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uma música, acima de tudo, bela e alegre.”  
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Resumo 

Cordeiro, Renata Marques. No país dos bauretz: dimensões políticas do deboche 

dos Mutantes à luz da teoria bakhtiniana (1966 – 1973). Renata Marques Cordeiro 

– 2017. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais. Departamento de História. Programa de Pós-

Graduação em História. 

 

Este trabalho analisa o período clássico da banda de rock brasileira Mutantes, com 

início em 1966 e término em 1972, objetivando demonstrar a existência de uma 

dimensão política no tipo de humor praticado por eles. Antes, porém, buscamos 

inserir nosso objeto de estudo no escopo dos acontecimentos nacionais e mundiais 

de meados da década de 1960 e início da de 1970. Analisando fontes históricas 

tais como revistas publicadas pela Editora Abril intituladas Realidade (1966 – 

1976) e Intervalo (1963 – 1972), nós pudemos descrever a trajetória da banda, 

entendendo-a como um dos protagonistas do encontro entre as guitarras e um sub-

texto social, cultural e político no Brasil. A partir de então, vimos suas participa-

ções em festivais da canção e pudemos perceber a constituição de uma política 

alternativa baseada na participação subjetiva através da experiência sensorial. 

Além das duas revistas da grande mídia, tivemos acesso também a duas entrevis-

tas concedidas pelos Mutantes a uma publicação da imprensa alternativa denomi-

nada O Bondinho. Mediante declarações de Arnaldo Baptista e Rita Lee, compa-

rando-as às premissas tropicalistas e contraculturais, percebermos a postura Mu-

tante tanto como uma resposta à realidade política do Brasil que atravessava um 

período ditatorial, como a adesão a um movimento mundial de contracultura. Por 

fim, lançamos mão da teoria de Mikhail Bakhtin e pudemos assim observar a es-

trutura do riso Mutante sob a luz da cultura cômica popular, encontrando e desta-

cando na trajetória Mutante – letras, músicas, performances – dois princípios típi-

cos dessa cultura, a carnavalização e o realismo grotesco conforme descritos pelo 

pensador russo.   

 

Palavras-chave: rock, tropicalismo, contracultura, cultura cômica popular. 



 
 

Abstract 

Cordeiro, Renata Marques. The country of Bauretz: political dimensions of mu-

tant debauchery in light of the mikhail bakhtin theory (1966 – 1973). Renata Mar-

ques Cordeiro – 2017. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de Ouro Pre-

to. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Departamento de História. Programa 

de Pós-Graduação em História. 

 

This paper analyzes the classic period of the Brazilian rock band called Mutantes 

(1966 – 1972), aiming to demonstrate the existence of a political dimension in the 

type of humor practiced by them. Before, however, we seek to insert our object of 

study in the scope of events and worldviews of the mid-1960s and early 1970s. 

Analyzing historical sources such, like magazines published by Editora Abril enti-

tled Realidade (1966 - 1976) and Intervalo (1963 - 1972 ), we could describe  the 

trajectory of the band, understanding it as one of the protagonists of the encounter 

between electric guitars and a kind of Brazilian social, cultural and political sub-

text. From that point on, we  analized  their participations in song festivals and we 

could  notice the constitution of an alternative policy based on a subjective e par-

ticipation through  a sensory experience. In addition we also had access to two 

interviews given by the Mutantes in an alternative magazine called O Bondinho.  

By the statements of Arnaldo Baptista and Rita Lee and comparing them to the 

“tropicalistas” and countercultural assumptions, we perceive the Mutantes posture 

as a response to the Brazilian political reality, which that was going through a 

dictatorial period, also as an adhesion to a global counterculture movement.  Fi-

nally, we used the theory of Mikhail Bakhtin to study the structure of Mutantes 

laughter in the light of the popular comical culture, finding and highlighting in the 

Mutantes trajectory - lyrics, music, performances - two typical principles of this 

culture, the carnivalization and Grotesque realism as explained by the Russian 

thinker. 

 

Keywords: rock, tropicalism, counterculture, popular comical culture. 
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Introdução 

 

Tão logo o projeto dessa dissertação foi aprovado pelo Programa de Pós-

graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto uma sucessão de aconte-

cimentos no Brasil e no mundo tornou-o muito mais relevante para o tempo presente do 

que se poderia imaginar a princípio. Na França, a manhã do dia 07 de janeiro de 2015 

foi marcada por um ataque terrorista de extremistas muçulmanos ao semanário satírico 

Charlie Hebdo. Alguns meses antes o periódico havia publicado uma série de charges 

tendo Maomé como personagem, algo que teria ofendido alas conservadoras da comu-

nidade muçulmana e se convertido em motivo para o ato. Daquele momento em diante, 

centenas de pessoas comuns, personalidades e cartunistas no mundo todo, inclusive no 

Brasil, expressaram seu repúdio ao ocorrido. Fizeram isto por dar visibilidade aos dize-

res Je suis Charlie, algumas vezes posando para fotos com botons ou pequenos cartazes, 

outras vezes pronunciando o slogan em premiações.  

 

 
FIG. 1 The Real Reason Why “Je Suis Charlie” Signs 

Were All Over the Golden Globes Red Carpet.  

Vanityfair. 2 de Jan. 2015. Disponível em < http://www.v 

anityfair.com/hollywood/2015/01/je-suis-charlie-signs-re 

d-carpet-g olden-globes> Acesso: 05/06/2017. 
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FIG. 2 Je Suis Charlie: Vigils held around the world after 

Charlie Hebdo attack in Paris. IBTimes. 30 de Dez. 2015.  

Disponível em  < http://www.ibtimes.co.uk/je-suis-charlie 

-vigils-held-around-world-after-charlie-hebdo-attack-pari 

s-1482467>  Acesso: 05/06/2017. 

 

O evento, porém, suscitou discussões sobre os limites éticos da liberdade de ex-

pressão. Jornalistas e intelectuais publicaram textos em páginas pessoais ou revistas 

virtuais ponderando que piadas constantes sobre a cultura de um grupo humano especí-

fico não são expressões tão inocentes assim. Dessa forma, um contra movimento si-

multâneo e, até onde se sabe, espontâneo se fez perceber pela presença dos dizeres Je ne 

suis pas Charlie em blogs e perfis de redes sociais. Tais textos expressavam a preocu-

pação de que as pessoas estivessem, ao se identificarem com o semanário satírico, ainda 

que desavisadamente, dando força a um movimento crescente de islamofobia na Euro-

pa1. Indiretamente, as reflexões surgidas expuseram a dimensão política do humor.  

 

 

                                                            
1 Para entender melhor a relação que alguns jornalistas e intelectuais brasileiros estabeleceram entre o 
semanário Charlie Hebdou e a crescente rejeição à comunidade islâmica na Europa, recomendamos a 
leitura de um texto de autoria de Rafo Saldanha veiculado na coluna de Leonardo Boff na revista Carta 
Maior em 10/01/2015, disponível em <http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Je-ne-suis-pas-Charlie-
eu-nao-sou-Charlie/32598> 
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FIG. 3 Thoughts on #CharlieHebdo and the White Privi-

lege of Free Speech. Reappropriate.  

13 de Jan. 2015. Disponível em < http://reappropriate.co/ 

2015/01/thoughts-on-charliehebdo-and-the-white-Privil 

ege-of-free-speech/> Acesso: 10/07/2017. 

 

 

Um pouco antes, no Brasil, as eleições presidenciais de 2014 tinham sido reali-

zadas debaixo de forte tensão social e política. O pleito, marcado pela morte de um dos 

candidatos em um acidente aéreo ainda mal explicado (Eduardo Campos - PSB), teve 

resultado equilibrado, mas acirrou uma polarização ideológica que já vinha se configu-

rando desde as jornadas de protestos de 2013. A reeleição de Dilma Rousseff com 

51,64%2 dos votos não conseguiu estancar as disputas entre os diferentes planos de fu-

turo para o país e o Brasil mergulhou, desde então, em uma crise política e institucional 

que levou nossa jovem república a impedir pela segunda vez o mandato de um chefe do 

executivo democraticamente eleito.   

Em vários momentos, o desenrolar da crise que ainda não se resolveu faz nos 

perguntar se estamos diante de eventos de alguma forma comparáveis aos que ocorre-

ram à democracia brasileira em 1964 e 1968. A título de exemplo, lembremo-nos da 

reedição da Marcha da Família com Deus pela Liberdade ocorrida em 22 de março de 

2015, em são Paulo. O acontecimento original, em 19 de março de 1964, pedia o afas-

tamento do presidente João Goulart do cargo. A versão atualizada, por sua vez, pediu o 

fim da corrupção e intervenção militar no lugar de eleições3.  

No cenário de efervescência política atual, para pessoas comuns, a discussão que 

pode ser mais facilmente acessada se dá pelas redes sociais e muitas vezes através de 

memes – textos curtos nos quais uma imagem tem tanto ou mais poder comunicativo 

que as poucas palavras que a cercam, sempre com forte apelo humorístico alcançado 

através da ironia e do sarcasmo. 

 

                                                            
2 Informação disponível em < https://www.cartacapital.com.br/politica/dilma-rousseff-e-reeleita-
presidenta-do-brasil-4178.html > Acessada em 27 de junho de 2016. 
3 Nova versão da Marcha da Família percorre ruas de SP. G1. 22 de Mar. 2014. São Paulo. Disponível em 
<< http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/03/manifestantes-se-reunem-para-nova-versao-da-
marcha-da-familia-em-sp.html>> 
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FIG. 4 Os memes da crise política. Época. 11 de Mai. 2016.  

Disponível em < http://epoca.globo.com/tempo/noticia/20 

16/05/os-memes-da-crise-politica.html> Acesso: 05/06/2017. 

 

O conjunto de objetivos presentes no projeto que deu origem a essa dissertação 

propunha demonstrar, dentre outras coisas, a existência de dimensões políticas no hu-

mor dos Mutantes. Diante da discussão sobre o caso do ataque terrorista à sede do pe-

riódico Charlie Hebdo, na França, uma das defesas principais desse trabalho estava de 

certa forma se desenrolando a olhos nus: o humor, longe de ser uma expressão total-

mente inocente sobre o mundo, pode incorrer em consequências sérias, sim. Da mesma 

forma, o cenário político brasileiro se transformando rapidamente a ponto de impedir a 

governabilidade e culminar em processo de impeachment da presidente eleita Dilma 

Rousseff, fazia lembrar os prenúncios da ditadura militar da década de 1960, época em 

que a obra Mutante foi concebida. Dessa forma, escrever sobre as consequências políti-

cas do humor mutante se tornou uma atividade ao mesmo tempo mais estimulante e 

mais desafiadora.  

Mutantes é o nome de uma banda brasileira de rock que ainda existe. Tendo sur-

gido em 1966, originalmente foi protagonizada por Arnaldo Batista, Sérgio Dias e Rita 

Lee. De 1973 até os nossos dias, porém, passou por diversas formações e atualmente 

conta com apenas um de seus integrantes originais, o detentor da marca, Sérgio Dias. 

Aderindo ao estímulo e ao desafio acima citados, não nos colocamos no papel de traçar 

toda a trajetória da banda. Ao invés disso, buscamos apontar o humor subversivo aos 

moldes da teoria bakhtiniana no período que compreendeu a formação clássica, reali-

zando uma análise da obra em seu contexto. A fase sobre a qual procuramos nos ater, 

portanto, está situada principalmente entre 1966 e 1972, mas contextualizá-la exigirá 

que ora nos voltemos para eventos ocorridos no início da década de 60, ora avancemos 

para os anos 2000.  

Iniciando o ziguezague temporal anunciado, observemos que, em 1992, os cinco 
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álbuns4 da era clássica dos Mutantes foram remasterizados e relançados em compact 

disc (CD) 5. Sem diminuirmos a relevância da produção musical, porém, uma rápida 

análise das atividades da banda, registradas pela grande mídia dentro do período que 

escolhemos trabalhar, levou-nos a percepção de que os Mutantes se fizeram conhecer 

em grande parte pela polêmica que o tipo de humor que praticaram engendrou. Sua mu-

sicalidade não se parecia a nada do que estava sendo feito à época no Brasil. A singula-

ridade contribuiu, então, para que não fossem ignorados pela indústria fonográfica que 

os acolheu bem mais que o público. Embora não conseguissem grandes vendagens de 

discos6 ou conquistassem o primeiro lugar em festivais da canção, a aparição da banda 

na grande mídia – aqui tomada por emissoras de televisão como a Record, a Excelsior e 

a Globo, bem como pelas revistas de grande circulação da Editora Abril intituladas In-

tervalo e Realidade – era sinônimo de audiência ao passo que as performances do grupo 

evocavam paixões muito próprias da época. Em outras palavras, os Mutantes, por vezes, 

apresentaram-se como a novidade que golpeava a tradição. 

Segundo Bakhtin, “o riso popular ambivalente expressa uma opinião sobre um 

mundo em plena evolução no qual estão incluídos os que riem” 7. Consideramos apro-

priado pensar o deboche dos Mutantes como tendo sido estruturado de forma semelhan-

te aos esquemas articulados, próprios da cultura cômica popular, que Bakhtin encontrou 

na obra de François Rabelais e sistematizou para desenvolver os conceitos de carnavali-

zação e realismo grotesco. Esta é, inclusive, a tese principal deste trabalho. E foi a par-

tir dela que pudemos traçar os demais objetivos.  

O riso popular, conforme definido por Bakhtin, tem íntima ligação à ideia de re-

generação. Ele é ambivalente justamente porque ao mesmo tempo nega e afirma. Tal 

dualidade a princípio atua rebaixando e degradando aquilo que por ventura venha a ser o 

alvo do riso. Contudo, “a degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a um novo 

                                                            
4 Com Rita Lee ainda como integrante: Os Mutantes (Polydor, 1968), Mutantes (Polydor, 1969), A Divina 

Comédia ou Ando meio desligado (Polydor, 1970), Jardim Elétrico (Polydor, 1971) e Mutantes e seus 

cometas no país dos Bauretz (Polydor, 1972) 
5 Em 1992, além dos cinco álbuns da fase clássica foi colocado no mercado O A e o Z. Até então inédito, 

tal disco havia sido gravado em 1973, já sem Rita Lee, e é considerado o marco inicial da fase progressiva 

do grupo. Aproveitamos o momento no texto introdutório, porém, para avisar que o disco em questão não 

será abarcado por nossas análises. Por quê? O motivo dessa escolha tem a ver com o fato de este trabalho 

ter por objetivo entender como o deboche Mutante se relacionou com o contexto de sua época. A estreia 

progressiva dos Mutantes, no entanto, é também o momento em que o humor deixou de ser característica 

marcante da banda. Além disso, nós nos impusemos um recorte temporal relacionado à formação clássica, 

ou seja, com a presença de Rita Lee como membro integrante.  
6 Para fazermos tal afirmação verificamos os resultados das pesquisas do IBOPE publicadas pela revista 

Intervalo dentro do recorte temporal proposto por este trabalho.  
7 BAKHTIN, 2010, p. 11. 
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nascimento8”. Este trabalho tem como o maior de seus objetivos, demonstrar que o de-

boche sistemático das tradições e costumes promovido pelos Mutantes, apesar de resul-

tante de uma escolha estética, tem implicações políticas.  Isto se dá porque o princípio 

material corporal do realismo grotesco traz todos os assuntos para um mesmo nível 

terreno. E não pode haver profanação quando nada do que existe é santo ou divino. 

Concebendo o mundo dessa forma, os Mutantes debocham sistematicamente de tudo 

que é tradicional, inclusive da família - aquela instituição a que a sociedade brasileira, 

uma vez envolta no ambiente de uma ditadura civil-militar, escolheu proteger dos as-

suntos mundanos. O riso assim promovido é destruidor e regenerador. E é nessa destrui-

ção e regeneração que pretendemos demonstrar as dimensões políticas da obra Mutante. 

Para que tal meta seja alcançada, por sua vez, precisamos assumir um objetivo adjacen-

te: entender a relação entre o deboche Mutante e seu público. Para tanto, sugerimos que 

tal relação tenha se dado através de elementos estéticos próprios da carnavalização. 

No corpo do texto que se seguirá a essa introdução, buscamos construir uma vi-

são panorâmica dos feitos mutantes para, em seguida, insinuarmos a ironia, o desdém e 

o escárnio como postura política diante do contexto ditatorial que o Brasil vivia à época 

da formação clássica da banda. Não podemos deixar de perceber, porém, que o enfren-

tamento de tal realidade através do deboche não pode ser limitado à forma acabada de 

uma resposta ao contexto político nacional e compõem em grande medida um cenário 

de acontecimentos mundiais. A postura e performance mutante foi, portanto, em nossa 

argumentação, inserida no contexto internacional da crença de uma espécie de “poder 

jovem” que entendia o jovem como figura central das transformações políticas e sociais.  

A presente dissertação pretende mostrar a banda Mutantes como contestadora do 

staus quo e que o caminho percorrido por tal contestação é essencialmente estético. Se o 

riso popular promovido pelo deboche rebaixa e degenera valores sociais, para então 

promover um novo nascimento, o renascimento não refaz exatamente o corpo que se 

desfez. Analogamente, este trabalho se propõe a apontar os momentos de contestação da 

obra mutante - através do deboche, do escárnio e da ironia - tentando ao mesmo tempo 

demonstrar o incômodo por ela causado e a dificuldade de a censura oficial lidar com 

este incomodo. Antes de observarmos a forma pela qual este trabalho se organiza em 

capítulos, porém, consideremos as seguintes palavras de Mikhail Bakhtin: 

 

                                                            
8 BAKHTIN, 2010, p.19. 
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O princípio material e corporal é percebido como universal e popular, 

e como tal opõe-se a toda separação das raízes materiais e corporais 

do mundo, a todo isolamento e confinamento em si mesmo, a todo ca-

ráter ideal abstrato, a toda pretensão de significação destacada e inde-

pendente da terra e do corpo9.  

 

 

 Entendendo a poética mutante como carnavalizada atribuímos a ela também o 

princípio material e corporal tal qual Bakhtin o define na citação acima. Em nossos 

termos, se consideradas em união com suas referências, as letras, canções e performan-

ces dos Mutantes apresentam-se de forma muito mais rica, iluminada e profunda. Por 

isso partimos da perspectiva de estreita ligação entre a poética mutante e seu mundo ao 

estruturarmos as partes que compõem essa dissertação.  

Chamamos nosso primeiro capítulo de O Singelo Reinado do iê-iê-iê. Ele traçará 

uma trajetória do grupo no contexto de transformação da música popular no Brasil e no 

mundo. Para tanto, consideraremos alguns aspectos referentes às circunstâncias materi-

ais e técnicas da aprendizagem musical dos irmãos Dias Baptista e de Rita Lee. Ao 

mesmo tempo, apontaremos a presença da banda em uma história que extrapola a traje-

tória dos próprios Mutantes, assumindo em nossa narrativa o enredo proposto por Mar-

celo Merheb que tenta explicar como o rock’n’roll tornou-se simplesmente rock10. Ao 

fazermos isto, trataremos do ingresso dos Mutantes no movimento tropicalista e das 

consequências tanto para o movimento quanto para a banda.   

Nosso segundo capítulo, Um Riso Ambivalente, demonstrará porque é possível 

reconhecer os Mutantes como um fenômeno muito mais midiático que propriamente 

musical11. Em seguida, dissertaremos sobre as noções de esquerda e direita, relativizan-

do a ideia de uma sociedade dividida em posicionamentos políticos bem definidos du-

rante o período ditatorial brasileiro das décadas de 1960 e 70. Essa abordagem será im-

portante para percebermos a forma como os Mutantes se entenderam e se posicionaram 

no cenário político de sua época, algo que também nos permitirá relacionar o tropica-

lismo e os Mutantes ao movimento artístico da vanguarda neoconcretista. Em seguida, 

                                                            
9 BAKHTIN, 2010, p. 17. 
10 MERHEB, Rodrigo. O Som da Revolução. Uma história cultural do Rock 1965 -1969. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012. 
11 O primeiro disco da banda Os Mutantes, de 1968, não vendeu mais que dez mil cópias. In. Santos, 

Daniela Vieira dos. Não vá se perder por aí: a trajetória dos mutantes. 2008. 177 f. Dissertação de Mes-

trado - Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Araraquara, 2008. 
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estabeleceremos um paralelo entre o grupo estadunidense Merry Pranksters  e os Mu-

tantes para abarcarmos prováveis dificuldades encontradas pela censura ao lidar com a 

obra mutante e, por fim, situaremos a banda no contexto da contracultura e do desbu-

nde no Brasil.  

O terceiro e último capítulo, intitulado O Riso, O Escárnio e o Deboche, conclu-

irá este trabalho demonstrando as implicações políticas da escolha estética feita pelo 

grupo à luz da teoria bakhtiniana. Entendendo que, assim como os tropicalistas, os Mu-

tantes praticaram uma política alternativa baseada na ideia de participação subjetiva. 

Contudo, veremos também que, para além da influência tropicalista, a banda apresentou 

suas concepções políticas de forma independente através do deboche que esquematiza-

remos segundo os conceitos bakhtnianos da carnavalização e do realismo grotesco. 

Com as abordagens desenvolvidas em cada capítulo descrito acima, pretende-

mos, em primeiro lugar, demonstrar a existência de dimensões políticas no humor do 

grupo de rock Mutantes. É para tanto que fomos buscar a luz da teoria de Mikhail Bakh-

tin. Como se verá com a leitura da dissertação que se segue, os Mutantes muitas vezes 

foram catalizadores das transformações comportamentais e estéticas que estavam se 

dando nas juventudes e musicalidades mundiais e brasileiras. De posse desses novos 

valores, eles golpearam a tradição utilizando-se do deboche, do escárnio e da ironia. A 

teoria Bakhtiniana nos fala de um riso ambivalente, que destrói e regenera, nega e afir-

ma12. Assim, tentamos apontar tais características no riso mutante. Ao descrever os es-

quemas próprios desse riso ambivalente, presente na cultura cômica popular, Bakhtin 

demonstrou a existência de um sistema de relações complexas entre o humor e a socie-

dade que o engendra.  

Do pensamento bakhtiniano, conforme explicamos acima, pinçamos dois pontos 

principais – o realismo grotesco e a carnavalização – encontrando indícios de poética 

semelhante na produção Mutante.  Nossa aproximação desse universo começou pela 

audição dos discos Os Mutantes, de 196813; Mutantes, de 196914; A Divina Comédia ou 

Ando Meio Desligado, de 197015; Jardim Elétrico, de 197116; e Mutantes e seus come-

tas no país dos Bauretz, de 197217.   Como já deixamos claro nesta introdução, não era 

nossa pretensão realizar análises pormenorizadas de cada um destes LPs. A observação 

                                                            
12 BAKHTIN, 2010, p.17. 
13 LP. Os Mutantes. 1968. Polydor. Brasil. 
14 LP. Mutantes. 1969. Polydor. Brasil 
15 LP. A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. 1970. Polydor. Brasil. 
16 LP. Jardim Elétrico. 1971. Polygram. Brasil. 
17 LP. Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretz. 1072. Polygram. Brasil. 
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apurada de todos eles, porém, tornou acessível para nós a totalidade da obra clássica 

Mutante. Assim, pudemos observar letras, melodias e arranjos em funcionamento, com 

toda sua vivacidade preservada em conjuntos maiores, os álbuns.  

Além dos LPs dos Mutantes, outros artistas ligados direta ou indiretamente a 

eles também foram ouvidos. Ademais, muitos dos documentos analisados nesta disser-

tação são vídeos de apresentações ao vivo aos quais tivemos acesso pela plataforma 

digital YouTube. Tais fontes nos possibilitaram acatar a forma de análise sugerida por 

Marcos Napolitano18. Este autor destaca que, ao trabalhar com o objeto música, o histo-

riador deve articular texto e contexto, evitando simplificações e mecanismos analíticos 

que poderiam deturpar a natureza polissêmica e complexa do documento histórico. Ele 

ressalta também que considerar letra, harmonia, melodia, ritmo, interpretação, gravação 

e meios de veiculação separadamente pode prejudicar o resultado final da análise, tor-

nando-a demasiadamente superficial. Ao contrário, entrecruzar tais categorias, como 

fizemos, fornece maiores ferramentas para reflexão e sugere ideias mais concretas a 

respeito do entrelaçamento entre a música e a sociedade que a produz e abriga.  

A multiplicidade de dimensões que ao pesquisador cabe apreender de um objeto 

de estudo tão complexo como a música popular constitui-se, por si só, um desafio. Dela 

decorre a grande diversidade de tipos de fontes e documentos históricos que poderíamos 

utilizar em nosso trabalho historiográfico. Assim, no decorrer do processo de coleta de 

dados tornou-se clara a necessidade de fazermos escolhas. Quanto aos documentos, op-

tamos por duas revistas: Realidade, lançada pela Editora Abril durante a primeira meta-

de do ano de 1966 e cuja última edição data de março de 1976; e Intervalo, da mesma 

editora, que veio a existir desde janeiro de 1963 até 21 de agosto de 1972. Reconhece-

mos que os discursos sobre a banda que delas extraímos são àqueles tipicamente veicu-

lados pela grande mídia. Isso é extremamente relevante se levarmos em conta que o 

recorte temporal proposto diz respeito a uma época de especial efervescência do jorna-

lismo cultural e político independente. Contudo, uma vez que tenhamos percebido os 

Mutantes como um fenômeno muito mais midiático que comercial e de público, conclu-

ímos haver mais vantagens que desvantagens decorrentes dessa escolha. Apesar disso, 

alertamos para o fato de que essa dissertação não se apresentará como uma conclusão 

definitiva sobre as percepções e consequências que cercam a produção artística dos Mu-

tantes em seu período clássico. Ao contrário, nosso foco se mantém na análise do hu-

                                                            
18 NAPOLITANO, 2002, p.77. 
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mor carnavalizado do grupo, expresso através da grande mídia.  

