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Karla Freire e rodrigo Serpellone

O som de Marte
O segundo menor planeta do Sistema Solar influenciou canções e 
artistas de várias gerações. Inspirados em filmes de ficção, mitologia 
e na busca por uma fuga da realidade, diversas músicas foram 
compostas. Mas será que os cantores da Terra conseguiriam fazer 
sucesso em Marte?

“Alô, alô, marciano, 
aqui quem fala é 
da Terra. Pra va-

riar estamos em guerra, você não 
imagina a loucura”, mas não se 
preocupe, “esperada marciani-
ta. Asseguram os homens de ci-
ência que em 10 anos mais, tu 
e eu estaremos bem juntinhos”, 
enquanto isso “leve-me até à 
lua, e deixe-me brincar entre as 
estrelas, deixe-me ver como é a 
primavera em Júpiter e Marte”. 

De Frank Sinatra a Elis Regina. 
Estas são apenas algumas das 
várias músicas por todo o plane-
ta Terra que tiveram como inspi-
ração o vizinho vermelho, Mar-
te. Mas a ficção científica que 
motivou os compositores pode 
se tornar realidade em pouco 
tempo. Após a colonização do 
planeta, as canções sobre Marte 
tendem a ser mais frequentes. 

Nos anos 1960, o cantor de 
rock nacional Sérgio Murillo já 
era otimista em relação à con-
quista do planeta. Ele acreditava 
que em 10 anos poderia encon-
trar sua marcianita, a projeção 
de uma mulher ideal, “sincera, 
que não se pinte, nem fume”. 

O jornalista, historiador e es-
pecialista em música popular 
brasileira Paulo César de Araújo 
acredita que composições com 
esta temática deixam a “mes-
mice” dos temas que envolvem 
amor e sentimentos de lado. 
Elas trazem características em 
comum, como a fuga da reali-
dade em forma de protesto e a 
incompatibilidade com o mun-
do em que vivemos. 

– No caso de Marcianita, ele 
sofre de amor. Ele não consegue 
se relacionar bem com as mu-

lheres da Terra. Então ele vai 
procurar uma marcianita que 
não dance, não sambe e não 
saiba o que é rock and roll, diz 
Paulo César.

Marte faz sucesso na 
música até hoje

E não foram apenas os canto-
res do século passado que tive-
ram o assunto como incentivo. 
Marte continua ajudando ar-
tistas atuais a fazerem sucesso. 
Muitos grupos e letras nacio-
nais e internacionais utilizam o 

Aliens cantando
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nome. É o caso do cantor do gê-
nero pop estadunidense Bruno 
Mars (da tradução para o por-
tuguês, Bruno Marte), nascido 
Peter Gene Hernandez. 

O popstar parece gostar tanto 
de temas espaciais que criou a 
canção Talking to the Moon (Fa-
lando com a Lua): “At night 
when the stars light up my 
room, I sit by myself… Talking 
to the moon” (À noite quan-
do as estrelas iluminam o meu 
quarto, eu me sento sozinho... 
Falando com a Lua). 

Seguindo ainda o gênero pop, 
a cantora norte-americana Katy 
Perry, junto com o rapper Kanye 
West, gravou o hit E.T., premia-
do como o clipe de melhores 
efeitos especiais no MTV Video 
Music Awards. A letra da músi-
ca monta um cenário de como 

seria a vida do homem em Mar-
te: “I know a bar out in mars, 
where they drivin’ spaceships 
instead of cars” (Eu conheço um 
bar em Marte, onde eles pilo-
tam naves espaciais em vez de 
carros).  

Outro exemplo é a banda 
norte-americana Thirty Seconds 
to Mars (Trinta Segundos Para 
Marte), que se apresentou no 
Rock in Rio 2013 e venceu prê-
mios importantes como o MTV 
Video Music Awards e o MTV Euro-
pe Music Awards. A inspiração do 
nome veio de uma tese do pro-
fessor de Harvard James Gleick. 
Segundo o cientista, a tecnolo-
gia está tão aliada ao homem 
atualmente que estamos a 30 
segundos de Marte. 

