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Cinco anos após nos deixar, Mário segue em nossas lembranças. Além das 

entrevistas e dos trabalhos que relembram o Mário Pesquisador, segue abaixo 

algumas homenagens daqueles que melhor conheceram o Mário Amigo. 

	
	

	
 
 
 
1. Chiara Martelotta 
	
Escuto	melodias	cantadas,		
sussurradas,	afinadas...	
Vindas	dessas	bocas	sorridentes,	
transparentes,		
que,	por	algum	acaso,		
transpassam	o	tempo	real,	
recolocando	em	vozes,	
a	voz	eterna	do	nosso	Mário...	
Por	sempre	guardado,	querido		
e	amado!	
	
																				Chiara	Martelotta	
	
												Para	Tânia	Martelotta	
																					Cláudia	Martelotta	
																					Tia	Yola	
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2. Pedro Aurélio Campello – Mário vai com os outros 
	
	

Durante	muitos	anos	tive	a	honra	de	conviver	com	nosso	saudoso	Mário	Toscano	

Martelotta.	Além	do	imenso	talento	em	todas	as	áreas	de	atuação,	o	cara	era	um	poço	de	

bondade	e	paciência	com	todos	com	quem	convivia.	Realmente	"fazia	o	bem	sem	olhar	a	

quem".	Seu	único	 'defeito'	era	JAMAIS	DIZER	NÃO.	E	tasquei-lhe	o	apelido	íntimo,	com	

minha	língua	ferina:	"Mário	vai	com	as	outras".	E	ele,	conhecedor	de	meus	mil	defeitos	

sorria	despreocupado.		Hoje,	sou	obrigado	a	rever	a	brincadeira	e	afirmar	sério:	"Mário	

vai	com	os	outros".	Daqueles	anjos	que	passam	por	nossas	vidas	e	não	nos	damos	conta.	

Anjos	 que	 certamente	 o	 acompanham	 hoje	 em	 sua	 jornada	 eterna	 pelas	 GRANDES	 E	

VERDES	PASTAGENS,	às	quais	ele	sempre	se	referia.		

	

									Pedro	Aurélio	
Campello	
 
 
 
3. Antonella Rita Roscilli 
	

Falar	de	Mário	Martelotta	 significa	 lembrar	de	um	sorriso,	de	um	olhar	sempre	

vivo,	de	um	jeito	de	falar	tranqüilo,	de	uma	grande	profissionalidade	e	competência.	Tudo	

na	 maior	 simplicidade,	 aquela	 simplicidade	 alta	 e	 brilhante	 das	 grandes	 pessoas.	 Me	

lembro	dele	como	uma	pessoa	de	poucas	palavras,	mas	quando	falava,	cada	palavra	que	

pronunciava	era	importante.		

Tive	o	privilegio	de	conhecê-lo	muitos	anos	atrás,	durante	algumas	estadias	no	Rio,	

mas	não	 foi	através	da	UFRJ	e	 sim	por	amizade,	através	dos	 irmãos	dele.	 	Eu,	 italiana,	

brasilianista,	 pesquisadora,	 apaixonada	 pelo	 Brasil	 e,	 na	 época,	 ainda	 estudante	 na	

Universidade	La	Sapienza	de	Roma	de	Língua	e	Literatura	Brasileira.	Estar	no	Rio	era	uma	

grande	oportunidade	para	eu	ir	nos	sebos	procurando	livros	preciosos	que	nunca	teria	

encontrado	na	Itália.	Me	lembro	da	disponibilidade	dele	em	me	acompanhar	nos	sebos	da	

Barata	Ribeiro	e	o	amor	com	o	qual	procurava	os	livros.	Me	explicava	sobre	a	importância	

de	 cada	 obra,	me	 explicando	 a	 finalidade	no	meu	 estudo	 e	 pesquisa.	O	 cuidado	quase	

sagrado	com	que	pegava	o	livro	e	me	indicava	as	partes	mais	importantes,	tudo	isso	está	

ainda	muito	vivo	e	presente	na	minha	memória.	E	quando	me	interessei	em	estudar	mais	
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o	 cordel,	 lembro	 que	me	 enviou	 para	 Roma	muitos	 livrinhos	 de	 cordéis,	 e	 até	 cordéis	

gravados	em	fita,	que	coisa	mais	preciosa	para	mim!	

A	mais	não	posso	me	esquecer	que	ele,	além	de	ser	pesquisador	e	professor,	amava	

profundamente	 a	 Música!	 E	 seus	 conselhos	 continuaram	muitos	 anos	 depois,	 quando	

comecei	meu	Mestrado	no	Brasil,	em	emails	que	trocávamos	em	uma	ponte	Itália-Brasil.	