Não nos foi possível contar com os documentos da Divisão de Censura de Di-

versões Públicas que se encontram sob a tutela do Arquivo Nacional. Durante o período 

em que realizamos as pesquisas documentais os bancos de dados ficaram inacessíveis 

local ou remotamente pela internet. O motivo, segundo o que nos foi alegado pela dire-

toria da instituição era a reorganização e restauração de alguns instrumentos em papel. 

Apesar de essa impossibilidade ter se apresentado como um grande obstáculo a princí-

pio, nós fomos agraciados pelo acaso quando a principal vocalista do grupo, Rita Lee, 

publicou sua autobiografia. Dessa forma, embora não tenhamos podido contar com a 

documentação oficial, tivemos vistas de uma versão pessoal e inédita de uma protago-

nista importante do nosso objeto de estudo. 

Se tivermos conseguido cumprir com todos os objetivos propostos, este trabalho 

demonstrará a existência de uma dimensão política na obra do grupo de rock brasileiro 

Mutantes. Por extensão, teremos também demonstrado o caráter político do humor car-

navalizado, conforme os aspectos apontados pela teoria de Mikhail Bakhtin19. Modes-

tamente, esperamos que de alguma forma tal entendimento possa clarear não só nosso 

entendimento sobre o passado, mas também nossa visão da atualidade.  

 

  

                                                            
19 BAKHTIN, 2010, p. 6. 



19 
 

Capítulo 1 - Os Mutantes, as transformações culturais das décadas de 1960-1970 e 

a música popular brasileira 

 

Como a banda Mutantes nasceu? Embora nosso trabalho não tenha uma intenção 

necessariamente biográfica, para discorrermos sobre o surgimento do grupo é importan-

te apontarmos que toda a família Dias Baptista esteve de alguma forma e em algum 

momento envolvida com a música. Isto se reflete no fato de os Mutantes terem sido, em 

seu período clássico, uma banda composta de dois irmãos e uma amiga que veio a se 

tornar esposa de um deles. Assim sendo, passemos à frente comentando que Dona Cla-

risse Leite, mãe de Cláudio César, Arnaldo e Sérgio, foi pianista profissional de atuação 

modesta na cena erudita de São Paulo. Formada aos treze anos no Conservatório Dra-

mático Musical, chegou a tocar em programas de rádio. Uma vez casada e mãe de três 

meninos, quis fazer de seu filho do meio, Arnaldo Batista, um pianista erudito. Contu-

do, o menino não gostava das aulas e, como o próprio mencionou certa vez, em entre-

vista concedida à revista Realidade em 1969, apenas repetia as lições de forma mecâni-

ca. Não fosse o rock’n’roll, a música estaria perdida na linhagem dos Baptistas20. 

Durante a primeira metade da década de 1960, o twist21 instrumental tornou-se 

moda entre os adolescentes da cidade de São Paulo. Arnaldo e seu irmão mais velho, 

Cláudio César, formaram com amigos um conjunto chamado The Thunders, onde toca-

ram respectivamente contrabaixo e guitarra base – o ano era 1963 e os garotos faziam 

covers de bandas americanas como The Ventures e The Shadows em festinhas de colé-

gios e quermesses de igrejas da Zona Sul de São Paulo22. Com o tempo, porém, diferen-

                                                            
20 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n.39, Jun. 1969, p.130 – 139. 
21 O termo Twist se aplica mais à dança que a um estilo musical, mas pode ser entendido como 

Rock’n’roll feito para dançar. Nasce como evolução do R&B (rhythm-and-blues: termo comercial para 

música negra, introduzido em 1940 pela revista Billboard, que se traduz em jazz animado e dançante).  

Em A História Social do Jazz, Eric Hobsbawm, por sua vez, explica o rhythm-and-blues como uma ex-

pansão do Jazz para os domínios da música pop: “Em muitos sentidos talvez tenha sido um dos avanços 

mais terríveis dentre os muitos feitos pelo jazz, pois não há dúvida de que o rhythm-and-blues não só 

varreu a música pop comum nos Estados Unidos e na Grã Bretanha, ao menos em termos de vendas, mas 

também que seu poder de penetração nas juke boxes do mundo é muito maior, muito maior do que qual-

quer outro produto [...]”. In HOBSBAWM, Eric. História social do jazz. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 

p.101. 
22 Comentando sobre sua primeira impressão sobre Os Mutantes, Caetano Veloso escreveu: “Os Mutantes 

eram três adolescentes da Pompéia, bairro de São Paulo – de classe média, mas com áreas operárias e 

velhas fábricas sucateadas – que então apenas começava a tornar-se célebre como celeiro de roqueiros. 

Dois irmãos – Arnaldo (que tocava baixo e teclados) e Sérgio Dias Baptista (que tocava guitarra) – e uma 

garota – Rita Lee Jones (que cantava, tocava percussões eventuais e um pouco de flauta). Os três eram 

extraordinariamente talentosos”. In. VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das 

Letras: 1997, p.171.  Carlos Calado, no livro que escreveu sobre os Mutantes, relacionou o fato de have-

rem muitos colégios particulares à grande quantidade de bandas de rock’n’roll formadas por adolescentes 
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temente de Arnaldo, Cláudio César acabou se dedicando mais à produção de guitarras 

do que a execução do instrumento. Valendo-se da experiência em marcenaria que havia 

adquirido na construção de aeromodelos e em montagens de telescópios, coisas que 

fazia como passa tempo, copiou guitarras de marcas norte americanas famosas como 

Fender23 e Gibson24. O aperfeiçoamento de sua técnica de luteria, aos poucos, fez com 

que a casa dos Dias Baptista se tornasse frequentada por músicos amadores e profissio-

nais. Quando percebeu que o negócio crescia, Cláudio passou de plagiador talentoso a 

luthier inventivo, fabricando guitarras únicas e assinadas. A pequena oficina no porão 

da casa da família se transformou, então, em uma marcenaria bem equipada, uma espé-

cie de laboratório onde o garoto seguiu trabalhando vagarosamente em experimentações 

acústicas25. Fato que mais à frente viria a se tornar fundamental para a constituição da 

sonoridade dos Mutantes.  

A título de exemplo do papel que mais tarde a luteria de Cláudio veio a desem-

penhar na sonoridade da banda, e mesmo da forma como os Mutantes encaravam o som 

que produziam, notemos a fala de Rita Lee em entrevista à revista Realidade em no-

vembro de 1968: 

 

A música jovem padece de subdesenvolvimento. Até os amplificado-

res que vendem aqui são pequenos. Como podem os compositores cri-

ar novos sons? Vou lhe contar uma coisa: nós, Os Mutantes, fabrica-

mos nossos próprios instrumentos. Cláudio Sérgio [sic], irmão de Ar-

naldo e Sérgio, entende muito disso, ele ajudou bastante. Está aí um 

feitiço sem mágica, nem bruxarias. Para nós é muito importante dispor 

de muitos recursos. Aproveitamos tudo para criar novos sons: o ruído 

de pés arrastados, o estalo dos dedos, queda de rotação, fita de grava-

dor ao contrário, tudo26. 

                                                                                                                                                                              
na zona sul de São Paulo, sobretudo nas imediações da Vila Mariana. In. CALADO, Carlos. A Divina 

Comédia dos Mutantes. São Paulo: Editora 34, 1995. p. 35. 
23 Fender é o nome de uma empresa norte americana produtora de instrumentos musicais fundada em 

1946. Seu principal produto desde o início foram guitarras elétricas de corpo sólido. Na década de 1960, 

Jimi Hendrix e os músicos da banda The Who usavam guitarras fender em suas apresentações. Dois dos 

modelos mais famosos e mais utilizados de guitarras elétricas até hoje, a stratocaster e a telecaster, foram 

inventadas e patenteadas pelo proprietário Leo Fender. 
24 Gibson é o nome de outra empresa norte americana produtora de instrumentos musicais que tem uma 

história de mais de cem anos no mercado. A marca foi a primeira a fabricar e comercializar guitarras 

semi-acústicas, tipo ainda muito utilizado para execução de Blues. Um dos modelos de guitarras mais 

usados até hoje, indicado principalmente para Blues e rock, a Les Paul (1952), foi inventado e patenteado 

pela marca.  
25 O desenvolvimento das habilidades de luteria de Cláudio César, tal como se encontra narrado no pre-

sente trabalho, baseia-se no relato escrito pelo jornalista Carlos Calado em seu livro que conta a história 

da banda e que se intitula A Divina Comédia dos Mutantes. Na reportagem veiculada pela revista ‘Reali-

dade’ em junho de 1969, o mais velho dos irmãos Dias Baptista já é descrito como um rapaz casado, de 

23 anos, que atua profissionalmente como fabricante de instrumentos musicais e amplificadores de som.  

In Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n.39, Jun. 1969, p.134. 
26 Rita: o feitiço dos Mutantes. Intervalo. São Paulo, n. 306, Nov. 1968. p.5. 
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No recorte acima, quando Rita Lee se utiliza do termo subdesenvolvimento atri-

buindo-o à música jovem brasileira ela está, pelo que parece, comparando a produção 

nacional com a música jovem do mundo anglo-saxão. Essa inferência nos é possível 

porque sabemos através de sua recente autobiografia, e também pelas entrevistas que 

concedeu às revistas Realidade e Intervalo, que os maiores ídolos de juventude dos Mu-

tantes eram estadunidenses e ingleses. Na sequência, Rita discorre sobre a necessidade 

de acesso a recursos tecnológicos para que a criação possa extrapolar o óbvio, ou a có-

pia.  

As primeiras guitarras elétricas vieram a existir na América do Norte, ao passo 

que a utilização da distorção na composição de solos se deu a conhecer ao mundo pelos 

dedos hábeis de Jimi Hendrix27. No contexto da reportagem de onde extraímos a cita-

ção, a jovem compositora e vocalista dos Mutantes comparou sua banda aos demais 

artistas do rock’n’roll brasileiro, e defendeu que, no quesito criatividade, os Mutantes 

estariam em vantagem. O motivo da alegada vantagem, segundo Rita, estava no fato de 

que embora não tivessem acesso imediato às inovações tecnológicas em amplificadores 

de som e instrumentos musicais os Mutantes conseguiam contornar a situação aprovei-

tando ruídos de pés arrastados, estalos de dedos, quedas de rotação, etc. Mas não só por 

isso. Há certo tom de orgulho nos dizeres “Vou lhe contar uma coisa: nós Mutantes fa-

bricamos nossos próprios instrumentos28”. Em outras palavras, é de se pensar que a lute-

ria de Cláudio César Dias Baptista não só foi de extrema importância para o desenvol-

vimento da sonoridade Mutante, como também para a construção da autoimagem da 

banda, desde o início. 

Crescendo em meio à empolgação dos dois irmãos mais velhos, Arnaldo e Cláu-

dio, com o rock’n’roll, o mais novo dos Dias Baptista, Sérgio, aprendeu a tocar violão 

autonomamente por volta dos 11 anos de idade. Seu método de aprendizagem consistia 

em colocar discos para rodar na vitrola, diminuir a rotação do prato de 45 para 16 rpm e 

depois escutar muitas vezes, tentando tocar as notas certas29. Ao completar 14 anos, o 

garoto tomou uma decisão bastante séria: abandonar o curso ginasial e se dedicar intei-

ramente à música, atividade que encarou como profissão desde o início. A família não 

concordou com a resolução, porém, não impediu que ele a levasse a cabo. Ao invés dis-
                                                            
27 MERHEB, 2012, p. 134 – 135. 
28 Rita: o feitiço dos Mutantes. Intervalo. São Paulo, n. 306, Nov. 1968. p.5. 
29 CALADO, 1995, p. 39. 
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so, parou de fornecer-lhe qualquer coisa que fosse além de casa e comida. Tacitamente, 

pelo visto, ficou combinado que caso conseguisse se sustentar financeiramente, Sérgio 

prosseguiria como havia decidido. Por esse motivo, ele começou desde muito cedo a dar 

aulas de guitarra e a tocar em diversos conjuntinhos da região da Pompéia, em São Pau-

lo30. 

Rita Lee, a integrante feminina dos Mutantes, fez as primeiras e últimas lições 

de piano aos cinco anos de idade. Nunca mais estudou música de maneira formal. Em 

dezembro de 1962, porém, faltando pouco para completar 15, negociou com o pai a 

troca de um baile de debutantes por uma bateria. Na mesma época, ela se tornou amiga 

de Suely Chagas. Juntas, convidaram outras colegas de escola para formarem um misto 

de time de beisebol e gang feminina chamada Giants. Quando as meninas souberam que 

haveria um concurso para novos conjuntos no programa de Miguel Vaccaro Netto, na 

Rádio Record, trocaram o nome e a finalidade do grupo. As ex-Giants se apresentaram 

como The Teenage Singers cantando Will You Love me Tomorrow?, do quarteto femini-

no estadunidense The Shirelles. Não venceram, mas Rita e Suely levaram a experiência 

a sério e compuseram uma espécie de hino intitulado Here We Come The Teenage Sin-

ger’s – primeira composição de Rita Lee31. 

Em 1964, ano em que a beatlemania atingiu o Brasil, Arnaldo já tinha deixado o 

conjunto The Thunders e ensaiava com The Woonden Faces. Tanto no Thunders, quanto 

no Wooden Faces, o repertório era principalmente formado por covers de twist instru-

mental. Os Beatles, porém, não podiam ser ignorados. As canções lançadas por eles 

arrebatavam multidões e significavam o que havia de mais moderno em termos musi-

cais. O estilo preferido dos jovens estava mudando e passava necessariamente a incluir 

o canto. Reconhecendo isto, Arnaldo quis fazer alterações no repertório e causou uma 

crise tal no grupo que ele acabou se desfazendo.  

Foi em 1964 também, que Rita conheceu os irmãos Dias Baptista. Por ter se 

convertido rapidamente em fã de Paul McCartney, ela havia já trocado a bateria pelo 

contrabaixo – o instrumento de seu ídolo – ao passo que continuava cantando32. E foi o 

canto justamente o mote para uma aproximação entre as garotas do Teenage Singers e 

os garotos Arnaldo e Sérgio. Os dois irmãos, mais o amigo Rafael Vilardi, àquela épo-

ca, tocavam temporariamente em um grupo de twist chamado The Flashs enquanto não 

                                                            
30 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n.39, Jun. 1969, p.134. 
31 CALADO, op. cit., p. 135. 
32 CALADO, 1995, p. 35. 
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conseguiam formar o seu próprio conjunto que comporia o repertório todo com músicas 

cantadas. Depois de conhecerem as meninas em um concurso escolar de bandas, Arnal-

do convidou Rita Lee e Suely para se juntarem a Sérgio, Rafael, outro amigo chamado 

Luiz Pasturra e a ele próprio para, assim, formarem um sexteto ao qual chamaram The 

Six Sided Rocker33. 

Em março de 1965, um pequeno texto veiculado no caderno Ilustrada do jornal 

Folha de São Paulo convocou inscrições para mais uma Jam-Session da Folha. A auto-

ra cujo nome aparecia abaixo da manchete, Lenita Miranda de Figueiredo, explicou que 

o retorno do evento, após uma série ininterrupta de 26 sessões, devia-se ao clamor pú-

blico. E animou os amadores, que tocariam sem cachê, por lembra-los que músicos fa-

mosos tinham consolidado suas carreiras ali34. Dentre os nomes citados encontrava-se o 

de Dick Farney, compositor brasileiro muitas vezes listado como um dos precursores da 

Bossa Nova35. 

O ano de 1965 também foi aquele em que o Six Sided Rocker conheceu seu pri-

meiro empresário. Ainda que de forma bastante prosaica, o fenômeno Beatles esteve 

relacionado ao evento. Os roqueiros esperavam em frente ao Cine Metrópole, em São 

Paulo, pelo início de uma sessão de Os Reis do ié-ié-ié quando se encontraram com To-

ninho Petcov. Frequentador assíduo dos concertos e Jam Sessions promovidos pelo jor-

nal Folha de São Paulo, Toninho tornou-se conhecido pelos realizadores. E seu primei-

ro feito como empresário dos Six Sided Rocker foi justamente negociar-lhes um espaço 

em tais apresentações. Mas para conseguir inserir rock’n’roll à cartela de um evento 

fechado em formas consagradas de música popular, foi preciso improvisar. Rita e Suely 

se apresentaram na companhia de um pianista estudante de medicina chamado Túlio, 

formando um conjunto temporário dedicado ao rhythm & blues e intitulado Túlio Trio. 

Essa foi a deixa para que coubesse na programação outro conjunto que supostamente 

tocava jazz e blues, o Six Sided Jazz36.  

 

                                                            
33 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n.39, Jun. 1969, 134-137. 
34 Jam-Sessions na Folha outra vez. Folha Ilustrada. São Paulo, 28 de Mar. 1965. p. 5. 
35 Em ‘O Século da Canção’ Luiz Tatit menciona Dick Farney e Jonny Alf como aqueles que primeiro 

introduziram o cool-jazz – um subtipo intimista de jazz – na cena musical brasileira. In TATIT, Luiz. O 

Século da Canção. Cotia- SP: Ateliê Editorial, 2004. p. 48. 
36 CALADO, 1995, p. 59. 
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FIG. 5 O’Seis/ Six Sided Jazz sem o baterista Pasturra que se 

atrasou para a sessão de fotos. Sacada da Folha de São Paulo, 

1966.  

In: CALADO, Carlos. A Divina Comédia dos Mutantes. São 

Paulo: Editora 34, 1995. p. 71. 

 

O filme que garotos e garotas do Six Sided Jazz esperavam para ver quando co-

nheceram Toninho Petcov, Os Reis do ié-ié-ié37, foi o primeiro longa-metragem dos 

Beatles, lançado em 06 de julho de 1964. Ele chegou ao Brasil na primeira metade de 

1965, e o título para o mercado brasileiro, por sua vez, aludia ao refrão de uma das mú-

sicas de sua trilha sonora: She Loves You38. O que não faria muito sentido, não fosse a 

segunda parte dessa referência dupla: o fato de o primeiro compacto do quarteto lançado 

por aqui ter servido de influência determinante para a consolidação de um rock’n’roll de 

feições brasileiras, o iê-iê-iê. Enquanto os jovens que viriam a integrar os Mutantes se 

desenvolviam como músicos e ainda, provavelmente, sonhavam com o sucesso, esse 

estilo musical que buscava inspiração na primeira leva de produção dos Beatles se con-

solidava e conseguia amplo espaço na mídia nacional. Façamos, então, uma pequena 

pausa na trajetória que vimos traçando até este ponto e destaquemos algumas questões 

referentes ao iê-iê-iê. 

 

                                                            
37 A Hard Day’s Night no original. 
38 CS. I Want to Hould Your Hand/ She Loves You. 1964. Odeon. Brasil. 
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1.1 O singelo reinado do iê-iê-iê 

 

 

FIG. 6 Paul McCartney, Disck-Jockey na TV. Intervalo. São 
Paulo, n. 64, 29 Mar. a 4   Abr. 1964. p.65. 

 

A apresentação dos Beatles ao público brasileiro aconteceu em 196439, com o 

lançamento de um compacto simples sobre o qual a revista Intervalo noticiou:  

 

 
Inicialmente, atentem para as cabeleiras dos rapazes da foto. Eles são 

os integrantes do conjunto The Beatles, que após estrondoso sucesso 

na Inglaterra foram aos Estados Unidos reafirmá-lo. Agora estão no 

Brasil, através de um compacto simples lançado pela Odeon com as 

músicas: I Want To Hold You Hand e She Loves You. Os rapazes são: 

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon, e o 

disco custa Cr$ 800,0040. 

 

 

 Além de cumprir com o papel de uma propaganda e vender o disco, o pequeno 

texto chamava a atenção para a aparência de Paul, Jonh, Ringo e George. Em O Som da 

Revolução, Rodrigo Merheb destaca que desde seu surgimento, o rock foi “reconhecido 

como a expressão musical da revolução de costumes” 41. Tal revolução, por vezes, che-

gou a ser entendida como prenúncios de um apocalipse, uma ruptura total com padrões 

de comportamento já estabelecidos. Aqui no Brasil, a cabeleira típica da primeira leva 

de discos dos Beatles, decerto, causou fascínio e estranhamento, tornando-se por isso 

                                                            
39 A Beatlemania atingiu o Brasil com certo atraso. Contudo, é necessário que tenhamos em mente que 

estamos tratando de uma época em que grande parte das tecnologias que agora facilitam a comunicação e 

o compartilhamento de informações simplesmente não existia. A Hard Day’s Night, o filme, bem como o 

disco de mesmo nome lançado junto com ele (o terceiro da banda inglesa), já fazia sucesso no hemisfério 

norte enquanto o Brasil começava a conhecer os quatro rapazes de Liverpool. 
40 Disck-Jockey na TV. Intervalo, São Paulo, n. 64, 29 Mar. a 4 Abr. 1964. p. 65. 
41 MEHREB, 2012, p. 9. 



26 
 

assunto recorrente na mídia, mas a poética e a estética musical de suas canções, não 

foram necessariamente percebidas como prenúncio do ‘fim de mundo’.  

Sob a influência do grande impacto causado pelo lançamento dos Beatles, o Bra-

sil viu surgir o iê-iê-iê: um subtipo de rock’n’roll caracterizado por suas feições brasi-

leiras que se tornou definitivamente popular em torno da figura de um líder e apresenta-

dor de programa de televisão. Tal programa era a Jovem Guarda, que começou a ser 

transmitida pela TV Record a partir de 28 de fevereiro de 1965. O líder, por sua vez, era 

Roberto Carlos, cantor que debutou no mercado fonográfico em 1959 com o compacto 

simples João e Maria / Fora do Tom. Neste primeiro registro, porém, o que se ouviu 

foram melodias repetitivas em tom bossanovístico que em nada prediziam as guitarras e 

o estrondoso sucesso das canções que tornariam Roberto Carlos famoso algum tempo 

depois: Splish-Splash42, de 1963, É Proibido Fumar43 e O Calhambeque, de 196444. 

Em número colocado à venda na semana de estreia do programa Jovem Guarda, 

a revista Intervalo dedicou duas de suas páginas a Roberto Carlos, o jovem capixaba de 

23 anos. Vimos um Roberto Carlos que usava terno e gravata borboleta. A cabeleira à la 

Beatles já despontava na cabeça e o assunto não faltou ao texto que comentou o “cari-

nho” com que o rapaz cuidava dos cabelos. Na sequência, os Beatles foram citados co-

mo grande referência musical e Roberto descrito como um jovem comportado que, ape-

sar do penteado e do gosto por rock’n’roll, não fumava, não bebia e trabalhava muito45. 

A revista em questão é uma publicação da Editora Abril especializada em cobrir 

o mundo da televisão brasileira e cujas edições datam de 1963 a 1972. Os textos que 

essa publicação trazia a público eram quase sempre bastante curtos e de uma linguagem 

direta, que apelava para um tom ingênuo, pontuado pelas gírias do momento. Seu pri-

meiro editorial, veiculado em 1963, declarou que o objetivo da revista seria o de “[...] 

tornar-se companheira de milhões de telespectadores46”. Nos meses e anos seguintes, 

Intervalo cumpriu o papel de informar sobre a vida – muito mais do que sobre os proje-

tos e/ou trabalhos já em execução – dos famosos. Em seus números, podemos encontrar 

a programação dos canais de TV existentes na época e o resultado das pesquisas do 

IBOPE sobre os discos mais vendidos da semana. Como havia fartura de programas 

musicais na televisão brasileira da década de 1960, a maior parte dos artistas que povo-

                                                            
42 LP.Splish, Splash. 1963. CBS. Brasil. 
43 LP. É Proibido Fumar. 1964. CBS. Brasil. 
44 LP. O Calhambeque, 1964. CBS. Brasil. 
45 Confissões de Roberto (Calhambeque) Carlos. Intervalo, São Paulo, n. 112, Mar. 1965. p. 14-15. 
46 Intervalo. São Paulo, n.1, 13 a 19 de Jan. 1963. p. 3. 
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ava suas páginas vinha justamente do mundo da música. O nome Roberto Carlos, que 

aparece esporadicamente no início de 1964, tornou-se frequente a partir de outubro da-

quele mesmo ano. Dali por diante, ele foi assunto recorrente em quase todos os números 

da revista semanal. Da mesma forma, não faltaram informações sobre a vida amorosa 

dos demais cantores e cantoras da Jovem Guarda, agrupados em torno da figura do rei. 

Caso, por exemplo, de Jerry Adriani, Wanderleya e Erasmo Carlos. Na sessão dedicada 

às cartas dos leitores, o público da revista Intervalo frequentemente perguntava para 

onde poderia encaminhar correspondência endereçada a seus ídolos ou se os mesmos 

eram casados. A própria publicação, vez por outra, estimulava esse tipo de interesse ao 

comunicar que fulano havia terminado seu namoro com cicrana e que estava, natural-

mente, à procura de uma boa moça com quem pudesse talvez um dia se casar. Ou como 

na resposta que foi dada à Maria Ordália, de Mogi das Cruzes, quando ela perguntou se 

seu ídolo era casado: “Felizmente para todas as suas fãs, Roberto Carlos ainda é solteiro 

e, a julgar pelas suas músicas, muito namorador. Ele mora na Guanabara, em um belís-

simo apartamento47”.  

A intenção de casamento, mais que o acontecimento em si, foi uma “notícia” re-

corrente nas páginas da revista Intervalo. Outro assunto frequente eram as aquisições de 

casas e carros. De vez em quando se noticiava que algum artista estava acomodando a 

família em um “palacete” ou que havia adquirido um Aero Willys.  

 

 

                                                            
47 Intervalo para conversa. Intervalo, São Paulo, n.120, 25 de Jun. - 1 de Mai. 1965. p. 34. 
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FAC SIMILE 1 Calhambeque do Brasa é uma baratinha 1930 totalmente envene-

nada.  Intervalo, São Paulo, n. 195, Out. 1966. p. 12-13.  