Artistas da nova geração de 
músicos brasileiros também 

fizeram uso do tema, como a 
banda LS Jack, com a música 
Marte, o grupo Homens de Marte 
e o conjunto musical Pollo, que 
recentemente compôs o sucesso 
entre os adolescentes Estrelas ou 
Marte? Outro exemplo é o Outo-
no em Marte, cujas músicas são 
todas compostas pelos próprios 
integrantes. 

Criado em 2003 na cidade de 
Amparo, no interior de São Pau-
lo, o conjunto de rock Outono 
em Marte, formado por quatro 
componentes, que hoje vivem 
na capital paulista, teve a ideia 
do nome a partir do filme Mis-
sion to Mars (Missão a Marte). 
Inicialmente a banda se cha-
mava Mr. Fryn’, mas não fez 
sucesso. Após assistirem o filme 
para um trabalho da faculda-
de, eles começaram a pensar no 

1. Alô, Alô, Marciano 
Elis REgina

http://www.youtube.com/watch?v=aV7vD9X_uYM
 
2. Marcianita 
séRgio MuRillo

http://www.youtube.com/watch?v=KrxEtqb-bHg
 
3. Estrelas Ou Marte?
Pollo (PaRt. CinE)
http://www.youtube.com/watch?v=ntEjWkvpalk
 
4. As Coisas Que Vêm do Escuro
outono EM MaRtE

http://www.youtube.comwatch?v=9V17Ecb7M3o
 
5. Talking To The Moon 
BRuno MaRs

http://www.youtube.com/watch?v=K59Tmrs9YD0
 
6. E.T. (feat. Kanye West) 
Katy PERRy

http://www.youtube.com/watch?v=t5Sd5c4o9UM

Tem interesse pelo assunto? Quer dar uma festa temática sobre Marte? 
Confira a Playlist especial que preparamos

 7. Reach For The Stars
will.i.aM

http://www.youtube.com/watch?v=9Ek0KughzgU
 
8. Samba de Marte
BEth CaRvalho

http://www.youtube.com/watch?v=47Apwv-0jo8
 
9. This Is War 
30 sEConds to MaRs

http://www.youtube.com/watch?v=Zcps2fJKuAI
 
10. Gravidade 
hoMEns dE MaRtE

http://www.youtube.com/watch?v=IIh_f61NCsI
 
11. Flor de Marte
séRgio dall’oRto

http://www.youtube.com/watch?v=3oO_txpp71M
 
12. Fly Me To The Moon
FRanK sinatRa

http://www.youtube.com/Bwatch?v=qtFBRJFN3p8 



mundo vizinho como a solução 
para os problemas que vinham 
enfrentando. O vocalista Gus-
tavo Perez conta que o plane-
ta vermelho ajudou a banda a 
“decolar”: 

– A gente chegou até a se 
apresentar de graça em bares 
e festas de amigos para tentar 
fazer sucesso. Só uma verdadei-
ra missão a Marte para fazer a 
banda decolar. E como estáva-
mos passando por um momen-
to de mudanças, pensamos no 
outono, pois nessa estação as 
folhas caem das árvores para 
uma renovação, diz o cantor. 

Dobradinha Música/
Cinema

Paulo César de Araújo, profes-
sor da PUC-Rio, acredita que o 
cinema é uma arte forte e, por 

isso, influencia artistas a cria-
rem canções e nomes de ban-
das. Para ele, a ficção científica 
inspira mais os compositores do 
que o contrário. 

– A ficção científica sempre foi 
um tema muito usado no cine-
ma. Aquelas imagens dos filmes 
inspiraram muitos composito-
res. Essa dobradinha música e 
cinema sempre existiu, e os fil-
mes sempre foram mais fortes 
que as canções na hora de exer-
cer influências, afirma o jorna-
lista e pesquisador.  

