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SUZANA SALLES, LENINE SANTOS E IVAN VILELA 
VOLTAM COM O CD “MAIS CAIPIRA”
Foi mais do que natural o reencontro dos cantores Suzana Salles e Lenine Santos e do violeiro Ivan 
Vilela para realizar o CD Mais Caipira (www.boranda.com.br). Depois do sucesso do primeiro 
disco do trio, Caipira (2004), apesar de cada um continuar com sua carreira-solo, os três queriam 
mesmo voltar a esse gênero musical. Dessa vez vão mais fundo na escolha do repertório. Aliás, 
escolha é maneira de dizer, a seleção já povoava a cabeça dos três desde antes do projeto nascer. 
E vai de Joubert de Carvalho e Olegário Mariano (De Papo pro Ar) a Marciano e Darcy Rossi (Fio 
de Cabelo), passando por Cacique e Tangará (Caçando e Pescando), Raul Torres (Colcha de 
Retalhos) e Elpídio dos Santos (Ranchinho Brasileiro).

A diferença entre Mais Caipira e o primeiro CD, segundo Lenine, é que "o repertório tem menos 
daquele saudosismo relacionado à música caipira"."Trouxemos coisas novas, que não 
compartilham dessa idéia romântica de um ‘mundo caipira’ idealizado. E amadurecemos isso nos 
shows, nas viagens com o primeiro disco, na vivência com o público, com as pessoas.” 

O primeiro projeto nasceu quando Suzana e Lenine participaram da ópera 22: Antes e Depois, de 
Arrigo Barnabé, Tim Rescala e Guto Lacaz (2002). Nos intervalos das apresentações, os dois 
constataram que conheciam um vasto repertório do gênero. Convidaram o violeiro, compositor e 
arranjador Ivan Vilela para fazer parte. A decisão por Ivan não foi aleatória, pois além de amigo, 
o músico tem personalíssima concepção musical dentro do universo caipira. O primeiro álbum, 
Caipira, deu origem ao DVD de mesmo nome, lançado em 2007 pelo Itaú Cultural na coleção Toca 
Brasil.

O título deste novo CD enfatiza a proposta dos três na busca por uma música caipira mais 
abrangente, como afirma Suzana: “...mais vivenciando que pesquisando essa música, afinal muitas 
dessas canções eu sempre cantei nas reuniões familiares. A gente acabou descobrindo outros 
significados para uma música como Fio de Cabelo, por exemplo, ou um compositor ligado à música 
nordestina como Luiz Vieira, fazendo essa Guarânia da Lua Nova. O título tanto é ‘mais’ de 
estarmos voltando, quanto de abrangência também, sabendo que essa música não tem limite”.



Iniciou sua carreira com Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção. A crítica sempre se refere a ela 
relacionando-a às antenas da música popular brasileira. É idealizadora e curadora da Semana da 
Canção Brasileira, evento anual sediado em São Luiz do Paraitinga (Vale do Paraíba/SP).

Cantor, professor e pesquisador, mestre e doutorando em música pela Unesp. Além do repertório 
tradicional de tenor, em ópera, oratório e música de câmara, também trabalha com música 
brasileira popular e erudita e tem gravados os discos XX Compositores Brasileiros (1998), Minhas 
Pobres Canções (2007) e Canção (2008).

Professor da USP. Com seus trabalhos foi indicado aos prêmios Sharp, APCA, Rival-BR, Movimento 
de MPB, Funarte, IBAC, Medalha Carlos Gomes, dentre outros. É diretor e arranjador da Orquestra 
Filarmônica de Violas. Exerce intensa atividade como musicólogo e pesquisador.

COMENTÁRIOS SOBRE O PRIMEIRO TRABALHO “CAIPIRA” (2004)
“Disco impecável.”

Lauro Lisboa Garcia, O Estado de S.Paulo – 10/06/2004

VANGUARDA CAIPIRA
“Suzana e Lenine seguem, na maior parte das vezes, a partitura de duplas que unem homem e mulher 
(...) mas conseguem estabelecer as próprias marcas. Eles dão toque particular as interpretações, 
evitando, por exemplo, o derramamento tão comum ao gênero” (...) “Tratam de explorar a riqueza e a 
qualidade das músicas, sem desvirtuá-las. Um grande mérito” “..Ivan, por sua vez, não só enriquece 
com seu enorme talento os arranjos das músicas, mas vai além pois cria belíssimos momentos no 
disco”(...) “Apesar de praticamente todas as músicas serem conhecidas e sucessivamente gravadas, o 
encanto de Caipira está na forma como esses três artistas se acercaram dos clássicos: com reverência 
devida, mas certos de que podiam acrescentar algo. E o fizeram.”
“ ... É impossível não se render à beleza de Caipira. Um disco, desde já, antológico.”

Correio Popular/Crítica/João Nunes - 20/07/2004
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