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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso, é um levantamento inicial com vistas
a uma produção acadêmica mais aprofundada sobre o tema, com levantamento de
dados e catalogação de todo material sobre música e meio ambiente da família
Zwarg. Para tanto foi feito um relato biográfico e contextual da família Zwarg no
Brasil, que dá início com a chegada de um jovem casal de alemães no ano de 1887,
e segue até os dias de hoje, através da segunda geração da família Zwarg, no litoral
de São Paulo - Brasil. Com a chegada dos irmãos, Antonio Bruno Rocha Zwarg,
Ernesto Zwarg Júnior e Ascendino da Rocha Zwarg, na cidade de Itanhaém, no
litoral Sul de São Paulo, no ano de 1947, fazem uma trajetória por todo litoral e Vale
do Ribeira no estado de São Paulo, narrando histórias e paisagens através de suas
composições ao longo dos anos. Deixaram um legado de canções sobre a ecologia
e preservação deste meio ambiente. Através destas canções é possível resgatar
toda esta história e disseminar para a nossa sociedade o censo de preservação e
respeito ao nosso meio ambiente.

Palavras-chave: Música; Ecologia; Ambientalismo.

ABSTRACT

This work is an initial research aimed at a more in-depth academic
production on the subject, with data collection and cataloging of all Zwarg family
music and environmental material. For this, a biographical and contextual publication
of the Zwarg family in Brazil was made, beginning with a new couple of Germans in
the year 1887, going to the second generation of the family on the Coast of São
Paulo, Brazil. With the arrival of the brothers, Antonio Bruno Rocha Zwarg, Ernesto
Zwarg Júnior and Ascendino da Rocha Zwarg, in the city of Itanhaém, on the south
coast of São Paulo, in 1947, make a trajectory all along the coast and the Ribeira
Valley in the state of São Paulo, narrating stories and landscapes through his
compositions over the years. They left behind a legacy of songs about ecology and
the preservation of this environment. Through these songs, it is possible to rescue all
this history and spread to our society the thought of preservation and respect for the
environment.

Keywords: Music; Ecology; Environmentalism.
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Introdução

Neste trabalho de conclusão de curso foi feita uma pesquisa sobre a
história da família Zwarg, e suas composições.
Na primeira parte deste trabalho de pesquisa, há um relato biográfico da
origem da família Zwarg no Brasil, que da início no ano de 1887. Na sequência, uma
breve biografia dos três irmãos, Antonio Bruno Zwarg, Ernesto Zwarg e Ascendino
da Rocha Zwarg, que compuseram canções sobre ecologia, cultura e belezas
naturais do litoral, ao Vale do Ribeira no Estado de São Paulo - Brasil.
Na segunda parte deste trabalho há um levantamento de todo o acervo
das canções dos irmãos Zwarg, catalogando todos os discos gravados ao longo dos
anos, onde narram histórias e paisagens através de suas composições.
Por fim, na terceira parte é feita uma análise de algumas de suas
canções, e propõe o resgate de todo acervo levantado neste projeto de pesquisa,
para que possa disseminar a nossa sociedade o censo de preservação e respeito ao
nosso meio ambiente.
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1.1 FAMÍLIA ZWARG
1.1.1 OS ZWARG NO BRASIL
Brasil terra de todos os povos, uma mistura de etnias que deu origem há
uma cultura singular. Aqui se encontram todas as raças e crenças, sua beleza e seu
clima tropical foi o solo ideal para o desenvolvimento étnico e cultural deste país.
Este projeto de pesquisa tem o intuito de evidenciar a região Litorânea e o
Vale do Ribeira do estado de São Paulo, a fim de destacar de maneira etnográfica
sua cultura e beleza geográfica através de composições musicais dos irmãos Zwarg.
Segundo dados cartográficos de 2017 pesquisado no Google Maps, do
Litoral Norte ao Vale do Ribeira, temos vinte e duas cidades, do total quatro são do
Litoral Norte: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha Bela, onze são do
Litoral Sul: Bertioga, Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém, Peruibe, Ilha Comprida e Cananéia, e sete cidades do Vale do
Ribeira: Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Iguape, Jacupiranga e Cajati.
A boa receptividade aos imigrantes, da início a está história, quando em
1887 um casal de alemães resolveram tentar a vida no Brasil. Bruno Emil Zwarg
(1862-1926), com seus 25 anos de idade, professor, natural de Leipzig, e Barbara
Häplin Zwarg (Betty) (1864-1936), com seus 23 anos de idade, natural de Mainz
Reno. Deixaram seu país para ir de encontro a uma terra estranha onde não
conheciam ninguém (informação verbal)1. A cidade onde se instalaram foi São Paulo
onde tiveram seus nove filhos: Emília Guilhermina Zwarg, Carlos Pedro G. Zwarg,
Isabel Zwarg (Bela), Bruno Zwarg, Theodoro Zwarg (Theo), Cecília Zwarg (Sissi),
Valde Mário Zwarg, Luiza Carmen Zwarg (Nenê) e Ernesto Zwarg.
Bruno Emil Zwarg e Betty Zwarg passaram por várias residências, na rua
dos Bandeirantes no bairro da Luz, na rua Afonso Pena no mesmo bairro, avenida
Conselheiro Nébias e rua Voluntários da Pátria, até comprarem sua casa na rua
Benta Pereira, número 33 no bairro de Santana em 1920, era uma casa diferente
das demais. Os detalhes e ornamentos de cultura alemã chamava a atenção da
vizinhança, foi aí onde o casal viveu pelo resto de suas vidas (informação verbal)1.
______________________________________
1

Biografia publicado no site da família Zwarg. Disponível em <http://www.zwarg.com.br> Consultado em 06 Mar

2017.
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Bruno Emil Zwarg era professor de desenho e modelagem na Escola
Normal da Praça, situada à Praça da República, e no Liceu de Belas Artes, na
Avenida Tiradentes. Dava aulas de manhã, e durante o resto do dia fazia trabalhos
em argamassa, e esculpia na madeira, além de professor e artista, escrevia crônicas
diárias para o jornal Alemão o Deutsch Zeitung tratando sobre questões
ambientalistas. Barbará Häplin Zwarg era quem comandava a família, responsável
por cuidar da família e administrar o financeiro. Bruno era um grande incentivador
das artes, queria que todos seus filhos estudassem música.
Bruno era realmente uma pessoa diferente. Minha mãe, Bela, contoume que, quando devia ter uns dezessete anos, certo dia nosso avô
chegou em casa com duas passagens para a Alemanha. Era uma
surpresa e tanto. Como já fazia mais de vinte anos que nossos avós
não viam os parentes, todos imaginaram que o casal iria tirar umas
férias. Estavam enganados. As passagens eram para Betty e Sissi,
irmã mais nova de mamãe, que tinha treze anos e estudava
violoncelo. Bruno sempre quis que todos os filhos estudassem música
e, de certa maneira, foi bem-sucedido. Ernesto tocava flauta, Carlos e
Bela, bandolim e Theodoro, violino. Mas quem mais se destacava era
Sissi, o que o levou a sonhar com uma carreira para a filha. Sem
consultar ninguém, resolveu mandá-la para a Alemanha, onde moraria
com uma irmã de Betty. Sua mãe a acompanharia e voltaria pouco
depois ao Brasil. Assim fez e assim ficou resolvido (informação
verbal)1.

Ernesto Zwarg terceiro filho do então casal, casou-se com Cymodocéa
Nobre da Rocha (Céa) descendente dos Nobre da Rocha, família tradicional de
fazendeiros de gado e café. Tiveram seis filhos, dentre eles Antonio Bruno da Rocha
Zwarg, Ernesto Zwarg Jr. e Ascendino da Rocha Zwarg (Tino) que são as peças
chave de todo trabalho etnográfico deste projeto, e os outros três filhos: Mercedes
da Rocha Zwarg, Emília da Rocha Zwarg e Oswaldo da Rocha Zwarg. Ernesto
Zwarg fazia parte da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, da qual chegou a ser
presidente. Com sua aposentadoria transferiu-se com sua família para Itanhaém,
onde montou a primeira gráfica da região, imprimia o Jornal de Itanhaém e depois o
Correio do Litoral. Além da gráfica, Ernesto e Céa instalaram uma concessionária da
Companhia Telefônica, que operavam pessoalmente, na sala da frente, em sua
residência, faziam eles mesmos as vezes de telefonistas. Cymodocéa era uma
mulher diferenciada, escritora, escrevia livros de poesia, adorava política e era de
um patriotismo difícil de se encontrar nas mulheres de sua época, fato este que
convenceu seu marido Ernesto a participarem juntos na revolução de 1932, ele
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servindo com os revolucionários e ela cozinhando para a tropa. Ernesto chegou a
doar até um caminhão para a causa constitucionalista (informação verbal)1.
Figura 1

Árvore genealógica feita para este projeto de pesquisa (Árvore genealógica de toda família disponível em anexo).

1.1.2 ANTONIO BRUNO DA ROCHA ZWARG
Antonio Bruno nasceu na cidade de São Paulo, em 19 de agosto de 1923.
Sua história com a música começa cedo. Aos nove anos de idade Antonio Bruno
sofre um problema de visão, e para não correr o risco de perdê-la os médicos
proíbem tudo que pudesse forçá-la, seus pais o fazem abandonar os estudos e tudo
o mais que pudesse prejudicar sua visão. A primeira atitude de seus pais foi
comprar-lhe um par de óculos e uma sanfona, para que ele pudesse aprender
música. É a partir daí que sua vida musical se inicia. Antonio Bruno tinha um talento
nato para a música, tornou-se um músico virtuose e grande compositor. Compôs
lindas canções, entre elas a canção Que Beijinho Doce, que alcançou grande
sucesso. Da sanfona, ele passou para o acordeon, daí para o piano, e acabou
dominando vários instrumentos (informação verbal)1.
Com as duplas "Cascatinha e Inhana" e "Irmãs Castro", inicia sua carreira
musical como acordeonista nos anos 40, tocando em bailes, festas e clubes. Em
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plena era da Bossa Nova passou a tocar o piano, tocando e cantando músicas de
Tom Jobim, Chico Buarque e músicas próprias, com seu repertório tocou durante
cinco anos no "PLANOS BAR", na Rua Oscar Freire, como único músico da casa.
Nesse tempo a revista "Playboy" comentava sempre o "PLANOS BAR" como o bar
mais elegante do Brasil. Como compositor venceu festivais nos anos 50 e 60,
promovidos pela extinta Rede Tupy. Algumas de suas canções foram gravadas por
grandes nomes da Música Popular Brasileira, como: "Solidão", por Maysa, Isaurinha
Garcia, Claudette Soares e Dóris Monteiro; "Resolvido" e "Eu Me Recordo" (parceria
com Lúcio Cardim), gravados por Jamelão; "Contra-Senso", por Isaura Garcia e
Eliseth Cardoso, "Meu Barco," "O Convento" e "O Correio de Iguape" (parceria com
Ernesto Zwarg) por Hermeto Paschoal; "Que Pena", por Agnaldo Rayol; "Velhos
Carnavais", por Silvio Caldas entre outros cantores, duplas e trios consagrados. Foi
escritor de peças teatrais, óperas populares, contos e poemas (informação verbal)1.
Junto com seus irmãos, Ernesto Zwarg e Ascendino Zwarg, compôs inúmeras
canções sobre o Litoral e Vale do Ribeira no Estado de São Paulo.
Além de compositor, cantor, arranjador e escritor, António Bruno era
formado pela USP, na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, Lecionou Português
na Rede Estadual e Municipal de ensino em São Paulo. Contraiu matrimônio com
Carmen Bontempo, e dessa união tiveram quatro filhos, António Moacir Zwarg,
Ubiratan Zwarg, Itiberê Luiz Zwarg e Ipojucan Zwarg. Veio a falecer no dia Dez de
junho de 2016 aos 92 anos de idade.

______________________________________
1

Biografia publicado no site da família Zwarg. Disponível em <http://www.zwarg.com.br> Consultado em 06 Mar

2017.
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1.1.3 ASCENDINO ROCHA ZWARG (TINO)
Ascendino Rocha Zwarg, mais conhecido como “Tino”, era o mais novo
dos quatro filhos remanescentes de Ernesto Zwarg e Cymodocéa Rocha Zwarg.
Teve seu primeiro trabalho na cidade de Itanhaém - São Paulo em 1947, como
linotipista na gráfica do pai. Foi responsável pela impressão do jornal “O Correio do
Litoral”, material produzido por seu irmão, o jovem jornalista Ernesto Zwarg Júnior.
Assim como seus irmãos Antonio Bruno e Ernestinho, Tino era um
excelente músico e compositor, tinha um bom domínio do violão e da viola caipira.
Compositor de poucas canções, embora altamente marcantes. Autor de Lampião de
Querosene, o Velho Mar, Conceição de Itanhaém, Tabu (trilha sonora do filme
“Dorinha no Society”, dos anos 50), “Xote do Capeta” canção de caráter hilário e
provocante, e "Zig-Zwarg", feita em homenagem ao irmão Ernesto, que relata a sua
saga ambientalista, agradecendo seu legado de proteção à natureza. Além de seu
dom para a música, Tino era um excelente desenhista, mas não seguiu carreira
artística. Tino foi morar em Santos - São Paulo e lá dedicou sua carreia profissional
ao poder Judiciário, onde trabalhou durante 30 anos, aposentando-se como Escrivão
da Vara de Infância e Juventude. Religioso por vocação, foi na cidade de Santos que
descobriu sua mediunidade, passando a frequentar a Umbanda, onde desenvolveu
um admirável trabalho de caridade, dedicando-se à prática do bem e da caridade
durante toda sua vida. Tino psicografou alguns livros que jamais foram editados,
cujos originais ficaram sob os cuidados de sua família.
Contraiu matrimônio com Maria Narcisa Marietto, e dessa união tiveram
duas filhas, Loseny Zwarg e Marly Zwarg (informação verbal)2.
Dono de uma gargalhada contagiante e sincera e de uma simpatia
inigualável, Tino faleceu aos 75 anos de idade, em Itanhaém. Deixou
muitos admiradores e recebeu, como homenagem póstuma, uma
intervenção urbana do grupo cultural local “A Caverna”, através da
grafitagem de uma poesia sua sobre o mangue do bairro do Ivoty,
onde morou algum tempo, estampada na muralha sob o viaduto que
liga esse bairro ao centro da cidade... Não vou transcrevê-la aqui –
quem quiser vê-la que passe por lá, e que seja depressa, antes que
a apaguem... (informação verbal)2
______________________________________
2

Mensagem pessoal de Marcio Zwarg. Mensagen recebida por <marciozwarg@hotmail.com> em 02 junho

2017.)
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1.1.4 ERNESTO ZWARG JÚNIOR
Ernesto Zwarg Júnior nasceu na cidade de Piracicaba no estado de São
Paulo, em 29 de julho de 1925. Segundo fatos recolhidos e publicados da vida e
obra de Ernesto Zwarg Junior, pelo seu filho Marcio Martins Zwarg, no site do
Instituto Ernesto Zwarg e Projeto de lei estadual nº 885 de 2009; Ernestinho, como
assim era chamado em sua juventude, demonstrou desde jovem ser a síntese de
qualidade moral e intelectual de sua família, sua vida foi regada de um ideal,
Ambientalista, Geográfico, Étnico e Cultural, ficou marcado como figura central de
inspiração nas composições de canções de preservação e ecologia pelos irmãos
Zwarg (Ernesto, Ascendino (Tino) e António Bruno) no Litoral e Vale do Ribeira no
Estado de São Paulo.
De força física incomum, era nadador e andarilho costumeiro, resistiu a
duas Malárias. Tinha costume seresteiro, tocava violão e cantava. Ao mudar para
Itanhaém com seus pais em 1947, Enerstinho passa a cuidar do Jornal de Itanhaém,
adquirido por seu pai, que posteriormente rebatiza o jornal de "Correio do Litoral",
como era chamado anteriormente. Contando com 106 anos desde a sua criação,
está em funcionamento e mantém o mesmo nome. E é aí que dá início a cruzada
ambientalista de Enerstinho.
Antes de traçar sua história em São Paulo, tentou levar a vida no Rio de
Janeiro, mas ficou pouco tempo por insucesso na procura de emprego. Um fato que
destaca a sua ida ao Rio, foi deixar de comer carne em virtude de sua visita a um
abatedouro. Desde novo já era possível perceber o respeito a natureza e gosto pela
música, seu caminho parecia que já estava predestinado a ser um poeta,
compositor, pacifista e ambientalista. Mas não parou por aí, a oportunidade de estar
à frente do Jornal "Correio do Litoral" tornou o também, escritor, editor, professor,
vereador, e teatrólogo amador. Contraiu matrimônio com Clara Martins, e tiveram
dessa união cinco filhos: Marcelo Martins Zwarg, Marati Martins Zwarg, Maricéia
Martins Zwarg, Itamar Martins Zwarg e Marcio Martins Zwarg. Veio a falecer em 25
de agosto de 2009, na cidade de Itanhaém - São Paulo, aos 84 anos de idade
(informação verbal)3.
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A partir das publicações de "O Correio do Litoral", cujas edições
encadernadas foram doadas à Biblioteca "Paulo Bomfim", da
Prefeitura de Itanhaém, Enerstinho passou a fotografar e protestar
contra as ocupações e fechamentos de áreas da Marinha para
interesses particulares, nos morros, costões e encostas da região.
Eram os primeiros gritos (informação verbal)3.