Mesmo	 que	 a	 área	 acadêmica	 atuante	 dele	 fosse	 a	 linguística,	 me	 indicou	 pessoas	 e	

professores	que	pudessem	me	ajudar	quando	comecei	uma	pesquisa	sobre	a	influência	do	

italiano	 sobre	 o	 português	 do	Brasil,	 em	 relação	 à	 imigração	 italiana.	Disponibilidade,	

generosidade,	cuidado	e	amor	pelo	seu	trabalho,	mais	que	trabalho	diria	uma	paixão.		E	

quando	 isso	acontece	não	existe	 linha	de	demarcação	entre	o	 ser	humano	e	a	própria	

atividade	de	trabalho,	pois	tudo	vive	junto	de	forma	absolutamente	harmoniosa.	Esse	para	

mim	era	e	é	Mário	Eduardo	Martelotta,	ser	humano	e	professor,	estudioso	e	pesquisador	

fantástico.	 E	 hoje	 em	 dia,	 na	 minha	 biblioteca	 em	 Roma,	 algumas	 estantes	 são	

enriquecidas	por	livros	que	comprei	no	Brasil	graças	a	ele.	

	
Antonella	Rita	Roscilli	
Brasilianista.	Escritora,	pesquisadora	e	tradutora.		
Membro	Correspondente	da	ALB	
Biografa	de	Zélia	Gattai	Amado	
Roma	-	Itália	
 
 
4. Paulo Cesar e Fernando Carlos Greenhalgh de Cerqueira Lima 
	
	

Mário	 Toscano	 Martelotta	 foi	 um	 acadêmico	 e	 músico	 muito	 querido	 entre	 os	

músicos	e	os	acadêmicos.	Tendo	vivido	17	anos	como	músicos	(amadores)	junto	ao	Mário	

e	Denise	Gusmão	no	grupo	Corda	Vocal,	fazemos	aqui	um	breve	relato	dessa	riquíssima	

experiência	 em	nossas	 vidas.	Mário	 era	 compositor	 (o	 grande	 tchan	 dos	músicos!)	 de	

belas	 melodias	 e	 letras,	 arranjador,	 violonista	 e	 cantor.	 Tivemos	 juntos	 uma	 rotina	

semanal	de	encontros	(ensaios)	durante	esses	anos	todos,	quando	combinávamos	nossas	

vozes	 nos	 arranjos	 do	 Mário	 e,	 aos	 poucos,	 íamos	 construindo	 o	 conjunto	 mais	

harmonioso	que	podíamos,	 em	diversos	 estilos,	 rock,	música	mineira,	 baladas,	 alguma	

coisa	de	MPB.	O	grupo	se	apresentou	na	noite	do	Rio	em	dezenas	de	lugares	e	também	em	

cidades	como	Niterói,	Miguel	Pereira,	Pati	do	Alferes	e	Piraí.	A	experiência	foi	uma	das	

mais	 ricas	 de	 nossas	 vidas,	 a	 arte	 com	 amigos,	 sem	 as	 disputas	 mais	 típicas	 dos	
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profissionais.	Os	 arranjos	 "preenchidos"	pelas	 vozes	podem	ser	 talvez	pensados	 como	

textos	 planejados	 para	 terem	 início,	meio	 e	 fim,	 com	as	melhores	 escolhas	 de	 estilo	 e	

vocábulos	feitas	pelos	autores,	acrescidos	da	propriedade	mágica	da	audição	de	vozes	e	

intenções	 musicais	 que	 trilham	 caminhos	 diferentes	 entre	 si,	 mas	 sempre	 atentos	 ao	

conjunto.	O	resultado	é	único	e	diferente	das	partes.	Mário	criou	muito	nesse	campo,	com	

resultados	 que	 a	 sua	 legião	 de	 amigos	 e	 colegas	 do	 métier	 musical	 admirava	

intensamente.	

Assim	fomos	até	2006,	quando	o	Mário	priorizou	outros	caminhos.	Mantivemos	o	

contato	possível	nesse	mundo	meio	louco,	em	que	é	difícil	parar	para	uma	simples	troca	

de	impressões,	de	afetos.	A	admiração	e	a	amizade	persistiram,	persistem.	

Muito	mais	poderíamos	dizer	sobre	nossa	experiência	com	o	professor	e	músico,	músico	

e	professor	Mário	Eduardo	Toscano	Martelotta.	Ficamos	por	aqui.	