 

Em 1966, a edição de número 195 da revista usou, por exemplo, o espaço de du-

as folhas para relatar as compras e reformas dos carros de Roberto Carlos e seu empre-

sário, revelando inclusive os custos. Roberto teria gasto 15 milhões de cruzeiros novos 

para transformar uma baratinha 130 em um carro de motor potente, com direção hidráu-

lica e estofado especial. O empresário do artista, por sua vez, incluía um Aero Willys em 

sua coleção de carros importados.  

Se em 1965, o Roberto Carlos apresentado pela revista Intervalo usava terno e 

gravata borboleta, o Roberto Carlos de 1966 já ostentava uma cabeleira um pouco maior 

e era chamado de o líder da juventude “rebelde” brasileira na matéria principal do se-

gundo número da revista Realidade. A foto de capa dessa edição, de Otto Stupakoff48, 

trazia uma mulher em cuja camiseta se via um busto estampado. No índice, lia-se a ex-

plicação: “O rosto de Roberto Carlos numa blusa: é a força do iê-iê-iê, que já vendeu 

350 mil peças de seus produtos para jovens.49”  

 

 

                                                            
48 Otto Stupakoff (1935 – 2009) foi um dos fotógrafos brasileiros com maior projeção internacional, tra-

balhou principalmente com moda e estudou na Art Center College of Design de Los Angeles de 1953 a 

1955, enquanto era correspondente da revista Manchete. Uma série sua de 43 fotografias foi incorporada 

em 1969 à coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). Informações dispo-

níveis em < http://www.ims.com.br/ims/explore/artista/otto-stupakoff > Acesso 01/08/2017. 
49 Realidade. São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p. 3. 
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FAC SIMILE 2 Capa. Realidade. São Paulo, n. 2, Mai. 1966.  

 

Observemos que a mulher da foto se veste de forma arrojada. As roupas são jus-

tas e sua silhueta está, portanto, à mostra. Ela usa calça jeans e, ao abrir as pernas com 

as mãos na cintura, insinua movimento na imagem estática da fotografia. Ao mesmo 

tempo em que a possibilidade de se ver os contornos do corpo e o movimento conferem 

sensualidade à foto, a vestimenta tem também certo tom masculino. Vemos calças no 

lugar de saia e a camiseta está apertada, é verdade, mas reta.  Bem diferente da mulher 

de salto alto e grandes curvas - mais insinuadas pela cintura marcada do que visíveis de 

fato - representada nessa propaganda do início da década de 1960: 
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FAC SIMILE 3 Publicidade, Lavadora Brastemp. 1961.   

Disponível em <<http://www.propagandashistoricas.com.br 

/2017/04/lavadora-brastemp-1961.html>> Acesso em 

12/07/2017. 

 

A comparação entre a jovem “fã” da capa de revista de 1966 e a senhora do lar 

na propaganda da máquina de lavar de 1961 nos faz entender melhor a “rebelião da ju-

ventude”50 a que o segundo número de Realidade se refere: os mais jovens que se rebe-

lavam o faziam contra modelos de comportamento e também, por que não dizer, pa-

drões estéticos. Porém, o texto sobre o “líder” dessa rebelião se preocupou, dentre ou-

tras coisas, em demonstrar as impressões que pessoas de diferentes faixas etárias e posi-

ções sociais tinham sobre o cantor. Um pastor de igreja Batista, por exemplo, bem como 

uma avó, uma criança de sete anos, a adolescente, a mãe, o pai que é juiz de menores, a 

empregada doméstica. Com exceção de um professor universitário, todos pareciam amar 

Roberto Carlos e, por extensão, o iê-iê-iê. Em meio às vozes, a da professora de um 

colégio que foi citado apenas como “importante” e de “São Paulo” dizia:  

 

 

                                                            
50 Capa. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. 
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A primeira vez que assisti ao programa de Roberto Carlos na televi-

são, fiquei um tanto chocada: os gestos pouco elegantes, os cabelos... 

Mas depois, ouvindo as crianças cantar suas canções, percebi que as 

palavras usadas são bonitas, meigas e não têm nada de pernicioso para 

os jovens. Claro, os cabelos ficariam melhor um pouco mais curtos51.  

 

 

A professora expressa incômodo com a aparência do cantor, mas não considera 

problemático o conteúdo de suas canções. Os primeiros artistas do rock’n’roll  brasilei-

ro que formaram com ele o movimento musical Jovem Guarda não eram necessaria-

mente entendidos pela sociedade como ameaça à família e aos bons costumes. Embora o 

termo rebelde fosse usado frequentemente para adjetivar tanto os artistas como as suas 

hordas de fãs, as canções do ié-ié-ié quase sempre falavam de temas pueris como namo-

ros e carros e a problemática realidade social e política brasileira da época não chegava 

a constituir assunto para as letras. O próprio Roberto Carlos declarou em entrevista à 

Realidade que não se preocupava com o que ele chamou de “problemas dos adultos52”. 

A revista, por sua vez, o descreveu como alguém que “Não sabe quem é o governador 

de Minas Gerais, nem sabe que o Congresso Nacional é formado pela Câmara Federal e 

pelo Senado. Para ele o importante é ‘viver a vida’53”.  

É interessante como a união dos títulos das reportagens em destaque na capa do 

segundo número da revista Realidade nos permite, até certo ponto, perceber o gosto da 

década de 1960.  “Roberto Carlos: a rebelião da juventude”54 é o primeiro deles e o mo-

tivo da capa. O uso do termo ‘rebelião’ torna-se mais relevante se atentarmos para a 

contradição de estar ele titulando um movimento cujo líder é descrito na reportagem 

como um bom moço responsável. Na sequencia temos “Controle de natalidade: tudo 

sobre a pílula55”, “uma história inédita de Jorge Amado56” e “Os russos já sabem como 

viver na Lua57”. Podemos inferir da última dessas pílulas informativas que em maio de 

1966 os russos pareciam estar à frente dos Estados Unidos da América na corrida espa-

cial58. Abrindo a revista para ler, notaremos que o ‘texto exclusivo de Jorge Amado’ era 

um capítulo do romance Dona Flor e seus dois maridos - que ainda não havia sido lan-

                                                            
51Vejam quem chegou de repente. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p.75. 
52 Vejam quem chegou de repente. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p. 81. 
53  Vejam quem chegou de repente. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p. 81. 
54 Capa. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. 
55 Capa. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. 
56 Capa. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. 
57 Capa. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1996 
58 Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p. 52. 
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çado, por sinal59. E, por fim, a maior das reportagens daquele número denunciava que o 

Brasil estava vivenciando um problema de mortalidade e abandono infantil e poderia 

talvez resolvê-lo em grande medida se a Igreja Católica e o Estado entendessem a pílula 

anticoncepcional como método contraceptivo aceitável60.  

Em sua origem, o rock’n’roll está ligado aos excluídos e é a síntese de uma série 

de expressões musicais provenientes do sul dos Estados Unidos, uma região marginali-

zada no contexto daquele país, tanto por questões raciais quanto sociais: é majoritaria-

mente negra e pobre. Assim, quando os pais de família do norte preferiam que seus fi-

lhos não dançassem ao som do rock’n’roll, estavam principalmente rejeitando a partici-

pação de sua prole na expressão cultural de uma parcela da sociedade que já vinha sen-

do discriminada historicamente. Apesar disso, o rebolado de Elvis Presley foi “um ma-

nifesto de liberação sexual sem o filtro de teorias ou palavras de ordem” 61. O público 

majoritariamente feminino que muitas vezes lotou plateias gritando enquanto observava 

a dança solitária do ídolo; jovens casais que dançaram juntos o twist, girando quadris 

em movimentos provocantes, comportavam-se de forma transgressora justamente por 

não respeitar as delimitações historicamente constituídas quanto à maneira ou com 

quem jovens brancos de classe média poderiam se relacionar e/ou expressar sua sexua-

lidade. Afinal, a forma considerada apropriada para brancos não haveria de ser aquela 

desenvolvida e praticada pelos negros pobres do sul. Em princípio, portanto, era em 

ignorar isto que principalmente consistia a rebeldia do rock’n’roll62.  

Saber que o brasileiro Roberto Carlos, o rei do iê-iê-iê, não julgava importante 

estar a par dos “problemas dos adultos63” aos vinte e poucos anos de idade não nos dá 

necessariamente respaldo para montarmos um modelo de jovem roqueiro da década de 

1960 no Brasil, mas levanta a questão: quão subversiva e transgressora a rebeldia do iê-

iê-iê realmente foi?  

Podemos começar a esboçar uma resposta a essa pergunta, embora não seja pos-

sível encontrar a total verdade sobre esse tipo de questão. O livro Verdade Tropical, 

lançado em 1997 por Caetano Veloso, tem a pretensão de ser mais que uma autobiogra-

fia. Nele, o compositor e cantor baiano se ocupou em expressar memórias e opiniões 

pessoais sobre diversos assuntos enquanto tentava explicar o que tinha sido o projeto 

                                                            
59 Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p. 98. 
60 Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p. 16. 
61 MERHEB, 2012, p.18. 
62 MERHEB, 2012, loc. cit. 
63 Vejam quem chegou de repente. Realidade. São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p. 81. 
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tropicalista64.  E, além disso, sendo justamente essa parte que mais nos interessa no 

momento, em certo ponto da explicação Caetano expressa a forma como no final da 

década de 1950 encarou a filiação ao estilo rock’n’roll por parte de alguns de seus co-

nhecidos em Santo Amaro, interior da Bahia:  

 

 
[...] não pareciam representar uma ameaça a – nem mesmo uma revol-

ta íntima contra – essa “vida tacanha”. Pelo contrário, suas atitudes, 

que sugeriam uma tentativa canhestra de ganhar status dentro de uma 

escala de valores já dados e mal interpretados, era, a meus olhos, uma 

nítida marca de conformismo65. 

 

 

Caetano Veloso e aquela professora cuja opinião ficou cristalizada na matéria da 

revista Realidade intitulada “Roberto Carlos: a rebelião da juventude66”, embora tenham 

escolhido temas centrais e posicionamentos distintos para suas observações, comenta-

vam uma mesma impressão: no Brasil, o rock’n’roll não representou – ou não foi visto 

como algo que representasse – perigo para o status quo local. Em verdade, tanto o iê-iê-

iê, quanto o rock’n’roll que se fez no Brasil antes da beatlemania, não tocaram nos as-

suntos nevrálgicos de seu próprio tempo e espaço. Ou seja, não mencionaram questões 

políticas, não falaram ostensivamente sobre sexo e não se referiram à desigualdade so-

cial, a não ser com o objetivo de possibilitar a narrativa de uma história de amor roman-

ticamente proibido. A rebelião que divulgavam aqui, por assim dizer, não atendia às 

questões urgentes do Brasil. Em outras palavras, como sugeriu a reportagem da revista 

Realidade67, os pais de família, os juízes de menores, os pastores evangélicos, os pa-

dres, as avós, as mães e as professoras brasileiras não poderiam encontrar nada que fos-

se “insidioso para as crianças nas letras68”. Também não pareciam se importar em inten-

sidade considerável se o estilo com sua sonoridade e proposta comportamental se apro-

priava da vivência cultural dos excluídos dos Estados Unidos e expressavam quebras de 

padrões comportamentais e estéticos.  

Embora tenhamos que relativizar a ‘rebeldia’ do iê-iê-iê aceitando como viável, 

em certa medida, a opinião de Caetano Veloso, também é certo que alguma transforma-

                                                            
64 Movimento musical brasileiro acontecido em finais da década de 1960, sobre o qual trataremos em 
maiores detalhes algumas páginas à frente. 
65 VELOSO, 1997, p. 24. 
66 Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. 
67 Vejam quem chegou de repente. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p.75. 
68 Vejam quem chegou de repente. Realidade, São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p. 75. 
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ção estava sendo promovida sim pelo movimento Jovem Guarda. Aderindo ao estilo 

musical e comportamental daqueles artistas os jovens brasileiros passavam a agir “den-

tro de uma escala de valores já dados”, é verdade69. Apesar disso, tais atitudes traziam 

consigo também uma pequena dose de transgressão real.  Os cabelos crescidos de Ro-

berto Carlos e a postura libertária de sua fã na capa da revista Realidade, por exemplo, 

vão além dos limites forjados pela geração imediatamente anterior. Tratava-se, porém, 

de uma vivência sem um discurso correspondente que fosse minimamente estruturado. 

Afinal, a exemplo do rebolado de Elvis Presley, a rebeldia iê-iê-iê se deu “sem o filtro 

de teorias ou palavras de ordem70”. Algo de certa forma compatível com a faixa etária 

daquele que costumava ser o público do rock’n’roll em finais da década de 1950, des-

crito por Erich Hobsbawm como adolescente ou subadolescente, tendo entre dez e quin-

ze anos de idade71. 

 

1.2 Do rock’n’roll ao rock e ao tropicalismo 

 

Até aqui procuramos utilizar a expressão rock’n’roll sempre que nos referimos 

ao estilo musical que propiciou tanto o surgimento da Jovem Guarda quanto das bandas 

amadoras onde os irmãos Dias Baptistas começaram suas carreiras72. Fizemos isto con-

cordando com a sugestão de Rodrigo Merheb, em O Som da Revolução, de que foi na 

virada dos anos 1950 até meados dos 1960 que a expressão rock’n’roll começou a dar 

lugar à sua forma abreviada, rock, e que tal mudança tenha relação com uma significati-

va alteração no conteúdo do estilo73.  

É certo que não foi do dia para a noite que as pessoas passaram a designar como 

rock o que um pouco antes haviam chamado rock’n’roll. A boa e velha expressão 

rock’n’roll ainda hoje convive com sua versão reduzida e relativamente jovem, rock, 

sem que o uso corrente de uma ou de outra determine necessariamente um grande fosso 

                                                            
69 VELOSO, 1997, p. 24. 
70 MERHEB, 2012, p. 18. 
71 HOBSBAWM, 2016, p.100. 
72 No conjunto de referências de tais artistas provavelmente encontravam-se, direta ou indiretamente, os 

legítimos representantes do rock’n’roll inicial - Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry e outros. 
73 Essa é a principal defesa do livro de Rodrigo Merheb (2012). Contudo, toda sua explanação se faz a 

respeito do mundo anglo-saxão. Somente na Introdução o autor cita os Mutantes, explicando porque re-

solveu não incluí-los. Em sua forma de ver, os Mutantes não estabeleceram diálogo ou foram influencia-

dos rápido o bastante para que se possa considera-los participantes do fluxo de transformações descritas 

no livro. O trabalho de pesquisa que realizamos, porém, deixou claro que o fato de as irmãs Lee Jones 

terem ascendência estadunidense e falarem e escreverem em inglês deu-lhes possibilidade de um trânsito 

de informações que contraria a percepção de Merheb. 
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de sentido. De fato, o programa de Jair de Taumaturgo intitulado Hoje é dia de rock74, 

por exemplo, passava aos sábados já em 1961, no canal 13, sendo que os artistas que ali 

se apresentavam eram justamente aqueles que mais tarde vieram a constituir o iê-iê-iê, 

estilo que o presente trabalho explicou como sendo um rock’n’roll de feições brasileiras 

inspirado na primeira fase da produção criativa dos Beatles. Contudo, nas falas infor-

mais da atualidade o termo quase sempre utilizado para referir-se à música de temática 

jovem que se faça com uso de guitarra, bateria, baixo e alguma distorção tem sido gene-

ricamente e apenas rock. Bandas nacionais ou internacionais nascidas nas décadas de 

1980 e 90 – tais como Legião Urbana, Titãs, Nirvana, REM, Radiohead, Pato Fu –, ou 

já no século XXI – como Strokes, Little Joy, Arctic Monkeys, Los Hermanos – podem 

aparecer em revistas especializadas, catálogos de festivais e de sites de streming classi-

ficadas como rock ou rock’n’roll. A contrapartida, porém, não é verdadeira. Os roquei-

ros iniciais como Little Richard, Elvis Presley e Bill Haley dificilmente escapam ao 

rótulo rock’n’roll. Entendemos que isto indica que houve sim, em algum momento, uma 

alteração estética/ poética, que se refletiu no surgimento de um novo rótulo. E, conce-

bendo a transformação do conteúdo como real e significativa, deste ponto em diante, 

analisaremos rapidamente a passagem do rok’n’roll ao rock no contexto americano e 

inglês, e como a própria trajetória do conjunto Mutantes a personifica, com ressalvas, 

no contexto brasileiro. 

Se o rock’n’roll nasceu e se desenvolveu nos Estados Unidos da América, o rock 

foi um fenômeno que irradiou de pontos específicos dos dois lados do Atlântico.  

 

 

 

                                                            
74 Programas: Domingo. Intervalo, São Paulo, n. 1, 13 a 19 Jan. 1963. p. 21. 
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FIG. 7  Bob Dylan, músico folk, canta Blowin in the Wind em 

1963, no Newport Folk Festival.  

Disponível em http://www.daysofthecrazy-wild.com/video-bob-

dylan-newport-1963-sings-blowin-wind-north-country-blues/ 

Acesso em 12/07/2017. 

 

 

 

Nos Estados Unidos, o marco é 25 de julho de 1965. O dia em que Bob Dylan 

empunhou uma guitarra no palco do Newport Folk Festival deixando a plateia e os artis-

tas que esperavam sua vez de se apresentar atônitos. Até então o folk vinha sendo um 

estilo resistente às transformações rítmicas e melódicas e o formato pelo qual um texto 

adulto de protesto contra a guerra se propagava pelo país. Newport e seu festival, por 

sua vez, eram o templo sagrado desse estilo. A presença de uma guitarra, mesmo que 

empunhada por Bob Dylan – o jovem que fora apresentado ao público, pelo próprio 

festival, pelo menos dois anos antes, como um símbolo de que a resistência às transfor-

mações havia garantido mais uma geração –, significou uma profanação. A atitude de 

Dylan foi rechaçada por intensa vaia e uma chuva de xingamentos. Contudo, apesar da 

rejeição imediata, o disco foi um sucesso de vendas e a música que passou a produzir 

depois daquele dia tornou-se referência do que poderia vir a ser ‘música jovem’75. 

 

 
FIG. 8 Bob Dylan, cantor de rock, empunha uma guitarra Fender stra-

tocaster no maior evento da música Folk, o Newport Folk Festival, em 

1965.   

Disponível em < http://www.cbc.ca/news/entertainment/ 

bob-dylan-s-plug-in-50-years-ago-is-still-electrifying-1.3144083> 

Acesso em 17/07/2017. 

 

 

                                                            
75 MERHEB, 2012, p. 23. 
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Se a mistura entre o vai e vem ordenado de alturas melódicas do folk e o alto vo-

lume ruidoso da instrumentação elétrica do rock’n’roll já representava por si só uma 

novidade, os teclados abrasadores do arranjo feito para a canção Like a Rolling Stone 

emolduraram inovações ainda maiores. Para além da questão sonora, o grande feito de 

Bob Dylan foi agregar subtextos ao rock’n’roll.  

 

 
Dylan sedimentava a arquitetura simbolista [...] que conferia à letra da 

canção popular uma densidade antes relegada a segundo plano. Mais 

do que cantar, Dylan cuspia as palavras com veemência e veneno, não 

como portador de uma mensagem política explicita, mas abrindo um 

manancial de referências e comentários sobre a ordem social que des-

nudava uma sociedade corrompida em seu núcleo, numa linguagem 

muito mais rica e eclética que panfletária. [...] Para toda uma geração 

de compositores que começava a construir uma carreira naquele mo-

mento, o padrão de qualidade a ser seguido foi estabelecido por Bob 

Dylan nos dois álbuns lançados em 196576.  

 

 

A diferença assim descrita entre o folk e o folk rock estava no fato de que o folk 

era explicitamente político, ao passo que a nova fase dylanesca colocava a mensagem 

política nas entrelinhas. A letra da canção Like a Rolling Stone pode ser encarada como 

um bom exemplo disso. Ela é uma crônica irônica que canta: “Era uma vez, você se 

vestia tão bem/ Em seu auge, você dava esmolas para os mendigos, não é?/ As pessoas 

diziam: Cuidado, boneca! Você está prestes a cair77.” As muitas estrofes seguintes de-

senrolam uma narrativa sobre alguém, uma jovem, que viveu em boa condição social e 

financeira, mas, de repente, viu-se sozinha, sem direção, como uma pedra rolando. O 

refrão a interpela: “Qual é a sensação?78” E a resposta bem que poderia ser ‘Muito boa, 

obrigada!’ já que a conclusão da história nos ensina: “Quando você não tem nada, você 

não tem nada a perder79”. Com estas palavras, Dylan está fazendo pela primeira vez 

com que o rock frequente as mesmas preocupações da geração beat. A personagem que 

“está prestes a cair” da narrativa musical pode ser encarada como uma metáfora para a 

sociedade americana. As convenções sociais são um tecido fino e frágil e Like a Rolling 

Stone é um rasgo no american way of life80. Este rasgo, por sua vez, deixa entrever, co-

                                                            
76 MERHEB, 2012, p. 35. 
77 No original: "Once upon a time, you dressed so fine/ Threw the bums a dime in your prime, didn’t 

you?/ People’d call, say: Beware, doll! You’re boud to fall!". A canção pode ser ouvida no LP Highway 

61 Revisited de Bob Dylan, 1965.  
78 No original: “How does it feel?” 
79 No original: “When you ain’t got no thing you got nothing to lose”. 
80 Expressão que traduzida literalmente seria o equivalente à “modo de vida americano”. Muito utilizada 

durante a guerra fria, servia de contra ponto com o modo de vida soviético. Subentendia-se que qualquer 
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mo os beats fizeram em sua produção literária, que tudo está por um triz. A prosperida-

de e a segurança são ilusórias, a realidade está no submundo que desconsidera os valo-

res materialistas daquela sociedade de fachada81.  

Rodrigo Merheb explica que os subtextos e a ironia fizeram se interessar pelo 

rock um público universitário, mais maduro que o do rock’n’roll. A música jovem e 

rebelde passou, então, a ser notada pela crítica como algo capaz de alcançar status de 

arte. O resultado, a médio prazo, foi que: 

 

 
[...] Apesar dos imitadores e dos diluidores, o curto momento da fusão 

do rock com o folk começou a modificar o entendimento da música 

pop como forma de expressão social e abriu o caminho para outras 

combinações de gêneros que viriam a seguir. [...] O auge do folk rock 

limitou-se basicamente a 1965. Tudo começava a ficar tão complexo e 

multifacetado que as classificações perdiam a validade. Nascia um 

novo gênero, batizado sinteticamente de rock, que abrangia basica-

mente qualquer coisa que tivesse como matriz a música produzida pe-

los Beatles e por Bob Dylan, conforme observaria em 1968 o crítico 

da Rolling Stone Langdon Winner82.  

 

 

A petulância de Bob Dylan em misturar de folck com rock’n’roll parece ter re-

sultado no entendimento de que não deveriam existir limites para a experimentação. 

Assim, as misturas se sucederam e o rock se transformou, ele mesmo, em estilo mutante 

e complexo.  

 

 

                                                                                                                                                                              
indivíduo de posse de sua liberdade pudesse, na sociedade capitalista, através de seu trabalho árduo, me-

lhorar sua qualidade de vida. A melhoria da qualidade de vida, por sua vez, estaria relacionada ao poder 

aquisitivo e ao consumismo. 
81 HUDDLESTON. Diane M. The beat generation: They were a hipsters not beatniks. Western Oregon 

University: Monmouth, Oregon. 2012. Disponível em: < http://digitalcommons.wou.edu/cgi/viewcont 

ent.cgi?article=1004&context=his> Acesso: 12/11/2016. 
82 MERHEB, 2012, p. 47-48. 
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FIG. 9 Beatles em foto divulgação do single She Loves You lançado no 

Reino Unido em agosto de 1963.  

Disponível em << http://www.neatorama.com/2013/07/18/She-Loves-

You-by-The-Beatles/>> Acesso 22/07/2017. 

 

Na Inglaterra, os Beatles foram os agentes da transformação. E ela acontece rá-

pida, mas gradativamente, em dois álbuns: Rubber Soul83, de 1965, e Revolver84, lança-

do no Reino Unido em 05 de agosto de 1966. A mudança ali se apresenta alterando mu-

sical e discursivamente a produção do quarteto. Muitas vezes ela se dá inspirada em 

divagações que lembram ‘viagens’ alucinógenas ocasionadas pelo consumo de LSD. 

Outras vezes ela se apresenta na inserção da temática da meditação, expansão e controle 

da consciência, tal como na canção Tomorrow Never Knows85 que começa com o verso 

“Desligue sua mente, relaxe e flutue pela correnteza86” e também é espaço para a intro-

dução de cítaras e elementos orientais nos arranjos de rock. O interessante é que se a 

Jovem Guarda e seu iê-iê-iê se inspiram na primeira fase de produção dos Beatles, os 

Mutantes estão muito mais ligados a essa segunda fase, chamada lisérgica.  

 

 

 
FIG. 10 Beatles em foto divulgação do disco Revolver, lançado no Reino 

Unido em agosto de 1966.  

http://fotos.estadao.com.br/galerias/cultura,revolver-disco-divisor-de-

aguas-na-carreira-dos-beatles-completa-50-anos,25735/ Acesso: 

22/07/2017. 

 

Se nos Estados Unidos da América Bob Dylan ao realizar o encontro do folk 

com o rock’n’roll introduziu nele também subtextos com preocupações políticas e soci-

                                                            
83 LP. Rubber Soul. 1966. Odeon. Brasil 
84 LP. Revolver. 1966. Odeon. Brasil. 
85 LP. Revolver. 1966. Odeon. Brasil. 
86 No original: “Turn off your mind, relax and float down stream”. A canção pode ser ouvida no LP. Re-

volver. 1966. Odeon. Brasil. 
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ais, e se no Reino Unido os Beatles incluíram temas como a expansão da consciência e 

“viagens” alucinógenas nas letras da música que já vinham fazendo e disso nasceu o 

rock, defenderemos a partir desse ponto que o encontro do trio Arnaldo, Sérgio e Rita 

Lee com os baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso no contexto do tropicalismo teve 

significado semelhante para a música brasileira. 