Os gritos de Ernesto Zwarg foram longe, segundo relato de seu filho
Marcio Martins Zwarg, a qual foi lido na íntegra na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo4, e em seguida ampliado para se tornar um resumo biográfico3 de
Ernesto Zwarg, em que relata seu desenvolvimento como Ambientalista, Vereador,
Jornalista e Editor, Professor, Teatrólogo Amador, Pacifista, Escritor e Compositor. A
qual descrevo a seguir:
Como ambientalista combateu usinas nucleares em defesa da região da
Juréia-Itatins; moveu ação popular contra a construção de prédios para salvar os
rios e as praias de Itanhaém dos esgotos; combateu construções de projetos
imobiliários degradantes, permitidas pela Secretária de Patrimônio da União em
áreas de propriedade da Marinha do Brasil; incentivou e defendeu, as culturas
indígena e caiçara. Militou contra diversos projetos que envolviam a degradação do
meio ambiente, como o represamento do Alto Ribeira pela Votorantim, a construção
do Aeroporto Internacional à custa de imenso desmatamento de Caucaia do Alto, em
Cotia, apoiando a APPN – Associação Paulista de Proteção à Natureza, fundada em
1976; integrou a APEDEMA/SP - Assembleia Permanente em Defesa do Meio
Ambiente de São Paulo. Entre os diversos movimentos em Defesa ao meio
ambiente que participou, destaca-se também a sua participação da Comissão de
Defesa da Billings, contra o Projeto de Saneamento para a Grande São Paulo
(SANEGRAN), contra os riscos dos esgotos da região metropolitana de São Paulo
serem transportados por dutos para o mar da Baixada Santista; da Fundação S.O.S
Mata Atlântica, tornando-se membro honorário em 1985; e como patrono da
fundação da MONGUE - Proteção aos Sistemas Costeiros, criada por Plínio Melo,
em Peruibe. Desta forma, trouxe grandes feitos em favor da preservação do meio
ambiente no estado de São Paulo, como o tombamento do morro do Sapucaitva em
Itanhaém - São Paulo, junto ao Condephaat em 15/3/1962, através da publicação na
edição de 5/2/1956 do "O Correio do Litoral" com seu poema "O 'Se' da Ecologia",
parodiando Rudyard Kipling, pedindo a proteção do morro do Sapucaitava e a não
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construção de prédios em Itanhaém; fundou uma ONG Ambientalista em 1974, a
Sociedade de Ecologia, Cultura e Turismo de Itanhaém - São Paulo, onde cria um
time juvenil de futebol, o "Ecologia Itanhaém", além de promover estudos, palestras,
eventos, encontros, competições de xadrez, dentre outras atividades, popularizando
assim a questão ecológica entre os jovens; em carácter de preservação da área e
criação do "Parque Estadual da Juréia-Itatins, organizou nos anos de 1969 até 2002
caravanas de Itanhaém e Peruíbe a Iguape, à pé e de bicicletas, com até mais de
1.000 pessoas, tendo em algumas edições, ampla cobertura de grandes jornais e
redes de TV, ampliando a conscientização ecológica e exercer o "Direito de Ir e Vir e
Ver" no Parque da Juréia-Itatins.
Ernesto Zwarg foi o maior defensor do Parque Jureia-Itatins. Evitou o
projeto de instalação das usinas atômicas militares na década de 1980. Por sua
incansável coragem e obstinação, o Parque Juréia-Itatins recebe o projeto de lei n°
855 de 2009 que propõe o nome de Estação Ecológica Juréia-Itatins, para Estação
Ecológica Juréia-Itatins Ernesto Zwarg Junior4.

No início de janeiro de 1978, procura o então Secretário Nacional de
Meio-Ambiente, Paulo Nogueira Neto, em sua casa de praia, em
Itanhaém, e o leva ao aeroporto local: lá os esperava o aviador John
Bradfield, para levá-los a um sobrevôo na Juréia, em companhia do
fotógrafo Araquém Alcântara; a essa altura Dr. Paulo já sabia dos
interesses secretos do governo militar na região, mas a visão aérea
da Juréia deixou-o impressionado e convencido da necessidade de
um trabalho em prol da preservação desse ecossistema ímpar,
levando-o a ingressar na luta iniciada por Zwarg. Araquém Alcântara,
Paulo Nogueira-Neto e a cientista Judith Cortezão, dentre outros,
consideram o Zwarg o principal responsável pela salvaguarda da
Juréia (Resumo Biográfico publicada no site do Instituto Ernesto
Zwarg (informação verbal)3.

____________________________
3

Biografia publicada no site do Instituto Ernesto Zwarg, por Márcio Zwarg (http://iez.net.br), consultado em 02 de

abril de 2017.
4

Referente ao projeto de lei nº 855, de 2009 que decreta no artigo 1º desta lei - A Estação Ecológica de Juréia-

Itatins, em terras dos Municípios de Iguape, Peruibe, Miracatu, e Itariri, no Estado de São Paulo, passa a
denominar-se Estação Ecológica de Juréia-Itatins Ernesto Zwarg Júnior.
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Como vereador, foi um dos mais participativos de sua época, exerceu três
legislaturas nos anos de 1969/1972, 1978/1981 e 1982/1986, na cidade de Itanhaém
- São Paulo, vereador que mais apresentou projetos e trabalhos em seu período de
gestão, sempre participativo e atuante nos congressos e seminários. Recebeu a
"Medalha de Ouro da União dos Vereadores do Brasil", pela quantidade e relevância
de seu trabalho. Em 22 de abril de 1978, no aniversário da cidade de Itanhaém - São
Paulo, em gesto de reconhecimento os maiores ambientalistas do Brasil, promove a
entrega de título de cidadão emérito ao ministro do meio ambiente Paulo Nogueira
Neto, ao ecólogo José Lutzemberg, presidente da Associação Gaúcha de Proteção
ao Ambiente Natural, ao Senador do MDB do Amazonas Evandro Carreira, ao exdeputado José Roberto Faria Lima, com a presença do físico Mário Schemberg, da
Sociedade Brasileira de Física, do geógrafo Aziz Ab'Saber, da atriz e ecologista
Cacilda Lanuza, e do embaixador da Rússia Dimitri Jukov, que descerrou um placa
com a "Cronologia na luta pela Paz e pelos Direitos Humanos". Nesta ocasião
representando 90 associações ecológicas do Brasil, Waldemar Paioli, da Comissão
de Defesa do Patrimônio da Comunidade, Ernesto anuncia oficialmente o
lançamento da Campanha Nacional Contra Usinas Nucleares. Em virtude de sua
popularidade, candidatou-se em 1986 a deputado estadual pelo partido PSB, de
Rogê Ferreira; foi o segundo candidato mais votado do partido no Estado, obteve
quase 12.000 votos, mas ninguém do partido se elege, devido ao coeficiente
eleitoral (informação verbal)3.
Como jornalista e editor, publicou paralelamente, boletins informativos do
jornal e as revistas: "A Capitania", "Turismo e Ecologia", "Almanaque de Turismo do
Litoral Sul" e o livro "Itanhaém e sua Poesia", com poemas de Paulo Bomfim,
Colombina, Pedrinha, Nilo Soares Ferreira, e crônicas de Benedito Calixto e
Emygdio de Souza. Foram 28 anos à frente do Jornal "Correio do Litoral" período de
1948 a 1976.
Como professor, lecionou inglês e português nas escolas públicas de
Mongaguá, Itanhaém, Peruibe, Itariri e Pedro de Toledo no Litoral Sul de São Paulo,
através de uma incrível capacidade de desenhar e fazer caricaturas, criou seu
próprio método de ensino, fazendo músicas com seu violão e utilizando desenhos
com personagens de histórias em quadrinhos, para facilitar a memorização dos
alunos. Formado em Teoria Semântica e Letras com Habilitação em Português e
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Inglês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos, da Sociedade
Visconde de São Leopoldo, fez pós-graduação "lato-senso" em Turismo Ambiental
pelo SENAC/CEATEL, em São Paulo (informação verbal)3.
Como Teatrólogo amador, destacou-se nas produções teatrais que
retrataram a cultura de sua região, inclusive com diversas apresentações em
colégios e ginásios de esportes da região. Suas peças em destaque são: "O Correio
do Imperador", que conta a história de um mensageiro que viajava à pé de São
Vicente a Cananéia e se casou com uma índia da Juréia; na encenação feita em
1998 da "Invasão Indígena ao Convento de Itanhaém", reivindicando terras próximas
às praias e respeito à Nação Guarani; em 1984, realiza na Sessão Solene do Dia de
Itanhaém a representação teatral de época "Câmara de Itanhaém apoiando a
Revolução de 32", na abertura de Campanha pela Constituinte, enaltecendo o ato
cívico de São Paulo, em defesa da Constituição, onde conta com a presença da
pianista Guiomar Novaes.
Como pacifista, vê-se Ernesto Zwarg como uma verdadeira inspiração.
Seus feitos tornam-se referência para o seguimento de uma visão cultural,
humanista e ecológica. Destacam-se; Em 1979 lança uma Campanha Postal pela
Paz Mundial – Movimento Charlie Chaplin Pró Coexistência Pacífica, ano
Internacional da Criança; são preenchidos cartões postais com as crianças das
escolas públicas de Itanhaém; na foto há dois meninos celebrando a paz, um
caracterizado como Charlie Chaplin e outro como soldado, as crianças escrevem
mensagens em diversos idiomas, a qual foram enviados aos Chefes de Estado e
Monarcas de uma centena de países, causando uma repercussão de caráter
internacional, diversas autoridades de diversos países respondeu ao cartão postal,
entre elas destaca-se a Rainha da Inglaterra, elogiando a iniciativa, que virou notícia
na imprensa americana, e européia. Em 1987, aceita o cargo de assessor
ambientalista da presidência da CETESB (Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental) regional em Santos - São Paulo. Passa a trabalhar na
criação da APA "Amazônia Paulista" em razão da proteção dos manguezais do Rio
Itanhaém e suas comunidades caiçara e indígena e a denominação do "Parque do
Sapucaitava" tendo o apoio do INSTITUTO HANS STADEN, PREFEITURA DE
ITANHAÉM e CETESB; no mesmo ano assumiu a cadeira de Conselho de Meio-
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Ambiente do Estado no Governo de Orestes Quércia, discordando dos critérios de
composição do grupo, logo saiu do cargo.
Como escritor lançou; em 1988, o manifesto "Seattle na Constituinte",
publicando a famosa carta de 1843 ao presidente dos EUA, considerada um Tratado
de Ecologia; o libreto de quadrinhos "As aventuras de Hans Staden em Itanhaém";
Libreto-manifesto em defesa do Direito Alternativo com homenagens a sentenças
memoráveis em Bertioga, Itanhaém, Peruíbe e Cananéia; Em 1989, lança o boletim
"Os caminhos da Juréia – Mensageiro de Ecologia e pela Paz Mundial"; Em 1990,
lança o cordel: "O grilo gigante e outros "grilos" da Juréia"; ainda em 1990, lança o
cordel: "Eco-chato no ponto, caiçara na viola. Na Trilogia do Gnomo da Juréia"; Em
1991, lança manifesto pela Eco-92; em 1992, lança os libretos: "3 Memoráveis
Sentenças em Defesa do Meio Ambiente no Fórum da Comarca de Itanhaém"; em
1993, lança o manifesto em cordel: "Adeus Várzea do Encantado! Adeus Itanhaém!"
e a "Carta Aberta Pela Paz Mundial", pela ECO-PAZ, com o amigo Zdravko
Cvetanoski; em 1994, publicou manifesto com a encenação de D. Pedro II e a
Princesa Isabel com o último correio do imperador. Dentre outros; o cordel "Saudade
de Iguape"; lança o libreto: "Poesias e Trovas de Itanhaém. Natal de 1999. A
Itanhaém Capitania da Condessa de Vimieiros" e calendário para 2000; lança no ano
de 2000 o libreto de cordel "Em Conceição de Itanhaém tem", com os satíricos "O
Jegue-Ski do Rio Preto", "Que falta nos faz a Ludovina", "O macaco da Juréia invade
Registro", e "Adeus Várzea do Encantado"; publica manifesto com a "Árvore
genealógica primeva dos moradores do Bairro do Rio Acima, Rio Branco, Preto e
Rede de Afluentes (Bacia Fluvial do Parque Municipal "Amazônia Paulista"); lança
também o libreto "Poesias e Trovas de Itanhaém. Passado e Presente. Ano 2000"; e
o manifesto: "A Usina Nuclear pendurada num cordel: A Juréia é a nossa Terra
Santa."; em 2001, lança o manifesto "Prelo do Una e da Ribeira!"
Como compositor, usou seus atributos de poeta e bom violonista, fazendo
parceria com seus irmãos, Antonio Bruno e Ascendino (Tino) Zwarg, transformando
sua experiência de pacifista e ambientalista em vasta obra musical de caráter
ecológico (informação verbal)3.
São canções regionais sobre o Litoral e Vale do Ribeira no estado de São
Paulo, que combatiam as privatizações de praias e os agrotóxicos, praticava a
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exaltação da natureza, história e cultura da região. Ao longo dos anos foram
lançados LP's das canções, com participação de grandes músicos da MPB.
Tais composições de carácter ecológico e regional, será tema do segundo
capítulo deste projeto de pesquisa, as quais farei anotações mais detalhadas sobre
os discos.
Ernesto Zwarg como sempre envolvido com seriedade em todas as
funções que exercia, na música não podia ser diferente. foi sócio fundador da
Sadembra – Sociedade Arrecadadora de Direitos de Execução Musical do Brasil, em
11/10/1961.
Títulos e honrarias: Recebeu, dentre muitos outros títulos honorários e
participativos; a "Medalha de Honra ao Mérito" do Município de Peruíbe, Itanhaém, e
da Fundação Prefeito Faria Lima; de "Cidadão Emérito das cidades de Mongaguá e
Santos"; a "Medalha Martius", do Instituto Hans Staden e Fundação Martius;
recebeu "Certificado de Agradecimento da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo"; e Homenagem Póstuma da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
(informação verbal)3.
Este projeto de pesquisa tem como base o estudo nas composições dos
irmãos Zwarg, experienciando seu impacto na cultura de preservação do meio
ambiente e valorização da história regional.

