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mundo livre s/a
Banda pernambucana faz sucesso por onde passa, sempre ultrapassando 
fronteiras. Dois novos clipes devem ficar prontos em setembro
Cristiane Bronzeado
especial para Calor

Pelas ruas da cidade do Recife, a cultuada banda 
mundo livre s/a (assim, com letra minúscula mes-
mo) acaba de gravar dois clipes do seu último CD, 

“Bebadogroove, vol. 1: Garagesambatransmachine”, lan-
çado no ano passado, o sexto da carreira do grupo. Os 
clipes, produzidos pela produtora recifense Orquestra 
Cinema, foram das faixas “Carnaval Inesquecível na Ci-
dade Alta” e “Laura Bush tem um Senhor Problema”.

Um dos roteiristas dos clipes, Neco Tabosa, conta 
um pouco sobre as gravações: “Recriamos a noite do 
carnaval de Olinda em estúdio. Mas não o carnaval 
das propagandas e sim o da lama na cara, assaltos im-
pedidos por heroínas de quadrinhos, drogas, mons-
tros que nascem. Tudo que é excesso em Olinda foi in-
tensificado em imagens fortes”. Algumas cenas foram 
feitas na rua, mas 90% foram simuladas em cenários 
gigantes feitos pelo artista plástico Maurício Castro e 
sua equipe.
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“Já o clipe de Laura Bush é o oposto. 
As gravações foram feitas todas na rua, du-
rante o dia, mostrando um passeio onírico 
de uma mulher que não se sente bem no 
casamento pelas ruas do Recife. O proble-
ma é que o marido dela faz a maior guerra 
em casa enquanto ela não volta. Contar 
mais é entregar a história”, despista o ro-
teirista. A previsão é que os filmes sejam 
finalizados já no próximo mês.

A mundo livre s/a surgiu há mais de 
duas décadas (em 1984) nas areias da Praia 
de Candeias, no município de Jaboatão 
dos Guararapes, vizinho à capital pernam-
bucana, da vontade de um estudante de 
jornalismo e ativo militante punk. Com 
os dois últimos números da carteira de 
identidade, Fred Montenegro se tornou 
Fred 04 e, a partir de uma velha expres-
são da Guerra Fria ressuscitada pelo então 
presidente dos Estados Unidos Ronald 
Reagan, sofisticou o som e o conceito do 
seu “serviço sujo” no mundo livre s/a.

Inicialmente, a banda era uma recriação 
do punk rock com a inserção da guitarra 
baiana. Até que todos os seus instrumentos 
musicais foram roubados. Ao se refazerem, 
foi introduzido o maracatu, o samba, influ-
ências de Jorge Benjor e diversas inovações 
no som que faziam, tornando-o bastante 
singular. Atualmente, a mundo livre é for-
mada por Fred 04 (cavaquinho, guitarra e 
voz), Fábio Goro (baixo), Xef Tony (bate-
ria), Bactéria Maresia (teclados e guitarra) e 
Marcelo Pianinho (percussão).

Sendo um dos grupos responsáveis 
pelo principal e mais autêntico movi-
mento cultural brasileiro dos anos 90, 
juntamente com Chico Science e Nação 

Zumbi, a banda idealizou e colocou em 
prática o movimento mangue pelo Brasil. 
Apesar de ter sido criada na década de 80, 
a mundo livre só atingiu o reconhecimen-
to nacional com o primeiro CD, “Samba 
Esquema Noise”, de 1994, elogiado pela 
crítica devido à diferente mistura de sam-
ba, guitarras pesadas e samplers. Porém, 
com o título de cult, a banda era apreciada 
por um público bem restrito.

Em 1996, lançaram o segundo CD, 
“Güentando a Ôia”, misturando músicas 
mais novas com as do início da carreira. 
Mesmo recebidos ainda com certa indi-
ferença pelo público, puderam fazer sho-
ws na França, México e Estados Unidos. 
Em 1998, após a sentida morte de Chico 
Science, ocorrida um ano antes, veio o 
CD “Carnaval na Obra”, repleto de críti-
cas ao governo e mantendo a mistura de 
músicas recentes com criações antigas. Na-
quele ano, a mundo livre foi considerada a 
melhor banda pela crítica especializada.

“Por Pouco”, outro CD da banda, foi 
lançado em 2000, mais uma vez com elo-
gios da crítica e do público. Em 2003, veio 
“O Outro Mundo de Manuela Rosário”, 
seguido pelo último trabalho da banda, 
Bebadogroove, lançado em 2005.

A mundo livre s/a é destaque em qual-
quer lugar que toque. No ano passado, 
foi a única banda nacional a se apresen-
tar no palco principal do TIM Festival 
RJ e SP. Recebeu também a Medalha de 
Honra ao Mérito Cultural, referente ao 
movimento manguebeat, do presidente 
Lula e do ministro Gilberto Gil. Os fãs 
e seguidores ficam no aguardo dos próxi-
mos sucessos! 

revista Calor | ano 1 | Nº 7� www.revistacalor.com.br