		
Paulo	Cesar	Greenhalgh	de	Cerqueira	Lima	
Fernando	Carlos	Greenhalgh	de	Cerqueira	Lima		
 
	
5. Denise Sampaio Gusmão – Mário, Corda Vocal e o Vôo 
 

Conheci	Mário,	Fernando	e	Paulo	na	oficina	vocal	do	Maurício	Maestro	do	Boca	

Livre	 em	 julho	de	1990.	Logo	descobri	que	os	 três	 tinham	um	grupo	 chamado	 “Corda	

Vocal”.	Fui	vê-los	tocar	e	fiquei	encantada	com	o	som	que	eles	faziam,	com	a	beleza	do	

timbre	 dos	 três	 cantando	 juntos.	 No	 repertório	 Beatles,	 Yes,	 Crosby,	 Stills	 &	 Nash,	

America,	Creedence,	Neil	Young,	Bob	Dylan…	Na	mesma	hora	me	tornei	fã	do	Corda	Vocal.	

Nos	víamos	toda	semana	na	aula	do	Maurício.	Uma	noite,	depois	da	aula,	Fernando	

me	acompanhou	até	em	casa	e	disse	que	tinha	um	convite	para	me	fazer.	Imaginem	só	a	

minha	cara	quando	ouvi	ele	me	chamar	para	entrar	no	grupo	como	quarta	voz.	Lembro	

que	apesar	do	susto	não	tive	dúvidas:	claro	que	sim,	respondi!	

A	 proposta	 do	 Mário	 era	 incluir	 no	 repertório	 músicas	 brasileiras	 de	 Sá	 e	

Guarabira,	Lô	Borges,	Boca	Livre	e	muitos	outros	além	de	composições	próprias.	Mário,	

arranjador	vocal	e	violonista	também	compunha.	Me	sentia	feliz	e	privilegiada	de	começar	

a	fazer	parte	daquele	grupo	de	pessoas	que	se	tornariam	em	pouco	tempo	também	meus	

grandes	 amigos.	 Foi	 emocionante	 ouvir	 nossas	 quatro	 vozes	 timbrando	 juntas	 pela	

primeira	vez.	

O	Corda	Vocal	ficou	junto	até	o	início	de	2006.	Foram	anos	incríveis!!			
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Em	 98,	 depois	 de	 muito	 trabalho,	

nasceu	 nosso	 CD	 com	músicas	 próprias.	 O	

nome	 do	 disco	 não	 poderia	 ser	 mais	

apropriado.	 Foi	 mesmo	 um	 VÔO	 que	 se	

tornou	 possível	 pela	 imensa	 alegria	 que	

sentíamos	 em	 cantar	 juntos.	 E	

principalmente	 pelo	 enorme	 talento	 do	

Mário	 não	 só	 como	 arranjador	 e	 músico,	

mas	também	como	compositor.	“Vôo”	é	uma	

das	belíssimas	músicas	compostas	por	ele.	

Mário,	amigo-irmão.	Tem	sido	difícil	seguir	na	jornada	da	existência	sem	ele	por	

perto...	A	saudade	é	enorme!!	Em	2014,	Tânia,	 irmã	do	Mário,	eu,	Fernando,	Paulo,	Gil,	

Guido,	 Pedro,	 Cau	 e	Marcelo	dentre	outros	 amigos	 e	músicos,	 fizemos	um	 show	como	

tributo.	Ao	longo	da	preparação/ensaio,	nos	emocionamos,	cantamos,	rimos,	celebramos	

e	me	dei	conta	de	que	o	Mário	não	só	nos	reuniu,	mas	também	nos	uniu.	Nos	fez	herdeiros	

de	um	dos	seus	maiores	legados	nesta	vida:	a	amizade	profunda	e	fraterna.	Mário	segue	

nos	inspirando	e	nos	convidando	a	voar.		
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VÔO 

Mário Toscano Martelotta 
 

Voa. 
Vai e solta tuas asas à toa 

Que a boa é nunca esperar. 
Voa. 

Que ainda existe aquele sonho 
que Ícaro não conseguiu alcançar. 

 
Soa como sol, vento no rosto, 

uma pluma a flutuar. 
Solidão no mês de agosto, 

em setembro se fartar de amar. 
Arma o teu vôo enquanto, 
Sem porque nem portanto, 

tens quatro cantos pra olhar. 
 

E quero que você me tenha como céu. 
E quero que você me tenha como céu. 
E quero que você me tenha como céu, 

e que esse céu seja só seu, 
mas não se esqueça nunca de mim 

como eu sou. 
	