____________________________
3

Biografia publicada no site do Instituto Ernesto Zwarg, por Márcio Zwarg (http://iez.net.br), consultado em 02 de

abril de 2017.
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1.2 MUSICAS DO LITORAL - CANÇÕES ECOLÓGICAS E REGIONAL
1.2.1 ITANHAÉM ~ ANTONIO BRUNO ~
Em 1973 foi lançado o primeiro disco de vinil o LP (Long Play) “Itanhaém
~ Antonio Bruno ~” pela gravadora Tropicana, com o apoio do Lions Clube de
Itanhaém, sobre o registro GP-906 - SCDP-PF 004/GB em São Paulo - Brasil. Este
disco foi idealizado por José Rosendo, Ernesto Zwarg e Walter Arduni (presidente do
Lions Clube de Itanhaém na época). Tem como participação especial: a cantora
Rosaly e os “Titulares do Ritmo”, com arranjos de Antonio Bruno, Antonio Moacyr,
Itibere Zwarg, Chico de Titulares do Ritmo e Roberto Stanganelli na direção artística,
interpretado por Antonio Bruno, Rosaly e os Titulares do Ritmo5.
Este disco retrata a beleza histórica e naturais da cidade de Itanhaém São Paulo, também trás melodias do Reisado em Itanhaém, que é apresentado
durante a madrugada de casa em casa, em referência a visita dos três reis no
nascimento de Jesus, o Cristo, acompanhado por inúmeras pessoas e
instrumentistas.

ITANHAÉM…Está é a antologia do Mar.
Espuma que ergue cidade, brisa que inventa convento, sal que chama
pelo rio, onda que vira canção. Neste disco, toda uma tradição de
beleza e de hospitalidade; é a música falando ao coração dos
enamorados de Itanhaem. (PAULO BONFIM, LP Itanhaém ~ Antonio
Bruno ~ 1973)

As letras das canções deste, e de todos os outros discos, encontram-se
em anexo ao final do texto deste projeto de pesquisa.

____________________________
5

Participação de A. Flores, compositor da Música: Grãozinho de Areia, Paschoal/Carlos/Alievi compositores da

música: “Itanhaém o que é que você tem”, e João Lucas compositor da música: “Itanhaém Também Faz Samba”.
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1.2.2 PRAIAS, CANÇÕES E ECOLOGIA
Em 1978 foi gravado em disco de vinil, o LP (Long Play) “Praias, Canções
e Ecologia”, pela gravadora Ecobras, sobre o registro ECB-13001 - 095/SCDP-DPF/
SR/SP em São Paulo - Brasil. Segundo disco dos irmãos Zwarg, disco de Ernesto
Zwarg, Antonio Bruno Zwarg e Ascendino Zwarg (Tino), com a produção de Ernesto
Zwarg e Antonio Bruno, na interpretação de Pedro Paulo, Mário Martins, Roberto
Luna Filho, Antonio Bruno, Luis Risada e Rosali6.
Este disco marca a importância da ecologia em meio a nossa sociedade,
os irmãos Zwarg em sua época, visualizavam e demostravam sua preocupação com
o meio ambiente que, como um sistema natural, incluem toda a vegetação, animais,
microorganismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer
em seus limites.
Em pleno regime militar, instaurado em primeiro de abril de 1964 e que
durou até quinze de março de 1985, Ernesto Zwarg presencia na década de 1970,
projetos de usinas nucleares na região litorânea do estado de São Paulo e
privatização de áreas de estrema beleza natural e turística nas praias do litoral
Paulista. Como ativista e grande compositor, Ernesto Zwarg junto a seus irmãos
produzem o disco “Praias Canções e Ecologia”7, em forma de grito e protesto contra
o desrespeito a Ecologia8.

____________________________
6

Participação de Pedro Paulo como cantor e compositor da Música: Rapaz Solitário, Antonio Moacyr na

composição da Música: Pedrinha - em parceria com António Bruno, Paschoal/Carlos/Alievi compositores da
música: Itanhaém o que é que você tem, Zé Rosendo em parceria de Ernesto Zwarg na letra da música: Um bem
Universal - D.P., João Lucas compositor da música: Itanhaém também faz samba, João Batista do Nascimento
na música, e letra de Ernesto Zwarg e Zé Rosendo, na música: Saudades de Iguape.
7

Dentre as canções gravadas neste LP (Long Play), constam duas regravações do primeiro LP (Long Play)

lançado em 1973, entitulado de “Itanhaem - Antonio Bruno”, que são: Trenzinho do Litoral e Ponte enferrujada.
8

Ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. O termo

que foi usado pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel. Vem da junção de duas palavras gregas: Oikos,
que significa casa, e logos, que quer dizer estudo. “Publicado no site Brasil escola (http://
brasilescola.uol.com.br)” acesso em dezessete de agosto de 2017.
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ECOLOGIA…Palavra da moda, mas o problema é antigo. É preciso
ter-se em conta que a Terra não pertence ao homem, mas o homem à
Terra. Fazemos parte de um contexto - o meio ambiente - e se o
destruímos, estaremos nos destruindo. E não nos esqueçamos do
Índio, a maior vítima da poluição, sendo nós, os pseudo civilizados, os
agentes poluidores.
Um dos aspectos menos conhecidos da Ecologia é o Paisagístico. A
paisagem é o retrato principal. O homem precisa, para seu equilíbrio
psíquico, de verde, de mares, de paisagens naturais. Daí as
canções…(ERNESTO e BRUNO ZWARG, LP Praias, Canções e
Ecologia, 1978)

1.2.3 ECOLOGIA - ANTONIO BRUNO E ECOLOGIA SERTANEJA
Entre os anos de 1980 e 1981, foram lançados dois discos no formato
compacto simples, espécie de single musical lançado na forma de disco de vinil em
formato compacto com capacidade máxima de quatro minutos.
Também conhecido como Single Play, o compacto de 1980 intitulado de
“Ecologia - Antonio Bruno”, produzido pelos irmãos Zwarg, conta com quatro faixas:
“Os Índios (Abarebebê)”, “Amazonas” que foi regravada posteriormente no LP “Os
Caminhos da Liberdade” em 1983, intitulada “Uma Canoa no Rio Amazonas”, “Serra
da Juréia” e “São Francisco de Assis”, ambas regravada no LP “Os Caminhos da
Liberdade”, composições de Ernesto Zwarg, Antonio Bruno e Moacyr Zwarg, sob o
registro D.I. - 03 - São Paulo/SP.
Em 1981 é lançado o compacto “Ecologia Sertaneja”, também com quatro
faixas: “Rio Ribeira” regravada posteriormente no LP “Os Caminhos da Liberdade”
em 1983, “Indo pra’ Iguape”, “Rio Comprido” e “Engenho doido” que até o momento
não foi encontrado áudio e letra. Músicas na interpretação da dupla de cantores “Zé
Tropeiro e João Clemente”, participação de Cacilda Lanuza e Loseny Zwarg,
composições de Ernesto Zwarg, Antonio Bruno e Oswaldo Zwarg, sob o registro D.I 04 - São Paulo/SP.
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1.2.4 DA JURÉIA AO HIMALAIA - OS CAMINHOS DA LIBERDADE
Entre os anos de 1983 e 19869, foi gravado de forma independente o
terceiro disco de vinil - LP (Long Play) dos irmãos Zwarg, “DA JURÉIA AO
HIMALAIA” - Os caminhos da liberdade, sobre o registro 521.404.019 em São Paulo
- Brasil. Disco de Antonio Bruno e Ernesto Zwarg, na interpretação de Antonio Bruno,
Eleonora, Luiz Risada, Dialé e Maricéia.
Terceiro LP (Long Play) dos irmãos Zwarg, reforçando o ativismo em favor
da ecologia. Os irmãos Zwarg (Antonio Bruno e Ernesto) trás belíssimas canções10
de ecologia e pacifismo, não só de cunho regional, mas também expandem sua
visão em favor de nosso planeta, como é possível perceber na capa do disco logo à
primeira vista, a frase: “DA JURÉIA AO HIMALAIA”.
“DA JURÉIA AO HIMALAIA” frase que mostra a genialidade que colocam
em suas canções na importância da ecologia e pacifismo de nosso planeta.
De um lado a Estação Ecológica de Juréia-Itatins, em terras dos
municípios de Iguape, Peruíbe, Miracatu e Itariri, no Estado de São Paulo - Brasil,
área de 79.270 hectares (800 km2), costa litorânea, ecossistemas de importante
complexidade, com banhados, dunas, mangues, restingas, jundus, lagunas, rios,
serranias e a esplêndida Mata Atlântica, gravemente ameaçada, nos anos 80, de vir
a abrigar duas usinas nucleares. Teve como defensor obstinado, corajoso e
incansável Ernesto Zwarg Júnior, cuja proteção está garantida desde 1987, pela lei
estadual 5.64911.

____________________________
9

Não há nos registros a data exata da gravação deste disco, segundo Marcio Martins Zwarg, filho de Ernesto

Zwarg, o disco foi gravado entre os anos de 1983 e 1986.
10 Dentre

as canções gravadas neste LP (Long Play), consta a regravação da canção: Peruibe (neste disco como

“Peruibe a Saudade”) do segundo LP (Long Play) lançado em 1978, entitulado de “Praias Canções e Ecologia”,
as canções: Serra da Juréia, Amazonas (neste disco como “Uma canoa no rio Amazonas”) e São Francisco de
Assis, do Single Play compacto de vinil intitulado de “Ecologia - Antonio Bruno”, lançado em 1980, e a canção:
Rio Ribeira, do Single Play compacto de vinil intitulado de “Ecologia - Sertaneja”, lançado em 1981.
11 Informações

extraídas do projeto de Lei estadual nº 855 de 2009.
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De outro lado o Himalaia, grande sistema de montanhas que engloba
diversas cordilheiras: o Himalaia propriamente dito, a Cordilheira do Karakorum, o
Pamir e o Indo Kush. Localizada na Ásia e abrange cinco países: Índia, China,
Paquistão, Nepal e Butão, possui um rico ecossistema, formado em grande parte por
espécies endêmicas. A biodiversidade é tão impressionante que desde 2009 foram
descobertas mais de 200 espécies novas. Uma das regiões mais tensas do planeta
é a Caxemira, na parte ocidental do Himalaia. Ela é disputada por Paquistão e Índia,
que quase chegaram à guerra total. Existe também um forte movimento separatista
local12.
Da Juréia ao Himalaia, GRITE e CANTE, o seu Direito à preservação
da natureza e a liberdade de ir e vir. Abrace também o sonho de um
MUNDO sem fronteiras e sem bandeiras, alcançada a Paz Mundial! Junte-se aos andarilhos-mensageiros do Século XXI, “santerreando”
contra os fariseus que agridem a natureza do Brasil, nas Américas e
no Globo, voltados que são a idolatria do Bezerro de Ouro, do ouromercúrio, do dollar, do yen-seticida, do over-night, do super-right, da
“Bolsa”, do baú de belzebú, dos registros feudais de latifúndios, da
monocultura e da pecuária intensivas, das represas geófagas do chão
pátrio… - “Santa-terre-emos”, como David Thoreau que ao lado de
Seattle nos ofereceu bases de caráter universal, aos movimentos
ecologistas. E sejamos andarilhos também pela Paz Mundial! - Da
Juréia a Machu-Pichu, da Juréia ao Himalaia, porfiemos na busca sutil
da confraternização entre todos os povos da Terra. Por Cristo, com
Cristo, com o Mahatma Gandhi, Buda, Maomé, Chaplin, Bertrand
Rusell, John Lennon, Mandela, Tolstoi e tantos outros arautos de uma
profunda e perene amizade entre todos os povos da Terra. Aí está a
era de Aquário, o Século XXI! - Unamo-nos pois os militaresconscientes cuja precípua função foi sempre a de evitar as guerras, e
possibilitemos em comum que possam todos se dedicar a uma
sonhada VIDA CIVIL, com um definitivo “Abaixo as Armas” como o
conclamou Bertha Von Suttner, em 1918! - Assim, sejamos todos
andarilhos no ideal dessa já tardia confraternização mundial,
ABRINDO fronteiras e ALVEJANDO bandeiras, da Juréia ao Himalaia!
Abra o seu coração, para a Era de Aquário! - Um Mundo Só, um País
Único, o Azul Planeta Terra. - Viva o Século XXI, a Era dos andarilhos
transcontinentais, a Era do Amor. Itanhaém - 1º de Janeiro de 200013,
Cacique Seattle14. (LP - Da Juréia ao Himalaia - Os Caminhos da
Liberdade, 1983-1986)

____________________________
12

Informações extraídas do sítio (http://maiscuriosidade.com.br), National Geographic Brasil, Enciclopédia

Ilustrada Folha e portal G1.
13

Segundo Marcio Martins Zwarg, filho de Ernesto Zwarg, seu pai faz uma prolepse ao texto, dando motivo a

uma data futura.
14

Cacique Seattle, chefe dos índios Duwamish que habitavam a região onde hoje se encontra o Estado

americano Washington - no extremo Noroeste dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, logo acima dos
Estados de Montana, Idaho e Oregon. Famoso por seu discurso em carta enviada em 1854, ao Presidente
Franklin Pierce, chefe do Governo Americano da época, pelo interesse do governo em comprar as terras dos
índios Duwamish. Fonte: (http://www.geocities.com/rainforest/andes/8032/page16.html), acesso em vinte e três
de agosto de 2017.
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1.2.5 DISCO “SÓ NÃO TOCA QUEM NÃO QUER”
HERMETO PASCOAL & GRUPO
Em 1987 é lançado pela gravadora Som da Gente o disco de vinil LP
(Long Play) “Só não toca quem não quer”, de Hermeto Pascoal e Grupo, sobre
registro SDG-034/87. Disco com doze musicas, entre elas duas de autoria de
Antonio Bruno e Ernesto Zwarg, a música “Meu Barco” e “O Correio”, ambas na
interpretação de Antonio Bruno, com participação do coral de Itanhaém e a banda de
Hermeto Pascoal, cujo o baixista é Itiberê Luiz Zwarg, filho de Antonio Bruno. Em
1988 o mesmo disco é lançado em CD Player, onde inclui dentre outras canções a
música “Parnapuã” e “Convento” de Antonio Bruno e Ernesto Zwarg, demonstrando
a qualidade e a importância das canções dos irmãos Zwarg.