A tecnologia 
espacial aliada à 
música

Em agosto de 2012, o cantor de 
rap norte-americano Will.i.am, 
integrante do grupo The Black 
Eyed Peas, lançou a primeira 

música da história em Marte e 
a segunda no universo: Reach 
for the Stars (Alcançar as Estre-
las), transmitida de Marte para 
a Terra pela sonda robô Curiosi-
ty. Na letra, o rapper fala sobre 
a evolução espacial do homem, 
que um dia deve levá-lo às es-
trelas: “I know that Mars might 
be far, but baby it ain’t really 
that far. Let’s reach for the stars” 
(Sei que Marte pode estar longe, 
mas não é tão longe assim. Va-
mos alcançar as estrelas). 

Mas não foi apenas o cantor 
que teve uma música transmiti-
da de um ponto a outro do uni-
verso. Em 2008, a Agência Espa-
cial Norte-Americana (NASA) já 
havia lançado a música Across 
the Universe (Através do Univer-
so), dos Beatles. O sinal saiu da 
cidade de Madri, na Espanha, 
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 13. Vou Amar-te (Vou a Marte)
hEnRiquE CERquEiRa (PaRt. REnato vianna)
http://www.youtube.com/
watch?v=8mtNwtyXleM
 
14. Marte Em Capricórnio 
CaPital iniCial

http://www.youtube.com/watch?v=n3MySWJKYAU
 
15. Vênus e Marte 
ERasMo CaRlos

http://www.youtube.com/watch?v=w2YXfNrYWUM
 
16. As Mulheres São de Vênus, Os Homens 
São de Marte
tihuana

http://www.youtube.com/watch?v=1HUdnzaQToA 

Tosse em Marte
http://sprg.ssl.berkeley.edu/marsmic/sound/
testdata/wav/coughing_mars.wav 

Tosse na Terra
http://sprg.ssl.berkeley.edu/marsmic/sound/
testdata/wav/coughing.wav

Terremoto
http://sprg.ssl.berkeley.edu/marsmic/sound/
testdata/wav/earthqua.wav

Vulcão
http://sprg.ssl.berkeley.edu/marsmic/sound/
testdata/wav/lavaflow.wav

Tornado
http://sprg.ssl.berkeley.edu/marsmic/sound/
testdata/wav/tornado.wav

Ouça também os sons capturados 
pelo The Mars Microphone

(O Microfone de Marte)
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em direção à estrela Polar, a 
431 anos-luz da Terra. A letra 
da canção dos garotos de Liver-
pool foi a primeira a conseguir 
este feito.

O Brasil também marcou 
presença em Marte. A música 
Coisinha do Pai, interpretada 
pela cantora Beth Carvalho, 
ecoou no planeta vizinho em 
1997. A engenheira brasileira 
da NASA Jaqueline Lira acor-
dou o robô Soujouner no 49º 
dia da missão Pathfinder com 
o samba, cujo CD ela levou 
sem querer para a estação 
onde trabalhava.

A cantora carioca ficou tão 
satisfeita de ter uma música to-

cada em Marte que repercutiu 
o fato com uma nova canção, 
agradecendo à engenheira e 
a Deus pelo que aconteceu. 
A música se chama Samba de 
Marte e, nela, Beth Carvalho 
diz que chegou onde nenhum 
mortal chegou: “O meu canto 
ecoou por todo universo, até 
em Marte o meu samba fez 
sucesso. Meu samba não cai, 
meu samba é raiz, coisinha 
do pai que alegra o país. Meu 
samba é legal, e o povo adora, 
levanta o astral pelo mundo 
afora. Foi bonito de se ver o 
meu pagode espacial, acordou 
e abalou o robô no maior car-
naval”, canta a sambista.

Cantar em Marte é 
fácil como na Terra?