 Na biografia que produziu, intitulada A Divina Comédia dos Mutantes, o jorna-

lista brasileiro Carlos Calado87 observa que no princípio – em todos os conjuntos de que 

participaram Arnaldo Baptista, Sergio Dias e Rita Lee, antes dos Mutantes, e mesmo 

depois de se reunirem sob este nome –, as referências musicais dos garotos foram, so-

bretudo, estrangeiras. Trata-se, porém, de um mundo em que a tecnologia de comunica-

ção havia alcançado patamares antes impensáveis. A televisão e o rádio já compunham 

a realidade diária de milhares de famílias. Mas não podemos imaginar, ao mesmo tem-

po, que um brasileiro médio estivesse completamente informado sobre os últimos lan-

çamentos em música popular dos Estados Unidos da América ou da Inglaterra. O filme 

Os Reis do iê-iê-iê, por exemplo, foi lançado no Brasil no ano seguinte àquele em que 

se transformara em fenômeno da indústria cultural na Inglaterra e nos Estados Unidos. 

Como vimos, quando a revista Intervalo anunciou o lançamento de um compacto sim-

ples e apresentou os Beatles ao público brasileiro, comentou que já faziam um sucesso 

estrondoso nos Estados Unidos. Se, em nosso tempo, uma banda de rock amadora qual-

quer, formada por adolescentes que ainda nem saíram da escola, pode estar a par do som 

que é produzido por alemães, americanos, ingleses, japoneses e quantas nacionalidades 

a interessarem, a ferramenta que possibilita isto é a internet. Algo ainda muito distante 

na década de 1960. Apesar disso, a autobiografia de Rita Lee88 nos dá pistas de uma 

vivência que, muito provavelmente, não estava disponível para os artistas que fundaram 

o estilo iê-iê-iê.  

Filhas de um estadunidense, as garotas Lee mantiveram desde muito novas con-

tato, através de cartas, com parentes nos Estados Unidos da América. Algo que tornou 

possível que fizessem parte, por exemplo, de um fã clube chamado As Viúvas de James 

Dean. Também, o simples fato de falarem inglês possibilitou que conhecessem pessoas 

que fizeram a ponte entre a futura roqueira brasileira e o que havia de mais novo na mú-

sica pop internacional, como quando o namorado inglês da irmã mais velha de Rita pre-

                                                            
87 CALADO, 1095, p.31-64. 
88 LEE, 2016. 
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senteou as cunhadas com o primeiro single dos Beatles89.  Em dia com as influências e 

conscientes da capacidade de superarem as defasagens tecnológicas fosse pela criativi-

dade, fosse através da luteria de Cláudio César, Rita Lee e os irmãos Baptista podiam 

sentir que estavam introduzidos num contexto criativo internacional e assim, estabelece-

rem um diálogo musical com seus ídolos. O rock sem o roll dos Mutantes foi, prova-

velmente, não uma cópia, mas um fenômeno simultâneo engajado e inspirado nas trans-

formações que estavam ocorrendo na cena musical americana e inglesa. 

Antes que os Mutantes fossem os Mutantes, porém, o Six Sided Rocker havia 

trocado de empresário. Ao invés de Toninho Petcov, quem se colocava a frente da ban-

da agora era Asdrúbal Galvão, ou simplesmente Bah. Eles também mudaram de nome e 

passaram a se chamar O’Seis (trocadilho com a ideia de sexteto e a contração do pro-

nome de tratamento ‘vocês’ conforme pronunciada com sotaque caipira) e gravado um 

compacto. O resultado do trabalho em estúdio, porém, não agradou a nenhum dos inte-

grantes e ao invés de fortalecer a união acabou arrefecendo a empolgação inicial do 

grupo90.   

Com a desistência dos demais integrantes, uma vez depurado a Arnaldo, Sérgio 

e Rita, O’Seis foi rebatizado com o nome Os Bruxos pelo novo empresário que conse-

guiu negociar uma aparição no programa Jovem Guarda, de Roberto Carlos. Os garotos, 

porém, achavam a maior parte dos cantores e conjuntos de iê-iê-iê velha e ultrapassada. 

Talvez por isso, durante o ensaio, Arnaldo e Sérgio tenham exigido algo bastante dife-

rente do padrão visual do programa: queriam que seus amplificadores ficassem no pal-

co, à vista, como já acontecia nos shows de rock americanos. A produção não aceitou e 

o trio decidiu que não participaria da gravação91.  

Passado algum tempo, Bah encontrou outra oportunidade para seus empresaria-

dos. Tocar no programa que estava por estrear e que seria apresentado por Ronnie Von 

durante o ano de 1966. A atração televisiva estava sendo pensada para atingir o público 

infantil e adolescente, e se Roberto Carlos já era o rei da juventude, caberia a Ronnie 

Von, jovem louro de grandes olhos verdes, o título de príncipe. Para a estreia, os Mutan-

tes ensaiaram a Marcha Turca, de Mozart, e a tocaram em ritmo de rock’n’roll. O nome 

Mutantes surgiu especificamente para ser usado no programa. E foi Ronnie Von quem 

rebatizou o trio, inspirado pela leitura que ainda estava em andamento de um livro de 

                                                            
89 LEE, 2016 p.48-57. 
90 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n. 39, Jun. 1969. p. 135. 
91 LEE, 2016, p. 65. 
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ficção científica, chamado O Império dos Mutantes, do francês Stefan Wul e cuja pri-

meira edição datava de 195892. 

Ao todo, foram seis apresentações n’O Pequeno Mundo de Ronnie Von. Um dia, 

contudo, o diretor do programa insistiu para que tocassem valsinhas e que acompanhas-

sem o cantor Altemar Dutra em sua apresentação, missão que foi prontamente recusada 

pelo grupo. Uma vez excluídos do elenco do programa, os Mutantes foram parar em 

outra atração: O Quadrado e o Redondo de Caetano Zama. E ali estiveram tocando mú-

sicas em inglês até serem convidados a se apresentarem com Gilberto Gil no Festival de 

Música Popular Brasileira da Record de 1967, executando o arranjo elaborado por Ro-

gério Duprat para a canção Domingo no Parque93. 

Se o ano de 1967 foi marcante para os Mutantes, foi também no mínimo bastante 

agitado para a música popular brasileira de uma forma geral. Em julho, Gilberto Gil 

encontrou-se em situação desconfortável. Tendo se tornado conhecido do grande públi-

co graças à gravação de sua canção Louvação por Elis Regina, sentiu-se impelido a par-

ticipar do movimento em defesa da música popular brasileira liderado pela cantora.  

Acabou ficando na linha de frente de uma passeata cujo alvo era a introdução de ele-

mentos estrangeiros “alienantes” na tradicional música popular brasileira – ou seja, con-

tra a guitarra elétrica – ao mesmo tempo em que planejava sua apresentação de Domin-

go no Parque no III Festival da Record ao lado dos Mutantes94.  

 

 
FIG. 11 Marcha contra a guitarra elétrica. Frente Ampla da Música Popular 

Brasileira, 1967. 

                                                            
92 LEE,2016,  loc. cit. 
93 LEE, 2016, loc. cit.  
94 VELOSO, 1997, p.156 – 176. 
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Disponível em http://www.revistaforum.com.br/2017/07/15/os-50-anos-da-

marcha-contra-guitarra-eletrica/ Acesso: 22/07/2017 

 

Em dezembro de 1968, a revista Realidade de número 3 definiu o movimento 

em defesa da MPB como uma ação desesperada dos artistas da música popular tradicio-

nal contra a Jovem Guarda95. O mesmo número da revista, doze páginas à frente, em 

sessão dedicada a perfis de celebridades, dava voz a Caetano Veloso que comentava 

sarcasticamente sobre a chamada “tradicional música popular brasileira”: 

 

 
O pessoal que comprava os discos dos Beatles e dançava Roberto Car-

los na boate, por uma crise de consciência, pensando estar traindo a 

Pátria, resolveu retroceder todo o caminho percorrido pela Bossa No-

va. Diziam que bom mesmo e autêntico era o “sambão”. No duro 

mesmo, ninguém mais tinha certeza de nada96.  

 

 

Logo depois de afirmar que aqueles que se levantaram em protesto contra a gui-

tarra e as influências estrangeiras na música brasileira estavam retrocedendo “todo o 

caminho percorrido pela Bossa Nova97”, Caetano ressaltava o fato de que a música bra-

sileira era formada justamente disso, influências externas e misturas das mais diversas. 

A Bossa Nova, feita da diluição do samba em acordes jazzísticos não constituía exceção, 

mas a regra, e fora, segundo definição do próprio Caetano, até então o primeiro produto 

musical brasileiro bem acabado o bastante para conseguir sucesso no exterior. No livro 

Verdade Tropical 98, décadas depois, essa contemporização se fez mais clara e prolixa. 

Nele o autor aponta, por exemplo, a influência do bolero, um ritmo cubano, no suposto 

brasileiríssimo samba canção.  Acontece que, enquanto os defensores da dita tradicional 

música popular brasileira se organizavam e lançavam palavras de ordem contra a Jovem 

Guarda, o Tropicalismo se constituía. E Caetano Veloso, um de seus idealizadores e 

maiores comentadores, o entendia como sendo uma 

 

 
“[...] tentativa de superar nosso subdesenvolvimento partindo exata-

mente do elemento “cafona” da nossa cultura fundindo ao que houves-

se de mais avançado industrialmente, como as guitarras e as roupas de 

                                                            
95 O tropicalismo é nosso, viu? Realidade, São Paulo, n.33, dez. 1968 . p. 197. 
96 Acontece que ele é baiano. Realidade, São Paulo, n.33, dez. 1968  p. 193. 
97 Acontece que ele é baiano. Realidade, São Paulo, n.33, dez. 1968  p. 193. 
98 VELOSO, 1997. 



44 
 

plástico. Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vi-

vo99”. 

 

 

Em outras palavras, Caetano frisava que o tropicalismo abriria as portas da mú-

sica brasileira não só para as influências estrangeiras como as guitarras do rock’n’roll, 

mas também para elementos da nossa própria cultura que vinham sendo rechaçados pela 

elite de nossa música popular. Diferentemente dos limites estabelecidos pelos puristas 

que marcharam em protesto contra a guitarra elétrica, os tropicalistas estendiam a “mú-

sica popular brasileira” para além da classe média urbana e se apropriavam de regiona-

lismos tanto quanto de estrangeirismos. O Brasil como parte integrante de um mundo 

maior: era essa a negativa do subdesenvolvimento a que Caetano se referia? Ou seria 

negar-se a entender o Brasil e nossa produção cultural como subalterna à produção cul-

tural dos países industrializados? 

 O próprio Caetano certa vez definiu o que havia em comum entre os integrantes 

do movimento tropicalista como sendo uma vontade e uma sensação de responsabilida-

de de comentar o que estava acontecendo no mundo e, sobretudo, no Brasil. No livro 

Verdade Tropical100, lembrando uma discussão quase ocorrida com Augusto Boal cujo 

tema teria sido o espetáculo denominado Rosa de Ouro – que revelou o jovem Paulinho 

da Viola e a já idosa Clementina de Jesus – Caetano Veloso lançou luz sobre o desliga-

mento entre os Tropicalistas e os artistas engajados de esquerda que os taxaram como 

alienados. O motivo da ruptura faz nos entender o que exatamente seria o “subdesen-

volvimento” o qual os tropicalistas negavam. 

 

 
[...] E também que o nacionalismo dos intelectuais de esquerda, sendo 

uma mera reação ao imperialismo norte-americano, pouco ou nada ti-

nha a ver com gostar das coisas do Brasil ou – o que mais me interes-

sava – com propor, a partir do nosso jeito próprio, soluções originais 

para os problemas do homem e do mundo101.  

 

 

Os tropicalistas, segundo o que Caetano Veloso nos conta na citação acima, ne-

gavam-se a pensar na produção artística brasileira simplesmente em termos comparati-

vos, ainda que de forma combativa. Negar o subdesenvolvimento, então, equivaleria a 

entender-se capaz de propor soluções originais. Por sua vez, a ideia de ‘desenvolvimen-

                                                            
99 VELOSO, op. cit., p. 196. 
100 VELOSO, op. cit., p. 87. 
101 VELOSO, 1997, p. 87. 
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to’ como possibilidade de ‘originalidade’ é bastante coerente às falas de Rita Lee à re-

vista Intervalo, em novembro de 1968. Na ocasião, a mutante acusou a Jovem Guarda e 

“a música jovem” brasileira de serem subdesenvolvidas por realizarem meras cópias do 

que era feito no exterior102. Os Mutantes, porém, estariam livres da pecha porque, na 

falta de tecnologia, aproveitavam “[...] tudo para criar novos sons: o ruído de pés arras-

tados, o estalo dos dedos, queda de rotação, fita de gravador ao contrário, tudo.” 103 Ou 

seja, arriscavam-se livremente em soluções originais e, além do mais, contavam com o 

luteria de Cláudio César Dias Baptista.  

 O gostar das coisas do Brasil, a que Caetano se referiu já em 1997, por sua vez, 

em tempos de tropicalismo provavelmente incluía reconhecer o valor artístico de músi-

cos que encontraram soluções originais para o isolamento econômico, cultural e geográ-

fico. Roberto Carlos, citado como exceção por Rita Lee na crítica negativa desferida 

contra a Jovem Guarda104, era respeitado e apreciado pelos tropicalistas por utilizar-se 

das referências estrangeiras com criatividade. Prova desse respeito é o registro da can-

ção Baby, de Caetano Veloso, gravada na voz de Gal Costa e incluída no álbum mani-

festo do tropicalismo105. Tanto a letra quanto o arranjo fazem alusão explícita ao então 

autor e cantor de iê-iê-iê. No momento em que a voz de Gal canta o verso “ouvir aquela 

canção do Roberto106”, Rogério Duprat faz soar acordes de Nossa canção107, uma com-

posição romântica de Luiz Airão gravada por Roberto Carlos e lançada em 1966 no LP 

homônimo ao ídolo. Eis a demonstração de uma postura diametralmente oposta à da-

queles que haviam marchado contra a guitarra elétrica, ou seja, contra o iê-iê-iê, e que 

entendiam as canções da Jovem Guarda, e o rock’n’roll de uma forma geral, como sim-

ples instrumentos de alienação das massas.  

Outro momento de valorização de artistas tidos como cafonas pelos tropicalistas 

aconteceu um ano mais tarde, em 1969, com a participação de Zé do Rancho, Mariazi-

nha e Zezinha em uma gravação como convidados especiais dos Mutantes. A canção é 

2001, composta por Rita Lee e Tom Zé, inscrita como concorrente no IV Festival de 

Música da TV Record e incluída no álbum Mutantes. Na mesma entrevista de Rita à 

revista Intervalo que temos citado nos parágrafos anteriores, podemos ler comentários 

da mutante que definem a composição como uma canção “caipira espacial” serem 

                                                            
102 Rita: o feitiço dos Mutantes. Intervalo. São Paulo, n. 306, Nov. 1968. p. 5. 
103 Rita: o feitiço dos Mutantes. Intervalo, São Paulo, n. 306, Nov. 1968. p. 5. 
104 Rita: o feitiço dos Mutantes. Intervalo, São Paulo, n. 306, Nov. 1968. p. 5. 
105 LP. Tropicália ou Panis et Circensis. 1968. Philips. Brasil.  
106 LP. Tropicália ou Panis et Circensis. 1968. Philips. Brasil.  
107 LP. Roberto Carlos. CBS. 1966. Brasil. 
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emendados pela seguinte declaração: “os Mutantes fazem música sob dois tipos de in-

fluência: os Beatles e Mamas and Papas, na harmonia e na vocalização. Na melodia, a 

influência é dos clássicos. [...] Mas veja uma coisa: todas essas influências são melhora-

das pela música típica brasileira, que é muito forte e bela.” 108 A fala de Rita Lee não 

estabelecia hierarquização entre Bah, Beatles, Mamas and Papas e a “música típica bra-

sileira” que em 2001109 estava representada pelo trio caipira Zé do Rancho, Mariazinha 

e Zezinha. Antes de tudo isso, porém, a própria presença dos Mutantes como parte cons-

tituinte do movimento tropicalista já era a assunção da postura de valorização das ex-

pressões artísticas e, sobretudo, musicais que até então vinham sendo rejeitadas pelo 

bom gosto da elite da música popular brasileira da época.  

Com a intensão de construir a sonoridade Tropicalista gostando das coisas do 

Brasil, fundindo a elas o que houvesse de mais avançado industrialmente e sem negar 

nenhuma vivência cultural, Caetano e Gil agregaram os Mutantes ao movimento tropi-

calista. Dessa forma, Arnaldo Baptista, Sergio Dias e Rita Lee acabaram protagonizan-

do o encontro das guitarras elétricas com a música popular brasileira – considerando-se 

tanto a apresentação em que acompanharam Gilberto Gil na execução do arranjo pensa-

do pelo maestro Rogério Duprat para Domingo no Parque110, em 1967, quanto a polê-

mica É Proibido Proibir111, de Caetano Veloso, no festival de 1968, como o momento 

chave desse encontro. Com os ânimos do público acirrados pela interpretação difundida 

da guitarra como um elemento estrangeiro alienante que estava invadindo a tradição 

musical brasileira, o evento de 1967 em que Gilberto Gil aparecia junto aos Mutantes no 

palco de um festival que se denominava “de Música Popular Brasileira” causou uma 

comoção comparável àquela provocada por Bob Dylan no Festival de Newport de 1965, 

nos Estados Unidos.  

Um ano mais tarde, desafiadoramente, Caetano se expressava sobre o ocorrido 

na revista Realidade em dezembro de 1968:  

 

 
Apesar de tudo, cantei com os Beat Boys Alegria, Alegria e fui classi-

ficado em quarto lugar. Gil cantou Domingo no Parque com os Mu-

tantes e ganhou o segundo. Rogério Duprat foi considerado o melhor 

arranjador do Festival. Foi a gloria, mora112.  

 

                                                            
108 Rita: o feitiço dos Mutantes. Intervalo, São Paulo, n. 306, Nov. 1968. p.4. 
109 LP. Mutantes. Polydor. 1969. Brasil. 
110 O tropicalismo é nosso, viu? Realidade. São Paulo, n.33, dez. 1968 . p. 197. 
111 O tropicalismo é nosso, viu? Realidade. São Paulo, n.33, dez. 1968 . p. 197. 
112 O tropicalismo é nosso, viu? Realidade. São Paulo, n.33, dez. 1968 . p. 197.. 
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Apesar de o primeiro lugar ter ficado com Ponteio de Edu Lobo, Domingo no 

Parque e Alegria, Alegria foram os fatos mais comentados da III Edição do Festival de 

Música Popular Brasileira. Para a música brasileira, aquele evento significou o início 

de uma transformação que consideramos análoga à efetuada por Bob Dylan nos Estados 

Unidos e pelos Beatles na Inglaterra. Os Mutantes, porém, desempenharam papel pecu-

liar nessa história. Em 1968 gravaram seu primeiro álbum batizado com o nome da ban-

da.113 Produziram um som inovador para a época e escolheram para abrir o repertório 

uma canção de Caetano Veloso, já incluída no álbum manifesto do tropicalismo, Panis 

Et Circencis. Depois dela, ouvia-se a composição de Jorge Bem intitulada Minha Meni-

na, com participação do próprio no violão gravado em estúdio. Em seguida, duas músi-

cas compostas pelos Mutantes. E, então, outra contribuição de Caetano Veloso que tam-

bém tinha estado no LP Tropicália, Baby114.  

De início, as composições dos integrantes do trio mutante não se sobressaíram e 

o grupo seguiu a carreira de forma paralela ao envolvimento com os tropicalistas por 

mais um tempo. Assim, além de ganharem visibilidade, Rita, Arnaldo e Sérgio foram 

consolidando a aprendizagem com os baianos quanto a compor em português e a inserir 

em suas letras e performances assuntos até então alheios ao rock'n'roll brasileiro. O 

amadurecimento se fez notar, porém, já no segundo disco, gravado e lançado em 

1969115, no qual quase todas as canções foram compostas pelos próprios integrantes da 

banda.  

Quanto à trajetória que Rodrigo Merheb116 descreveu como a transformação do 

rock’n’roll em rock podemos dizer que o encontro das guitarras dos Mutantes com a 

temática tropicalista seria um acontecimento análogo ao encontro do folk com o 

rock’n’roll promovido por Bob Dylan. Ele transformou tanto os baianos, mais ligados à 

musicalidade brasileira propriamente dita, quanto os Mutantes e seu som até então vol-

tado apenas para o que havia de mais moderno sendo produzido em música jovem no 

exterior. Da mesma forma que as guitarras adentraram a música brasileira através da 

porta tropicalista, temáticas mais complexas e polêmicas passaram a compor a paleta de 

assuntos passíveis de serem abordados pelo rock brasileiro. Letras e arranjos de canções 

                                                            
113 O álbum Os Mutantes foi reeditado em CD em 1992 e 2006 pela gravadora Polydor. Depois foi tam-

bém lançado nos EUA pela Omplatten Records e em 2006 pela Universal Records. 
114 LP. Tropicália ou Panis et Circensis. 1968. Philips. Brasil. 
115 LP. Mutantes. 1969. Polydor. Brasil. 
116 MERHEB, 2012. 
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como Meu Refrigerador Não Funciona117, Panis Et Circencis118 e Caminhante Notur-

no119 trataram de “assuntos de adultos” negligenciados pelos compositores da Jovem 

Guarda. Contudo, não explicitamente, mas como subtextos. 

Retomando a capa do segundo número da revista Realidade lembremo-nos que 

as chamadas para as reportagens diziam respeito à família, por abordar o então tabu 

moral que represava a divulgação e o uso da “pílula anticoncepcional” no controle de 

natalidade; destacavam a rebelião da juventude contra os costumes e padrões estéticos 

de gerações anteriores; falavam a respeito de sexualidade e da diversidade de suas mani-

festações através da literatura de Jorge Amado em Dona Flor e Seus Dois Maridos, e, 

por que não, tentavam também entender em que pé estava a corrida espacial disputada 

entre as potências Estados Unidos da América e Rússia120 Enquanto isso o iê-iê-iê can-

tava a compra de carros, a conquista de garotas, casamentos e lindas histórias de amor 

proibido. Diferentemente, os Mutantes trouxeram as questões urgentes da época para 

dentro de suas canções. Panis et circencis, conforme veremos no próximo capítulo, poe-

tiza o ‘poder jovem’ negando valores tidos como ultrapassados, Caminhante Noturno 

narra em tons cinematográficos uma andança noturna e as sensações do caminhante, 

que inclusive podem ser sensuais ou mesmo sexuais, e Meu Refrigerador Não Funcio-

na, por sua vez, destaca questionamentos quanto a família, instituição que setores con-

servadores da sociedade brasileira consideravam ser “o mais importante suporte do Es-

tado”121 ao mesmo tempo que debocha, com a jocosidade da interpretação, do próprio 

rock.  

Das três canções que citamos, Panis Et Circencis e Caminhante Noturno serão 

tratadas com maior zelo nos capítulos posteriores. Por hora, prestemos então atenção à 

Meu Refrigerador Não Funciona.122 O arranjo a sustenta com sons de teclados e guitar-

ras que servem de fundo para Rita Lee cantar uma letra provocante, em inglês, chaman-

do alguém para o sexo com a repetição de frases muito comuns em canções românticas 

americanas (I feel good, Don’t wanna be alone, etc). Ao fim da primeira parte, a letra da 

canção não deixa espaço para que o ouvinte imagine que os chamados tenham sido 

atendidos e o ato consumado. Pela forma jocosa com que as frases foram cantadas, há 

um forte ar de deboche às influências culturais estrangeiras alienantes, criticadas pela 

                                                            
117 LP. A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. 1970. Polydor. Brasil 
118 LP. Tropicália ou Panis et Circencis. 1968. Philips. Brasil. 
119 LP. Mutantes. 1969. Polydor. Brasil. 
120 LP. Tropicália ou Panis et Circensis. 1968. Philips. Brasil 
121 MALUF, MOTT, In SEVCENKO, 1998. 
122 LP. A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. 1970. Polydor. Brasil. 
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elite da música popular brasileira.  Note-se que foi a voz feminina que chamou para o 

sexo. Na parte final, a negativa será masculina, cheia de pausas sobressaltadas e ambí-

guas. Arnaldo Batista repetindo dramaticamente, em português, a frase título da canção 

“meu refrigerador não funciona”123, sugere que, por algum motivo não especificado, 

negou-se a atender aos chamados da mulher, mas procura agora um refrigério, e daí vem 

a comicidade final: seu “refrigerador não funciona124”. 

Tem-se uma sátira da relação homem mulher, com os papéis tradicionais inver-

tidos. Na canção, ao contrário do que aconteceria na família tradicional125, é a mulher 

quem chama para o sexo, e é o homem que se nega à realização do próprio desejo. De-

bocha-se, com a jocosidade da interpretação, das canções americanas com suas frases 

diretas e sua interpretação sensual. Inverte-se e flexibiliza-se as funções sexuais tradici-

onais feminino/masculino e, do inusitado, surge a comicidade. Mas surge também um 

novo valor, um novo sentido. A família, tida como célula de sustentação do Estado, está 

sucumbindo às vagas modernizantes.126 Pela introdução do subtexto à canção 

rock’n’roll no cenário brasileiro os Mutantes podem ser apontados como o elo entre um 

estilo ingênuo e sua versão mais adulta, o rock.  