1.2.6 CANCIONEIROS DO LITORAL
ECOPAZ - CANÇÕES, POESIA E HISTÓRIA - ZWARG
No Natal de 1995 foi lançado com apoio do município de Itanhaém, o
Disco em CD Player “Cancioneiros do Litoral” sobre o registro DD-95, contendo vinte
canções de cunho ecológico, poético, histórico e regional, com cinco canções
inéditas e quinze já lançadas nos discos anteriores15.
Das canções lançadas em discos anteriores são: Trenzinho do litoral,
Itanhaém também faz Samba, Praias de Itanhaem, A Ponte enferrujada, O velho
mar, Saudade Renitente, O correio de Iguape, Saudade, Peruíbe, Tamo indo pra
Iguape, Este Rio comprido, Caverna do diabo, Santos-Poema, Cais de Cananéia, O
Convento de Itanhaem, e O Mar de São Vicente.
Das inéditas: Poço das antas, Hans Staden e os índios, O Caapora,
Saudade de Iguape, Exaltação à Praia Grande.

O Presidente da Alemanha Roman Herzog, visitou em São Paulo a
exposição comemorativa da saga ambientalista que significou a
expedição científica de Von Langsdorff, tendo como participantes
Rugendas, Taunay e Florence. - Já o bicentenário de Von Martius e as
comemorações em Itanhaem a presença indelével de Hans Staden,
haviam patenteado a afeição e a gratidão dos alemães para com o
Brasil, E a paixão por nossas paisagens, flora e fauna! Mas Itanhaem
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ficou devendo a Heinz Budweg, por sua dedicação a nossa Amazônia/
Pantanal Itanhaense e aos índios ingentes esforços pelo convênio
prefeitura de Itanhaem - Cetesb - Instituto Hans Staden. Viriam
recursos preciosos, para preservação dos nossos rios, incluídos
evidentemente os afluentes de Peruíbe e Mongaguá. Mas a flutuação
de interesses políticos a nível estadual e na região, paralisou tão
importante convênio técnico, cultural e que expressa laços de
fraternidade e mútua consideração, na busca de alevantados ideais! Quiçá possa sobre-existir esse Vital convênio passando a realidade,
no século XXI! - Hans Studen! - Rogai por nós! Ernesto Zwarg, ao
ensejo de Natal de 1995. (ERNESTO ZWARG, Encarte do disco
Cancioneiros do Litoral, 1995).

1.2.7 CD PLUS ITANHAÉM
BRASIL 500 ANOS
O CD Player “CD Plus Itanhaém - Brasil 500 Anos”, foi produzido em
novembro do ano de 2000, em homenagem aos 468 anos da cidade de ItanhaémSP, os 500 anos do Brasil, aos irmãos Zwarg e outros compositores. Trata-se da
reprodução do LP (Long Play) “Itanhaém - Antonio Bruno” lançado em 1973, com
acréscimo das canções inéditas: “A casa da Praia” e “Mongaguá” e uma última faixa
multimídia, contendo imagens, fotos e textos de Itanhaém.
Uma Produção de Midianova International De Muziek Doos, com os
registros nºs de 7046703 a 7046718, realizado pela prefeitura de Itanhaém, com a
coordenação do projeto do departamento de Turismo.

____________________________
15 Também

foram reproduzidas fitas em K7 do CD Player “Cancioneiros do Litoral, para distribuição.
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1.3 ANÁLISE DE CANÇÕES
1.3.1 ANÁLISE DESCRITIVA

A Serra da Juréia é uma Estação Ecológica de conservação brasileira de
proteção integral à natureza, localizada no litoral sul paulista, com território
distribuído pelos municípios de Iguape, Miracatu, Itariri, Pedro de Toledo e Peruíbe.
Antônio Bruno e Ernesto Zwarg compuseram em sua homenagem a canção “Serra
da Juréia”, gravada entre os anos de 1983 a 1986 no disco “Da Juréia ao Himalaia”.
A letra faz uma alusão a imensidão da Serra da Juréia logo na primeira
estrofe, são 89.379,33 hectares de área de praias, cachoeiras e Mata Atlântica, é
possível avistar sua imensidão do alto da serra. Na segunda estrofe remete o fator
histórico da região onde romeiros cruzavam as praias da Jureia. “Árvores gigantes
de joelhos para ver suas orquídeas refletidas no Rio Verde”. O Rio Verde é a região
mais cobiçada da Juréia21, é a área mais bonita e esta preservada pela Estação
Ecológica da Juréia; junto a ela, há árvores gigantes que podem alcançar centenas
de anos. Para preservar essa paisagem única, de biodiversidade riquíssima,
ambientalistas como Ernesto Zwarg, digladiaram por anos contra o setor imobiliário,
que nos anos 70 preparava-se para lotear toda a região, e contra os militares que
planejaram a implantação de usinas nucleares no período da ditadura militar. Ouvir a
canção “Serra da Juréia”, além de instigar a vontade de conhecer este paraíso
tropical, também incentiva a preservação de sua área.
Da Juréia ao Himalaia, GRITE e CANTE, o seu Direito à preservação
da natureza e a liberdade de ir e vir…(LP - Da Juréia ao Himalaia - Os
Caminhos da Liberdade, 1983-1986)

____________________________
21

Matéria sobre o Rio Verde, publicado no Jornal Estadão em novembro de 2002, acesso ao arquivo digital em:

http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,rio-verde-e-a-regiao-mais-cobicada-da-jureia,20021117p59764.
Acesso em dezenove de setembro de 2017.
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SERRA DA JURÉIA
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Serra da Juréia misteriosa
envolvida em neblina e
beijada pelas ondas...
Saltam cachoeiras prateadas
E dos altos patamares
Se avista o mundo inteiro
Pela praia imensa os romeiros
pés descalços na areia
vão cantando extasiados
e pelos caminhos tão antigos
vão pisando folhas secas
pergaminhos da história...

Árvores gigantes de joelhos
para ver suas orquídeas
refletidas no Rio Verde
E o vento leste persistente
Nos trazendo os perfumes
da mais ampla liberdade...
Rubros capinzais que nos recordam
os trigais da Galiléia,
E os primeiros peregrinos
Dai-nos um Brasil de mil caminhos,
sem porteiras e sem cercas,
o país da liberdade...
Trilhas dos eternos andarilhos
nos abrindo a fronteira

Conhecida como Caverna do Diabo, a Gruta da Tapagem, localizada no
município de Eldorado estado de São Paulo, é vislumbrada por iluminação artificial
implantada nos 700 metros da caverna que são permitidos à visitação, lembra
imponentes igrejas de estilo barroco. Considerada uma das mais belas cavernas
brasileiras, com espeleotemas22 gigantescos que impressionam os visitantes.
Mata Atlântica e outros ecossistemas. Neste perímetro existe um grande
número de espécies animais e vegetais, muitas desconhecidas ou pouco estudadas
pela ciência. Recentemente foi encontrada uma nova espécie de primata na área
sul, o mico leão caiçara. Além desta espécie ocorrem nas florestas vários animais
ameaçados de extinção, como o mono carvoeiro, a lontra, a jaguatirica, o papagaio
de peito roxo, o jacu, e também de espécies vegetais características da Mata
Atlântica23.
“Os Gnomos da Caverna”, canção composta por Ernesto Zwarg, Antônio
Bruno e Ascendino Zwarg, retrata a Caverna do Diabo sendo protegida por seres
mitológicos da degradação ambiental causada pelos seres humanos, na canção é
possível observar a riqueza natural da furna, fauna e flora.
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OS GNOMOS DA CAVERNA (CAVERNA DO DIABO)
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno/Ascendino Zwarg
Canta - Antonio Bruno

Quem visita as grutas do Eldorado

Mas os anoezinhos pacientes

Não percebe o que acontece no palácio de

Vão colhendo e salvando

cristal

Quantos pode ter as mãos

Os estalactites candelabros iluminam

Fazem encrencar as moto serras

assembleias, na caverna central

Queimam todo inseticida

São os gnomos culminando o trabalho da defesa

Furam rede de arrastão

natural

É o exército dos bravos anoezinhos

Porque é deles a missão de proteger

Defendendo a natureza

O tesouro vegetal, e o mundo animal

O seu quartel é nessas grutas de Eldorado

O gnomos, os gnomos, os gnomos da caverna

Resplendente de beleza

Saem em comandos pelas matas

Catedral da natureza

Tendo à frente o Caipora e o Saci-pererê

São os gnomos da caverna

Salvam passarinhos e bichinhos

É a gruta do Diabo, é a gruta da tapagem

Araponga, periquitos, sabias e katingueles

O Saci mora lá

E vem o pássaro de prata e chove óleo

O Caipora também

Por sobre toda plantação

Mas ele não são maus não

Os passarinhos ficam cegos e as abelhas

Eles só querem defender a floresta

Asas presas vão ao chão

Contra o homem branco

Asas presas vão ao chão

São os gnomos da caverna…

Urutau, o urutau está chorando

____________________________
22

Espeleotema (Do grego, "depósito de caverna") ou concreção é o nome genérico de todas as formações

rochosas que ocorrem tipicamente no interior de cavernas como resultado da sedimentação e cristalização de
minerais dissolvidos na água.
23

Maiores informações sobre “Caverna do Diabo ou Caverna da Tapagem”, na página eletrônica: http://

www.cavernadodiabo.com.br. Acesso em seis de outubro de 2017.
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1.3.2 ANÁLISE FORMAL
A canção Santos Poema, autoria de Antonio Bruno e Ernesto Zwarg,
lançada em 1978 no disco Praias, Canções e Ecologia, é uma canção que fala sobre
a cidade de Santos, no estado de São Paulo. Retrata a riqueza do Porto e a beleza
da cidade, tornou-se hino oficial da cidade de Santos em 30 de dezembro de 2008,
através da lei municipal nº 2608.
A canção Santos Poema possui forma estrófica, que é característica de
hinos e corais litúrgicos. O tema “A” é o verso apresentado, e a cada nova estrofe o
tema melódico se repete no tom de mi bemol maior com modulações entre lá bemol
maior, sol maior e fa maior, retornando para mi bemol maior. Há também, em meio
às partes, contracanto de acordeon e metais. Esta canção pode ser segmentada, em
sua estrutura mais ampla, da seguinte forma:
Estrutura Formal

Introdução

Coda
A’

A’’

A’

A’’

Introdução
A introdução é composta por oito compassos, fazendo uma alusão a
última frase do tema, que finaliza em uma cadência suspensiva para iniciar o tema
“A”. No primeiro compasso é apresentada a forma-motivo que será a base da
composição, tornando-se recorrente tanto na seção A’ quanto na seção A’’:

Figura 2

!25

Seção A
A seção “A” contém duas sentenças de oito compassos: a’ e a’’, ambas
em forma de sentenças. Conservam as mesmas características rítmicas e
melódicas, compostas da mesma forma-motivo destacada. Porém, enquanto
sentença a’ termina em uma cadência suspensiva, a sentença a’’ termina em uma
cadência conclusiva, como é comum às canções estróficas.
Figura 3

Sentença a’

Sentença a’’

Seção B
A seção “B”, segue uma repetição da seção “A”, com uma pequena
alteração na parte b’, também contém duas partes, b’ e b’’, ambas em forma de
sentenças. A primeira parte, b’, possui uma pequena mudança rítmica no primeiro
motivo, seguindo uma forma melódica descendente como a melodia da parte a’’, da

!26

seção “A”. Harmonicamente, faz modulação para lá bemol maior e sol maior,
voltando para mi bemol maior. Já na segunda parte, b’’, é o momento de conclusão
do tema, e conserva o motivo padrão (característico desta canção, que é o uso de
tercina de semínima), desenvolvendo a melodia de forma ascendente, fechando em
cadência suspensiva que faz preparação para o retorno da seção “A”.
Figura 4
Sentença b’

Sentença b’’

“Trenzinho do Litoral”, uma canção de Ernesto Zwarg, lançada em 1973
no primeiro disco dos irmãos Zwarg, intitulado: Itanhaém ~ Antonio Bruno ~ na
interpretação do grupo “Os Titulares do Ritmo”. Faz leitura a uma viajem de trem da
antiga ferroviária Sorocabana, que ligava a cidade de Santos a Juquiá passando por
todo Litoral Paulista, fazendo transporte de pessoas entre os anos de 1915 a 1997.
Possui forma canção, característica de músicas folclóricas e popular. Esta
canção é formada com parte “A” e “B”. A seção “A” é dividida em duas sentenças,
cada sentença é formada por uma frase que se repete, esta mesma forma se repete
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na seção “B”. O tema melódico se repete no tom de fá maior. Há também, uma
transição entre a parte “A” e “B”. Esta canção pode ser segmentada, em sua
estrutura mais ampla, da seguinte forma:

Estrutura Formal

Introdução
A

Transição

B

Coda

Introdução
A introdução é composta de oito compassos, fazendo imitação ao apito de
trem com a utilização da voz humana, mantendo o tom de fá maior. No quinto
compasso é feito uma alusão da locomotiva do trem, utilizando o instrumento
acordeon:
Figura 5
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Seção “A”
A seção “A” contém duas sentenças com frase que se repetem. A
sentença “a”, se inicia em ritmo acéfalo, a frase é reproduzida duas vezes,
completando a sentença, contendo cinco compassos cada frase. A sentença “b”
também é formada por duas frases, porém a segunda frase possui uma pequena
variação em comparação a primeira, e contém quatro compassos cada frase,
fechando a sentença com oito compassos.
Para a passagem da seção “A” para “B”, existe uma transição de
quatro compassos que antecede a seção “B”.

