
“Para mim é um grande prazer estar ao lado do meu parceiro Rodrigo, cantando e  
tocando as nossas parcerias e também as músicas que nós gostamos muito”. Frejat

 
 “Foi muito inusitado fazer um show em cima de uma Kombi. Nunca imaginei que pudesse  

ter uma experiência assim. A ideia é simples e muito acessível. Deu vontade de sair  
andando e tocando pela orla”. Léo Jaime

 
It was so fun playin with Rodrigo and the Boys. Great musicians and they know how to  

punk out. Sex Pistols style!". Chris Pitman, tecladista do Guns´n´Roses

Rodrigo Santos Ao Vivo Em Ipanema
Por Rodrigo Sabatinelli

 
Por duas vezes, ao longo dos últimos dez anos, o Barão Vermelho deu uma pausa em suas 
atividades. E, nesses hiatos, os músicos da banda aproveitaram para se dedicar, quase que 
exclusivamente,  a  seus  trabalhos  paralelos.  Foi  assim  com  Rodrigo  Santos,  baixista, 
violonista,  cantor,  compositor  e  produtor musical,  que deixou sua marca  na história  da 
música brasileira ao também tocar com artistas como Lobão, Leo Jaime, Kid Abelha, Blitz 
e João Penca & Seus Miquinhos Amestrados e fundar bandas como Front e Os Britos.
 
Em apenas quatro anos de estrada como artista solo, Rodrigo já fez mais de 900 shows e 
tem, hoje, três discos. São eles: Um Pouco Mais De Calma,  de 2007; que conta com o 
hit Pão  Duro,  presente  na  trilha  sonora  da  novela  global Os  7  Pecados; O Diário  Do 
Homem Invisível,  de  2009,  no  qual  gravou a  música Não Vá,  bastante  executada  pelas 
rádios do país, e Waiting On A Friend, de 2010, compilação em que exerce seu lado de 
intérprete ao cantar, ao lado de amigos como Isabella Taviani, Zé Ramalho e dos demais 
“Barões”, canções de Bob Dylan, Neil Young, Caetano Veloso, Gilberto Gil, U2, George 
Harrison, John Lennon e Paul McCartney.
 
Notavelmente ambicioso, faltava à sua “fase solo” um DVD. Pois é, faltava! Gravado em 
formato multifacetado – ao vivo no Teatro Ipanema, na Praia do Arpoador e no Jam House 
Studio –, Rodrigo Santos Ao Vivo Em Ipanema acaba de ser lançado e é a síntese perfeita 
do que este incansável músico vem fazendo durante as “férias baronescas”.
 
No show do Teatro Ipanema, por exemplo, gravado no dia 21 de setembro de 2010, no Rio 
de Janeiro, Rodrigo é acompanhado por músicos que dispensam apresentações – o baterista 
Kadu Menezes, o guitarrista Fernando Magalhães, o baixista Jorge Valladão e o tecladista 
Humberto Barros, parceiros de muitas empreitadas sonoras. O repertório da apresentação é 
recheado  de  músicas  de  sua  carreira  solo,  como Trem  Bala, 7  Vidas, Quem  Não 



Viu?, Nunca Desista Do Seu Amor e Estrangeiro, além, claro, de canções que escreveu para 
discos do Barão, como O Sono Vem e releituras de sucessos de artistas com os quais tocou 
e/ou admira.
 
Para essas, em especial, Rodrigo conta com o auxílio luxuoso de alguns “irmãos musicais”. 
Em Helpless, de Neil Young, ele divide os vocais com Isabella Taviani. Em Positivelly 4th  
Street, de Bob Dylan, abre espaço para o saxofone de Milton Guedes. Em Waiting On A 
Friend, dos Stones, é a vez de Frejat fazer seu bate bola com o amigo. O líder do Barão, 
inclusive, também empresta sua voz e sua guitarra de 12 cordas para acompanhá-lo em Um 
Pouco  Mais  De  Calma,  bela  parceria  da  dupla.  Em Popstar,  de  João  Penca  &  Os 
Miquinhos  Amestrados,  Rodrigo  divide  o  palco  com o grupo  e  um “sem número”  de 
amigos.
 