  

1.3 Elétricos e tropicalistas 

 

O trio formado por Arnaldo Dias Baptista, Sérgio Dias Baptista e Rita Lee Jones 

não nasceu Mutante. Essa é uma afirmação que soa óbvia a princípio, porém, a fim de 

compreendermos as condições que foram necessárias para que um grupo como os Mu-

tantes pudesse surgir no Brasil, tivemos que desenvolver uma narrativa histórica que 

tentasse canalizar a maior quantidade de influências e simultaneidades de que éramos 

capazes. Assim sendo, antes de passarmos ao próximo capítulo, tentemos resumir os 

pontos principais desse que se encerra. 

Os estudos de música que Arnaldo Baptista teve com sua mãe pianista profissio-

nal, a convivência de Sérgio Dias com os irmãos mais velhos e com os amigos deles já 

                                                            
123 LP. A Divina Comédia ou Ando Meio desligado. 1970. Polydor. Brasil. 
124 LP. A Divina Comédia ou Ando Meio desligado. 1970. Polydor. Brasil. 
125 “Na maioria dos idiomas conhecidos, ESPOSA é nos dicionários sinônimo de MULHER para designar 

aquela que, na espécie humana, gera crianças no momento em que se une a um homem. Os dois conceitos 

conservam a mesma conotação hierárquica de dependência e de servidão com relação ao homem, ao ma-

rido.” In. PRADO, Danda. Ser Esposa: a mais antiga profissão. São Paulo: Brasiliense, 1979. A ideia de 

família tradicional subentende a hierarquização, portanto, dos papeis familiares cabendo ao homem a 

chefia inclusive no que diz respeito às funções sexuais. 
126 MALUF; MOTT. In: SEVCENKO. p. 372. 
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iniciados no mundo do rock’n’roll, bem como a idolatria que Rita Lee e suas irmãs nu-

triram para com os Beatles e James Dean na infância contribuíram para tornar aqueles 

três indivíduos em formação receptivos às transformações estéticas e comportamentais 

propostas pelo estilo musical, mas isto por si só não teria transformado o trio de jovens 

de classe média da cidade de São Paulo nos protagonistas da passagem de um 

rock’n’roll ingênuo para um rock repleto de subtextos. Para que Arnaldo, Sérgio e Rita 

viessem a se unir sob o signo de uma banda que se entendia capaz de estabelecer diálo-

go criativo com seus ídolos estrangeiros consideramos que três fatores específicos te-

nham sido imprescindíveis: em primeiro lugar, a facilidade de acesso a informações 

sobre música jovem inglesa e norte-americana que a ascendência estadunidense das 

irmãs Lee Jones conferiu à banda de rock de uma delas; em segundo lugar, os conheci-

mentos de marcenaria e física que os irmãos mais velhos da família Baptista adquiriram 

quando se interessaram por astronomia e aeromodelagem na infância, algo que possibi-

litou que o mais velho deles, Cláudio César, construísse guitarras, amplificadores de 

som e outros aparelhos eletrônicos que foram usados na produção musical dos mais 

novos127; Estas duas condições foram importantíssimas para que a sonoridade mutante 

ultrapassasse o status de cópia e conquistasse a grandiosidade criativa que lhe é caracte-

rística, indo além do iê-iê-iê e da Jovem Guarda no que diz respeito à construção de 

uma sonoridade própria. Contudo, o terceiro e principal fator que fez com que estes três 

músicos se tornassem os Mutantes é necessariamente responsável pelo desenvolvimento 

de uma poética que inseriu temas até então negligenciados pelo iê-iê-iê. Referimo-nos 

ao encontro com os baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso, bem como com os demais 

membros do grupo ao qual se convencionou chamar tropicalistas. O tropicalismo foi, 

então, responsável pela introdução de subtextos no rock’n’roll brasileiro.  

Respondendo às críticas depois do Festival de 1967 da TV Record, no qual se 

apresentou acompanhado de uma banda argentina chamada Beat Boys, Caetano Veloso 

declarou que se negava a folclorizar o subdesenvolvimento brasileiro a fim de "Com-

pensar as dificuldades técnicas." 128 O trabalho biográfico A Divina Comédia dos Mu-

tantes, escrito por Carlos Calado 129, destaca que instrumentos eletrificados representa-

ram o sonho de consumo dos aspirantes a roqueiros no Brasil no início dos anos 1960. 

Não era fácil, nem barato, adquirir instrumentos musicais que produzissem uma sonori-

                                                            
127 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n° 39, Jun. 1969. p.137. 
128 DUNN, 2009, p. 91. 
129 CALADO, 1995. 
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dade pelo menos mais ou menos equivalente à dos ídolos do rock’n’roll americanos e 

ingleses da época. Um dos aspectos relativos às dificuldades técnicas a que Caetano se 

referia, e que pretendia superar, podem ser creditados às distâncias tanto econômica 

quanto geográfica do Brasil em relação aos Estados Unidos da América. E podemos 

entender que uma das formas pela qual tal distância se manifestava era justamente quan-

to à tecnologia de instrumentos musicais, muito mais avançada nos Estados Unidos do 

que no Brasil. Rita Lee já entendia, em 1968, que a necessidade de superação das defi-

ciências tecnológicas lançou seu grupo à experimentação. 130 Se por um lado o tropica-

lismo foi fundamental para que os Mutantes se transformassem no fenômeno criativo 

que eles foram, por outro, os tropicalistas também dependeram da desenvoltura do trio 

com a linguagem rock’n’roll e da criatividade daqueles três jovens paulistas para supe-

rar as dificuldades técnicas envolvidas em produzir rock no Brasil da década de 1960.  

Antes de conhecerem os baianos e comporem com eles o movimento Tropicalis-

ta, os Mutantes cantavam, sobretudo, em inglês e faziam covers de canções estaduni-

denses e inglesas. Além da aprendizagem sobre “gostar das coisas do Brasil”, o Tropi-

calismo deu ao trio de roqueiros da Zona Sul de São Paulo a noção de que, mais do que 

somente aquilo a que jornalistas e críticos chamavam à época de ‘música jovem brasi-

leira’, a música brasileira de uma forma geral podia e devia superar a si mesma e às di-

ficuldades técnicas impostas pela localização periférica do país no mundo capitalista e 

assim colocar-se em pé de igualdade, ao menos em termos criativos, com as produções 

musicais de outras nacionalidades. Não se pode negar que, em essência, Rita Lee e os 

irmãos Baptista já haviam tentado algo parecido a isto quando, com mais três integran-

tes e sob o nome O’Seis, gravaram um compacto duplo com as debochadas canções 

Suicida e Apocalipse131 sobre as quais falaremos mais demoradamente no próximo capí-

tulo. Contudo, os tropicalistas forneceram aos Mutantes um subsídio de extrema impor-

tância para suas obras mais criativas: a liberdade de lidar sem preconceitos ao mesmo 

tempo com a cultura brasileira mais popular e o que houvesse de mais moderno em pro-

dução musical no exterior. As questões sociais e da cultura popular brasileira, os ele-

mentos da música popular brasileira e a afinidade estética com as vanguardas virão in-

tegrar a estética Mutante durante e depois do engajamento do trio no movimento tropi-

calista. Nos capítulos seguintes, trataremos, em maiores detalhes, desse encontro prolí-

                                                            
130 Rita: o feitiço dos Mutantes. Intervalo,  São Paulo, n. 306, Nov. 1968. p.4. 
131 CS. O’Seis. Apocalipse/Suicida. 1966. Continental. Brasil 
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fico ao abordarmos, além da sonoridade e da temática tropicalista, outro aspecto mar-

cante da obra Mutante: o humor. 
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Capítulo 2 - Um riso ambivalente 

 

Dentre muitas outras informações, destacamos no capítulo anterior que o conjun-

to musical composto por Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias adotou o nome Mu-

tantes em 1966. Cabe dizer que este trabalho não pretende traçar toda a trajetória da 

banda e muito menos tratar de disco por disco, canção por canção. Consideramos mais 

interessante, ao invés de relacionarmos eventuais conquistas e derrotas, apontarmos o 

deboche, o escárnio e o riso presentes na trajetória artística da formação clássica, reali-

zando uma análise da obra em seus múltiplos contextos. Por sua vez, quando nos refe-

rimos à formação clássica queremos dizer que o interesse de nosso trabalho se situa 

principalmente entre 1966 e 1972, período em que os três integrantes originais se man-

tiveram reunidos e no qual o humor foi a principal característica do grupo. Neste inter-

valo de tempo foram gravados seis álbuns, sendo que um deles só veio a público em 

1999. Nossa abordagem não abrange este álbum tardio por um motivo simples: quere-

mos entender a carnavalização do humor mutante com seu mundo e, como Technicol-

lor132 não teve contato com este mundo, não pôde com ele carnavalizar e não caberá, 

portanto, em nossa análise. 

 Este capítulo tratará primeiro sobre as declarações de membros da banda que nos 

possibilitam vislumbrar a relação dos Mutantes com as questões brasileiras de sua épo-

ca. Lembremo-nos que o Brasil encontrava-se, em 1966, em meio a um processo de 

endurecimento de um regime militar iniciado com o Golpe de Estado acontecido em 

1964. Tal regime se recrudesceria definitivamente em 1968 com o chamado golpe den-

tro do golpe, ou a edição do Ato Institucional n° 5. Como a obra libertária produzida 

pelos Mutantes pôde lidar com esse contexto conservador e autoritário?  Essa será a 

principal questão sobre a qual nos debruçaremos em todas as partes que compõem o 

presente capítulo.  

Nossa abordagem partiu do pressuposto de que o humor, o escárnio, a ironia e o 

desdém foram posturas adotadas pelos Mutantes diante de um mundo que não refletia 

suas aspirações. Para demonstrarmos a validade dessa hipótese falaremos a respeito da 

impressão de um mundo dividido entre esquerda e direita e como isso afetou a percep-

ção da banda com respeito a si mesma. Na sequência, trataremos da adesão dos Mutan-

tes à contracultura e aos ideais da cultura hippie. Estabeleceremos também um paralelo 

                                                            
132 LP. Techinicolor. 2000. Universal. Brasil. 
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entre a banda de rock brasileira e um grupo alternativo norte-americano intitulado Mer-

ry Pranksters133 tentando vislumbrar, a partir dele, a dificuldade da censura em lidar 

com o humor e o deboche carnavalizado. Por fim, analisaremos um exemplo de carna-

valização mutante e trataremos do conceito à luz da teoria bakhtiniana. 134  

Ao final desse capítulo afirmaremos que embora os Mutantes se definissem co-

mo apolíticos, o humor que praticaram teve implicações políticas. À primeira vista pode 

parecer que estamos incorrendo em um erro crasso: desconsiderar o que os próprios 

protagonistas da história que ousamos contar disseram a respeito de si. No entanto, Pier-

re Rosavallon referindo-se ao que é o político descreveu “[...] tanto uma modalidade de 

existência da vida comum, quanto uma forma de ação coletiva que se distingue implici-

tamente do exercício da política.”  135 Sob a perspectiva teórica proposta pelo historiador 

francês, o político é algo que ultrapassa o limite de competições partidárias pelo poder e 

se dá, portanto, também fora das instituições tradicionalmente encaradas como políticas. 

Contudo, trata-se ainda assim de um campo que nos auxilia no entendimento da política 

propriamente dita. Mas para isso ele exige de nós uma abordagem histórica que consiste 

em 

 

 
[...]reconstruir o modo por que os indivíduos e os grupos elaboraram a 

compreensão de suas situações; de enfrentar os rechaços e as adesões 

a partir dos quais eles formularam seus objetivos; retraçar de algum 

modo a maneira pela qual suas visões de mundo limitaram e organiza-

ram o campo de suas ações136. 

 

 

O que tentaremos empreender neste capítulo é justamente a observação do modo 

pelo qual os Mutantes compreenderam sua situação específica no contexto de uma dita-

dura militar e como isto influenciou o material musical que produziram. O posiciona-

mento apolítico que alegaram para si, embora os tenha afastado da política propriamente 

dita, ainda os manteve dentro do campo do político.  

 

 

 

                                                            
133 WOLFE, 1993. 
134 BAKHTIN, 2010. 
135 ROSAVALLON, 2010, p. 73. 
136 ROSAVALLON, op. cit., p. 76. 
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2.1 Esquerdette ou direitette? 

 

Mesmo dentro do período sobre o qual nos debruçamos, o sucesso alcançado pe-

los Mutantes pode ser considerado em grande medida, mais midiático que comercial. 

Seus discos não estiveram na lista dos mais vendidos. 137 Em sua autobiografia, a pró-

pria Rita Lee138 descreve a reação das rádios aos álbuns do grupo como quase impercep-

tível e, além disso, no conjunto das apresentações, temos mais de um episódio de inten-

sas vaias. Por outro lado, os três jovens paulistas encontraram uma gravadora que esteve 

disposta a produzi-los e suas apresentações incomodaram tanto a vertente tradicionalista 

da música popular brasileira, quanto a que se considerava bastante progressista.  Muito 

por isso eles ocuparam um bom lugar na mídia, o que certa vez acabou criando a opor-

tunidade para que o ex-mutante Arnaldo declarasse: “A vaia é uma manifestação. [...] 

Pior seria o silêncio.” 139 

Pode-se dizer que os Mutantes se fizeram famosos e seu sucesso consistiu em 

grande parte justamente pela polêmica acerca de sua obra.  A chamada no índice para 

uma reportagem veiculada no número 39 da revista Realidade, por exemplo, em junho 

de 1969, aparecia assim: “Os Mutantes são demais – e por isso cobram cachê alto140. 

Mas no começo enfrentaram a fúria do público, que os julgava malucos. Afinal, o que 

são?”141 Ao elogiar de forma tão superlativa a banda a manchete estava, na verdade, 

fazendo menção à fala de Caetano Veloso que ficou registrada em LP de 1968 ao final 

da última faixa do lado B, intitulada Eles.142 Contudo, a introdução ao texto jornalístico 

                                                            
137 A revista Intervalo, publicada entre 1963 a 1972, divulgou com muita regularidade a lista dos discos 

mais vendidos conforme pesquisas realizadas pelo IBOPE no Estado da Guanabara. A análise do ano de 

1968, por exemplo, nos mostra a presença de compactos simples de Roberto Carlos, Caetano Veloso e 

dos Beatles revezando com outros nomes como Agnaldo Timóteo e Cynara e Cybele nos primeiros luga-

res de venda. Em nenhum momento, os Mutantes aparecem nas listas de compactos simples, compactos 

duplos ou long plays (LPs) mais vendidos. O interessante é que exatamente neste ano, durante o qual 

lançaram seu primeiro Long Play e participaram do III FIC como banda de apoio na apresentação de É 

Proibido Proibir de Caetano Veloso, a mesma revista Intervalo dedicou ao grupo muitas de suas páginas 

de reportagens. O que nos faz notar que Os Mutantes foram um fenômeno muito mais de mídia que de 

vendas, algo que reforça nossa afirmação de que seu sucesso se baseia principalmente na polêmica que o 

tipo de humor que praticavam provocou. 
138 LEE, 2016. 
139Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n.39, Jun. 1969. p.133. 
140 No corpo da reportagem, a revista deixa claro de quanto seria esse cachê alto: “[...] como free-lancers, 

fazendo shows em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte. Cobram NCr$ 6.000, livre de despesas.” 

Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n. 39, Jun. 1969. P.138. Segundo a atualização de valo-

res que se pode fazer no site da Fundação de Economia e Estatística - FEE, disponível em << 

http://www.fee.rs.gov.br/servicos/atualizacao-valores/>> essa quantia giraria em torno de R$ 60.000,00. 
141Realidade, São Paulo, n. 39, Jun. 1969. p.3. 
142 O LP Caetano Veloso foi lançado pela gravadora Philips durante o ano de 1968, tendo sido produzido 

por Rogério Duprat. 
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acabou por expressar uma dúvida plausível: afinal, em meio a tantas percepções opos-

tas, o que de fato eram Os Mutantes?  

 

 
FAC SIMILE 4 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n° 39, Jun. 1969. p.130 - 

131.  

 

A história que cerca a imagem em destaque nas páginas de Realidade reproduzi-

das acima, por sua vez, ocupou os primeiros parágrafos da reportagem e reforçava a 

ideia do grupo como um trio de malucos. A foto foi tirada por ocasião da Feira de Uti-

lidades Domésticas de 1969, evento em que os Mutantes apresentaram suas músicas e 

também desfilaram a coleção de verão da multinacional têxtil Rhodia. O texto nos conta 

que enquanto o produtor do evento se certificava dos últimos ajustes para que os Mutan-

tes pudessem passar o som, Arnaldo Baptista apareceu acompanhado dos outros inte-

grantes da banda. Ele fazia caretas de dor e estava com o braço direito engessado. Ao 

ver a cena o produtor pensou que, depois de toda a preparação envolvida, a apresentação 

e o desfile teriam que ser desmarcados porque o baixista da banda havia sofrido um 

acidente. Arnaldo, porém, vendo o desespero do homem, simplesmente arrancou os 

esparadrapos que seguravam o gesso em volta de seu braço e o mostrou para todos, in-

tacto.143 Uma sessão de fotos estava marcada para antes do show, de forma que o gesso 

falso foi motivo para muitas poses e piadas como a que ficou cristalizada no registro 

acima. 

                                                            
143 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n° 39, Jun. 1969. p.132. 
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Logo depois de contar essa anedota, o texto da revista buscou chamar a atenção 

para o fato de os Mutantes não se parecerem a nada do que estava sendo feito à época 

no Brasil. A publicação deixava claro que a singularidade do grupo, junto com a dispa-

ridade de opiniões que lhes alçavam da condição de gênios à de imitadores sem talento 

dos Beatles144 não permitiu que fossem ignorados. A partir de 1973, porém, quando a 

formação original se desfez com a saída de Rita Lee, os Mutantes praticamente sumiram 

da mídia.145 No entanto, aquele ainda não era o fim da história. Curiosamente, eles vol-

taram a ser notícia durante a década de 1990. O retorno à mídia foi em grande parte 

provocado por um bilhete escrito por Kurt Cobain e endereçado a Arnaldo Baptista146, 

além de uma menção à banda feita pelo mesmo artista em entrevista concedida à MTV 

brasileira147 por ocasião da vinda da banda norte-americana Nirvana ao Brasil para par-

ticipar do festival Hollywood Rock148, em 1993.  

 

                                                            
144 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n° 39, Jun. 1969. p.132. 
145 CALADO, 1995. 
146 Há em um documentário sobre a vida de Arnaldo Baptista intitulado Loki a reprodução de trechos da 

entrevista de Kurt Cobain à MTV brasileira e explicação de Bill Bartell, o músico que assina o bilhete 

junto com Kurt, sobre o fato de ter ele mesmo apresentado o som dos Mutantes ao astro.  
147 Pode ser visualizada em < https://www.youtube.com/watch?v=R_LTXSQ0QkE> 
148 Festival de música patrocinado pela empresa brasileira de tabaco Souza Cruz. A primeira edição acon-

teceu em 1975, foi idealizada e organizada por Nelson Motta e contou com participação apenas de artistas 

brasileiros, dentre eles Raul Seixas, Cely Campelo, Erasmo Carlos, os Mutantes e Rita Lee em sua nova 

banda, Tutti –Frut. As edições posteriores aconteceram a partir de 1988 e se seguiram em 1990, 1992, 

1993, 1994, 1995 e 1996. Na década de 1990, nomes tanto internacionais quanto nacionais passaram a 

figurar dentre o casting e o evento ganhou relevância internacional. 
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FIG. 12 Bilhete de Kurt Cobain a Arnaldo Baptista, 

escrito em 1993.  

 

Um ano antes de Kurt Cobain se pronunciar positivamente sobre os Mutantes, os 

álbuns149 da era clássica da banda haviam sido remasterizados e relançados em compact 

disc (CD). Além disso, o mesmo aconteceu a outros dois discos que originalmente ti-

nham sido gravados e engavetados. Eles eram Tecnicolor, de 1970, uma tentativa de 

inserção no mercado internacional que segundo Rita fracassou por causa do uso de LSD 

durante as gravações tendo sido engavetado pela gravadora logo depois de finalizado, e 

o progressivo O A e o Z, de 1973, gravado já sem a vocalista.  

O interesse de Kurt Cobain pela situação de Arnaldo, o fato dele comentar quão 

criativos e corajosos ele achava que os Mutantes tinham sido em meio a um contexto 

ditatorial, aparentemente inaugurou uma busca às antiguidades do trio. Há um ensaio de 

Aleida Assman150 intitulado The Dynamics of Cultural Memory Between Remembering 

and Forgetting no qual ela distingue dois tipos de esquecimento: um mais ativo e outro 

mais passivo. O ativo seria aquele que acontece quando a sociedade decide que algo não 

                                                            
149 Com Rita Lee ainda como integrante: Os Mutantes (Polydor, 1968), Mutantes (Polydor, 1969), A 

divina comédia ou Ando meio desligado (Polydor, 1970), Jardim Elétrico (Polydor, 1971) e Mutantes e 

seus cometas no país dos Bauretz (Polydor, 1972) 
150 ASSMAN, In: ERLL; NÜNNING, 2008. 
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deve ser lembrado e passa a destruir símbolos, identidades, artefatos culturais. O esque-

cimento passivo, por outro lado, aconteceria de forma não intencional. Neste caso nada 

é destruído materialmente, mas deixado de lado, esquecido, até cair em desuso. Essa 

memória latente poderá ser reencontrada mais tarde, casualmente, ou por um trabalho 

organizado de busca sistemática. A trajetória dos Mutantes pode ser encarada, portanto, 

como exemplo desse segundo tipo. 

Naquele mesmo ensaio, Aleida Assman destaca dois tipos de vestígios do passa-

do: os que apesar de passados continuam presentes e aqueles que ficaram no passado. 

Eles ocupam lugares distintos, a saber, o cânone e o arquivo. O cânone mantém em cir-

culação um passado que se quer no presente. O arquivo mantém o passado no passado. 

Contudo, uma vez relegado ao arquivo, um artefato cultural esquecido de forma passiva 

pode ser acessado e, em algum momento, trazido ao presente.151 Ao serem relançados 

em compact disc no início dos anos noventa e citados por um astro destacado do tipo de 

rock152 em voga entre jovens e adolescentes daquele período, os Mutantes, pode-se di-

zer, foram “retirados do arquivo”. A partir de então, os “malucos” de outrora passaram a 

ser admirados por jovens músicos. Bandas indies153 tanto do final dos anos noventa 

quanto dos anos zero zero introduziram-nos  ao conjunto de influências cults e, algu-

mas, até mesmo regravaram suas canções.154 Os Mutantes foram assim trazidos ao câ-

none do rock mundial.  

O que fez com que no final do século XX e início do XXI os Mutantes da pri-

meira fase fossem recebidos de forma tão diferente por seus jovens pares e pelo públi-

co? O que mudou se os parâmetros estéticos e criativos da obra continuaram os mes-

mos, cristalizados no tempo? Ainda articulando a teoria desenvolvida por Aleida Ass-

                                                            
151 ASSMAN,In: ERLL; NÜNNING, 2008, p. 98. 
152 Referimo-nos ao grunge. Tipo de rock que nasceu na cena alternativa da cidade de Seatle, Estados 

Unidos da América. As letras dessas canções variam em torno de temas como a busca pela liberdade, 

apatia diante de problemas sociais e desesperança. Tais assuntos eram muitas vezes tratados de forma 

sarcástica e/ou irônica como em Drive da banda R.E.M.: “Hey, kid, rock and roll/ Nobody tells you where 

you go, baby”. Ou como em Smell Like Teen Spirit composta por Kurt Cobain e gravada por sua banda 

Nirvana: “Load up on guns, bring your friends/ It’s fun to lose and to pretend/ She’s over-bored and self-

assured/ Oh, no, I know a dirty word” 
153 Deriva do termo independent em inglês e, no meio musical, designa projetos independentes que fogem 

aos padrões impostos pela indústria cultural. 
154 Alguns exemplos: em 2004, John Ulhoa, da banda brasileira Pato Fu, produziu um álbum solo de 

Arnaldo Baptista intitulado Let in Bed. No ano 2000, Sean Lennon, único filho de John Lennon e Yoko 

Ono, apresentou-se no Brasil por ocasião do Free Jazz Festival. Durante o show, chamou ao palco Arnal-

do Baptista e executou um cover de Panis et Circensis acompanhado pelo mutante nos vocais. A cantora 

brasileira Cássia Eller gravou, no álbum Acústico MTV, lançado em 2001, a canção Top Top, composta 

por Liminha e incluída no álbum mutante Jardim Elétrico de 1971. Naquele mesmo ano, o álbum Ruído 

Rosa da banda Pato Fu incluía uma versão de Ando Meio Desligado, canção mutante que havia composto 

o repertório de A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado em 1970. 
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man155, consideremos o arquivo como uma base delimitadora do que pode ser dito no 

presente sobre o passado.156 Neste caso, uma resposta possível às perguntas acima pro-

postas é: o presente mudou.  

Em artigo intitulado Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, 

Carlos Fico157 destacou que os quarenta anos do golpe estava se configurando um perí-

odo em que trabalhos históricos de perfil profissional relativizavam com maior facilida-

de as versões a cerca do papel tanto da direita quanto da esquerda no regime de caráter 

militar estabelecido em 1° de abril de 1964. Comparando com a dificuldade, dez anos 

antes, em se promover eventos de história sobre o tema, o autor justificou a mudança de 

percepção da seguinte forma: 

 

 

A explicação certamente fundamenta-se no fato de que velhos mitos e 

estereótipos estão sendo superados, graças tanto à pesquisa histórica 

factual de perfil profissional quanto ao que poderíamos caracterizar 

como um “desprendimento político” que o distanciamento histórico 

possibilita: tabus e ícones da esquerda vão sendo contestados sem que 

tais críticas possam ser classificadas de “reacionárias” 158. 
 