Figura 6
Sentença “a”

Sentença “b”

Transição

(a)

(a)

b’

b’’
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Seção “B”
A seção “B”, é formada por duas sentenças como na seção “A”, cada
uma delas é composta de duas frases, e ambas as frases são feitas em anacruse.
Na primeira sentença temos a repetição da sentença “b” da seção “A”, formada por
duas frases, a segunda é uma pequena variação da primeira. Já a sentença “b” da
seção “B” é formada por duas frases distintas. A segunda frase da sentença “b” faz
ligação com a coda para finalização da música.
Figura 7

Sentença “a”

Sentença
(a’’)

(a’)

Sentença “b”
(a)

(b)

Início de coda
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje em dia muito se discute sobre os danos causados pelo ser humano
ao meio ambiente, apesar disto, os dados indicam que esses danos só aumentam.
Muita gente ainda desacredita que certos atos como jogar um simples papel de bala
no chão podem causar problemas irreversíveis.
As crianças, em sua maior parte, desconhecem a importância da
preservação do meio ambiente, isso porque não há uma política de educação
ambiental mais assídua, o que pode ser extremamente prejudicial para o nosso
futuro.
Com o intuito de discutir e propor mudanças para esta situação, este
levantamento de dados e catalogação de todo material sobre música e meio
ambiente da família Zwarg, pode ser importante para a vida cultural da região.
Este projeto visa reconhecer o poder que a música exerce sobre as
pessoas, sabemos que ela nos inspira, nos transforma, molda a nossa realidade, e
agrega valores. Todo material de pesquisa coletado neste projeto é sobre a história
de pacifismo, ecologia, preservação e cultura sobre o meio ambiente. Neste projeto
há canções que retratam toda uma região e história de sociedade que convive com a
riqueza ambiental de praias e Mata Atlântica.
Propor um projeto de divulgação da história regional através das canções
dos irmãos Zwarg, para jovens e crianças, nas intuições de ensino, e órgãos de
interação social, visa estimular uma cultura de preservação do meio ambiente, e
pode contribuir para salvar muito da natureza que em pouco tempo podemos perder.
Ernesto Zwarg, junto a ativistas em favor do meio ambiente, conseguiu
muitos feitos em favor da preservação da ecologia regional. É possível que sem sua
luta diária a favor da ecologia regional, a região litorânea do estado de São Paulo já
estivesse degradada. Ele se foi, e junto com sua geração esta luta vem caindo no
esquecimento. É preciso informar e incentivar a nova geração a continuar nela, pois
além do não hábito de preservação do meio ambiente, o sistema de consumo
industrial vai continuar desrespeitando a nossa natureza, e quebrando as barreiras
impostas pelos ativistas.
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A exemplo disto, relembro a vitória de Ernesto Zwarg, contra a ação de
construção da usina nuclear pelo governo militar na época da intervenção militar na
década de 1960, na serra da Juréia. Poucos anos após sua morte, este problema
volta à tona.
Agora com cara nova, mas com o mesmo desrespeito à natureza, o
governo impõe sobre a área de preservação Estação Juréia-Itatins, a construção de
uma termelétrica, que trará problemas ambientais e sociais na região, como chuva
ácida e descarte de água aquecida no mar, causando danos ao ecossistema
marinho, danos à fauna e à flora24.

____________________________
24

Maiores informações no portal G1, publicado em portal de notícias da empresa de telecomunicações “Globo”,

em agosto de 2017, acesso ao arquivo digital em: <http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,rio-verde-e-aregiao-mais-cobicada-da-jureia,20021117p59764>. Acesso em dezenove de Outubro de 2017.
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ANEXO A - Árvore genealógica da Família Zwarg.
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ANEXO B - Lei Municipal n° 2608
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ANEXO C - Projeto de Lei 855

PROJETO DE LEI Nº 855, DE 2009
Altera a denominação da Estação Ecológica JureiaItatins.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - A Estação Ecológica de Juréia-Itatins, em terras dos Municípios de
Iguape, Peruíbe, Miracatu e Itariri, no Estado de São Paulo, passa a denominar-se
Estação Ecológica de Jureia-Itatins Ernesto Zwarg Júnior.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a confeccionar placas indicativas para
sinalização da unidade de conservação.
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Gravemente ameaçada, nos anos 80, de vir a abrigar duas usinas nucleares, a
região da Juréia –Itatins teve um defensor obstinado, corajoso e incansável: Ernesto
Zwarg Júnior.
Consagrado como um dos maiores ambientalistas do Século XX, Ernesto Zwarg
Júnior faleceu no dia 25 de agosto de 2009, aos 84 anos de idade, deixando o
grande exemplo de luta em defesa do meio ambiente e da cidadania.
Corajoso, incansável e apaixonado pelas causas que defendia, foi guerreiro sem
armas, pacifista na luta por um mundo melhor. A sensação é de imenso vazio.
Ê Parnapuã fermoso! Ê Praia Brava bonita! É triste saber que sua voz não mais
entoará o grito de guerra na imensidão verde da Jureia, que ele tanto defendeu.
A Estação Ecológica de Juréia-Itatins é uma área de 79.270 hectares (800 km2),
cuja proteção está garantida desde 1987, pela lei estadual 5.649. Inicia-se em
Peruíbe, no imponente Maciço do Itatins, e estende-se até o Município de Iguape,
abrangendo, também, os municípios de Pedro de Toledo e Itariri.
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Está dividida em três grandes áreas - a orla marítima, o Banhado Grande e as
serranias do Itatins - a Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI) apresenta, além da
magnífica costa litorânea, ecossistemas de importante complexidade, com
banhados, dunas, mangues, restingas, jundus, lagunas, rios, serranias e a
esplêndida Mata Atlântica. Não por caso, foi declarada Patrimônio Natural Mundial
pela Unesco.
A reserva foi instituída após um longo processo de mobilização da opinião pública
em favor de sua preservação, que teve como grande líder o ambientalista e filósofo
Ernesto Zwarg Júnior.
Sobre Zwarg, um dos filhos, Márcio Zwarg, escreveu, com maestria:
Nasceu em Piracicaba, São Paulo, a 29 de junho de 1925, filho de Ernesto
Zwarg e Cymodocéa Galhardo Rocha Zwarg (Pedrinha), neto de Emil Bruno Zwarg e
Barbara Thereza Häpling Zwarg (Betty) e de Antonio Ferreira Rocha Nobre (Totó
Nobre) e Philomena Paula Galhardo Nobre.
Seu avô paterno, Bruno, veio para o Brasil em fuga política da Alemanha – era
comunista – ainda no final do século XIV; separou-se de seu irmão num porto
alemão, decidindo-se o destino de cada um através de uma moeda (cara ou coroa):
ao Bruno coube a vaga num navio para o Brasil e a seu irmão a vaga para o México
(há descendentes desse ramo hoje nos EUA); Bruno era exímio entalhador e
lecionou no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, tendo feito trabalhos artísticos
em obras arquitetônicas, dentre outros, de Ramos de Azevedo – vários entalhes nas
entradas dos casarões da Avenida Paulista eram seus.
Seu avô materno, Totó Nobre, empreitava instalações de fazendas pelo
interior de São Paulo – diziam na família, com incerto exagero, que teria serrado
metade da Mata Atlântica paulista – talvez este seja um dos motivos pelos quais seu
neto preservacionista se propôs a salvar o que restou.
Seu pai, Ernesto Zwarg, dentre outras importâncias, foi diretor da Companhia
Belgo Mineira, possuiu uma fábrica de bicicletas na Rua Frei Caneca e foi presidente
do Clube de Cultura Física de São Paulo (Clube Alemão); sua mãe, a Dona Céa
(Ceinha), tocava piano, violão, cantava e era poetisa, escrevendo sob o codinome
“Pedrinha”; quando do advento da Revolução Constitucionalista de 1932, o casal
ingressou no campo de batalha, em Guaratinguetá/SP: seu pai comandava um
batalhão faminto e esfarrapado, e sua mãe cozinhava para as tropas e cuidava dos
enfermos e mutilados; levaram o filho Ascendino, o Tino, então com 5 anos, para os
acampamentos: era ele que contava que o pai enfrentou a tropa que comandava,
revolta e em motim, com um único revólver, que depois descobriu estar sem os
projéteis... e que quando aviões sobrevoavam as trincheiras, “dona Céa” batia no
peito e gritava: atirem em mim, por São Paulo! Quando seu pai aposentou-se, em
1947, decidiu morar em Itanhaém, onde adquiriu a única gráfica e o Jornal de
Itanhaém (posteriormente rebatizado pelo “Ernestinho” com o nome de “Correio do
Litoral”) e os deu para os filhos tocarem: Ernestinho, que havia passado 3 meses no
Rio de Janeiro procurando emprego sem sucesso – e lá deixou de comer carne ao
visitar um abatedouro - produzia o conteúdo, e o Tino, o “caçula”, cuidava da
impressão. É mister lembrar que poucos sabiam ler nessa época – Itanhaém era
uma cidade de poucos letrados. Mas é aí que tem início efetivamente a cruzada
ambientalista daquele moço inquieto e esguio, de olhos azuis dóceis e
concomitantemente intimidantes, que teve duas maleitas (malárias) na juventude,
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mas tinha uma força física incomum – era um nadador e andarilho costumeiro. A
partir das publicações de “O Correio do Litoral”, cujas edições encadernadas foram
doadas à Biblioteca “Paulo Bomfim”, da Prefeitura de Itanhaém, Ernestinho passou a
fotografar e protestar contra as ocupações e fechamentos de áreas da Marinha para
interesses particulares, nos morros, costões e encostas da região. Eram os
primeiros gritos.
Ernesto casou-se em 24/11/1995, em São Paulo, com a imigrante portuguesa
Clara do Céu Martins, com quem veio a ter cinco filhos: Marcelo, Marati, Maricéa,
Itamar e Márcio... todos com “mar”. O matrimônio foi celebrado por um pastor
protestante amigo, pois Ernesto, embora ambos fossem católicos, recusou-se a
casar na Igreja Romana, porque o Papa havia abençoado os exércitos aliados na
Segunda Guerra Mundial. Clara conheceu-o num verão, em Itanhaém. Ernesto
tocava violão, cantava, era um desportista e seresteiro, que encantava as moças
que o conheciam. E ela se encantou, e o encantou. Clara é um capítulo à parte.
Gostava de cantar fados, e ingressou no conjunto de Jacinto Figueira Júnior, o
“homem do sapato branco”. Embora seu pai gostasse de música e tocasse violino,
era um homem rude. Não sendo costume na época que moças de boa índole e
família se tornassem artistas, não teve dúvida: tirou a filha aos tapas do palco, no
momento da estréia. Clara deixou de cantar antes de começar. Mas estudou inglês,
trabalhou na SEARS com os americanos, fez cursos de taquigrafia e datilografia, foi
a primeira professora do bairro da Estação do Camburiú, em Itanhaém, e taquígrafa
– profissão rara, tendo prestado serviços às Câmaras Municipais de Peruibe,
Itanhaém (onde se aposentou), Mongaguá, Praia Grande e Cubatão. Clara, como
esposa e mãe, sofreu muito com o idealismo irrefreável e ilimitado de Ernesto. Mas
sempre o apoiou até onde era humanamente possível compreender. E Ernesto era
sobre-humano. Clara faleceu em 7/2/1989, vítima de câncer, que enfrentou com
muita coragem até o fim, deixando o exemplo de alguém que sempre trabalhou e
lutou muito.
Além do jornal, que circulava nas cidades da região, Ernesto teve outras
atividades e até tentou ser um cidadão comum: trabalhou como corretor de imóveis,
construtor de casas de veraneio, e professor de inglês e português nas escolas da
região – era formado em Letras e Filosofia em Santos, com pós-graduação na área
ambiental; aliás, o professor Ernesto desenvolveu um método todo particular: fazia
desenhos na lousa (Popeye, Dudu, Olivia Palito, etc.), criava músicas em inglês,
promovia apresentações teatrais e fazia brincadeiras na sala ou fora dela que
facilitassem o aprendizado básico das matérias; mas o que desejava que todos
aprendessem, com seu exemplo e ações, é o respeito à natureza. Paralelamente ao
jornal, passou a publicar folhetos com poesias, revistas e literatura tipo cordel, com
alertas ambientalistas. Daí deixou de ser simplesmente o Ernestinho, o professor
Ernesto, e passou a ser o Zwarg, o Gnomo, o Duende, o Doidão da Juréia – como
se autodenominava, o inimigo das grandes imobiliárias, loteadoras e construtoras,
das serrarias, das areeiras, dos militares e tecnocratas que queriam as usinas
atômicas e hidrelétricas, do S.P.U. que loteava os costões brasileiros, da
monocultura, enfim, o inimigo número um do chamado “progresso”. Em 1973, o
cidadão Ernesto ingressou com uma ação popular no foro de Itanhaém, pedindo a
nulidade de leis municipais que permitiam a construção de prédios em Itanhaém,
que não dispunha de rede coletora de esgotos; as construtoras queriam transformar
a orla pacata e balneária de Itanhaém, edificando um paredão de prédios na beira
da praia... já haviam edificado três prédios com mais de 15 andares... todos sabem
os efeitos dos prédios na praia: esgotos despejados na água em que se banham os
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turistas, a barragem da brisa marítima aquecendo as temperaturas das regiões
detrás dos prédios, e a sombra nas tardes cobrindo as areias e a água do mar,
afastando as pessoas desse lazer; mas Zwarg, que enxergava a vocação turística e
balneária de Itanhaém, uma cidade de belas praias e um rio maravilhoso e piscoso,
não se intimidou pela pressão sofrida e obteve a primeira sentença pró-ambiente do
Brasil: o Dr. José Geraldo de Jacobina Rabello, hoje desembargador, considerou
procedente a ação e concedeu a sentença que salvou Itanhaém, hoje ainda um dos
poucos locais agradáveis para os veranistas, com casas ao invés de prédios.
Os irmãos Antonio Bruno (músico por profissão, que teve canções gravadas
por Maysa, Ângela Maria, Jamelão, Cauby Peixoto e Francisco Petrônio, dentre
outros) e Ascendino, o Tino (funcionário do fórum de Santos, também médium e
escritor de livros psicografados) eram seus parceiros musicais. Junto com eles
compôs músicas de cunho ecológico, que retratavam as belezas da região e
alertavam dos perigos da devastação; a canção “Saci”, gravada pela dupla
Cascatinha e Inhana, chegou a ter uma versão francesa; a música “Tabu”, do Tino,
foi trilha sonora de um filme na década de 50; Antonio Bruno ganhou uma edição de
um festival, em São Paulo, na década de 60, e é co-autor do primeiro hino oficial do
São Paulo Futebol Clube; o primeiro long-play dessas parcerias foi gravado em
1973, tendo como intérpretes o conjunto de irmãos cegos “Os Titulares do Ritmo” e a
cantora de voz cristalina Rosaly, ex-secretária de cultura da cidade de São Paulo,
com músicas como “O Trenzinho da Ana Costa” e o “Correio de Iguape”, hoje
cantadas nas escolas públicas locais, e que traduziam as belezas regionais; em
1977, o segundo disco, talvez pioneiro, com canções ecológicas e de protesto: “Mar
Fechado”, “Os Gnomos”, e o hino oficial da cidade de Santos, “Santos-Poema”, com
arranjos de Moacyr e Itiberê Zwarg – este do grupo do Hermeto Paschoal, que
posteriormente incluiria suas canções no disco “Só não toca quem não quer”, da
gravadora Som da Gente; alguns compactos simples e duplos com músicas
misturando a cultura caiçara com a ecologia, como “Engenho Doido”, referindo-se às
usinas, “Meu Barco”, sobre o progresso e o fim da cultura caiçara, e “Rio Ribeira”,
que enaltece a beleza da vida simples do ribeirinho; um terceiro disco, lançado em
1983 em Santos, no Bar da Praia, com canções como “Serra da Juréia”, “Pantanal”,
“O índio”; e uma coletânea lançada pela Prefeitura de Itanhaém, quando era prefeito
o advogado João Carrasco, amigo de Zwarg e itanhaense apaixonado.
Zwarg foi vereador em Itanhaém de 1969 a 1972, de 1978 a 1981 e de 1982 a
1988, pelo MDB - atual PMDB, e PSB. Em seus mandatos, foi dos vereadores que
mais apresentaram trabalhos, e não se limitava à sua circunscrição: enviava ofícios
à Câmara dos Deputados e ao Planalto; trouxe o embaixador russo a Itanhaém em
plena ditadura militar para inaugurar uma placa pela Paz Mundial, no Ano
Internacional da Paz (1979); nesse ano, promoveu uma Campanha Postal pela Paz
Mundial, enviando cartões preenchidos por seus alunos às embaixadas e
consulados no Brasil e aos Chefes de Estado de vários países, pedindo Paz em
vários idiomas, feito que foi noticiado em jornais de várias partes do mundo.
Participou de inúmeras palestras, simpósios e congressos, estando sempre presente
às tribunas, apresentando propostas.
Zwarg promovia todos os anos, desde o final da década de 60, passeios e pé
e com bicicletas de Itanhaém a Iguape, passando elas praias da Juréia, levando a
família, os amigos, alunos, índios e caiçaras, que tinham no início um cunho
histórico (era o caminho percorrido pelo antigo Correio do Imperador), religioso
(devido às festividades do Bom Jesus de Iguape, cuja imagem foi encontrada pelos
índios e caiçaras na Praia de Una), e ecológico (pela conscientização de
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preservação, uma vez que havia um projeto imobiliário de uma cidade-condomínio
junto ao Rio Verde); em 1974, houve uma grande caravana com a presença das Tvs
Globo e Tupy, dentre outros órgãos jornalísticos, e a repórter da Globo, desavisada,
veio de sapatos com salto alto... sofreu para andar os 57 quilômetros do percurso;
outrossim, quando do fechamento da área pela Nuclebrás, e depois pelos órgãos
oficiais do meio ambiente, promovia esses passeios pelo fim do projeto atômico e
pelo direito de “ir e ver”, pelo exercício da cidadania; numa caravana memorável,
com mais de 1.200 pessoas tendo atravessado a Juréia num único dia, a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente instaurou e impôs um questionário aos participantes,
indagando, dentre outras coisas, qual a religião de cada um, intuindo documentar
que a caravana não era religiosa, mas turística, a fim de impedir definitivamente a
entrada de cidadãos brasileiros na reserva, pois o ingresso na área somente era
permitido no dia do Bom Jesus de Iguape; lutando pelo direito de visitar a Juréia
quando quisesse, Zwarg, que também se intitulava “o proscrito da Juréia”, ingressou
no foro de Iguape, através de uma poética petição de um advogado local, o Dr.
Fortes, com um Mandado de Segurança permitindo sua entrada e de seus
acompanhantes: e lá foi o Zwarg, incansável, provocador e perturbador, se banhar
no Rio Verde, em pleno Janeiro...
A região da Juréia foi a menina dos olhos do Zwarg, que mantinha laços de
grande amizade com os caiçaras nativos. Dormia em suas casas e dançava o
fandango entre eles. Conhecia bem suas vidas, necessidades e culturas,
trabalhando para preservá-las. Foram os caiçaras que avistaram os primeiros
piquetes demarcatórios das áreas das usinas e os denunciaram ao Zwarg, que
imediatamente chamou o fotógrafo ainda jornalístico Araquém Alcântara para cobrir
a área; Araquém ficou ali um mês e obteve um precioso material fotográfico
documental, que veio a mudar sua vida: tornou-se o maior fotógrafo de natureza do
país, publicando livros inigualáveis daquele precioso ecossistema. Zwarg denunciou
as usinas e movimentou a sociedade local, fazendo manifestações (passeatas e
carreatas) com faixas, cartazes, manifestantes travestidos simbolizando a morte,
réplicas das torres de usinas nas carrocerias de caminhões, fazendo muito barulho,
chamando a atenção geral; muitos observadores e políticos perceberam o momento
histórico e se tornaram ambientalistas, e alguns realizaram trabalhos importantes e
valorosos, como o Zwarg. Num protesto em frente ao hoje desativado Hotel Glória,
onde se reuniam os pró-usinas, em Peruibe, houve repressão policial, e seu filho
Itamar chegou a ser interpelado pela autoridade por perturbar a ordem pública – um
estudante empunhando uma bandeira, não a do Brasil, mas a da cidadania e defesa
da terra. “Pátria é a terra, e não o Estado”, defendia Zwarg. Enquanto o fantasma
das usinas estava passando, Zwarg vislumbrou: e o depois? A especulação
imobiliária voltará agressivamente... Então, não teve dúvidas: foi à casa de praia do
Dr. Paulo Nogueira Neto, em Itanhaém, na época Secretário de Meio Ambiente,
“seqüestrou-o”, colocou-o num avião monomotor e o fez sobrevoar toda a região da
Juréia. Dr. Paulo ficou encantado, impressionado com o que viu. Era urgente
preservar aquela costa verdejante e intacta, de riqueza biológica incomensurável. Dr.
Paulo, homem imprescindível, convencido dessa importância, deu o segundo passo,
e obteve o necessário “tombamento” do maciço da Juréia junto ao CONDEPHAAT,
feito que culminou na criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins.
Zwarg não parou. Em 1986 tentou vaga à Assembléia Legislativa pelo PSB,
junto com Rogê Ferreira (Federal), e obteve cerca de 12.000 votos, chegando à
suplência da coligação – o partido não elegeu nenhum candidato, nem o Rogê, com
cerca de 90.000 votos. Rogê então assumiu a presidência da CETESB e chamou o
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Zwarg para sua assessoria. Zwarg havia sido sondado para a gerência regional de
Santos, mas não era técnico ou administrador, queria liberdade para trabalhar, e na
assessoria de Rogê obteve a criação da APA – Área de Proteção Ambiental do Rio
Itanhaém, que junto com seus afluentes possui cerca de 300 quilômetros de curso
d’água, ao qual Zwarg denominava de “Pequena Amazônia Paulista”, em cuja foz se
situa o Parque Municipal do Sapucaitava, local da Pedra do Espia, protegido pela
imagem de São Francisco de Assis, patrono da ecologia, feita em fibra de vidro pelo
artista plástico egípcio Alberto Farah, radicado em Itanhaém. Nessa época Franco
Montoro visitou Itanhaém, e o prefeito pediu-lhe apoio para um candidato a deputado
estadual local, ao que o ilustre senador respondeu: para quê vocês querem um
deputado, se vocês tem o Zwarg? Quando ainda exercendo a vereança, Zwarg
promoveu o convênio de Itanhaém com a cidade de Homberg, na Alemanha, terra
natal do navegador Hans Staden, que naufragou em Itanhaém e conviveu com os
índios da região; em conjunto com Hans Budweg, presidente do Instituto Hans
Staden, ligado à Fundação Von Martius, desenvolveu projetos junto à comunidade
indígena e em memória do histórico navegador, como o monumento comemorativo
(mosaico) junto à rodovia, próximo à nova entrada de Itanhaém. A comunidade
indígena local tinha muita ligação com o Zwarg, principalmente através do cacique
Dialé, já falecido, e de sua irmã Catarina, que participavam dos eventos culturais
promovidos pelo Zwarg, como a encenação do encontro da imagem do Bom Jesus
de Iguape, na praia do Uma. Num outro evento, em 1985, Zwarg fretou uma lancha
da DERSA com capacidade para 100 pessoas, no porto de Iguape, e navegou pelo
Mar de Dentro, margeando a Ilha Comprida, e passando pelo vilarejo de Pedrinhas,
até Cananéia; em Pedrinhas, lançou ao céu balões chamados “ecológicos”: tratavase de grandes artefatos idealizados pelo professor Walter Arduini, seu amigo
pessoal, com dezenas de bexigas preenchidas com gás hélio, sem a utilização de
tochas, pois os balões convencionais são os maiores causadores dos incêndios de
grandes proporções nas florestas brasileiras; mas, ao chegar em Cananéia, a
surpresa: içou-se uma bandeira pirata na grande nau da DERSA, e manifestantes
fantasiados de piratas fizeram grande assalto à cidade, junto com os índios armados
com arcos e flechas, como na época do famoso Bacharel de Cananéia,
atravessando a cidade em passeata e finalmente atacando o Hotel Glória, do
FUMEST, órgão do governo para melhoria das estâncias, que havia fechado e
privatizado a avenida beira mar no centro da cidade, impedindo o trânsito até de
pedestres, num atentado contra o “descortino paisagístico”; o gerente do hotel se
assustou, chamou a polícia, e foram recolhidas as faixas e cartazes, que dentre
outras reclamações, também lembravam das usinas: “Hiroxima, Nagasaki, Peruibe,
Iguape”...
Zwarg viveu incansável e produtivamente o seu tempo. Recebeu inúmeros
títulos, dentre os quais o de “Cidadão Emérito de Santos, Peruibe e Mongaguá”.
Para muitos, era um louco que atrasava o progresso da sociedade; para tantos
outros, um visionário pioneiro e verdadeiramente lúcido dentre os realmente insanos.
Era polêmico e complexo, algumas vezes aparentemente contraditório. Homem
ímpar, incomparável, “o mais admirável dos homens”, como disse a cientista Judith
Cortesão. A vida de Zwarg não cabe num livro. Há passagens memoráveis, algumas
inacreditáveis. Por diversas vezes desfez-se da única casa que possuía para quitar
dívidas contraídas para financiar seus projetos ideológicos, suas gravações
musicais. Dona Clara assinava, contrariada, o documento de venda, e ia com os
filhos morar de aluguel. Embora fiel à esposa como marido, tinha por amante a
Ecologia, que consumia seu tempo e dinheiro. Dona Clara, nos momentos finais de
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sua vida, o compreendeu e perdoou. Seus filhos, que nasceram condenados pelo
impossível desafio de superá-lo, também. Enfrentou o Mal de Alzheimer e a morte
com dignidade e com a coragem que sempre viveu, sem nada reclamar, em nenhum
momento. Jamais se curvou ou desistiu diante das oposições. Amava a vida e dizia
que Deus era um exagerado, tamanha a beleza do universo. Morreu sem deixar à
família nenhuma propriedade ou bem a partilhar; legou a todos um patrimônio
inestimável e verdadeiro, de valor incomensurável. Juntou-se, agora, aos grandes
homens que admirava: o Chefe Seattle, David Thoureau, Charles Chaplin, Mahatma
Ghandi, Bertrand Russell, Proudhon... Em sua despedida, foram lembradas suas
músicas, e um pajé e uma cacique fizeram orações e cantos em tupi-guarani. Só
poderia mesmo ser assim. Não poderia ter sido mais bonito.
É fundamental honrar a memória deste gigante Erneseto Zwarg Júnior. E honrá-la
em grande estilo, batizando com o seu nome a Estação Ecológica de Jureia-Itatins,
que passaria a ser oficialmente denominada Estação Ecológica de Jureia-Itatins
Ernesto Zwarg Júnior.