Outros  momentos  bacanas  do  show são  as  participações  de  Leoni,  que  aparece  em O 
Diário Do Homem Invisível, parceria dele com Rodrigo; de Ney Matogrosso, com o qual 
divide os vocais em Você Não Entende O Que É O Amor e Sangue Latino, hino do extinto 
grupo Secos & Molhados; e do já citado Milton Guedes, que coloca sua gaita para chorar 
na inédita Bom Dia, Alegria,  outra linda composição de Rodrigo,  em parceria  com seu 
cunhado José Almino Alencar. Mas a grande surpresa mesmo fica por conta da incrível 
releitura de Pro Dia Nascer Feliz, do Barão, que surge num clima bossa-novista, graças à 
pegada de Rodrigo em seu violão.
 
E a festa não para! Na apresentação da Kombi Elétrica, realizada no dia 10 de outubro de 
2010,  na  Praia  do  Arpoador,  também no Rio,  o  “Barão”  sobe  ao  palco,  ou  melhor,  à 
“caçamba”,  com  Fernando  Magalhães  e  Kadu  Menezes,  mais  conhecidos  como  Os 
Lenhadores, para receber outros tantos amigos. Dessa vez, os “chegados” são Leo Jaime, 
com quem Rodrigo  canta Maior  Abandonado,  do  Barão;  Evandro  Mesquita  e  Rogério 
Meanda, com os quais toca a “dobradinha” Knockin’ On Heavens Door, de Bob Dylan, e A 
Dois Passos Do Paraíso, da Blitz, e o mestre Pepeu Gomes, que duela com Fernando nas 
guitarras de (I Can’t Get No) Satisfaction, dos Stones.
 
Tanto no teatro quanto na praia Rodrigo mostra um invejável vigor musical. Intérprete de 
mão  cheia,  ele  consegue dar  frescor  a  clássicos  ao  mesmo tempo em que cria  leituras 
distintas para suas criações,  nem tão antigas assim.  No estúdio,  outro ambiente que faz 
parte do seu dia a dia, mantém a pose de rockstar entoando seu baixo. No entanto, permite 
que amigos como Chris Pitman,  tecladista  do grupo Guns N’ Roses,  assuma a frente e 
cante Hollyday In the Sun,  dos Sex Pistols, ao lado de Fernando na guitarra e Kadu na 
batera. O videoclipe da faixa, que faz parte dos extras do DVD, foi registrado em março de 
2011, no Jam House Studio, no Rio, durante encontro com o amigo internacional.
 
Lançado pela gravadora Musikeria!, de Luis Calainho, com o apoio de diversas empresas, 
tais como Spoleto, Hotéis Marina, Livraria Argumento, Latoog, Gula Gula, Sigmatec, Pro 
Forma, E2 e Capemisa, Rodrigo Santos Ao Vivo Em Ipanema é, sem dúvida alguma, a 
realização de um entre tantos sonhos desse carioca, flamenguista, bom músico e gente fina 
pra caramba, que, mesmo tendo uma bagagem “tão pesada”, olha pra frente e diz que “o 
melhor ainda está por vir”. E virá!