 

O historiador argumentava, então, que o distanciamento temporal abria espaço 

para que o período ditatorial brasileiro fosse discutido sem paixões, algo que possibili-

tava maior equilíbrio em considerações sobre erros e acertos da oposição ao regime, por 

exemplo. O discurso tropicalista e mutante, sobre seu próprio tempo, não se colocou em 

apoio ao golpe ou ao regime militar que o sucedeu, mas foi crítico em relação à forma 

como o engajamento à esquerda se deu na música popular brasileira. Seguindo uma ló-

gica inversa a que Carlos Fico159 utilizou, o discurso crítico do tropicalismo acabou tor-

nando hostil a recepção da obra. Ele apontava problemas tanto no estado autoritário, 

quanto na postura daqueles que o rejeitavam. E criticar qualquer expressão de desapreço 

à resistência ao regime era uma atitude mal vista no calor dos acontecimentos. Tal cons-

tatação ressalta o fato de que o contexto influencia não só a produção como a recepção 

                                                            
155 ASSMAN, In: ERLL; NÜNNING, 2008. p.102. 
156No original: "The archive is the basis of what can be said in the future about the present when will 

become the past." (ASSMAN, 2008, p. 102)  
157 FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. In: Revista Brasileira de Histó-

ria. São Paulo, v. 24, n° 47, p. 29-60, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbh/v24n47/a 

03v2447.pdf Acesso: 14/06/2016. 
158 FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. In: Revista Brasileira de Histó-

ria. São Paulo, v. 24, n° 47, p. 30, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbh/v24n47/a03v244 

7.pdf> 
159 FICO, 2004, loc. cit. 
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da obra. E, neste sentido, torna-se premente observar que a produção da banda e a rela-

ção que ela desenvolveu com o meio em que foi criada é um instrumento capaz de nos 

aproximar da experiência do tempo em que ela foi produzida. 

Embora tenham surgido em 1966, no programa de televisão do cantor Ronie 

Von, os Mutantes obtiveram visibilidade maior graças às participações como banda de 

apoio em festivais – acompanhando Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente em 

1967 e 1968. A partir desse “empurrãozinho”160 e da participação no polêmico movi-

mento tropicalista161, seguiram independentes. Sua atividade, com a formação clássica, 

aconteceu em um tempo de grande efervescência da música brasileira. Naquele mesmo 

período, porém, “A decisão dos Estados Unidos de não aceitar “outra Cuba” na América 

Latina tornou a região uma espécie de palco secundário da Guerra Fria”. 162 Em 1964, 

havíamos passado por um golpe de estado que culminou com a instauração de um regi-

me militar conservador que se valeu do argumento de estar defendendo a pátria de uma 

ameaça comunista para chegar e se manter no poder. O crescente endurecimento que se 

seguiu à instalação do regime deu-se através da aplicação da Lei de Segurança Nacio-

nal, de 1967, que transformou em legislação a doutrina de mesmo nome que havia sido 

o fundamento do Estado golpista desde o início. Tal doutrina tinha como sua premissa 

mais importante a ideia de que as fronteiras políticas entre os países eram muito mais 

ideológicas do que territoriais, o que pressupunha a existência de um “inimigo inter-

no”.163 O ápice do endurecimento desse regime pode ser identificado com a expedição 

do Ato Institucional nº 5, ocorrida em dezembro de 1968. Foram retiradas dos cidadãos 

as garantias fundamentais e deu-se poder de exceção aos governantes para que agissem 

contra o que quer que fosse considerado um “inimigo interno”. Sobre essa época, em 

autobiografia publicada recentemente, Rita Lee comentou: 

 

 

                                                            
160 Referimo-nos à apresentação de Domingo No Parque com Gilberto Gil no III Festival de Música Po-

pular Brasileira promovido pela TV Record em 1967 e à apresentação de É Proibido Proibir no III Festi-

val Internacional da Canção, promovido pela então novata Rede Globo de Televisão. Em ambos os festi-

vais, as canções que os Mutantes ajudaram a defender não saíram vitoriosas, mas foram as principais 

polêmicas que se converteram em notícias, reportagens e manchetes. 
161 Foi a partir da apresentação de Domingo no Parque como banda de apoio de Gilberto Gil no III Festi-

val de Música Popular Brasileira da TV Record que os Mutantes passaram a ocupar as páginas de revistas 

de grande tiragem como a Intervalo e a Realidade. A presença do trio em publicações alternativas parece 
ter sido menor e entendemos que isto se deva ao fato de eles terem se apresentado ao mercado fonográfi-

co como uma aposta tanto dos artistas tropicalistas, já inseridos na grande mídia, como da gravadora que 

arcou com os custos da produção e gravação de seus álbuns, bem como de sua divulgação e distribuição. 
162 FICO, 2012, p.28. 
163 NAPOLITANO, 1998, p.22. 
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Bons tempos chatos os da ditadura. Bom para quem gostava de rock. 

Chato para quem morava no Brasil. Bom para tomar ácido e assistir ao 

cabeludo José Dirceu num palanque imaginando-o um astro do rock. 

Chato quando passava o efeito assim que os meganhas soltavam os 

cavalos e a gente caía na real vendo que Dirceu não era nenhum Jimi 

Hendrix. Sexo, Drogas & Rock’n’roll não combinava com Tradição, 

Família & Propriedade, ou você era esquerdette ou direitette. Para 

acomodar quem me cobrava uma posição política, me assumi “hip-

ponga” comunista com um pé no imperialismo164. 

 

 

No texto descontraído da ex-Mutante a expressão meganha designa ‘polícia mili-

tar’, o período ditatorial é descrito como “bons tempos chatos” e José Dirceu, o líder 

estudantil de esquerda, é apresentado como um Jimi Hendrix sem guitarras: transgressor 

sim, divertido nem tanto. Além de comporem um determinado cenário, as palavras de 

Rita Lee nos põem diante de uma percepção binária da realidade que é tão fascinante 

quanto perigosa: “querdette ou direitette”165, seriam estas as únicas possibilidades de 

posicionamento político da época? Teria existido, portanto, dois lados que pouco ou 

nada dialogavam? Trabalhos historiográficos mais atuais sobre a ditadura militar brasi-

leira nos dariam respostas negativas a tais perguntas.166 Todas elas descreveriam um 

mundo composto de posicionamentos políticos cheios das nuances e sutilezas que a 

memória de Rita Lee desconsidera na escrita de sua autobiografia. Em outras palavras, é 

de se supor que a situação em que a sociedade brasileira se encontrava sob o governo 

militar fosse certamente muito mais complexa do que uma simples esquematização do 

tipo esquerda e direita é capaz de representar. O perigo a que nos referimos há pouco é, 

portanto, este: o de desconsiderarmos a complexidade dos quadros políticos e sociais 

das décadas de 1960 e 70 na construção de nossa análise da obra mutante. O fascínio, 

por outro lado, encontra-se no fato de essa memória lidar com algo que, acreditamos, é 

tão significativo para o entendimento do passado quanto às zonas cinzentas da realidade 

que os estudos mais modernos sobre o período ditatorial brasileiro pretendem realçar: a 

saber, as impressões. Elas são a matéria prima da memória e, em grande medida, tam-

bém da produção artística. Nosso objeto de estudo é música, uma expressão artística, e 

por isso escolhemos em nome do fascínio com cuidado enfrentar o perigo.  

                                                            
164 LEE, 2016, p.64. 
165 LEE, 2016, p.64. 
166 Para saber mais sobre trabalhos historiográficos que relativizam as noções de esquerda e direita no 

contexto da ditadura militar brasileira, indicamos leitura do artigo Versões e Controvérsias sobre 1964 e a 

ditadura militar. In: FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. In: Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 24, n° 47, p. 30, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v24n47/a03v2447.pdf> 
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Cuidadosamente notemos então que a impressão de um mundo dividido entre 

esquerda e direita não foi privilégio ou infelicidade exclusiva de Rita Lee e, por exten-

são, dos Mutantes. Lemos, por exemplo, Caetano Veloso comentando o período ditato-

rial: 

 
Os estudantes ou eram de esquerda ou se calavam. No ambiente fami-

liar e nas relações de amizade nada parecia indicar a possibilidade de 

alguém, em sã consciência, discordar do ideário socializante. A direita 

só existia por causa de interesses escusos e inconfessáveis167.  

 

 

O filósofo e sociólogo francês Maurice Halbwachs (1877 – 1945) observou certa 

vez que quando coadunamos nossa memória à de mais alguém ou a de um grupo aca-

bamos por entender nossa recordação como algo mais confiável do que quando lem-

bramos sozinhos. Vem daí o nome de um de seus livros, Memória Coletiva, conceitua-

ção de um tipo de memória que é montada a partir de fragmentos de lembranças de vá-

rias pessoas.168  

Os textos autobiográficos de Rita Lee e de Caetano Veloso concordam na repre-

sentação de uma impressão: o mundo em preto e branco, dividido entre esquerda e direi-

ta. Muito embora discordem quanto à função política desses supostos dois lados. É de se 

pensar, à primeira vista, que eles dão, assim, maior credibilidade um ao outro. Estes 

seriam indícios que apontam para a existência de uma memória coletiva que remonta o 

período da ditadura militar no Brasil como um tempo em que não havia possibilidade 

para meios termos? Acreditava-se que ou se apoiava a ditadura, ou de alguma forma se 

lutava contra ela? Sendo os dois textos espécies diferentes de autobiografias e consti-

tuindo-se, portanto, de memórias, um tipo de narrativa sobre fatos que se constrói ne-

cessariamente a posteriori, não teriam as impressões sobre as quais falamos se formado 

também a posteriori?  

Poderíamos ocupar páginas e páginas deste trabalho formulando possíveis res-

postas a tais perguntas, contudo, nosso objetivo principal se perderia. Sendo assim, no-

temos ao menos que um dos lemas adotados pela publicidade do governo ditatorial bra-

sileiro durante a década de 70 rezava: “Brasil, ame-o ou deixe-o”.169 Outro deles dizia: 

                                                            
167 VELOSO, 1997, p.15. 
168 HALBWACHS, 2006, p. 29-32 
169 “Frases de efeito como ‘Pra frente Brasil’, ‘Ninguém segura este país’, ‘Este é um país que vai pra 

frente’ e ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’ fazia parte do ufanismo alimentado pelo regime militar, principal-

mente entre 1970 e 1974”. In ALMEIDA, Maria Hermínia T. de e Weis, Luiz. Carro zero pau de arara: o 
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“Quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil”. Portanto, não 

seria grande ousadia se entendêssemos que a noção de bipolaridade política contida na 

escrita memorialística tanto de Rita Lee quanto de Caetano Veloso tenha se formado no 

passado, enquanto corriam os tais “anos de chumbo” da ditadura, ao invés de muito 

mais tarde pelos tortuosos processos cognitivos de memórias individuais ou coletivas. 

Podemos atribuir à própria Doutrina da Segurança Nacional, com sua concepção de 

“inimigo interno”, certa dose de contribuição à sensação de haverem dois grupos em 

que um indivíduo qualquer, querendo ou não, politicamente atuante ou não, estaria de 

certa forma filiado. Afinal, como bradavam os slogans do regime, ou se servia ao Brasil 

ditatorial, ou se estava contra ele.  

Almeida e Weis observaram que “[...] nos regimes de força os limites entre as 

dimensões pública e privada são mais imprecisos e movediços que nas democracias”.170 

A forma com que o autoritarismo brasileiro tentou impedir a participação política e a 

opinião fora dos preceitos do grupo que dominou o poder acabou empurrando a resis-

tência ao regime para a vida privada. A ordem autoritária que se fez após o golpe de 

1964 não se institucionalizou por completo. Assim, o que era proibido e o que não era 

não chegou a ser bem definido pelo regime, tornando-se passível de variações. Tais au-

tores defendem a ideia, então, de que “[...] neste ambiente, fazer oposição podia signifi-

car uma infinidade de coisas”.171 Desde a mais prosaica manifestação de apreço ou soli-

dariedade a algum perseguido pela repressão, até a participação ativa em grupos arma-

dos. Da mesma forma, entendemos que o apoio ao regime podia significar uma infini-

dade de posturas.  

Por outro lado, a situação descrita, geradora de uma sensação geral de bipolari-

dade política, deve ter contribuído para a formação de grupos que se definiram justa-

mente pela não adesão ao tal esquema binário. A afirmação de Rita Lee que citamos 

anteriormente - “Para acomodar quem me cobrava uma posição política, me assumi 

‘hipponga’ comunista com um pé no imperialismo”172 – é um bom exemplo dessa espé-

cie de neutralidade. Ela nos coloca diante de um posicionamento cuja presunção de ori-

ginalidade se baseia na suposta impossibilidade de encaixe à esquerda ou à direita. Afi-

nal, nem a esquerda oferecia figura à altura de um Jimi Hendrix aos Mutantes sedentos 

                                                                                                                                                                              
cotidiano da oposição de classe média ao regime militar. In: Schwarcz, Lilia Moritz. (org.). História da 

Vida Privada no Brasil, vol. 4, dir. Fernando A. Novais. São Paulo: Cia das Letras, 1998. p. 323. 
170 ALMEIDA; WEIS, In: SCHWARCZ, 1998, p.327. 
171 ALMEIDA; WEIS, In: SCHWARCZ, 1998, loc. Cit. 
172 LEE, 2016, p.64. 
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por ídolos mais que por líderes, nem a direita, baseada na defesa do valor trino “Tradi-

ção, família & propriedade”, era compatível com o comportamento “sexo, drogas & 

rock’n’roll” assumido pela banda. Encarando seu próprio contexto como o de um mun-

do em preto e branco, os Mutantes eram para si mesmos a zona cinzenta.  

 

2.2 Mas que hippies esses Mutantes 

 

 
FIG. 13 Os Mutantes cabeludos, 1971. Autor não identificado. In 

Os Mutantes, que peça. Bondinho. Rio de Janeiro, Dez. 1971. 2008. 

p. 43. 

 

Sem assumirmos maiores riscos podemos estender a definição “hipponga comu-

nista com um pé no imperialismo173” de Rita a toda a banda considerando que, em 1971, 

enquanto os Mutantes preparavam o quinto álbum intitulado Mutantes e seus cometas 

no país do baurets, Arnaldo fez o seguinte comentário em entrevista concedida à revista 

independente Bondinho: 

                                                            
173 LEE, 2016. p.64. 
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[...] nós tamos tendo muito problema, quando não devíamos ter. [...] 

nós não tamos a fim de nos meter com política. Acho que política não 

tem mais nada a ver. Acho que tem que ser um negócio só: num tem 

que ter país, num tem que ter nada. Os caras acham que a gente quer 

mudar o presidente, mas não é nada disso. Acho que devia ser uma 

coisa única, entende? Com os caras voltados pra Terra, e não pro Bra-

sil; com os caras voltados prum negócio muito mais bonito. [...]174 

 

 

Em tais palavras os Mutantes já revelavam, em início dos anos 1970, sua ligação 

ideológica com o movimento hippie: o propalado estilo de vida voltado para a coletivi-

dade, negando o patriotismo e o nacionalismo. Na mesma entrevista, aliás, mais à fren-

te, Arnaldo se dizia apolítico e parafraseava a canção Imagine de Jonh Lennon: “Você 

pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único”.175 De fato, em muitos 

aspectos Arnaldo e os Mutantes não foram “únicos” no contexto brasileiro.176 Por 

exemplo, Roberto Carlos certa vez definiu política como coisa de adultos pela qual não 

se interessava. O corpo da reportagem onde se dá essa declaração o descreveu como um 

cantor jovem, de vinte e três anos, apolítico, que não sabia o que era Vietnã, não enten-

dia que Senado e Câmara compunham o Congresso Nacional e lia apenas gibis infan-

tis.177 Em comparação, porém, é significativo que a posição apolítica de Arnaldo Dias 

Baptista tenha sido declarada pelo próprio, ao passo que a de Roberto Carlos fora assim 

definida pelo jornalista a cargo da reportagem. Essa diferença aponta para o fato de que 

a esquiva tem em Roberto Carlos e nos Mutantes formas e significados diferentes. 

Concedendo entrevista à revista Bondinho, em dezembro de 1971, Arnaldo usou 

a palavra apolíticos enquanto tentava explicar porque a censura sobre uma das faixas do 

disco Os Mutantes e seus cometas no País dos Bauretz tinha sido, em sua opinião, de-

sarrazoada. O veto à canção originalmente chamada Cabeludo Patriota veio acompa-

nhado de um pequeno parecer emitido pelo Departamento de Censura de Diversões Pú-

                                                            
174 Os Mutantes, que peça. Bondinho. Rio de Janeiro, Dez. 1971. 2008. p. 36. 
175No original: “You may say, I’m a dreamer/ But I not the only one” (Lennon/ Apple, 1971) 
176Muitas vezes nesta dissertação daremos destaque às semelhanças e às discrepâncias presentes nas de-

clarações e posicionamentos políticos e estéticos entre os Mutantes e Roberto Carlos, o líder da Jovem 

Guarda. Fazemos isto por entendermos que suas colocações e seus posicionamentos funcionam em mui-

tos momentos como opostos, embora estejam sendo produzidos dentro de um estilo em comum: o rock. É 

importante notar, porém, que o ideal hippie e a contracultura brasileira vão além dos Mutantes. Em 1969, 

por exemplo, a banda Novos Baianos surgiu no cenário musical misturando ritmos brasileiros com o 

rock’n’roll com uma dinâmica muito semelhante à proposta tropicalista. Para além da produção musical, 

Os Novos Baianos colocaram em prática o ideal hippie ao viverem juntos em um sítio alugado em Jacaré-

paguá. 
177 Olha quem chegou de repente. Realidade. São Paulo, n. 2, Mai. 1966. p.79. 
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blicas/ Letras de Músicas que dizia apenas: “uma sátira desairosa aos símbolos nacio-

nais”. A letra assim avaliada pelos censores rezava: 

 

 
Venha ver as minhas cores 

Agora é a hora do cabelo crescer 

Hasteei o meu cabelo 

Para que o sol fique sabendo das coisas 

O meu cabelo é verde e amarelo, violeta e transparente 

A minha caspa é de purpurina, a minha barba é azul-anil.178 

 

 

No entanto, ela teve que vir a público debaixo do título A hora e a vez do cabelo 

nascer e com a letra alterada para não fazer referência às cores da bandeira nacional. Os 

últimos versos acabaram assim: 

 

 
Meu cabelo é verde e dourado, violeta e transparente 

Minha cara é de purpurina 

Minha barca é azul-anil179 

 

 

As trocas de palavras feitas para atender às exigências da censura não necessari-

amente desfizeram a referência aos símbolos nacionais, mas transformaram a canção em 

algo mais nonsense do que já era. Afinal, qual o sentido de uma “barca azul-anil” na 

sequência dos versos? Atendo-nos à letra original, porém, conseguimos perceber uma 

declaração metafórica da relação de proximidade com os ideais hippies. A mesma de-

claração outrora feita à revista Bondinho para explicar o que Arnaldo considerava ter 

sido mal interpretado pelos censores na letra original. As cores do objeto hasteado pelo 

eu lírico são “verde, amarelo, violeta e transparente” 180, à imagem do verde, amarelo, 

azul e branco da bandeira brasileira. Tais cores, porém, ao invés de comporem a flâmula 

nacional, estão estampadas nos cabelos compridos hasteados ao vento do eu lírico. 

Além disso, a caspa é de purpurina, há certo orgulho no desleixo, e a barba é azul-anil.  

Um sujeito cabeludo assim, barbudo assim, em início dos anos 70, era provavelmente 

um hippie. Observemos que o fato do sujeito em si ter as cores da bandeira sugere al-

guma relativização da nacionalidade: esse hippie é brasileiro ou esse brasileiro é um 

hippie? Vemos também incorporada a ideia de que a bandeira existe para o brasileiro e 

                                                            
178 BRASIL. Departamento de Censura de Diversões Públicas. Veto a Cabeludo Patriota, gravação Mu-

tantes, pelo Departamento de Censura de Diversões Públicas em 20 de Julho de 1971. In: Arquivo Nacio-

nal. Rio de Janeiro, 2017, p.3. 
179 LP Mutantes e seus cometas no país dos Bauretz, Polydor, 1972 
180 LP Mutantes e seus cometas no país dos Bauretz, Polydor, 1972 
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não o contrário. Assim, o objeto de respeito deveria ser o cidadão e não o símbolo que 

foi a razão da censura neste caso. Apesar de Arnaldo dizer-se apolítico, tem-se nisto 

uma crítica a determinadas posturas do regime autoritário brasileiro que nos é apresen-

tada de forma carnavalizada, conceito que trabalharemos no próximo capítulo. 

Embora a letra de Cabeludo Patriota tenha sido o alvo dos censores, uma ques-

tão aparentemente lhes passou despercebida. Para entendê-la prestemos atenção ao títu-

lo do álbum Os Mutantes e seus cometas no país dos bauretz.181 A primeira parte alega 

certo parentesco estético entre os Mutantes e uma das primeiras bandas de brancos a 

levar o rock’n’roll para grandes plateias norte americanas: Bill Haley & His Comets. 

Revistas como a já citada Realidade e também a Intervalo, uma publicação semanal 

especializada em expor os bastidores da TV e a vida particular dos artistas, ao se referi-

rem ao rock sempre faziam questão de lembrar a origem norte-americana e transgresso-

ra do estilo musical. Muitos dos músicos participantes dos festivais promovidos pelas 

redes de televisão da época encaravam a guitarra e o rock como uma má influência alie-

nante e imperialista. Colocar-se, portanto, como “descendente” estético de roqueiros 

americanos era neste contexto, ao mesmo tempo, uma transgressão nominal e real. No-

minal porque nos anos 1970 o rock já não se tratava necessariamente de um ritmo outsi-

der e, na realidade, apresentava-se como um produto bastante rentável para a indústria 

fonográfica. Vide o caso dos Beatles e da Jovem Guarda que, ao contrário dos Mutan-

tes, no Brasil, figurava entre os campeões de vendas de discos no território nacional.182 

Real porque os Mutantes haviam participado de festivais e nutrido polêmicas a cerca da 

influência da cultura americana na música brasileira de forma que alegar filiação à li-

nhagem de Bill Halley era dar mais combustível para os detratores da banda. Acrescido 

da localização geográfica, porém, o título do quinto álbum dos Mutantes agregava mais 

um índice de transgressão à obra referindo-se ao Brasil como o “País dos Bauretz”.  

O significado e a origem da expressão “Bauretz” está no cerne dessa transgres-

são em particular e, para esclarecê-la, precisamos reproduzir uma das muitas anedotas 

sobre o homem responsável pela introdução do ritmo soul no contexto musical brasilei-

ro, Tim Maia. Muitos são os relatos engraçados e inusitados sobre ele e este é, portanto, 

só mais um. Segundo o que Rita Lee183 nos conta em sua autobiografia, certa vez, Tim e 

                                                            
181 LP. Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets. 1972. Polygram. Brasil. 
182 Baseamos essa afirmação na observação que fizemos dos resultados do IBOPE publicados semanal-

mente pela revista Intervalo. Roberto Carlos era nome comum entre os três primeiros lugares, ao passo 

que Jerry Adriani e Erasmos Carlos vez por outra apareciam também entre os dez primeiros colocados. 
183 LEE, 2016. 
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os Mutantes esperavam no camarim para tocarem em uma das noites de um festival de 

rock em Bauru, estado de São Paulo. A avidez de Tim por maconha e outros entorpe-

centes era famosa àquela altura. Talvez por isso, permanecendo a postos no camarim, 

dois policiais militares locais mostravam-se bastante empenhados em garantir que ne-

nhum artista consumisse drogas nos bastidores do evento. Outra fama que Tim Maia 

carregava e ostentava em seu corpo de grandes proporções era a de glutão. Bauru, além 

de o nome da cidade, é também o nome de uma espécie de bolo salgado. Em dado mo-

mento, o cantor começou a gritar de forma que todos ao redor ouvissem: “Eu só canto 

se me descolarem um bauru, entendeu? Bauru! Bauretz! Eu quero um bauretz, sacou? 

Bauretz!184”. A produção entendeu que o que Tim Maia estava exigindo era na verdade 

maconha, mas os militares não. Alguém sugeriu que os representantes da lei fossem 

comprar o salgado. Enquanto os homens fardados saiam em busca de um bauru para 

Tim, o cantor aproveitou e saciou seu apetite por marijuana. Logo, maconha passou 

também a se chamar Bauretz.185  

Os censores se incomodaram com as referências displicentes às cores dos símbo-

los nacionais, classificando-as como “sátira desairosa”.186 Contudo, o fato de o país dos 

Mutantes e Seus Cometas ser o país da maconha não lhes pareceu problema. Talvez 

porque não tenham tomado conhecimento do significado da expressão Bauretz. Os se-

nhores e senhoras burocratas da censura também muito provavelmente não conheciam a 

anedota sobre Tim Maia. Este caso demonstra-nos a dificuldade enfrentada pelas vagas 

moralistas em censurar, controlar ou mesmo perceber algum sentido no humor mutante.  

 

 

2.3 Os Mutantes e a contracultura festiva e gozadora 

 

                                                            
184 LEE, 2016, p.104 
185 LEE, 2016, loc. cit. 
186 BRASIL. Departamento de Censura de Diversões Públicas. Veto a Cabeludo Patriota, gravação Mu-

tantes, pelo Departamento de Censura de Diversões Públicas em 20 de Julho de 1971. In: Arquivo Nacio-

nal. Rio de Janeiro, 2017, p.3. 
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FIG. 14 Onibus dos Merry Pranksters.  