Em Marte, o som encontra 
barreiras que o torna diferente 
do emitido na Terra. O principal 
obstáculo é a atmosfera, com-
posta por 95,3% de dióxido de 
carbono, 2,7% de nitrogênio e 
1,6% de argônio. A camada de 
ar do planeta, além de ter uma 
composição totalmente diferen-
te em relação à da Terra, é bem 
mais fina que a do nosso mun-
do. A pressão atmosférica daqui 
tem uma largura de três quilô-
metros, enquanto a de Marte é 
tão fina que é quase impossível 
de se medir. 

Beth Carvalho
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De acordo com um artigo 
escrito por cientistas da Uni-
versidade da Pensilvânia, nos 
Estados Unidos, a pressão da 
superfície marciana equiva-
le a, aproximadamente, 0,7% 
da pressão superficial da Terra 
(700 Pa em Marte e 101.000 Pa 
na Terra). Este é outro fator que 
faz com que o som varie de um 
planeta para o outro.

O engenheiro Eric Brandão, 
professor de Eletroacústica da 
Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) e doutor na área 
de Vibrações e Acústica pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), explica que o 
som depende de condições fa-
voráveis em um meio para se 
reproduzir.

– O som é uma onda mecâni-
ca e precisa de um meio para 
se propagar. As propriedades do 
meio alteram as propriedades 
do som, diz Brandão.

Quanto a isso, o artigo dos 
cientistas da Universidade da 
Pensilvânia confirma que em 
Marte o som tem as condições 

necessárias para se difundir, in-
clusive de forma parecida com 
a da Terra. Os cientistas norte-
-americanos também mostram 
que a diferença na composição 
molecular entre os planetas re-
sulta em uma absorção sonora 
muito maior por parte da at-
mosfera do planeta vermelho, o 
que dificulta a audição de um 
som emitido a alguns metros de 
distância: “A absorção do som 
em Marte é cem vezes maior 
que a da Terra, por causa da 
composição molecular e da bai-
xa pressão atmosférica”. 

Um exemplo mais concreto 
para se entender o processo é o 
“The Mars Microphone” (O Mi-
crofone de Marte). A ferramen-
ta criada pela Universidade da 
Califórnia em 1999 foi uma 
tentativa de captar sons repro-
duzidos em Marte. Infelizmen-
te, o programa não deu muitos 
resultados porque a sonda não 
conseguiu voltar para nosso 
planeta, mas algumas capturas 
foram recuperadas das trans-
missões, como o som de terre-
motos, tornados e outros fenô-
menos naturais.

Baseada nos estudos do as-
sunto e nos exemplos captura-
dos pelo Mars Microphone, a 
Universidade de Berkeley, nos 
Estados Unidos, reproduziu 
como seria o som de alguém 
tossindo em Marte. Repare que 
o som da tosse na Terra é mais 
alto e mais claro, pelo menos 
para os padrões do ouvido hu-
mano. Mesmo assim, ainda se 
pode perceber que o som não é 
tão diferente, apesar das atmos-
feras serem compostas por ele-
mentos e pressões distintas. 

Sobre uma possível coloniza-
ção de Marte e o desempenho 
de artistas humanos nesse pla-
neta, Paulo César de Araújo 
aposta na volta dos cantores 
“dó de peito”, que gritavam 
ao microfone para serem ouvi-
dos, na era anterior à grava-
ção eletrônica das músicas. 

– Acho que seria a volta da-
queles cantores que faziam a 
veia aparecer, influenciados 
pela ópera. Para enfrentar 
esse problema de Marte, só 
os cantores de antigamente, 
pré-gravação elétrica. Naque-
la época, o cantor tinha que 
cantar alto e forte para cap-
tar a voz. Parece-me que um 
cantor de bossa nova lá não 
teria muita chance, brinca o 
especialista.

Paulo César de Araújo

The Mars microphone
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