
update entrevista

Você sempre foi fã do Raul 
Seixas?
Na verdade, eu odiava Raul Seixas 
e tudo que era música brasileira. 
Quando eu resolvi abrir a cabeça 
para o som feito aqui, me veio Chi-
co Buarque, Caetano Veloso, Mu-
tantes... Escutava tanto o povão da 
MPB, que eram os politicamente 
engajados, quanto o pessoal do 
rock’n’roll, que estava pouco se lixan-
do para a política. E foi justamente 
esse povo que estava pouco se lixan-
do que me atraiu mais. Foi quando 
caíram nas minhas mãos os discos 
do Raul. O primeiro que eu ouvi foi 
o Krig-Ha, Bandolo!, que tem Mosca 
na Sopa, Al Capone, Metamorfose Am-
bulante. Na verdade todas essas mú-
sicas eu já conhecia e odiava, porque 
era “sucessão”. Até em velório tocava 
Raul. Daí reouvindo, já com outra 
cabeça, eu disse “baiano filho da p...”. 
Identifiquei-me com os textos. Eram 
muito parecidos com as coisas que 
eu escrevia. Então pensei: “preciso 
conhecer o cara”.

Como foi o primeiro encontro 
com ele?
Eu tinha um fã-clube do Led Zeppelin 
e como ia ser muito difícil conhecer 
Jimmy Page, Robert Plant, John 
Paul Jones, por uma questão de 
distância, achei mais fácil conhecer 
o Raul, que morava em São Paulo. 
Então, coloquei um anúncio no jor-
nal dizendo que eu trocava tudo o 
que eu tinha do Led por coisas do 
Raul e, principalmente, que eu que-
ria saber o endereço e o telefone da 
casa dele. Meu telefone não parou de 
tocar, com algumas pessoas pergun-
tando: “E aí, já conseguiu? Pode me 
passar?”. Até que o Luiz Antonio da 
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O PauListanO sYLviO PassOs 
acOmPanhOu a trajetória de rauL 
seixas desde O iníciO da década 
de 1980. de fã se tOrnOu amigO 
e O guardiãO dO maiOr acervO 
históricO sObre O maLucO beLeza, 
que incLui músicas inéditas e até 
rOuPas dO cantOr

Sylvio Passos, de 46 anos,  foi fã, amigo, produtor 
e homem de confiança de Raul Seixas. Em 1981, aos 
17 anos, fundou o Raul Rock Club, fã-clube oficial 
do Maluco Beleza, e, graças à proximidade com o 
cantor, acabou se tornando uma espécie de guar-
dião da memória do ídolo, devido ao tamanho do 
acervo histórico que detém, que inclui gravações, 
manuscritos, livros, discos, fotos e até roupas do 
astro. Durante muito tempo, ele foi apenas mais 
um fã anônimo, mas, com a morte de Raul, em 
1989, ganhou projeção e se tornou a pessoa mais 
procurada para dar entrevistas sobre o baiano e 
participar de tudo o que era relacionado ao músi-
co. Escreveu os livros Raul por Ele Mesmo e Raul 
Seixas, uma Antologia e produziu os discos Let Me 
Sing My Rock’n’Roll e O Baú do Raul. Há quase três 
décadas, Sylvio se dedica a manter viva a memória 
do homem que escolheu como ícone. E no bom e 
velho estilo rock’n’roll, sentado à mesa de um bar e 
bebendo cerveja, ele nos contou o início e o meio 
dessa história que ainda não tem fim. 

| POr netO bach | Q:

R:

Q:

R:

  UM    55UM 54   UM    55UM 54



Silva, presidente do Cavern Club, fã-
clube dos Beatles, me ligou dizendo 
que entrevistou o Raul para confir-
mar a história do encontro dele com 
o John Lennon (o Raul nunca en-
controu o John Lennon) e que tinha 
o endereço e o telefone dele. Ele me 
deu só o telefone. Levei uns dois dias 
para ligar, com medo de tomar um 
esculacho. Quando tomei coragem, 
o Raul atendeu completamente bê-
bado. Quando me apresentei pensou 
que eu era o Sílvio Santos, então eu 
falei que estava fazendo um fã-clube 
para ele. “Um fã-clube para mim? 
Nunca ninguém fez um fã-clube 
para mim”, disse surpreso. E me con-
vidou para um almoço. Foi assim, já 
no primeiro telefonema. Dois ou três 
dias depois, lá estava eu na casa do 

Raul e ele me recebeu como se já me 
conhecesse há um milhão de anos. 
Depois vieram outros encontros e 
toda questão fã-ídolo deixou de exis-
tir rapidamente. Acabei tomando o 
meu primeiro porre com ele. 

Como foi o porre?
Tínhamos ido numa balada chama-
da Imagine, em Pinheiros. O lugar 
era de um dos caras da Rede Bandei-
rantes. Muito uísque. Depois fomos 
para uma república de uns univer-
sitários, na Rebouças. Todo mundo 
fumando maconha e tomando de 
tudo. Eu não fumava, mas, chegou 
ao inferno tem que abraçar o capeta. 
Resolvi fumar aquele negócio. Só sei 
que acordei em uma banheira, com-
pletamente nu, com o Raul me dan-

do banho e dizendo: “Velho, você 
vomitou o (persa) inteiro do cara. 
Nunca mais você vai beber comigo. 
Agora só vai tomar leite.” Foi assim! 
A primeira vez que sai com o Raul foi 
essa tragédia.