Disponível em <<https://chickenorpasta.com.br/2015/rodando-os-

estados-unidos-de-ken-kesey/>> Acesso: 12/06/2017 

 

 

Há um evento pontual na história de um grupo americano que pretendemos real-

çar por servir-nos de ilustração à dificuldade da censura que, no Brasil ditatorial das 

décadas de 60 e 70, não soube muito bem o que classificar e o que não classificar como 

subversivo nas letras e álbuns Mutantes. A expressão Marry Pranksters foi vertida para 

o português como “Festivos Gozadores” por Rubens Figueiredo, tradutor do livro repor-

tagem intitulado O Teste do Ácido do Refresco Elétrico187 de Tom Wolfe.188 Não se 

trata do nome de mais uma banda de rock e sim de um grupo de quatorze ou quinze pes-

soas reunidas em torno da figura de Ken Kesey, o aclamado autor do sucesso literário e 

cinematográfico Um Estranho no Ninho. Juntos, os Marry Prankesters promoveram 

festas homéricas regadas a certo tipo de ponche cuja receita continha três partes de suco 

de laranja para cada parte de LSD.189 No início, os eventos aconteciam na casa do escri-

tor em La Honda, parte sul do estado americano da Califórnia. Contudo, logo o grupo 

idealizou uma grande viagem cujo objetivo original era chegar à Feira Internacional de 

Nova Iorque, durante a primavera de 1962, para apresentar à América os supostos efei-

tos benéficos do LSD. Com a finalidade de concretizarem a ideia, compraram um ôni-

bus escolar ano 1939, cujo dono anterior o havia equipado como uma espécie de casa 

sobre rodas. Depois de transformarem o velho ônibus amarelo em uma obra de arte mul-

ticolorida e instalar intrincada aparelhagem de som que tanto servia para projetar a mú-

sica ouvida pelos passageiros para fora do veículo quanto para captar e trazer para den-

                                                            
187 Em inglês a primeira edição data de 1968. 
188 WOLFE, 1993. 
189 Sigla para a palavra alemã Lysergsäurediethylamid. Em português: dietilamida do ácido lisérgico, uma 

potente substância alucinógena. 
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tro os ruídos da estrada, os Marry Pranksters partiram para a rota experimental que ale-

atoriamente acabou dando em uma velha estrada deserta ladeada por árvores em cha-

mas. Todos os passageiros, bem como o motorista, estavam sob o efeito do LSD e ser-

penteavam loucamente pelas curvas daquela estrada californiana até que uma viatura 

solicitou que parassem no acostamento. Eles obedeceram prontamente e, com o veículo 

estacionado, o policial passou a fazer uma inspeção de segurança. Neal Cassady, ho-

mem que alguns anos antes inspirou Jack Kerouac na composição de um de seus perso-

nagens principais ao participar da viagem real romantizada em On The Road, era quem 

cumpria o papel de motorista do grupo Marry Pranksters. Foi ele, portanto, quem fez às 

vezes de anfitrião enquanto proferia um monólogo aparentemente infinito cujas frases, 

muitas e curtas, sempre começavam com “Sim senhor”. Num dado momento, Cassady 

dissertou sobre a eficiência do freio-de-mão do veículo enquanto fazia o policial tocar 

na alavanca que, na verdade, não passava de uma peça visivelmente solta de uma engre-

nagem que há muito não funcionava. Confuso, o policial tentava se desvencilhar daque-

le discurso desconexo e olhava a sua volta, mas tudo o que via eram brincadeiras ao 

mesmo tempo infantis e ridículas dos demais passageiros que se espalhavam em garga-

lhadas, danças e palhaçadas mil pela vegetação rasteira do acostamento em torno do 

ônibus. O texto que Tom Wolfe desenvolve interpreta e nos põe a par da reação daquele 

“homem da lei” diante da balbúrdia:  

 

Era isso! Como é possível dar uma multa de trânsito para um bando de 

gente rolando na grama usando máscaras luminescentes, quase másca-

ras gregas, só que com um toque marginal-fosforescente, rindo de coi-

sas que só em seu mundo privado faziam sentido, enquanto o deus Ve-

locidade chia como se uma frigideira de batatas fritas fervesse na sua 

goela e não faz sequer uma pausa no seu discurso para respirar190.  

 

 

Em 1962, ano em que a grande viagem de pregação dos benefícios mentais do 

LSD começou, a substância ainda não tinha sido proibida nos Estados Unidos de forma 

que os Festivos Gozadores – tradução que consideramos bastante apropriada ao que de 

fato o grupo realizava – não poderiam ser presos por posse ou consumo de drogas. Ain-

da assim, a reação do policial tal qual narrada por Wolfe, a “inocência” dos militares 

que saíram em busca de um bauru para Tim Maia e a aparente não preocupação dos 

censores quanto ao título do álbum Os Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretz191 

                                                            
190 WOLFE, 1993, p.79. 
191 LP. Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets. 1972. Polygram. Brasil. 
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nos colocam diante de um mesmo tipo de situação: para que o riso, a piada, ou o escár-

nio sejam entendidos como tais – mesmo para que o interlocutor a entenda como ofensa 

ou risco ao mundo ao qual pretende proteger – valores e visões de mundo precisam estar 

previamente, pelo menos em alguma medida, também compartilhados. E novidades não 

cumprem totalmente essa condição. 

Não é possível, no entanto, atribuir nem a aprovação do nome do disco nem o 

veto à letra de Cabeludo Patriota somente ao desconhecimento ou, quem sabe, a pouca 

inteligência dos censores. Sobre a primeira fase do regime autoritário que sucedeu o 

golpe de 1964, bem como sobre o longo período de transição que levaria novamente o 

país a ter um governo civil, Almeida e Weis comentam que “do ponto de vista do espa-

ço aberto a oposições: seus limites ora se ampliam ora se retraem; de novo não há parâ-

metros definidos para o que é tolerado ou interditado192” (1998, p. 335). No ponto do 

texto em que tais palavras surgem o assunto é de fato a política tradicionalmente prati-

cada em partidos, greves ou manifestações. Mais adiante, porém, os autores também 

observam que a indefinição quanto ao que seria tolerado, ou não, fez com que jornalis-

tas, membros da classe artística e escritores oposicionistas passassem a testar o que seria 

aprovado, ou que seria vetado. O conteúdo que se prestava a este teste, por sua vez, não 

era sempre político, podendo algumas vezes versar também sobre costumes. Não pode-

mos afirmar se os Mutantes premeditaram um teste, mas é de se pensar que a fluidez 

dos limites quanto ao que seria aceitável ou o que seria censurado possa ter sido tam-

bém responsável pela aprovação do nome Mutantes e Seus Cometas no País do Bauretz. 

 Voltemos agora a uma comparação que fizemos muitas linhas acima e tracemos 

com ela um paralelo: enquanto os Mutantes encontravam problemas para terem suas 

canções aprovadas pela censura, Roberto Carlos era uma espécie de protegido do regi-

me militar. Sabemos disso graças a Lei 12.528, de 2011, que instituiu a Comissão Naci-

onal da Verdade, um organismo oficial temporário com a missão de investigar violações 

de direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro ou por grupos envolvidos em con-

flitos armados. O trabalho desse organismo revelou documentos esclarecedores sobre o 

funcionamento dos órgãos de repressão atuantes durante o regime militar que durou de 

1964 a 1985. Dentre eles o Encaminhamento 71/s- 103.2 cie, expedido pelo Ministério 

do Exército em 1971 e que pode ser encontrado no Fundo Divisão de Censura de Diver-

sões Públicas do Arquivo Nacional. Tal correspondência oficial tem como conteúdo a 

                                                            
192 ALMEIDA; WEIS, In: SCHWARCZ, 1998, p.327. 
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reclamação de que alguns veículos de comunicação, aos quais os militares se referem 

como “imprensa marrom”, estariam promovendo uma espécie de campanha contra artis-

tas benquistos pelo regime. Ao fazê-lo, o documento nos fornece tanto a lista de quais 

seriam esses veículos de comunicação como de quem eram os artistas que supostamente 

estariam sendo perseguidos. Roberto Carlos está entre estes últimos193. 

 Se o rei do iê-iê-iê tinha ou não ciência da existência daquele documento ou ao 

menos da simpatia dos militares pela sua carreira artística não sabemos. Esse detalhe, 

contudo, não é tão relevante para o estabelecimento da noção de que a relação esquiva 

com a política brasileira tem em Roberto Carlos e nos Mutantes formas e significados 

diferentes. Já fizemos essa afirmação no início desse texto, contudo, não havíamos ain-

da exposto os argumentos que a sustentam. Nas reportagens sobre o rei do iê-iê-iê e 

entrevistas que ele concedeu à Realidade e à Intervalo no final da década de sessenta, a 

imagem que transparece ou que é diretamente descrita pelo jornalista é a de um bom 

moço por trás de uma indumentária de roqueiro rebelde. Os Mutantes, por outro lado, 

são muitas vezes descritos como malucos ou seres de outro planeta. Quando listamos 

Marry Prankesters, Tim Maia e Mutantes como grupos e personalidades algumas vezes 

chamadas de malucas ou comparadas a “seres de outro planeta194” percebemos que o 

que compartilham não é necessariamente um estilo musical e sim um estilo de vida que, 

no Brasil, veio a ser chamado de desbunde. Mas, o que significa essa palavra? 

O Dicionário da Língua Portuguesa Caldas Aulete apresentou os seguintes sig-

nificados para o vocábulo desbunde: “ação ou resultado de desbundar, de causar des-

lumbramento ou de ficar deslumbrado com alguém ou algo195”; “pessoa ou coisa que 

causa deslumbramento196”; “adoção de vida, postura e comportamento alternativo197”. O 

verbo desbundar, por sua vez, foi explicado como a ação de “perder a compostura198”, 

                                                            
193 Dentre os nomes de artistas citados, além de Roberto Carlos, lemos: José Fernandes, Wilson Simonal, 

Alcino Dinis, Rosemary, o jogador Jairzinho, Marlon Chaves, Agnaldo Timóteo, Clara Nunes, João Dias, 

Wanderley Cardoso, o conjunto Brazuca, Lilico, Antônio Marcos e Marcos Lázaro. Por sua vez, os veícu-

los de comunicação que supostamente os perseguia seriam a revista Intervalo, da Editora Abril, a revista 

“Amiga – TV- Tudo”, Bloch Editores S. A.; os jornais alternativos Pasquim e Já, classificados pelo docu-

mento como “jornalecos comunistas”; e além deles a coluna social do jornal Última Hora, do estado do 

Rio de Janeiro. Nosso objetivo ao destacar o nome de Roberto Carlos em nosso texto advém do interesse 

que temos de estabelecer um contraponto entre condição ‘apolítica’ que Arnaldo reivindica para si mesmo 

e para sua banda, os Mutantes, com o desinteresse por assuntos políticos constatado pela revista Realida-

de em Roberto Carlos.  
194 Os Mutantes São Demais. Realidade, São Paulo, n.39, Jun. 1969. p. 133. 
195 AULETE, Caldas. Aulete Digital – Dicionário contemporâneo da língua portuguesa: Dicionário Cal-

das Aulete, vs online, acessado em 22 de  março de 2017. 
196 AULETE, 2017, loc. cit. 
197 AULETE, 2017, loc. cit. 
198 AULETE, 2017, loc. cit. 
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“causar ou sentir deslumbramento, impacto199”. “Causar constrangimento, desconforto a 

alguém, desconcertar a200”. É essa vontade e essa capacidade que os adeptos do desbu-

nde compartilham, algumas vezes exacerbada pelo uso de drogas. O que queremos neste 

trabalho é justamente destacar o fato de que, na obra mutante, o humor desbundado se 

coloca politicamente no contexto da sociedade brasileira. Ao explicar que os Mutantes 

eram apolíticos porque achavam que o mundo “[...] devia ser uma coisa única, entende? 

Com os caras voltados pra Terra, e não pro Brasil; com os caras voltados prum negócio 

muito mais bonito [...]201”, Arnaldo estava explicitando um posicionamento político 

mesmo que não o considerasse como tal. Dado que os censores defendiam justamente a 

pátria, a ideia de uma vida sem fronteiras era uma das subversões que buscavam extir-

par da produção artística/musical nacional. Além disso, há na fala de Arnaldo certo pla-

no de futuro, uma ideia de um mundo ideal que discorda do plano de futuro e ideia de 

mundo ideal proposta pelo poder vigente. Os censores talvez tenham percebido essa 

discordância, mas da mesma forma que o policial americano diante da profusão de es-

cárnio não soube o que fazer com os Marry Prankesters, os Mutantes como que desnor-

teavam a repressão com uma enxurrada de novidades risíveis. Pode ser que exatamente 

por esse motivo a sátira pura e simples de O Patriota Cabeludo / A Hora e a Vez do 

Cabelo Nascer202 tenha sido censurada, ao passo que a “piada interna” em Os Mutantes 

e seus Cometas no País dos Bauretz203 não encontrou obstáculos para se tornar pública. 

 

2.4 O tempo em que o tempo é. 

 

Em 1978, os Mutantes já não eram os mesmos. Excluída do grupo, Rita Lee es-

boçava sua carreira solo. Enquanto isso, os irmãos Dias Baptista empunhavam guitarras 

na companhia de marmanjos cabeludos em arranjos complexos e prolongados, como na 

canção O A e o Z204 que tem em torno de um minuto e meio de canto e sete minutos de 

puro instrumental. Sem sua vocalista feminina e principal compositora, a banda se des-

caracterizou abandonando os arranjos vocais e o bom humor que lhe fora característico. 

Em lugar disso, os meninos, agora homens, embrenhavam-se pelos caminhos do rock 

                                                            
199 AULETE, 2017, loc. cit. 
200 AULETE, 2017, loc. cit. 
201 Os Mutantes, que peça. Bondinho. Rio de Janeiro, Dez. 1971. 2008. p. 36. 
202 Mutantes, Liminha. LP. Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurets. Polygram. 1973. Brasil. 
203 LP. Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurets. Polygram. 1973. Brasil. 
204 LP. O A e o Z. 1973. Universal. Brasil. 
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progressivo. Cada vez mais afastada do público, a banda caiu no ostracismo e assim 

ficou por longo período.205 Porém, naquele mesmo ano de 1978, o cantor e compositor 

Caetano Veloso concedeu entrevista ao programa Vox Populi da TV Cultura e a dinâmi-

ca de perguntas e respostas que ali se deu fez surgir uma questão que nos será muito útil 

para pensarmos os Mutantes e sua fase clássica206. Em dado momento da atração televi-

siva, o jornalista Júlio Lerner perguntou ao artista baiano o que significava o verbo 

“curtir”. Na primeira parte de sua resposta, Caetano, talvez sem entender muito bem a 

pergunta, ocupou-se em explicar o que é gíria: “É você ouvir várias vezes, conhecer a 

carinha que a pessoa faz quando diz aquela palavra, viver as situações que leva uma 

pessoa a dizer aquela palavra, e passar a poder dizê-la com a mesma espontaneidade.”207 

Contudo, diante da recusa do artista em delimitar um significado específico para 

“curtir”, o jornalista insistiu no assunto reformulando a pergunta original. Dessa vez, 

tanto a estrutura da frase quanto seu tom de voz deixava transparecer um mau juízo de 

valor: “Sabe, Caetano, me parece que enquanto significativas parcelas da juventude 

brasileira curtiam, coisas muito importantes passavam despercebidas a essas mesmas 

parcelas”.208 Caetano, apontando o sentido pejorativo dado pelo jornalista ao verbo e ao 

uso que a juventude vinha fazendo do mesmo, retrucou com mais perguntas e uma dú-

vida crucial: “[...]. Que coisas importantes eram essas? Se as pessoas curtiam, entende, 

coisas importantes aconteciam. Eu não sei o que quê é importante. O que quê é impor-

tante? Talvez curtir seja o mais importante”.209 

Christopher Dunn observa que para os jovens que se opunham ao autoritarismo 

do regime militar instaurado a partir de 1964 no Brasil, “[...] parecia haver três opções: 

aderir à luta clandestina, deixar o país, ou desbundar e viver às margens da socieda-

de”.210 É interessante notarmos que o sentido dado ao verbo pelo estudioso da contra-

cultura brasileira é ligeira e consideravelmente diferente dos listados pelo dicionário já 

citado neste trabalho. Muito embora a vida livre de padrões pré-estabelecidos pela soci-

edade tenda mesmo a causar espanto, deslumbramento e até certo desconforto àqueles 

que ainda se submetem ao controle social de seus pares, para Dunn o objetivo primordi-

al do desbunde não é esse. O que expusemos até agora sobre os Mutantes insinua o gru-

                                                            
205 SANCHES, Pedro Alexandre. Arnaldo Batista lança música inédita. Folha Ilustrada. São Paulo, 04 de 

Mai. 1996. < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/5/04/ilustrada/6.html> Acesso: 02/07/2017. 
206 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=P_eJM8LiqU0> Acesso: 17/05/2017. 
207<https://www.youtube.com/watch?v=P_eJM8LiqU0&t=516s>  Acesso: 17/05/2017. 
208 <https://www.youtube.com/watch?v=P_eJM8LiqU0&t=516s>>  Acesso: 17/05/2017. 
209 <https://www.youtube.com/watch?v=P_eJM8LiqU0&t=516s>>  Acesso: 17/05/2017. 
210 DUNN, 2018, p. 146. 
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po entre os tais jovens que ao não se sujeitarem aos autoritarismos expressos na vida 

familiar, no ambiente educacional, na convivência estendida ao bairro, escolheram viver 

à margem. E essa escolha, no caso dos Mutantes deu-se também em relação às musica-

lidades institucionalizadas em estilos de sua época. Em outras palavras, eles nem se 

inseriram no contexto da música jovem que vinha sendo feita no Brasil, a Jovem Guar-

da e seu iê-iê-iê, nem à MPB tradicionalista que rejeitava guitarras e inovações técnicas 

e poéticas. Ao invés disso, os Mutantes se uniram aos tropicalistas para instaurar a no-

vidade como meta criativa e assim “acabar com as tradições todas fazendo música louca 

para chegar ao meio termo”.211 

Antes de explicarmos de que maneira os Mutantes e os tropicalistas desbunda-

ram no contexto da música popular brasileira, busquemos entender dois dos principais 

estilos musicais de finais da década de 1960 no Brasil. Para tanto notemos as observa-

ções que Luiz Tatit desenvolveu em seu livro O Século da Canção.212 Segundo este 

autor, a bossa nova jogou por terra a certeza até então intocada de que a música artística 

acontecia apenas no terreno erudito.213 Nesse movimento, a supremacia da forma mos-

trou-se possível musicalmente e comercialmente também na música popular, mas os 

anos heroicos logo passaram. Tom Jobim, Vinícius de Morais e João Gilberto levaram 

suas vidas e carreiras para os Estados Unidos da América e os que ficaram foram persu-

adidos a responder ao conturbado contexto político nacional da época. Deste modo, suas 

produções musicais passaram a atrair apoio estudantil e a canção mostrou-se um ótimo 

veículo para falar dos problemas do Brasil. Tatit conclui então: “A música especifica-

mente de protesto compunha com outras do mesmo estilo, mas menos direcionadas do 

ponto de vista ideológico, o gênero que passou a ser chamado de MPB.”214 Ao mesmo 

tempo em que essa gênese acontecia a TV Record se tornava a casa da música brasilei-

ra. A institucionalização das musicalidades nacionais se deu em grade parte através da 

grade de programação da emissora. O programa Fino da Bossa, por exemplo, alavanca-

do pelo estrondoso sucesso de Elis Regina como cantora, acompanhada no papel de 

apresentadora pelo também cantor Jair Rodrigues, era o lugar da MPB. Esse programa 

abrigava as canções de protesto, os sambas e tudo que se apresentasse como “tradicio-

                                                            
211 Fazem Sucesso Brincando. Intervalo. São Paulo, n. 302, Set. 1968. p.9 
212 TATIT, 2008. 
213 Podemos entender que a bossa nova tenha realmente exercido este papel delimitador no Brasil, mas, 

em termos mundiais, em História Social do Jazz, Eric Hobsbawm (2016) coloca o Jazz na mesma posi-

ção. Cabe lembrar que a bossa nova é uma espécie de filha mestiça do Jazz estadunidense com o samba 

brasileiro. 
214 TATIT, op. cit., p. 52 – 56. 
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nal” e brasileiro, mas não aceitava, até mesmo se colocando em franca oposição, a mú-

sica jovem nacional filiada ao rock inglês e norte-americano. A Jovem Guarda, por sua 

vez, foi uma espécie de programa de TV “movimento” que se ocupou justamente da 

adaptação da cultura pop pautada no rock’n’roll internacional. Sobre seus integrantes, 

Tatit expressou:  

Despidos de qualquer engajamento de ordem social ou política, esses 

novos músicos encadeavam acordes perfeitos em suas guitarras elétri-

cas e retomavam, agora sobre a égide do rock, a música para dançar. 

Ao mesmo tempo, falavam de amor, estilo de vida e todos os assuntos 

considerados à época alienados215. 

 

 

Outra observação interessante feita por este autor consiste no fato de que a MPB, 

a essa altura, já guardava menos afinidades com a bossa nova de outrora que os roquei-

ros da Jovem Guarda. Contudo, a questão que queremos aqui destacar é o fato de os 

Tropicalistas haverem se constituído intencionalmente como um grupo à parte desses 

que em finais da década de 1960 já estavam dados e cuja recepção a suas expressões 

encontrava-se de alguma forma ideologicamente pré-determinadas por seus estilos mu-

sicais estabelecidos. Neste sentido, pode-se dizer que tanto os Tropicalistas quanto os 

Mutantes desbundaram ao não se engajarem em nenhuma das vertentes musicais já es-

tabelecidas. Afim de melhor entendermos as implicações dessa escolha, passemos a um 

pequeno apanhado das colocações de Christopher Dunn216 a cerca do movimento Tropi-

calista em especial, bem como sobre suas ligações com movimentos artísticos que o 

antecederam. 

Em 1968, a pintora e escultora mineira Lygia Clark escreveu: “[...] Enterramos a 

obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através de sua ação. 

[...] Não lhes proponho nem o passado nem o futuro, mas o agora”. 217 Integrante da 

vanguarda neoconcretista carioca, Clark comungava com os outros adeptos do movi-

mento o ideal de uma prática artística que equivalesse a uma proposta de comunicação 

com a sociedade como um todo. Os tropicalistas, por sua vez, podem ser entendidos 

como “um grupo de artistas e escritores brasileiros que abraçaram a vanguarda e seu 

compromisso com a transferência da arte para a vida prática”. 218 As vanguardas no 

mundo ficaram restritas a um grupo pequeno, uma elite intelectual. O caso brasileiro, 

porém, é descrito por Christopher Dunn como uma exceção à regra. E os tropicalistas 
                                                            
215 TATIT, op. cit., p. 53. 
216 DUNN, 2008.  
217 CLARK, 1980, p. 31. 
218 DUNN, 2008, p. 145. 
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têm parte nessa singularidade porque tornaram a comunicação de ideias vanguardistas 

acessível a um público bem mais amplo. Tal fenômeno parece ter sido possível graças 

ao encontro de artistas de vanguarda que buscavam um público maior com artistas po-

pulares que produziam para as massas e ao mesmo tempo estavam dispostos à experi-

mentação estética. Podemos certamente elencar como exemplo disso a parceria entre os 

Mutantes e o maestro Rogério Duprat. Por hora, não seria proveitoso ignorarmos o fato 

de que antes da filiação ao movimento tropicalista, Rita, Arnaldo e Sérgio eram três 

adolescentes munidos de guitarras, idolatrando astros pop americanos enquanto repeti-

am seus discursos sonoros. Voltemos, portanto, nossa atenção para a relação entre o 

Tropicalismo e o Neoconcretismo carioca porque é nela que encontraremos o caminho 

do amadurecimento artístico dos Mutantes.  

A vanguarda neoconcretista em especial, Dunn explica, foi apolítica até certo 

ponto, porque não aderia a nenhum dos planos políticos até então correntes no Brasil. 

Apesar disso o movimento trazia implícito em si “uma política alternativa baseada na 

ideia de participação subjetiva através da experiência sensorial [...]”.219 O neoconcre-

tismo acabou como grupo por volta de 1962, quando o maior de seus porta-vozes, o 

poeta Ferreira Gullar abandonou sua defesa. Contudo, o artista plástico Hélio Oiticica 

continuou a ação proposta pelo movimento em seu trabalho individual, defendendo que 

“[...] o papel do artista não era produzir obras para a contemplação, mas sim insinuar ou 

“propor” novas formas de comportamento [...]”.220  

 

                                                            
219 DUNN, 2008, p. 151. 
220 DUNN, 2008, loc. cit. 
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FIG. 15 Hélio Oiticica. Tropicália, 1966 – 67, Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  

Disponível em << http://www.saic.edu/news/market 

ing-communications/about-work>> Acesso: 

12/06/2017. 

 

Tropicália é antes de tudo o nome que Oiticica deu a sua primeira instalação. 221 

Tendo sido montada na Exposição Nova Objetividade Brasileira, em 1967, que por sua 

vez se realizara no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tratava-se de um ambien-

te montado para fazer referências a um Brasil estereotipado por formas que aludiam a 

barracos, além de plantas e animais. Um caminho definido por areia levava a um apare-

lho televisor que transmitia a programação normal. O contraste entre o ideal tropical e a 

programação sugeria um sentido ao trabalho, o questionamento das noções tradicionais 

de brasilidade. No ano seguinte, 1967, Caetano Veloso compôs uma canção com a pre-

tensão de que ela valesse “por um retrato em movimento do Brasil de então”. 222 Tal 

criação poético/musical ainda não tinha nome quando foi apresentada a Luís Carlos Bar-

reto, fotógrafo que trabalhou em dois clássicos do Cinema Novo: Vidas Secas e Terra 

em Transe. Foi ele quem percebeu a semelhança entre a instalação de Hélio Oiticica e a 

composição de Caetano que passou, então, por sugestão, a se chamar Tropicália223.  