Sala das Sessões, em 21/9/2009

a) Maria Lúcia Prandi - PT
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ANEXO D - Letras das Canções dos Irmãos Zwarg
As Canções de “Praias, Canções e Ecologia”

CONCEIÇÃO DE ITANHAÉM
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg/Ascendino Zwarg
Canta - Mário Martins
A tarde vem descendo
Os sinos badalando
A saudade apertando
Premindo o coração
Lembranças de outrora
A praia ensolarada
O mar batendo no costão...
Quanta saudade
Conceição de Itanhaém... (bis)
Eras tão formosa
Presépio de casinhas
A velha igrejinha
Um sonho a beira mar...

O rio adormecido
O caminho da Prainha
Era um túnel vegetal...
Quanta saudade
Conceição de Itanhaém... (bis)
O rio adormecido
O caminho da Prainha
Era um túnel vegetal...
Quanta saudade
Conceição de Itanhaém... (bis)
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PEDRINHA (CYMODOCÉA)
Moacyr Zwarg/Antonio Bruno
Canta - Rosaly
Ela era assim

Lá, pra lá do céu

Um poema sem porquê

Onde as pedras se encontram

Uma rima sem querer, sem razão

Ela foi em busca do seu amor

Tudo era canção

Era uma pedrinha

No seu jeito de falar

Lasca de uma rocha muito antiga

No seu modo de pensar, de olhar

Que se esfacelou, virou areia
E formou a praia onde ela é...

Era uma pedrinha
Lasca de uma rocha muito antiga

Era uma pedrinha

Que se esfacelou, virou areia

Que viveu aonde a pedra chora

E formou a praia onde ela é...

E quem sabe aonde vive agora
E quem ela é...

Era uma pedrinha
Que viveu aonde a pedra chora

Ela era assim

E quem sabe aonde vive agora

Como todo mundo é

E quem ela é...

Terra, Água, Fogo e Ar; e Amor

Ela era assim

Lá, pra lá do céu

Como todo mundo é

Onde as pedras se encontram

Terra, Água, Fogo e Ar; e Amor

Ela foi em busca do seu amor
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MAR FECHADO
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno
Canta - Rosali

Fui ao mar (Iporanga)

O Caymi (ó Marina)

Com meu bem querer (Ubatuba)

Com seu violão (tem ciúme),

E não vi o mar (Toque-toque)

Desse rico iate (da marina)

Não deixaram ver (mas "Pereque?")

Que te enclausurou (e nosso mar)

Proibir (oh Tenório)
De se ver o Mar (Boiçucanga)

Conformei (Barra Velha)

É privatizar (Ilha Bela)

Fui a outro mar (às Pitangas)

O que Deus não deu (deu PARATI)

Era do Barão (Rabo Azedo)
Um legado (do Peixe Escrivão)

Quis fugir (São Lourenço)

Seu Marquês (do Saí)

Do concreto armado (às Cigarras)

O costão fechou (de Galheta)

Que me acompanhou (num só bloco)

Cada ilha pertence a um barão

Mar emparedado (em Caraguá)

Lá em Angra dos Reis (Tamburutaca...)

Um portão (lá no Bairro)
Condominial (se fechou)

Fui ao mar

O perdão a São Francisco

Com meu bem querer

Hão de suplicar (Baraqueçaba)

E não vi o mar
Não deixaram ver (mas "Pereque?")

Como é bom (ver o mar)
Ver o coqueiral (acenar)

Fui ao mar (mas "Pereque"?) (bis)

Longe da cidade (areal)
Como é lindo o mar (de todos nós)
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OS GNOMOS DA CAVERNA (CAVERNA DO DIABO)
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno/Ascendino Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Quem visita as grutas do Eldorado

Mas os anoezinhos pacientes

Não percebe o que acontece no palácio de

Vão colhendo e salvando

cristal

Quantos pode ter as mãos

Os estalactites candelabros iluminam

Fazem encrencar as moto serras

assembleias, na caverna central

Queimam todo inseticida

São os gnomos culminando o trabalho da

Furam rede de arrastão

defesa natural

É o exército dos bravos anoezinhos

Porque é deles a missão de proteger

Defendendo a natureza

O tesouro vegetal, e o mundo animal

O seu quartel é nessas grutas de Eldorado

O gnomos, os gnomos, os gnomos da caverna

Resplendente de beleza

Saem em comandos pelas matas

Catedral da natureza

Tendo à frente o Caipora e o Saci-pererê

São os gnomos da caverna

Salvam passarinhos e bichinhos

É a gruta do Diabo, é a gruta da tapagem

Araponga, periquitos, sabias e katingueles

O Saci mora lá

E vem o pássaro de prata e chove óleo

O Caipora também

Por sobre toda plantação

Mas ele não são maus não

Os passarinhos ficam cegos e as abelhas

Eles só querem defender a floresta

Asas presas vão ao chão

Contra o homem branco

Asas presas vão ao chão

São os gnomos da caverna…

Urutau, o urutau está chorando
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SANTOS-POEMA
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno
Canta - Roberto Luna Filho
SANTOS POEMA, jardins pela praia

Tuas paineiras floridas,

Cidade e Porto de Mar...

salgueiros que choram

Tens a magia, dos barcos estranhos

nos velhos canais

na Barra esperando adentrar

Santos, cuidado menina,
As tuas belezas, não percas jamais...

