graus de intervalos próximos, abriu-me todo um campo de possibilidades composicionais 
próprias. No CD Regeneração, a canção Aldebarã, da qual compus letra e música, é fruto dire-
to das experiências com pentacórdios. Trata-se de uma melodia em que apenas duas notas 
diferentes - o sol e o lá - se distribuem em duas frases de oito notas que se repetem cinco ve-
zes. As frases ímpares reiteram sete vezes a nota lá e findam com a nota sol, e as frases pares 
começam repetindo duas vezes a nota sol, às quais se seguem seis repetições da nota lá. Isso 
de alguma forma é ecoado no refrão final da canção, em que, conotando o nome das notas 



com a função de índice de lugares, a letra diz: “lá suceder-se-á ao sol/ ao sol lá suceder-se-á”. 
Ao mesmo tempo, o violão compõe uma dinâmica rítmico-harmônica que tende a suspender e 
indeterminar centros tonais e pulsos simétricos, como se os lugares aludidos pela melodia e 
pela letra como que flutuassem a um palmo do chão, o que se afina à ambiência zodiacal e 
astronômica da letra.

Para mim, que muitas vezes preciso de um espaço musical para tornar elemento de cultura o 
que me toma como dor indizível, é cheio de sentido que os lançamentos se dêem no Espaço 
Musical.

Você aponta que “esse gesto de atribuição, homenagem e parceria parece uma constante no 
seu trabalho”. Esta é seguramente uma verdade que atravessa minha vida clínica, artística e 
acadêmica. Por exemplo, o objetivo do curso de especialização em psicopatologia que ideali-
zei - fundamentar e estabelecer um campo de diálogo sobre as formas de diagnóstico e trata-
mento do sofrimento psíquico a partir da história da psicopatologia e da sua contemporanei-
dade - é basicamente uma aposta nos poderes renovadores da cooperação, da parceria, do 
diálogo.

Da mesma forma, sei que a idéia que eu tive em 2001 de fazer um filme com José Agrippino 
de Paula só pôde ir adiante porque Miriam Chnaiderman emprestou seu decisivo entusiasmo e 
sua cultivada criatividade fílmica ao meu sonho - e porque a ele vieram se juntar os sonhos 
operosos de toda uma equipe formada por Noemi Moritz Kon, Noemi Araújo, Rubens Macha-
do e, sobretudo, os sonhos do próprio Agrippino. Além disso, o fato de o projeto do filme ter 
sido classificado como finalista em concurso da Prefeitura de São Paulo e ter com isso se ha-
bilitado a uma apoio financeiro essencial ao andamento dos trabalhos mostra como é vital 
somar forças.

Se é verdade que o homem pode ser o lobo do homem, é também o seu melhor amigo.

Juliana Monachesi - Em passagem pelo Brasil em 2001, Derrida afirmou em uma palestra: 
"Há sempre um terror diante da imprevisibilidade do acontecimento. Reich usa a expressão 
‘terror intelectual’. A angústia diante do indeterminado é diferente do terror. Um intelectual, so-
bretudo um psicanalista, não pode deixar de experimentar o terror. O terror é a condição do 
exercício da psicanálise. A filosofia é a minha profissão, a escritura é a minha paixão. O que 
me motiva, em meu trabalho, à beira da filosofia, da literatura e da psicanálise, é o fato de não 
saber como tratar meu terror. De quem tenho medo? Quem é o outro? Como fazer para ser fiel 
à alteridade do outro sem me angustiar, fugir, resistir? Estou aqui sem álibi". Escrever e com-
por são o seu álibi?



David Calderoni - A pergunta me traz à mente Blues do Cantagalo, canção inédita, cuja letra 
diz em certo momento:

A polifonia
do inconsciente
é parente da canção
Som de acorde toca
o sonho acorda e invoca
a voz que toca o coração
Mais eu clinico
mais sério brinco
toureando o terror
Quanto mais toco
coisa de louco
ouço um violão cantor

A música e o violão comparecem na minha vida quando as puras palavras não são suficientes 
para dar conta de uma dor que posso assimilar ao terror. O terror fascina e paralisa. Perpetra-
do como violência incontrolável, o terror se perpetua na fixidez das imagens que se tornam 
assimbólicas. Escrever e compor são modos de tentar pôr em movimento aquilo que o terror 
paralisou.