De repente me vi ali no palco trocando energia com um artista que construiu parte da 
história musical do Rock Brasileiro! Foi demais! Depois de tantos anos de estrada, sempre  
fazendo parte de uma banda, Rodrigo se reinventou dentro da própria música. E essa 
descoberta está evidente neste trabalho incrível cheio de momentos emocionantes e  
verdadeiros. Agradeço demais ter participado disso tudo, cara! Isabella Taviani
 
Foi um enorme prazer ser chamado para participar do DVD do Rodrigo Santos, primeiro  
por ser no teatro Ipanema, que foi cenário importante da música no Rio de Janeiro, e  
também por estar ao lado de grandes músicos e amigos, podendo acompanhar esses  
grandes artistas que abrilhantaram ainda mais esse DVD Jorge Valladão
  
O DVD/CD “Rodrigo Santos Ao Vivo Em Ipanema” é, sem dúvida, um registro histórico  
do rock brasileiro. Num show inédito, produzido com o esmero e competência, que sempre  
marcaram a carreira do Rodriguinho, apresentando convidados especialíssimos como 
Frejat, Leoni, Ney Matogrosso, Léo Jaime, Evandro Mesquita, entre tantos outros (teve até  
João Penca). Que espetáculo! A participação de tanta gente bacana mostra não apenas o 
prestígio como músico, compositor e artista do Rodrigo Santos, mas é a prova 
incontestável do amor e amizade conquistados por esta alma especial que nosso 
Rodriguinho carrega no peito. “Rodrigo Santos Ao Vivo Em Ipanema” conta ainda com a  
colaboração de umas das melhores bandas que poderiam ser formadas no cenário pop 
rock nacional - Fernando Magalhães, Kadu Menezes, Humberto Barros e Jorge Valladão.  
Fala sério, maluco! Assim, participar da gravação do DVD do Rodriguinho, além de ser  
uma honra e privilégio, entre tantas outras deliciosas emoções, foi pra mim um prazer  
"nina hagen", por poder viver a alegria de dividir o palco com amigos tão queridos e tão  
talentosos. Rodriguinho, posso dizer que tenho orgulho de ter participado dessa tua 
história tão bonita, desde o início, lá pros idos dos anos 80, quando a gente ainda fundava 
as bases do que seria, talvez, um movimento cultural importante, até este momento,  
quando você lança essa festa em forma de CD/DVD Avellar Love (João Penca)

É sinceramente o melhor show/DVD que eu participei. O astral, só amigos, tirei um som de  
guitarra que eu adorei, enfim, tudo de bom. Tenho orgulho de participar do trabalho solo 
do meu amigo Rodrigo Santos, e me sinto realmente à vontade e feliz com o resultado 
Fernando Magalhães
 
Faz tempo que participei do show que foi gravado para virar o novo DVD do Rodrigo  
Santos. Finalmente essa noite especial vem a público. Nos camarins era uma multidão de 
artistas e amigos. Eu não tinha ideia de como todo mundo iria tocar naquela mesma 
apresentação. Mas rolou! Foi uma festa sem pausa com a cara generosa do anfitrião. Não 
conheço nenhum artista tão gregário quanto o Rodrigo! Essa noite não poderia ser uma 
exceção. Tem sempre gente dando canja em seus shows. Não foi a minha primeira  
participação, nem será a última. Me lembro de uma vez, em especial, em que contei 13 
pessoas em cima do minúsculo palco da falecida Cinemathéque. Muitos eram parceiros.  
Eu sou um deles com muito orgulho. Temos várias canções juntos sendo que nesse DVD 
defendemos “O Diário do Homem Invisível” Leoni
 
Falar do meu querido amigo Rodrigo Santos  é muito fácil, um músico talentoso e  
competente! Participar deste DVD, na "Kombi Elétrica", me fez sentir como se estivesse  



em pleno trio elétrico no Carnaval da Bahia. Foi uma grande alegria para mim, como 
artista e músico.  Tenho certeza de quem gosta da boa música vai curtir esse show que,  
além de minha participação, ainda tem grandes artistas e músicos da nossa rica MPB 
Rock in Roll Pepeu Gomes

Rodrigão é irmão, guerreiro, parceiro, peladeiro, músico pra qualquer lugar, da Kombi  
até Apoteose e na dose certa.Versão 2000. Evandro Mesquita
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