Morros, varandas alegres...

Os flamboyans florescentes

Suspensas no arvoredo...

Palmeiras imperiais...

Santos, das ruas antigas,

Ilha Urubuqueçaba

Da beira do cais, que

O verde reduto, nas ondas do mar...(bis)

escondem segredos...

Oh Santos - és linda demais!!!
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O MAR DE SÃO VICENTE
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno
Canta - Roberto Luna Filho
O mar de São Vicente é um gigante sem igual

Quando fez São Vicente

Diz versos às estrelas, faz poemas no areal

- Até Deus se admirou

E quando é lua cheia, das sereias traz o canto

- Até Deus se admirou (bis)

Que se ouve muito ao longe

As velas no horizonte e a história começou

- Das ondas ao quebranto

Subindo a serrania o planalto conquistou

- Das ondas ao quebranto (bis)

Aos olhos de uma índia o guerreiro se curvou

Pequena não percebes o que diz o velho mar

O mar da Ponte Pênsil

Que o amor é infinito qual estrada de luar

- Tudo isso me contou

E o vento repetia o que o mar me segredou

- Tudo isso me contou (bis)
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PERUIBE
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Peruibe quando o mar

A saudade Peruibe me maltrata o coração

Bate forte no costão

A saudade Peruibe das quebradas do Itatins

A saudade Peruibe me maltrata o coração

E das ilhas verdejantes e do canto do sem fim

A saudade Peruibe das quebradas do Itatins

Peruibe junto a serra é cidade é sertão

E das ilhas verdejantes e do canto do sem fim

É o caminho da deserta é você no coração

Emociona ver a serra lá do Abarebebe

Peruibe pequenina é cidade é sertão

E magoa de mansinho eu lembrar-me de você

A saudade Peruibe me maltrata o coração

Peruibe quando o mar
Bate forte no costão
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CANÇÕES DO DISCO “DA JURÉIA AO HIMALAIA”
OS CAMINHOS DA LIBERDADE
CAMINHOS DA LIBERDADE
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Viva, (navio durou) a liberdade (de Chico

Não se compra amplidão

Mendes)

Nem do rio e mar

E caminhar (andarilho e cigano)

Caminho de fontes não são de ninguém

Por toda parte (é proibido)

Jeateau ensinou

Muro, (Mata, cachorro e prisão)

Vou (Maria bonita) conheci as guerras

Caco de vidro (punhal colorido)

(Mahatma Gandhi)

Arame farpado, (Mata, corta, corta, corta)

Com as guerrilhas (e já mais perdeu a ternura)

Cadeado na porteira (e no portão)

Do bem querer (Madre Tereza de Calcutá)

Canto, (canta joveno) a liberdade (do Castro

Sou (o Charlie Chaplin) Macunaíma (o Lampião)

Alves)

O anti-herói (que prometeu)

E o direito (de Bertrand Rusell)

Que um dia me venceu (barão de

De ir e vir (Oh Don Quixote)

Münchhausen)

Choro, (Irmao Mandela)

Viva a era de Aquário, ano de 2000

A tanta Praia (Irmao caiçara)

“Unidas as raças no amor universal

Emparedada (ele pudo)

A exemplo do Brasil” 2x

Escondendo o Brasil (de todos nós)
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MAR PROIBIDO
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Eleonora
Fui ao mar (Iporanga)

O Caymi (ó Marina)

Com meu bem querer (Ubatuba)

Com seu violão (tem ciúme),

E não vi o mar (Toque-toque)

Desse rico yate (da marina)

Não deixaram ver (mas "Pereque?")

Que te enclausurou (e nosso mar)

Proibir (oh Tenório)
De se ver o Mar (Boiçucanga)

Conformei (Barra Velha)

É privatizar (Ilha Bela)

Fui a outro mar (às Pitangas)

O que Deus não deu (deu PARATI)

Era do Barão (Rabo Azedo)
Um legado (do Peixe Escrivão)

Quis fugir (São Lourenço)

Seu Marquês (do Saí)

Do concreto armado (às Cigarras)

O costão fechou (de Galheta)

Que me acompanhou (num só bloco)

Cada ilha pertence a um barão

Mar emparedado (em Caraguá)

Lá em Angra dos Reis (Tamburutaca...)

Um portão (lá no Bairro)
Condominial (se fechou)

Fui ao mar

O perdão a São Francisco

Com meu bem querer

Hão de suplicar (Baraqueçaba)

E não vi o mar
Não deixaram ver (mas "Pereque?")

Como é bom (ver o mar)
Ver o coqueiral (acenar)

Fui ao mar (mas "Pereque"?) (bis)

Longe da cidade (areal)
Como é lindo o mar (de todos nós)

©Copyright 1960 by Irmãos Vitale S.A. - Ind. e Com. - São Paulo - Rio de Janeiro - Brasil
Todos os direitos autorais reservados para todos os países - All reserved

!52

SERRA DA JURÉIA
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Serra da Juréia misteriosa

para ver suas orquídeas

envolvida em neblina e

refletidas no Rio Verde

beijada pelas ondas...

E o vento leste persistente

Saltam cachoeiras prateadas

Nos trazendo os perfumes

E dos altos patamares

da mais ampla liberdade...

Se avista o mundo inteiro

Rubros capinzais que nos recordam
os trigais da Galiléia,

Pela praia imensa os romeiros

E os primeiros peregrinos

pés descalços na areia

Dai-nos um Brasil de mil caminhos,

vão cantando extasiados

sem porteiras e sem cercas,

e pelos caminhos tão antigos

o país da liberdade...

vão pisando folhas secas

Trilhas dos eternos andarilhos

pergaminhos da história...

nos abrindo a fronteira
da Juréia ao Himalaia...

Árvores gigantes de joelhos
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O PANTANAL DE MATO GROSSO
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Parou o tempo alguns segundos

As arapongas alertaram

Quando a canoa

Tecnocrata vem aí

No engarapé se aprofundou

Foge a onça, fogem todos

Surpreendendo o pantanal

Adeus…

Porém as aves pressentiram

Adeus floresta gigante

E o urutau pressagiou

Adeus jaburu que mau sabe voar

E logo se ouviu o baque surdo

Adeus Sabia, adeus…

De um jacaré a mergulhar no rio
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O CAIS DE CANANÉIA
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno e Maricéia
Saudoso, deixei...

No caminho da Capela,

O cais de Cananéia, adeus...

seus passinhos eu reconheci...

Vencendo a correnteza, eu vim

E embora transtornado

Pensando só em ti, meu amor

a maior naturalidade

Remando, assim

Fingi, mimosa flor...

às vezes contra o vento do sul
Mas sem ter um lamento

Saudoso, deixei...

pois só pensava na ventura de te encontrar...

O cais de Cananéia, adeus...

Os botos passando

Vencendo a correnteza, eu vim

Ao lado da canoa as aves

Pensando só em ti, meu amor

Por sobre a gamboa lembrando

Remando, assim

O quanto fui feliz, meu amor

às vezes contra o vento do sul

Vivendo na Ilha do Cardoso

Mas sem ter um lamento

Que tempo mais fermoso vivi

pois só pensava na ventura de te encontrar...

perto de ti...

Os botos passando
Ao lado da canoa as aves

No Marujá, eu aportei minha canoa

Por sobre a gamboa lembrando

mas os teus olhinhos tristes,

O quanto fui feliz, meu amor

Não encontrei a me esperar

Vivendo na Ilha do Cardoso

Voltei pro remo, contra o vento

Que tempo mais fermoso vivi

Retendo a mágoa e cheguei em pouco tempo

perto de ti...

no Arirí...
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O CONVENTO DE ITANHAÉM
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Lá no convento de Nossa Senhora

Os índios e os curumins

Da Conceição de Itanhaém...(bis)

de mãos dadas...

São 83 degraus
Prá se alcançar Jerusalém ... (bis)

O manto de Nossa Senhora está todo molhado

em Itanhaém...(bis)

do orvalho da mata,
onde abençoou a um índio guerreiro ferido...

Lá no Convento de São Francisco
em Conceição de Itanhaém(bis)

Lá no Convento de São Benedito

Se ouve um canto misterioso

em Conceição de Itanhaém... (bis)

Ninguém sabe de onde vem...(bis)

Frei Epifanio e Frei Venâncio

em Itanhaém...(bis)

Repicam o sino belembembem...(bis)
bebemlembembem

Índios cantando em latim

bebemlembembem

no altar do Convento...

bebelembembem

Padres rezando em tupi

amém...!

no escuro da mata...
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CANÇÕES DO DISCO “ITANHAÉM ~ ANTONIO BRUNO ~”
PRAIAS DE ITANHAÉM
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Rosaly
Praias de Itanhaém,
Magia de luz e cor,

A onda beija

Princesa dos mares do Sul

E vai se embora,

Devolve o meu amor

A areia fica
Tão triste e chora

Há um ditado

Eu já sabia

Na minha terra

Linda criança

Amor de praia

Que era tudo onda

Não sobe a serra,

Só ficou uma esperança

É como a onda

(bis)

Que beija a areia

Amor de praia

Quando é noite
De lua cheia

©Copyright 1960 by Irmãos Vitale S.A. - Ind. e Com. - São Paulo - Rio de Janeiro - Brasil
Todos os direitos autorais reservados para todos os países - All reserved.

!57

SAUDADE RENITENTE
Ernesto Zwarg
Canta - Rosaly
Saudade Renitente

Saudade do vôo da gaivota

Lembrando Itanhaém

E das côres do poente
Dos sinos da velha igrejinha

Com seus telhados velhos

Chamando aquela boa gente

O mar e a serra além (bis)
Saudade da areia prateada
Nas noites de seresta

Quando o sol vem despontando

Do mar o cantochão

Do leve balanço da canoa
O rio atravessando

As ondas acompanham
Nas teclas do costão (bis)

O rio atravessando (bis)
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O VELHO MAR
Ascendino Rocha Zwarg
Canta - Os Titulares do Ritmo
O velho mar me faz

O Guaraú,

Lembrar Itanhaém,

O Baixio, o rio

Velhas casas,
O convento, a matriz,

A serenata na pedra da lua,

O Guaraú,

Para as sereias que vêm ao mar

O Baixio, o rio
O velho mar me faz
O rio pra atravessar

Lembrar Itanhaém,

Cama de Anchieta e o mar

Velhas casas,
O convento, a matriz,

O velho mar me faz

O Guaraú,

Lembrar Itanhaém,

O Baixio, o rio

Velhas casas,
O convento, a matriz,
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O CORREIO DO LITORAL (O CORREIO DE IGUAPE)
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Rosaly
Itanhaém da praia grande tão bonita

Itanhaém da praia grande tão bonita

Como a saudade que é infinita (bis)

Como a saudade que é infinita (bis)

O Correio de Iguape

Mas chegando na Juréia

Que chegava a Cananéia

Que nas nuvens se escondia

Namorava uma índia

Só por causa dessa índia,

Lá na Serra da Juréia (bis)

Do "correio" se esquecia (bis)
Certa vez na Primavera,

Saía de São vicente

Nem chegou à Cananéia,

Nem ligava pra maré

Dizem que ficou pra sempre

Praia Grande, Peruíbe

Lá na Serra da Juréia!

Percorria tudo a pé (bis)
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O MAR E A PEDRA
Antonio Bruno
Canta - Chico de os Titulares do Ritmo
Itanhaém,

Ai! Quem me dera saber

Pedras soltas pelo mar...

Para depois dizer

Itanhaém,

A quem eu quero bem,

Foste feita para amar

A quem eu quero bem

Arvoredo tão lindo,
O mar infindo,

Mas o mar...

Casal de namorados

Só beija e vai se embora

Itanhaém...

Por que será

Dos meus pecados

Que então a pedra chora?
Ai! Quem me dera, meu Deus,

Quando o mar...

Quando partir também,

Bate de encontro à pedra

Ver a chorar meu bem,

O que será

Ver a chorar meu bem

Que ele diz a ela?
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ACORDAI SE ESTAIS DORMINDO
(Folia de Reis de Itanhaem)
Arranjo e adaptação - Antonio Bruno
Canta - Os Titulares do Ritmo
Acordai se estás dormindo

Se tereis de dar o Reis

Este sono tão profundo

Dai-nos hoje que é o dia

Acordai e vindes ver,

Dai-nos ouro, dai-nos prata

As maravilhas do mundo.

Que vos damos alegria

Lá no céu brilha uma estrela

Pela prenda que nos destes

Que os três Magos conduzia

Ganhastes um jubileu

Pra adorar o Deus Menino

Foi escada que fizestes

Filho da Virgem Maria.

Para subirdes ao Céu
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TRENZINHO DO LITORAL
Ernesto Zwarg
Cantam - Os Titulares do Ritmo
É um trenzinho que sai lá da Ana Costa,

Viva Peruíbe, o xodó da pescaria,

Sacode, sacode, mas a gente gosta (bis)

O trem deixa a praia, vai seguindo a serrania

Samaritá, tem mosquito pra coçar,

Itarirí, Toledo, Miracatú,

Mas antes vem a ponte, que dá medo
atravessar

Plantação mais plantação, Brasirero, Japonês;
Tamos chegando a Juquiá,

Êta Mongaguá, nome difícil de falar,

Bom Jesus de Iguape vamos visitar,

Tem o poço das Antas pra gente passear.

Bom Jesus de Iguape vamos visitar,

Sorocabana, Sorocabana,

Tamo chegando à Juquiá
Tamo chegando à Juquiá...

Itanhaém era primeiro Conceição,
Por cima passa o trem e por baixo embarcação;
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LAMPIÃO DE QUEROSENE
Ascendino Rocha Zwarg
Canta - Os Titulares do Ritmo
Tens a luz fraca, oh! lampião de querosene

Assim também, oh! lampião de querosene,

Só iluminas a tapera do sertão

Eu vou vivendo nesta fria solidão;

És desprezado na mansão aonde outrora,

Só a saudade persistente e magoada

Iluminavas com garbor grande salão

É que ilumina o meu pobre coração
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O DE CASA, NOBRE GENTE!
(Folia de Reis de Itanhaém)
Arranjo e adaptação - Antonio Bruno
Canta - Os Titulares do Ritmo
Ó de casa, ó nobre gente,

Saudar o menino

Acordai e ouvireis

E a Virgem também

Lá da banda do Oriente
São chegados os três Reis

Agradecemos o Reis
Dado por mão do menino

E vamos em coro

O glorioso São José

À sagrada Belém

Que lhe sirva de padrinho
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PONTE ENFERRUJADA
Antonio Bruno
Canta - Os Titulares do Ritmo
A mesma praia, a mesma areia esbranquiçada

Só encontro nostalgia...

A mesma ponte, enferrujada,

E motivo pra chorar...