	
	
NOTA: Para conhecer mais sobre o lado musical de Mário Martelotta, assista esta playlist, com 
vídeos publicados no Canal Youtube de Joaquim Braga Neto: http://tinyurl.com/zvc2tgh 
 
 
6. Tânia Cristina Toscano Martelotta 
 
Não	sou	muito	de	escrever...	
Sou	mais	de	sentir,	de	pressentir...	aliás,	até	demais...	além	do	que	devo!	
Sou	tida	como	"muito	intensa"!	
E	acho	tão	difícil	escrever	sobre	o	meu	irmão	Mário,	o	meu	Still1,	uma	pessoa	tão	querida	
e	especial!	
	
Então,	pensei,	só	vou	conseguir	falar	se	for	daquilo	que	sinto	falta...	
e	como	sinto	falta	de	ter	o	meu	irmão...	da	sua	cumplicidade	fraterna...	
Também	sinto	tanta	falta	da	sua	voz	me	chamando:	"Instantâaaaania”!!!!!!!....	
Sinto	falta	do	seu	sorriso	discreto...	
Sinto	falta	do	seu	senso	de	humor	inteligente...	ríamos	muito!!!	
Sinto	tanta	falta	da	sua	música...	sempre	tão	doce!	
Sinto	enorme	falta	da	sua	voz	cantando,	do	seu	violão	maravilhoso,	que	só	ele	sabia	
tocar...	Choro	tanto...	
																																																								
1 Assim que eu o chamava por causa do conjunto de Rock, apesar de o cantor se chamar Stills. 
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Sinto	falta	das	nossas	rodas	de	som...	
Sinto	falta	das	pizzas	que	comíamos	juntos,	em	família...	
Sinto	falta	do	ser	humano	que	ele	era...	bom	filho,	bom	irmão,	bom	pai,	bom	marido,	bom	
profissional,	bom	amigo...	
Sinto	falta	da	pessoa	humilde,	generosa,	que	só	deixou	saudades	e	boas	lembranças...	tão	
rara	ultimamente...	
Sinto	falta,	até,	de	quando	ele	esquecia	dos	meus	aniversários...	ele	vivia	em	seu	
"mundinho",	desligado...	
Sinto	falta	de	nossas	diferenças	musicais...	ele	dizia,	sempre:	
"Bicho...	minha	irmã,	em	se	tratando	de	música,	não	é	uma	pessoa	confiável!"...	E	ria...	e	eu,	
também!	
	
Enfim,	tantas	coisas	eu	sinto...	
E,	também,	pressinto...	como,	quando	dei	minha	festa	de	58	anos	e	ele	chegou,	não	se	
sentido	muito	bem	e	sem	querer	beber	sua	cervejinha,	do	jeito	que	ele	gostava...	Não	sei	
por	que,	achei	que	alguma	coisa	ruim	estava	acontecendo	com	ele...	E	assim	foi!	
Senti,	também,	uma	alegria	imensa	que,	na	época,	quase	arrebentou	meu	coração!!!	Foi	
como	ganhar	na	loteria	esportiva!!!	
Quando	nós,	irmãos,	fizemos	o	exame	de	medula	óssea	para	saber	da	nossa	
compatibilidade	genética,	caso	o	Mário	pudesse	fazer	transplante...	E	eu,	Tânia,	era	a	sua	
doadora	perfeita,	gente!!!	Minha	medula	era	idêntica	a	dele,	praticamente	uma	irmã	
gêmea,	só	que	mais	velha!!!	Eu	me	lembro	que	fiquei	conferindo	número	por	número	e	
letras!!!	Quando	cheguei	ao	final,	quase	morri...	éramos	iguais!!!!	
Já	imaginaram	que	alegria	e	que	sorte!!!	
Mas,	depois,	como	vocês	sabem,	infelizmente,	não	pude	ajudá-lo!	
Aí,	senti	uma	tristeza	sem	fim...	quando	o	levaram	de	mim!	
	
Agora,	depois	de	5	anos,	continuo	sentindo	uma	saudade	imensa,	um	carinho	e	amor	
sem	tamanho	por	esse	irmão	tão	querido,	que	eu	sei	que,	apesar	de	não	vê-lo,	ele	está	
sempre	a	meu	lado!	
Também	sinto	um	respeito	enorme	e	orgulho	muito	grande	por	tantas	coisas	bonitas	
que	ele	fez,	e	que	nos	deixou,	e	que	vão	nos	render	frutos,	eternamente!	
Obrigada	por	você	ter	existido...	
	
te	amo	meu	Still!	
Tânia	Cristina	Toscano	Martelotta	
	
	

	