É verdade que o Raul era care-
ta e só foi se perder depois que 
conheceu o Paulo Coelho?
Não. Ele era extremamente louco 
sem precisar usar nada. Em suas 
anotações, dá para ver que era ma-
luco desde criança. O Paulo diz que 
foi ele quem apresentou o primeiro 
baseado para o Raul. Eu não vejo ne-
nhum mérito nisso. Acontece que o 
Raul era um artista marginal. Tinha 
feito um trabalho com Os Panteras 
que não deu absolutamente em 
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Garagem onde encontra-se parte 
da história de Raul Seixas
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nada. Só ele, a mãe dele e a banda 
que conheceram o disco. Quando 
o Paulo entrou na sua vida foi o en-
contro do inútil com o desagradável 
– Não vou falar quem é quem – que 
gera um sucesso absurdo. O Raul 
tinha trabalhado como produtor na 
CBS, que ele chamava de “fábrica de 
vender ilusões”, e chegou a misturar 
elementos musicais com filosofia e 
magia. Só que naquele período não 
funcionou. Mas quando ele encon-
trou o Paulo Coelho, aí deu certo. 
Sabe o casamento que dá certo? Foi 
o que aconteceu. Casamento perfei-
to. Simbiose. E isso não funcionou 
com mais ninguém. Os dois ficaram 
famosos, principalmente o Raul, que 
era o cara de frente. Um dia ele está 
tomando uma cervejinha em um bo-
teco qualquer e no outro não pode 
colocar a cara na janela, porque o 
Brasil inteiro o conhece. Então ele 
começou a pirar. 

Eles venderam a alma pro dia-
bo?
Não. É puro mito. Isso jamais acon-
teceu.

Qual o show mais marcante 
para você?
Fomos para o Garimpo do Marupá, 
no Pará, na Floresta Amazônica, 

e as pessoas de lá esperavam um 
show igual ao que eles ouviam nos 
discos. O Raul fazia de tudo nos 
shows, menos o que estava nos dis-
cos. Então, neguinho ficou puto e 
foi tiro para todo lado. Como lá era 
só mato, não tinha para onde cor-
rer. Nossa sorte é que apareceu um 
piloto com seu jatinho particular e 
nos salvou. Estávamos com tanto 
medo que deixei tudo lá. Inclusive, 
minha mala e 200 cópias do disco 
Let Me Sing My Rock’n’Roll, que eu 
tinha acabado de lançar. O único 
disco produzido independente por 
um fã-clube (Raul Rock Club), que 
hoje é considerado uma raridade e 
é vendido a peso de ouro. Foram 
feitas apenas 1000 cópias do vinil. 
Esse episódio foi relatado no disco 
Panela do Diabo, o último do Raul, 
na música Banquete de lixo.

Como você recebeu a notícia 
da morte do Raul?
Eu estava no meu primeiro casa-
mento tentando ser “um sujeito 
normal e fazer tudo igual”. Tra-
balhava no Círculo do Livro. Era 
um dia especial para mim, pois ia 
ser promovido a gerente. No dia 
20 de agosto (domingo), eu fiz um 
programa Globo Repórter, com o 
Ernesto Paglia e era para o Raul 

ter ido. Mas ele disse que estava de 
saco cheio de câmera, de jornalis-
ta, de microfone e que não ia de 
jeito nenhum. No dia 21 (segun-
da-feira), eu tive uma reunião no 
Círculo do Livro, que ficava em 
Santana. Falaram-me toda aque-
la baboseira de metas, que eu ia 
ganhar apartamento e tudo mais. 
O tempo foi passando, acabou a 
reunião e eu desci para uma pa-
daria para tomar um café e fumar 
meu cigarrinho. Eu estava com a 
mesma roupa que gravei o Globo 
Repórter: camiseta branca com o 
símbolo da sociedade alternativa. 
Daí, uns caras do outro lado do 
balcão me olham e falam: “ainda 
bem que esse filho da p... morreu”. 
Na hora bateu um lance. Sai da pa-
daria já com o coração acelerado e 
liguei para minha mãe. Desci a 
Rua Voluntários da Pátria choran-
do e fui para a Rua Frei Caneca, 
onde o Raul morava. Cheguei ao 
prédio e o corpo não estava mais 
lá. Já tinha sido levado para o Pa-
lácio das Convenções do Anhembi, 
onde foi velado.