O mesmo rio pra atravessar

Pra chorar (bis)

O mesmo mar, rugindo eternamente

As mesmas pedras, noites tão enluaradas

Dando vida àquela gente

O luar banhando as casas

Dando pra depois tirar...

Tudo como eu deixei lá...

As mesmas pedras, noites tão enluaradas

Mas nisso que antes era alegria

O luar banhando as casas

Só encontro nostalgia...

Tudo como eu deixei lá...

E motivo pra chorar...

Mas nisso que antes era alegria

Pra chorar (bis)
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VAMOS DAR AS BOAS FESTAS
(Folia de Reis de Itanhaém)
Arranjo e adaptação - Antonio Bruno
Canta - Os Titulares do Ritmo

Vimos dar as boas vindas

Adorar o Deus nascido

Como nunca deu alguém

Filho da Virgem Maria

É nascido o Deus menino
Num presépio de Belém

Agradecemos o Reis
Dado por mão da menina

Vem Gaspar, vem Balthazar,

A Virgem da Conceição

Vem Belchior em companhia

Que lhe sirva de madrinha
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CANÇÕES DO DISCO “ECOLOGIA”
ANTONIO BRUNO
OS ÍNDIOS (ABAREBEBÊ)
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno/Moacyr Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Na quebrada da serra

Lembra a mata que morreu;

Mora um índio arredio.

Lembra as tribos que morreram,

Na quebrada da serra

Lembra o mundo que acabou.

Mora um índio arredio.

O Pajé da aldeia

Já não há mais esperanças

Canta numa oração.

Nesse seu olhar vazio

No Abarebebê,

Pois tiraram suas terras,

Ante a desolação:

Sua alma, seu Brasil.

Na quebrada da serra

Ensinou palavras

Mora um índio arredio.

Tão bonitas em Tupi.

Na quebrada da serra

E contou suas lendas

Mora um índio arredio.

À luz da lua que é Jaci.

Serra da Juréia

Lembra os bichos que morreram,
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AMAZONAS (UMA CANOA NO RIO AMAZONAS)
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno/Moacyr Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Uma canoa no rio amazonas

Do doido Átila, o insaciável

Naves migrando o espaço sideral

Que pôs fogo na mata veneno no rio

O rio, oceano a floresta gigante

Será bizarro o algos dos incas

A galáxia distante, o índio ancestral

Que busca as minas do rei Solimões

A índia amazona, vigia os rios

Ou outras naves sobre Hiroshima
Mas desfolhantes sobre o Vietnã

Esta canoa busca ilha da Páscoa

Quero que o boto se transforme em gente

Na via láctea amazonas do céu

Em Chico Mendes herói do sertão

O remador é um caboclo triste

E que a flecha da índia amazona

Que têm saudade da Manaus antiga

Salve a floresta, canoa e o rio

Súbito explode o som da pororoca
De mil cavalos indo ao desvario
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SERRA DA JURÉIA
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Serra da Juréia misteriosa

para ver suas orquídeas

envolvida em neblina e

refletidas no Rio Verde

beijada pelas ondas...

E o vento leste persistente

Saltam cachoeiras prateadas

Nos trazendo os perfumes

E dos altos patamares

da mais ampla liberdade...

Se avista o mundo inteiro

Rubros capinzais que nos recordam
os trigais da Galiléia,

Pela praia imensa os romeiros

E os primeiros peregrinos

pés descalços na areia

Dai-nos um Brasil de mil caminhos,

vão cantando extasiados

sem porteiras e sem cercas,

e pelos caminhos tão antigos

o país da liberdade...

vão pisando folhas secas

Trilhas dos eternos andarilhos

pergaminhos da história...

nos abrindo a fronteira
da Juréia ao Himalaia...

Árvores gigantes de joelhos
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SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Luiz Risada
Quem me dera eu pudesse

E a idéia do presépio

Ver um dia São Francisco, o

Quem nos deu foi São Francisco

Padroeiro dos Humildes

Com Jesus, José Maria, vem depois papai Noel

protetor dos Animais

Deus que tudo nos perdoa

Que falava com as aves

Quando o coração é puro

E vivia sempre pobre

Elevando-me nas nuvens

Possuindo tal riqueza

Numa noite de Natal...

Que ninguém teve jamais...

Há de dar-me esse presente

Abraçando o Cristianismo

De eu ver a São Francisco

Ele pregou a caridade

Com seus animaizinhos

Ensinando a Verdade

suas aves lá no céu,

aos pequenos e aos reis

Há de dar-me esse presente

E a idéia do presépio

De eu ver a São Francisco

Quem nos deu foi São Francisco

De sandálias, roupas simples,

Fico tão emocionado quando chega o natal

inda humilde, lá no céu...
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CANÇÕES DO DISCO “ECOLOGIA SERTANEJA”
RIO RIBEIRA
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno/Moacyr Zwarg
Canta - Maricéia
Desce a canoa de manso,

(No Rio Ribeira)

Abrindo uma trilha num mar de Aguapês
(No Rio Ribeira)

Perto de um taquaral
Uma triste canoa

Junto das margens tremulam

buscando o jairê

no espelho das águas as flores do Ipê...

(No Rio Ribeira)

(No Rio Ribeira)
Mas na casinha florida
O canto de uma araponga

espelhada nas águas faltava você

O salto de um peixe no rio

(No Rio Ribeira)

Um sabiá laranjeira
cantando a beleza da tarde no estio

Um bando de maitacas

(No Rio Ribeira)

Alegres cruzando o rio...

O gado ainda saudoso

Lágrimas descem do remo

De ouvir os romeiros

pois o remador nem chorar conseguiu

Cantando no rio

No Rio Ribeira...(bis)
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INDO PRA’ IGUAPE
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno
Você qué ir a pé pra Iguape?

Nóis tamo indo prá Iguape

Nóis tamo indo prá Iguape

Nóis tamo indo a pé

Nóis tamo indo a pé

Na casa d'um caiçara

Na casa d'um caiçara

Nóis vamo pedi café (bis)

Nóis vamo pedi café (bis)

Pois é!

Pois é!
O que qui vocês vão fazer lá em Iguape?
Lá no Grajaúna

Tamo indo prá Iguape

Tainha tá esperando

Pra comê toda manjuba (bis)

Na Praia do Rio Verde
A maré tava baixando

Companhado de cerveja

Subindo, baixando, subindo, baixando

Num careço de ajuda (bis)

Nóis tamo indo prá Iguape

Tamo indo à Cananéia

Nóis tamo indo a pé

Pra comê só camarão (bis)

Na casa d'um caiçara
Nóis vamo pedi café (bis)

E se não tivé cerveja

Pois é!

Tomo pinga com limão (bis)

Eu vô dança fandango

Vivo sempre viajando

Em Una do Prelado

A procura de um amor (bis)

Siri anda de costas
Ou será que anda de lado

Êta manjubinha saborosa de Iguape!

De costas, de lado, de costas, de lado

Tamo indo à Pariquera
Pra comê buraco quente (bis)

Nóis tamo indo prá Iguape
Nóis tamo indo a pé

Garrafão da Cristiana

Na casa d'um caiçara

Não sai mais da minha frente (bis)

Nóis vamo pedi café (bis)
Pois é!

Tamo indo a Eldorado
Pra caverna do diabo (bis)

A beleza da Juréia
A nada se compara

Dei a ele uma cachaça

Vou descansar meu corpo

Ficou logo atrapalhado (bis)

Lá na barra do Icapara

Vivo sempre viajando

Anda, para, anda, para, anda, para

A procura de um amor (bis)
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RIO COMPRIDO
Ernesto Zwarg/Antonio Bruno
Esse Rio Comprido que nunca tem fim

E a turma lá na roça no alambique se fechou

Esse rio Comprido que nunca tem fim

E a turma lá na roça no alambique se fechou

Também já me contou que você gosta de mim

Era uma pinga pra onça

Também já me contou que você gosta de mim

Uma pinga pra mim
Era uma pinga pra onça

Lá no Tetequera uma Onça miou

Uma pinga pra mim

Lá no Tetequera uma Onça miou
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DISCO “SÓ NÃO TOCA QUEM NÃO QUER” DE HERMETO PASCOAL
CANÇÕES DE ANTONIO BRUNO E ERNESTO ZWARG
MEU BARCO
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Arranjo - Hermeto Pascoal
Canta - Antonio Bruno
Oi! O rio de Itanhaém!
Oi! O rio de Itanhaém!

Adeus velho amigo rio

Oi! O rio de Itanhaém!

Adeus noroeste adeus

Meu barco virou saudade

Vou ver se lá pro sertão

No rio de Itanhaém

Os rios ainda são meus

Na hora de eu ir embora
O remo chora também

Adeus, adeus, adeus, adeus...

©Copyright 1960 by Irmãos Vitale S.A. - Ind. e Com. - São Paulo - Rio de Janeiro - Brasil
Todos os direitos autorais reservados para todos os países - All reserved.

!75

O CORREIO
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Arranjo - Hermeto Pascoal
Canta - Antonio Bruno
Eu vou contar uma história tão bonita

O Correio de Iguape

Daqueles tempos do Brasil colonial

Que chegava a Cananéia

De uma índia mais bonita que a aurora

Namorava uma índia

E do correio lá do litoral

Lá na Serra da Juréia (bis)
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PARNAPUÃ
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Arranjo - Hermeto Pascoal
Canta - Antonio Bruno
Oi Parnapuã formoso
Oi Praia Brava bonita
(Oi a Serra da Juréia)
Pia, pia, pia, pia, pia
O Macuco na floresta
Barra do Una tem vida
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CONVENTO
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Arranjo - Hermeto Pascoal
Canta - Antonio Bruno
Lá no Convento de Nossa Senhora
Da Conceição de Itanhaém
Se ouve um canto misterioso
Ninguém sabe de onde vem...
Lá no Convento de São Francisco
Da Conceição de Itanhaém
São oitenta e três degraus
Pra se alcançar Jerusalém...
Em Itanhaém…
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CANÇÕES INÉDITAS DE “CANCIONEIROS DO LITORAL”

HANS STADEN E OS ÍNDIOS
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Mares misteriosos

É o prisioneiro da floresta

Praias e naufrágios

História do Brasil

Sonhos de El Dourado

Velas no horizonte

A barra do rio Itanhaém

Rumo à liberdade

A floresta imensa

Neve nos pinheiros

Catedral selvagem

Saudade do Brasil

A capela humilde

Curumim e Cunhantam

Os filhos morenos de Tupã

Curumim e Cunhantam

O mar é o sol de Bertioga

Tupã…

Valentes índios canoeiros
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O CAAPORA
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg/Ascendino Zwarg
Canta - Mário Martins
Caapora é o protetor dos

Que é o satanás ele porém castiga

bichos do sertão e da caatinga

Só quem prende as aves

E lá vem montado no cateto

E maltrata os animais

Do seu javali castiga com
Feitiço quem põe fogo no sertão

Curupira anda de pé pra trás
Que é pra disfarçar

Tem Cabelo cor de fogo

A direção em que ele vai

Zoio avermelhado

E fica na tocaia para desarmar

Povo senti medo e pensa até

A arapuca e livrar os bichos do alçapão.
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SAUDADE IGUAPE
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Mário Martins
Quanta saudade

Nos conduz à fonte

Relembrando Iguape

A Fonte do Senhor

Com seus velhos telhados
Arvoredos frondosos

E desde a Barra de Una

E plácidas praias imensas...

Em pleno alvorecer

O Ribeira florido

Sempre a caminhar

E as cachoeiras da Juréia a chorar

Quanta emoção
Ao rever as quebradas

Romeiros de Iguape

dos Itatins

É uma tradição
Saudade renitente

E depois vem o Rio Verde

É um juramento

Que é o nosso Jordão

Que nos vem da alma

A Juréia de vista sem par

É um sutil segredo

Eu jurei vir a Iguape

De chegar ao céu

A beira-mar

E sem pedir perdão
Quanta saudade
Romeiros de Iguape

Relembrando Iguape

Com suas cantigas

Com seus velhos telhados

Fazem os caminhos

Arvoredos frondosos

Parecer de rosas

E plácidas praias imensas...

Pois não há espinhos

O Ribeira florido

Quando a caminhada

E as cachoeiras da Juréia a chorar
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EXALTAÇÃO A PRAIA GRANDE
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg
Canta - Antonio Bruno
Quando a Ponte Pencil cruzares

Caminhando pela Praia

Prepare o teu coração

Eternize esse momento

Pra vislumbrar Praia Grande
Rio Solemar, Boqueirão

Quando as areias pisares
Eleva teus pensamentos

É tanto sol, tanta Praia

Manda mensagem pra longe

Renda de espuma e Iemanjá

Pelos correio dos ventos

Sua areias recebem
Os mais belos versos do mar

De pés descalço na areia
Juntinho de braços dados

Praia Grande é a estrada

Ouçam a voz da sereia

Que conduz ao firmamento

Que cara aos namorados
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CANÇÕES INÉDITAS DO “CD PLUS ITANHAÉM”
BRASIL 500 ANOS
A CASA DA PRAIA
Antonio Bruno
Canta - Márcia Perez e Antonio Bruno
Naquele tempo, em nossa casa, em Itanhaém

E a gente cantava e o som viajava nas asas do

Se reunia no avarandado toda a moçada

vento

E havia sempre quem dedilhasse um violão

Por toda a cidade desde a Prainha, até o

E nem faltava quem entoasse uma canção

Convento

A vizinhança vinha chegando, contra cantando

E quando a cidade dormia cansada de um dia

E os visitantes iam entrando, - A casa é sua!

de luta

E as vozes iam cantando as palavras

Alguns mais boêmios, escravos da lua, saiam

Num coro singelo de mil melodias

cantando

Em versos tão belos de sonhos e amores à

E a beira da praia ouvia as estórias

pálida Lua

De loucos amores e beijos roubados.
Meu Deus que saudade do avarandado da

Itanhaém escutava Ela é tão antiga

Casa da Praia

A homenagem singela Que virou saudade
Porque sabia que a gente Onde a pedra chora

Itanhaém escutava Ela é tão antiga

Cantava pra ela Quando o mar...

A homenagem singela Que virou saudade

Itanhaém vaidosa Vem beijar a pedra

Porque sabia que a gente Onde a pedra chora

Nos escutava faceira Ele diz a ela

Cantava pra ela Quando o mar...

E abençoava a gente Do amor eterno

Itanhaém vaidosa Vem beijar a pedra

E a cidade inteira Ó meu amor...

Nos escutava faceira Ele diz a ela
E abençoava a gente Do amor eterno

Os temas eram o mar, o amor e a felicidade

E a cidade inteira Ó meu amor...

E a vida humilde da gente boa da nossa cidade

Naquele tempo, em nossa casa, em Itanhaém...
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MONGAGUÁ
Antonio Bruno/Ernesto Zwarg/José Roseno
Canta - Antonio Bruno
Há um lugar na imensidão da Praia Grande

Traz em seu bojo as águas de uma cachoeira

É onde a serra se aproxima a beira mar;

Traz as antas, traz as flores

Vinda de longe, da planície que se espraia

E entrega em Mongaguá;

E vem à praia, pra se ajoelhar...
E quem quiser ser mais feliz em seus amores
Vem pra pagar uma promessa muito antiga

Venha logo, traga flores

que a serra fez à deusa do mar;

E entregue em Mongaguá
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