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“Brega é o que é mal feito e cult  
é o que tem transcendência”
Cantor, compositor e ator, Eduardo Dussek ficou conhecido na música brasileira por 
composições divertidas como Rock da Cachorra e Barrados no Baile. Na época, antes de 
seguir a orientação de uma numeróloga para mudar o sobrenome, ele ainda assinava 
Dusek. Na próxima semana, o artista de 54 anos grava o primeiro DVD da carreira, em um 
show no Rio de Janeiro. Produzido em parceria com o Canal Brasil, que vai posteriormente 
veicular o material, o DVD terá clássicos do artista, que irá também contar histórias de sua 
carreira e de fatos cotidianos. Dussek critica a falta de apoio público à cultura, mas elogia a 
liberdade de escolha das pessoas na hora de ouvir música. Para ele, o povo brasileiro é 
comediante por natureza e a febre dos stand up comedy, diz, são uma prova disso. 
Por  ERICA RIBEIRO  eribeiro@grupomm.com.br

Meio & Mensagem —  Como está a 
preparação para a gravação do DVD?
Eduardo Dussek — É uma gravação com 
os sucessos que marcaram minha carreira, 
com músicas como Cantando no Banheiro, 
Rock da Cachorra, Barrados no Baile, Do-
méstica, Aventura, Cabelos Negros, entre 
outras. É o primeiro DVD da minha carrei-
ra. Os outros não deram certo e eu vetei. Es-
tou muito feliz com a equipe da gravadora 
Deck e o pessoal do Canal Brasil, que trans-
formará a filmagem em um especial de TV. 
Basicamente, são sucessos conhecidos, em 
interpretações cool e intimistas, já que em 
cena temos apenas eu e um piano de cau-
da. Há conteúdos teatrais e de comédia na 
primeira parte, e romantismo na segunda. 
Todo palhaço tem momentos de Roberto 
Carlos (risos). O público ama isso. 

M&M — Você considera um retorno à 
música?
Dussek — Não é um retorno porque na 
verdade eu nunca abandonei a música. 
Talvez as pessoas pensem assim no que se 
refere a tocar nas rádios. Fiz o show Dus-
sek na Sua, em cartaz durante cinco anos; 
o musical Sassaricando, sobre marchinhas 
de Carnaval, em cartaz por quatro anos; e 
Dussek de Quinta, um stand up comedy 
com músicas de humor, em cartaz por três 
anos. Todos musicais, com banda ou solo. 

M&M — E a música na internet? Ajuda ou 
atrapalha?
Dussek — Acho que ajuda, e muito, em-
bora atrapalhe também. Nunca se divul-
gou tanto a música e nunca foi tão demo-
crático. O problema é a pirataria e a falta 
de interesse e de jeito do establishment 
em lidar com essa nova área.  

M&M — E as gravadoras? 
Dussek — Evidentemente há um declínio. 
Há poucos lançamentos e quase nenhum 
investimento, já que tudo é um risco e se 
trata de uma indústria como outra qual-
quer. Mas há também, em grande parte, a 
falta de investimento oficial e público na 
cultura brasileira e na música principal-
mente. Investimento mesmo, não estou 
falando de paternalismo e mecenato ca-
reta, que é o que o governo promove com 
as leis de incentivo. Os políticos brasilei-

ros, em sua grande parte, não têm cultu-
ra, então não sabem perceber o potencial 
e a importância do mercado da cultura 
e do entretenimento. Não estão criando 
condições para esse mercado se desen-
volver. Cultura e inteligência libertam o 
povo e eles não têm interesse em um po-

vo pensante, pois este não elegeria mais 
líderes tão ignorantes como os nossos. Já 
o esporte é muito saudável e merece tam-
bém investimento, claro. Mas é uma fonte 
fácil de dominação e entorpecimento, via 
fanatismo, daí os investimentos em infra e 
mídia incharem. Hitler e Stalin faziam isso 

muito bem. Os países do Terceiro Mundo 
primam por essa técnica. Nelson Rodri-
gues dizia que o futebol é o ópio do po-
vo. Eu digo que a musica é o grilo-falante.  

M&M — Sobre estilos musicais, como você 
avalia o que é brega ou cult?
Dussek — Em arte, brega é o que é mal fei-
to e cult é o que tem transcendência. Não 
importa se é popular ou erudito, chique 
ou cafona. O que importa é que tenha al-
ma. Não foram as classificações que muda-
ram, pois o preconceito ainda existe. Mas 
o povo mudou. Assume o que gosta e isso 
é bom. Não adianta a gente classificar. Eu, 
particularmente, gosto de tudo que seja de 
qualidade, benfeito, transcendente, sem me 
importar com gêneros. Tem samba bom e 
samba ruim. Rock bom e rock chinfrim, rap 
baixo e rap virulento, benfeito. Sertanejo é 
a mesma coisa. Agora, quanto mais cultu-
ra e informação o povo tem, mais refinada 
fica sua arte. E a cultura aqui no País está 
num nível indigente. Daí...

M&M — O humor também está muito 
presente no seu trabalho. Como você vê 
a febre do stand up comedy?
Dussek — Acho interessantíssimo. Há 
pessoas geniais fazendo comédia, grande 
parte muito competente. Como é uma fe-
bre, uma moda, também tem gente menos 
engraçada, mas a seleção natural acon-
tece sempre. São filhos do teatro bestei-
rol, que preconiza um humor inteligen-
te e corrosivo. Comedia em pé, ou stand 
up comedy, é apenas um nome, mas po-
deria ser sentado ou dançante, seria bom 
da mesma maneira. Eu faço isso no Dus-
sek de Quinta, onde estou em pé o tem-
po todo. Mas faço comédia deitado tam-
bém, é só me pedirem!

M&M — O brasileiro é um bom comediante 
então?
Dussek — O brasileiro é ótimo comedian-
te! Tem tradição desde os tempos da colô-
nia, passando pelo Barão de Itararé, por Jo-
ta Carlos, Stanislaw, a turma do Pasquim, 
Os Caruso, Cassetas, Besteirol, Jô e Chico 
Anísio, Luis Fernando Guimarães, o dia-
bo e muito mais! É uma infinidade, não 
vai acabar nunca. O Brasil é uma palha-
çada, mesmo quando tenta ser sério, me 
desculpe a franqueza. Nós, que lidamos 
com humor, temos farta gama de material.    

M&M — Sobre publicidade, o que te atrai 
nas campanhas? E o que você faria ou não 
faria emprestando a sua imagem?
Dussek — Eu não sou publicitário, mas 
gosto da publicidade inteligente e sensí-
vel. Entendo a campanha mentirosa, afi-
nal manda quem pode e obedece quem 
tem juízo. Mas eu não faria, não me sen-
tiria bem. Já fiz jingles, fiz também algu-
mas campanhas como figura testemu-
nhal. E sou um ótimo garoto-propagan-
da, o mercado vai acabar percebendo isso. 
Meu gênero seria de anunciar perfumes, 
alimentos, cosméticos masculinos e car-
ros. Mas só faço coisas onde possa passar 
credibilidade. Não faria propaganda, por 
exemplo, de um banco qualquer, fingindo 
vender sonhos, quando os juros de nos-
sa economia são absurdos e a violência 
do sistema econômico é quase tão forte 
quando o tráfico de drogas. Mas já assinei 
testemunhal sobre seguros de um banco 
pequeno e ficou legal. Mas não havia in-
coerência. Eu chequei antes. 
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