Como foi seu último encontro 
com ele?
Foi cerca de uma semana antes de 
sua morte. No final da vida, ele já 
não falava muito. Estava totalmen-
te deprimido. Eu liguei para ele per-
guntando se poderia passar lá, pois, 
em anos de amizade, nunca cheguei 
de surpresa. Ele morava no décimo 
andar do prédio 1.100 da Frei Cane-
ca, no apartamento 1.003, um espa-
ço pequeno, como os flats de hoje. 
Ele estava sentado no sofá vendo 
um filme do Elvis em uma TV enor-
me. E durante uma hora e meia de 
filme não saiu uma palavra da boca 
dele. Ele sentado com as mãos entre 
as pernas, quietinho.  Eu falei que 
precisava ir embora, pois a mulher 
estava pegando no meu pé, e ele 
me acompanhou até a porta. Não 
vou esquecer essa imagem nunca. 
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A música está na mira de 
Sylvio desde a infância
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Eu no elevador e ele pela fresta da 
porta disse: “Silvícola, essa foi a me-
lhor conversa que nós tivemos nos 
últimos tempos.”

Por que o Raul estava tão de-
pressivo?
Frustrações com cinco casamentos, 
empresários, dependência alcoólica 
da qual não conseguia se livrar. Es-
ses eram os motivos.

Você leu o livro espírita “Um 
Roqueiro no Além”, do Nelson 
Moraes?
Li. E embora eu respeite a doutri-
na espírita, assim como todos os 
outros segmentos, posso afirmar 
que o livro em questão nada tem a 
ver com o Raul Seixas que conhe-
ci e convivi. Talvez seja um cover, 
mas Raulzito não é mesmo. O Nel-
son Moraes me procurou na época 
em que escreveu (psicografou?) o 
livro, me dando, inclusive, o pri-
vilégio de ler antes de ser impres-
so. Ainda hoje mantenho em meu 
acervo esse material em sua fase 
embrionária. Falei a ele que não via 
Raul ali, que havia contradição em 
vários aspectos e situações. Mas a 
mensagem era válida dentro da li-
nha espírita, da proposta a qual o 
livro se propunha, que era alertar 
aos jovens sobre o uso de drogas.

Você tem muito material 
inédito?
Tenho. Coisas que eu gravei, que 
o Raul e eu gravamos juntos e que 
ele guardou a vida inteira e nin-
guém se interessou em ficar com 
aquilo. Então, ele me deu, pois fui 
o único que demonstrou interesse. 
Bem, tenho um acordo verbal com 
Marco Mazzola (produtor da mú-
sica Gospel, lançada recentemen-
te), que é meu amigo, e pretendo 
tocar um projeto com ele. Se sair 
algo inédito vai ser pela mão dele. 
Eu tenho um compromisso com o 
Raul. Ele não me entregou todo 

esse material para eu guardar em 
casa porque eu sou um fã-cole-
cionador. O cara me passou uma 
grande responsabilidade e eu te-
nho que passar isso para frente.

Como foi participar do docu-
mentário “O Início, o Fim e o 
Meio”?
Foi bacana. O filme será lançado 
este ano. Mas teve um momen-
to em que o Walter Carvalho me 
pegou desprevenido e fiquei meio 
aborrecido. Depois de um tempão 
dando declarações ele me pergun-
ta: “como é viver à sombra do Raul 
Seixas?” Posso dizer que se não 
fosse o trabalho que faço Raul não 
teria sombra. No momento fiquei 
triste, mas entendi o que ele que-
ria. Precisava de sentimento.

Há algum tempo você divul-
gou no site que o fã-clube es-
tava encerrando suas ativida-
des. O que aconteceu?
Durante 30 anos venho fazendo 
trabalhos para manter a memória 
do Raul. Nós éramos amigos e ele 
confiava muito em mim. Ele me 
entregava tudo. Até a grana dele 
deixava comigo. Tudo que tenho 
foi me dado pelo próprio Raul, pela 
mãe dele, pelas ex-mulheres, ex-
músicos, produtores, enfim, todas 
as pessoas que tiveram uma con-
vivência mais estreita com ele co-
meçaram a me dar coisas. Outras 
foram conquistadas com minha 
busca arqueológica raulseixista de 
desencavar e descobrir coisas. Mas 
aí uns problemas judiciais, envol-

vendo direitos autorais, me trouxe-
ram uma dor de cabeça. Não ganho 
nada com isso. Então, para evitar 
confusão, eu pensei em parar.

E vai parar?
Não, esse é o meu trabalho. Não faço 
outra coisa da vida, além de cuidar 
disso. Mas faço porque gosto, não 
para ganhar dinheiro. As coisas do 
Raul sozinhas não fazem nada. Tem 
que ter alguém para fazer as coisas 
acontecerem. E eu faço.

A música Gospel, composta em 1974, 

por Raul Seixas e Paulo Coelho, 

foi censurada pelo regime militar. 

Após 25 anos, Mazzola, em parceria 

com Roberto Frejat criaram novos 

arranjos utilizando a voz original do 

Maluco Beleza. 

hipertexto

No site do fã-clube encontram-se 
muitas outras informações 
sobre o Maluco Beleza: 
www.raulrockclub.com.br

busca
selecionamos o melhor

1984 - Raul Seixas ao 
lado do jovem Sylvio 
Passos 
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Sylvio na Virada 
Cultural 2009 - SP
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