                                                            
221 Em 1967 o termo instalação ainda não havia sido cunhado, muito embora Tropicália fosse exatamente 

isto. 
222 VELOSO, 1997, p. 184. 
223 VELOSO, op. cit., p. 188. 
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Incluída no álbum conjunto que estava sendo preparado pelo grupo baiano junto aos 

Mutantes, a canção transformou-se em manifesto. O “ismo” foi acrescentado a seu título 

pelo então jornalista iniciante Nelson Mota, e ficou nomeado assim o Tropicalismo.  

Em maio de 1967 os Beatles lançaram o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts 

Club Band. 224 Quanto à sonoridade, a banda imaginária Lonely Hearts Club band pare-

ce ter funcionado como um alter ego do grupo real dando-lhe grande liberdade para ex-

perimentações. Quanto ao projeto gráfico, a capa do disco ficou a cargo dos artistas Pe-

ter Blake e Jann Haworth. Ela trazia a banda em fardamentos à moda inglesa, coloridos, 

porém. Em torno e atrás do quarteto, várias imagens de personalidades da cultura pop 

apareciam recortadas de papelão em tamanho real. 

 

 
FIG. 16 Capa do LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 

Band. Beatles. 

Disponível em < http://itapemafm.clicrbs.com. 

br/mundoitapema/2017/03/13/sgt-peppers-lonely-hearts-

club-band-vai-ganhar-relancamento/ > Acesso: 

12/06/2017 

 

 

Em julho de 1968, o álbum Tropicália ou Panis et Circencis era lançado no Bra-

sil. Sua capa lembrava vagamente à de Sgt. Perper’s Lonely Hearts Club Band. Tal re-

lação, no entanto, estabelecia-se mais pela composição da fotografia que por seu conte-

údo propriamente dito. As imagens humanas perfiladas em três níveis na capa do álbum 

tropicalista se referem mais diretamente às fotos de famílias tradicionais brasileiras. 

 

                                                            
224 LP. Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 1967. Capitol. EUA. 
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FIG. 17 Capa do LP Tropicália ou Panis Et Circencis. 

1968, Philips. 

  

  Sentado no chão, como crianças mais novas estariam em uma foto antiga de 

família encomendada a um fotógrafo, vemos Gilberto Gil. Ele segura um retrato da 

formatura de Capinam, poeta tropicalista que não esteve presente no momento do regis-

tro. Um nível acima, à esquerda e sentado no banco, vemos o maestro Rogério Duprat 

desbundando a cena tradicional da família brasileira por segurar um penico e um prato 

como se fossem xícara e pires. No mesmo banco vemos à extrema direita, Gal Costa e 

Torquato Neto representando um tímido casal. Talvez seja sintomático que o elemento 

absurdo da composição, o penico, esteja à esquerda ao passo que o casal aparentemente 

casto esteja à extrema direita. Considerando esses posicionamentos como premeditados, 

seria igualmente sintomático Caetano Veloso estar sentado no meio dos dois extremos, 

acima deles, porém, apoiando-se no encosto. Ele segura um retrato de Nara Leão que, 

assim como Capinan, não pôde comparecer. No nível mais alto, vemos, da esquerda 

para direita, Arnaldo Baptista segurando seu baixo elétrico, Rita Lee, Sérgio Dias Bap-

tista segurando sua guitarra e Tom Zé portando uma valise. Pode ser que a valise de 

Tom Zé indique, no contexto de uma paródia às fotos da tradicional família brasileira, o 

papel do agregado.  
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FIG. 18 Família do coronel Donnel, sertão do Piauí, 1912. 

 In: SHAPOCHNIK, Nelson. Cartões-postais, álbuns de família e íco-

nes da intimidade. In: SEVCENKO, Nicolau. (org.). História da Vida 

Privada no Brasil, vol. 3, dir. Fernando A. Novais. São Paulo: Cia das 

Letras, 1998. p.458. 

 

 

 
FIG. 19 Família de Oswaldo e Emília F. Auras, Rio Novo, Santa Ca-

tarina, em finais da década de 1930.  

Disponível em < https://rionovo.wordpress.com/2012/08/31/familia-

de-osvaldo-e-emilia-f-auras-em-rio-novo-no-final-da-decada-de-

1930/> Acesso: 17/07/2017. 

 

Analisando o lugar das fotos e álbuns de família no léxico familiar brasileiro, 

Nelson Schapochnik observou certa vez que elas se apresentavam ao olhar como que 

“[...] revestidas de uma aura em que ainda prepondera um ‘valor de culto’”. 225 As ima-

gens acima, por sua vez, atestam a semelhança entre a composição da fotografia presen-

te na capa do álbum tropicalista e as fotos de famílias reais.  Na mais recente delas, com 

                                                            
225 SCHAPOCHNIK, In: SEVCENCO, 1998, p. 457. 
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data estimada em finais da década de 1930, vemos dois casais. O homem e a mulher do 

casal mais velho estão separados uns dos outros, ao passo que o casal mais novo replica 

a aparência casta de Gal Costa e Torquato Neto. Há uma criança sentada no chão, como 

Gilberto Gil está também na capa de Tropicália ou Panis et Circencis. Os demais filhos 

ou netos se espalham solenemente na composição, organizados por estatura, o que se 

reflete em uma organização também por idade. Observe-se que das imagens que esco-

lhemos incluir no presente trabalho, a primeira é de um estado da região nordeste, o 

Piauí; a segunda é de Rio Novo, do estado de Santa Catarina, região Sul; o que denota 

tratar-se de uma prática nacional. 

 O ‘valor de culto’ que Schapochnik observa existir na imagem da tradicional 

família brasileira está sendo sutilmente desconstruído na foto do álbum tropicalista pela 

ironia e pelo deboche à castidade do casal à direita, pela presença absurda do penico 

como xícara à esquerda, o que pode ser entendido como uma referência ao suposto peri-

go subversivo que se atribui ao pensamento de esquerda. Além disso, a família tropica-

lista está totalmente penetrada pelas perigosas vagas da modernidade226, vide a presença 

de instrumentos eletrificados nas mãos de sua “prole”, os Mutantes, ao fundo.  

O papel do artista conforme defendido por Hélio Oiticica floresceu na prática 

Tropicalista e se transformou em uma escola para os Mutantes: propor novas formas de 

comportamento. 227 Conforme já mencionamos, o mês de julho de 1968 trouxe a público 

o álbum Tropicália ou Panis et Circencis228, uma produção em conjunto que contou 

com os músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, os poetas 

Capinam e Torquato Neto, além do maestro Rogério Duprat e do conjunto Mutantes. 

Falemos agora das canções. O nome do álbum unia os títulos de duas das mais marcan-

tes de seu repertório: Tropicália e Panis Et Circencis respectivamente uma composição 

de Caetano Veloso e uma parceria entre Caetano e Gilberto Gil.  Se em Tropicália Cae-

tano pretendia uma “canção monumento” – como Brasília, a capital então recém-

inaugurada – que “[...] não ficasse no tom simplesmente satírico e valesse por um retra-

to em movimento do Brasil de então”229, em Panis Et Circencis o autor constrói uma 

narrativa bastante lírica da ação artística dos tropicalistas.  

E por falar em ação: podemos enxergar “o agora” tanto na poética de Tropicália 

– um retrato do Brasil em movimento - quanto em Panis Et Circencis. Pelo fato de os 

                                                            
226 MALUF; MOTT. In: SEVCENKO. p. 372. 
227 DUNN, 2008, 151. 
228 LP. Tropicália ou Panis et Circencis. 1968. Philips. Brasil. 
229 VELOSO, 1997, p. 184. 
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Mutantes a terem interpretado escolhemos concentrar nossa atenção nessa última. Tra-

temos, então, primeiramente de seu título. Panem et circenses é a expressão latina que 

nos remete às arenas romanas e à interpretação social, cultural e política que uma parte 

considerável da historiografia clássica do final do século XIX e XX deu aos espetáculos 

de gladiadores: uma estratégia política adotada pela elite Romana mediante a crise que a 

assolou na iminência de sua ruína a fim de ocupar e, por consequência, governar a po-

pulação ociosa. Nas escolas de ensino básico do Brasil, durante o século XX, ensinava-

se que o Império havia fornecido comida e jogos circenses de forma a saciar a fome e a 

entreter a plebe mantendo-a quieta mediante a crise que se agigantava mais e mais. 230 O 

título é, portanto, uma provocação. Ele compara a massa de contemporâneos do movi-

mento tropicalista ao povo romano diante do fim de sua civilização, pois estariam am-

bos letárgicos. E também é ambíguo e irônico. Afinal as canções tropicalistas são elas 

mesmas vozes que ecoam de dentro da indústria cultural, ou seja, de dentro das “arenas” 

ou “circos” modernos. Contudo, além de se apresentarem como distrações, tentavam ao 

mesmo tempo chamar a atenção de homens e mulheres para sua própria inércia diante 

dos acontecimentos. 

 

Eu quis cantar uma canção iluminada de sol 

Soltei os panos sobre os mastros no ar e 

Soltei os tigres e os leões nos quintais 

Mas as pessoas na sala de jantar 

São ocupadas em nascer e morrer231 

 

 

 Querer cantar “uma canção iluminada de sol” pode significar a novidade de uma 

estética que se pretende bastante clara e inteligível: uma construção poética “para além 

dos slogans ideológicos das canções de protesto, dos encadeamentos elegantes de acor-

des alterados, e do nacionalismo estreito”. 232 A canção tropicalista buscava sem reser-

vas inspiração na franqueza da música mais próxima das grandes massas, que era então 

rejeitada pelo bom gosto tradicional e pejorativamente taxada como “brega” pelos mei-

os de comunicação, e também na vitalidade da Jovem Guarda de Roberto Carlos. Panis 

                                                            
230 Em artigo intitulado Panem et circenses: máxima antiga e a construção de conceitos modernos a his-

toriadora Renata Senna Garraffoni  descreve a forma pela qual a interpretação dos espetáculos circenses 

como uma estratégia maquiavélica de governabilidade tornou-se popular através de revistas de divulgação 

científica e livros didáticos. In: GARRAFFONI, Renata Senna. Panem et circenses: máxima antiga e a 

construção de conceitos modernos. Revista Phoînix, Rio de Janeiro, v. 11, p. 246 – 267. Disponível em < 
http://phoinix.historia.ufrj.br/media/uploads/artigos/13_-_Panen_et_Circenses_-_Renata_Garraffoni.pdf> 
231 LP. Tropicália ou Panis et Circensis. 1968. PHILIPS. Brasil 
232 VELOSO, 1997, p. 131 
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Et Circencis apontava assim a existência de um tipo de canção clara, nem complicada e 

nem sombria. Mas se o título fez menção às arenas do Império Romano, por que não 

continuar a metáfora?  

O circo montado - com os panos de sua tenda jogados sobre os mastros - conta 

com a presença de “tigres” e “leões”, isto seria mais uma referência aos jogos circenses 

romanos? Embora em circos comuns tigres e leões também façam parte das atrações, a 

resposta a essa pergunta pode ser positiva. Contudo, as feras estarem nos “quintais” ao 

invés de em grandes arenas lembra tanto que alguma coisa está fora de seu lugar habitu-

al quanto da possibilidade apresentada pela indústria cultural de a plebe atual ter o en-

tretenimento a seu alcance, no conforto de seus lares. No contexto tropicalista, esse 

entretenimento quer abarcar, além das imagens oníricas normalmente produzidas pela 

indústria cultural até aquele momento, o horror e a violência da realidade. Afinal, nas 

arenas romanas os leões comiam gente e nisto consistia o espetáculo. Entretanto, todo o 

espetáculo, toda a violência, a proposta de diálogo aberta, tudo é em vão porque “As 

Pessoas da Sala de Jantar” estão “[...] ocupadas em nascer e morrer”.233  

O fato de os Mutantes terem sido escalados para a interpretação dessa canção no 

álbum manifesto do tropicalismo não é um mero acaso. O trio é em si mesmo uma no-

vidade clareada aqui e agora. A sonoridade que produzem empunhando guitarras e para-

fernálias eletrônicas que potencializam os ruídos do mundo moderno é o “Tempo no 

tempo234”. Em outras palavras, Rita, Sérgio e Arnaldo, ao menos seis anos mais jovens 

que Gil e Caetano, são a própria coisa que os tropicalistas querem escancarar: a novida-

de em estado de devir. Algo que o biógrafo Carlos Calado observou em seu texto elogi-

oso com a frase: “Ao contrário dos baianos, que olhavam o universo do rock de fora, os 

Mutantes passavam a impressão de viverem dentro daquele mundo”; 235 e que o próprio 

Caetano Veloso reconheceu ao comentar a apresentação de Domingo no Parque por 

Gilberto Gil e os Mutantes no III Festival da Música Popular Brasileira em 1967: “Os 

Mutantes pareciam uma aparição vinda do futuro”. 236 O trio do bairro paulista da Pom-

péia era, em 1968, a novidade aqui e agora. Eles eram a modernização da música brasi-

leira que a passeata contra a guitarra elétrica tentou represar, eles eram uma nova con-

cepção de bom gosto, eles eram novas preocupações diárias, eles eram novos padrões de 

                                                            
233 LP. Tropicália ou Panis et Circensis. 1968. PHILIPS. Brasil 
234 Título de canção que compõe o repertório do primeiro álbum da banda.  
235 CALADO, 1995, p. 113 
236 VELOSO, 1997, p.180 
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comportamento. A novidade era tamanha que sua aparição remetia ao futuro e não ao 

presente. Mas era presente, e estava ali, não adiantava negar. 

No final da década de 1960, a TV Cultura (São Paulo) tinha em sua grade um 

programa chamado Jovem Urgente. Com direção de Walter George Durst e apresenta-

ção do professor de psicologia adolescente da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo e psiquiatra Paulo Gaudêncio, o programa se parecia com uma terapia coletiva. 

Jovens e pais se sentavam em torno do apresentador que dissertava sobre as questões 

referentes à juventude, vez por outra fazendo perguntas e ouvindo músicas ajustadas ao 

tema do dia. 237 Em um dos episódios do ano 1969, Gaudêncio apresentou Panis Et Cir-

censis com as seguintes palavras: 

 

[...] O jovem quer ser adulto. O que o jovem não quer é ser como o 

adulto que ele tem diante dele. Um adulto quadrado, chato, que não 

sabe viver, moralista. Preocupado muito com dinheiro. [...] Um adulto 

que propõe normas religiosas, acreditem, que possibilita a vivência de 

tudo, menos da emoção básica, o amor. [...] Um adulto realmente nada 

atraente. Durante todo esse tempo nós tentamos mostrar no programa 

que existe um tipo de adulto que é detestável para um jovem que seja 

razoavelmente saudável. Será que os jovens já disseram isso alguma 

vez na música? Eles já disseram centenas de vezes na música. Existe 

uma delas que eu gostaria de pedir aos Mutantes que executassem. E 

gostaria de pedir aos adultos que ouvissem. Panis et Circensis.238  

 

 

O psiquiatra investido do papel de apresentador percebe em Panis et Circencis 

um recado. E claro, ele está reforçado pelo fato de serem os Mutantes seus porta-vozes. 

Este recado é a mudança de valores que está se dando de uma geração para a outra. En-

quanto Paulo Gaudêncio profere as palavras transcritas acima, os jovens rostos dos inte-

grantes do conjunto Novos Baianos são focalizados em takes rápidos, suas cabeleiras, 

seus olhares. Além deles, jovens desconhecidos, adereços e maquiagens, a presença de 

Tom Zé, a cara assustada de Arnaldo, até que os movimentos de câmera mantém o foco 

no trio Mutante e a música começa a ser executada. Sérgio de calças jeans, camisa lis-

trada e chapéu preto empunha sua famosa guitarra amaldiçoada. Aos 19 anos de idade, 

ele quase não tem barba. A seu lado, Rita Lee de cabelos louros, lisos e compridos, ócu-

                                                            
237<<http://museudatv.com.br/guiadeprogramas/?p=124>> visualizado no dia 17/05/2017 às 23 horas e 50 

minutos. 
238<<https://www.youtube.com/watch?v=zSbrTN5lPHk>> versão disponibilizada pela TV Cultura dita 

completa, mas com edições  conforme se pode perceber em comparação com  

<<https://www.youtube.com/watch?v=fIKRL9XFFsI>> ambos visualizados no dia 17/05/2017 às 23 

horas e 55 minutos. 
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los de armação redonda, vestindo por cima de calças e camisa claras algo que parece ser 

um colete feito do pelo caramelo de algum animal, toca sininhos e segura uma flauta 

doce que será usada na última parte da canção. Logo atrás está Arnaldo. Ele veste cami-

sa de mangas curtas, gravata escura, colete cinza e uma calça de cowboy cheia de fran-

jas. Aos vinte e um anos, seus cabelos são fartos como os dos Beatles. O instrumento 

que executa é o baixo e, enquanto toca, Arnaldo dança, algumas vezes chega rebolar 

empolgado. A sua frente está um órgão, aparentemente um hammond, que será tocado 

em outras músicas naquele mesmo episódio do programa de televisão. Quando os três 

Mutantes cantam o refrão “Essas pessoas da sala de jantar/ São as pessoas da sala de 

jantar”, Rita sorri sarcasticamente e aponta com sua flauta para uma plateia além. Ela 

provavelmente se refere aos telespectadores. A provocação estética um “luminoso pu-

nhal” para “matar o meu amor e matei” não seria o bastante para tirar de sua letargia 

“essas pessoas da sala de jantar”? Até as plantas se movimentam, as folhas procuram 

pelo sol, as raízes procuram cada vez mais fundo pelo alimento, “Mas as pessoas da 

Sala de Jantar/ Estão ocupadas em nascer e morrer” e nisto gastam sua existência. Esse 

é o modelo do adulto chato, moralista, quadrado que os jovens, e dentre eles os Mutan-

tes, estavam negando. Podemos inferir do comentário de Gaudêncio que este modelo de 

“adulto” é muito caro aos conformistas. A novidade, porém, que os Mutantes engendra-

vam, e não só eles, mas todos os rostos focalizados pelas câmeras, era uma nova forma 

de se viver a vida. O desbunde ou a contracultura brasileira, que as palavras de Arnaldo 

Dias Baptista vieram anos mais tarde a definir como “[...] uma coisa única, entende? 

Com os caras voltados pra Terra, e não pro Brasil; com os caras voltados prum negócio 

muito mais bonito”. 239 Como Caetano expressou uns dez anos depois desse episódio de 

Jovem Urgente, em outro programa de televisão, talvez “curtir” fosse muito mais impor-

tante para esses jovens do que todas as atividades realizadas pelas “pessoas da sala de 

jantar” no intervalo entre “nascer e morrer”. A “curtição” lhes devolvia o poder sobre 

seus próprios destinos, o poder que a ditadura tentara tomar para si. 

Vale notar, porém, que os Mutantes iniciaram sua carreira profissional sobre os 

auspícios de adultos nada chatos, pelo menos não nos moldes expostos por Gaudêncio 

na apresentação do programa. A começar pela participação como banda de apoio de 

Gilberto Gil no festival de 1967 com a apresentação de Domingo no Parque, passando 

pela gravação de Panis et Circencis para o álbum manifesto do tropicalismo sob os cui-

                                                            
239 Os Mutantes, que peça. Bondinho. Rio de Janeiro, Dez. 1971. 2008. p. 33. 
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dados de Caetano Veloso e dos outros adultos com vidas interessantes como Gil, Tor-

quato, Capinam, Tom Zé, Nara Leão e Rogério Duprat, e assim por diante até chegar na 

gravação do primeiro disco só da banda, uma aposta comercial da gravadora Polydor/ 

Philips e do produtor musical Manoel Berenbein. 

Além dos citados acima, outro ‘adulto nada chato’ que se fez atuante no início 

da carreira profissional dos Mutantes foi o pai dos garotos. Atendendo a um pedido dos 

filhos, foi ele quem escreveu uma letra em português para a canção Once Was a Time I 

Thought do grupo norte americano The Mamas and The Papas.240 A versão ganhou o 

título Tempo no Tempo e esteve presente no repertório do primeiro álbum da banda lan-

çado em 1969. 241 Temos, portanto:  

 
Há sempre um tempo no tempo em que o corpo do homem apodrece 

E sua alma cansada, penada, se afunda no chão 

E o bruxo do luxo baixado o capucho 

Chorando num nicho capacho do lixo 

Caprichos não mais voltarão 

 

Já houve um tempo em que o tempo parou de passar 

E um tal de homo sapiens não soube disso aproveitar 

Chorando, sorrindo, falando em calar 

Pensando em pensar quando o tempo parar de passar 

 

Há sempre um tempo no tempo em que o corpo do homem apodrece 

E sua alma cansada, penada, se afunda no chão 

E o bruxo do luxo baixado o capucho 

Chorando num nicho capacho do lixo 

Caprichos não mais voltarão 

 

Mas se entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar 

Este era o tempo em que o tempo é242 

 

 

A letra de Tempo no Tempo243 retoma uma questão já colocada em Panis et Cir-

cencis.244 As preocupações das pessoas da Sala de Jantar, ocupadas em nascer e mor-

rer, parecem-se em demasia com os caprichos do bruxo do luxo. Esse “personagem” 

está “Pensando em pensar quando o tempo parar de passar”.245 Porém, ele não percebe 

que isso já está acontecendo. Ele não nota também que “há sempre um tempo no tempo 

                                                            
240 Grupo vocal americano ligado à contracultura cujos maiores sucessos foram lançados entre 1966 e 

1968. 
241 Embora os créditos oficialmente tenham sido dados aos Mutantes como grupo. In: CALADO,Carlos. A 

Divina Comédia dos Mutantes. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 114. 
242 BAPTISTA, 1968. 
243 BAPTISTA, 1968. 
244 VELOSO, 1968. 
245 BAPTISTA, 1968. 
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em que o corpo do homem apodrece / [...] / “E sua alma cansada, penada, se afunda no 

chão”246, ou seja, ele não se vê como mortal. Quando finalmente o “bruxo do luxo” re-

solver pensar e viver o agora, é tarde. A morte já está presente e entre lágrimas ele nota 

que “Este é o tempo em que o tempo é”.247 Em outras palavras, não adianta ser como o 

adulto que Gaudêncio descreveu ou que Panis et Circencis chamou de "as pessoas da 

sala de jantar/ [...] ocupadas em nascer ou morrer”. 248 

Tanto Panis et Circencis249 quanto Tempo no Tempo250 escarnecem das preocu-

pações do cidadão dito ‘de bem’.  Há em comum com aquele Roberto Carlos de vinte e 

três anos que considerava política um assunto chato de adultos o desprezo pelos assun-

tos chatos de adultos. No entanto, há também uma proposta substitutiva: curtir. A men-

sagem é justo o que Caetano Veloso colocou anos depois, já no final da década de 1970, 

mediante o mau juízo de valor do jornalista Júlio Lerner em relação à gíria: “O que quê 

é importante? Talvez curtir seja o mais importante”. 251 É possível que Júlio Lerner, ao 

mencionar as coisas importantes que a juventude que “curtia” supostamente não notou, 

estivesse se referindo ao golpe dentro do golpe acontecido em 1968, mesmo ano do lan-

çamento do disco Tropicália ou Panis et Circencis. 252 Provavelmente ele estava falando 

das muitas desaparições, das torturas, das canções de protesto, das passeatas. Contudo, 

os tropicalistas e os Mutantes não só notaram como reagiram a tudo isso. Eles estavam 

muito mais propensos a “uma política alternativa baseada na ideia de participação subje-

tiva através da experiência sensorial [...]”253 do que às ações da esquerda tradicional. 

Por essa via, “curtir” era realmente o que havia de mais importante a se fazer. 

 

  

                                                            
246 BAPTISTA, 1968. 
247 BAPTISTA, 1968. 
248 VELOSO, 1968. 
249 VELOSO, 1968. 
250 BAPTISTA, 1968. 
251 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=P_eJM8LiqU0&t=516s>>  Acesso: 17/05/2017. 
252 LP. Tropicália ou Panis et Circencis. 1968. Philips. Brasil.  
253 DUNN, 2008, p.151. 



90 
 

Capítulo 3 – O Riso, o escárnio ou o deboche Mutante 

 

Demonstramos, no capítulo anterior, uma ligação real ainda que indireta entre os 

Mutantes e o ideal da vanguarda neoconcretista de “uma política alternativa baseada na 

ideia de participação subjetiva através da experiência sensorial [...]”.254 Agora veremos 

os Mutantes pondo isto em prática dentro e fora da tutela tropicalista, sobretudo pela 

utilização do escárnio e do deboche em sua obra. Antes, porém, observemos que nem 

Panis et Circencis255, nem Tempo no Tempo256 são necessariamente canções engraça-

das. Por outro lado o termo “escárnio” se aplica muito bem a tais composições se consi-

derarmos o fato de que o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa257, por exemplo, 

elenca “desprezo” e “desdém” como dois dos principais significados para essa expres-

são. Na obra dos Mutantes amadurecidos artisticamente vê-se um constante deboche à 

primeira parte do valor trino citado por Rita Lee em sua autobiografia: “tradição, família 

& propriedade258”. Esse deboche se dá principalmente em performances ao vivo. As 

apresentações em festivais ou em programas de televisão foram espaços nos quais o trio 

contrastou frequentemente “tradição e família” à atitude “sexo, drogas & rock’n’roll” 

adotada pela banda, algo que costumava gerar um efeito risível.  

A fim de entendermos melhor a dimensão política do tipo de riso promovido pe-

los Mutantes, observemos que na primeira metade do século XX, a família era tradicio-

nalmente entendida como o mais importante suporte do Estado. Contudo, Marina Maluf 

e Maria Lúcia Mott observam que a urbanização pela qual o Brasil passou trouxe consi-

go uma variedade de questionamentos, experiências e linguagens novas. 259 Tudo isto 

veio causar grande ansiedade aos setores mais conservadores da sociedade que, por sua 

vez, elegeram a quebra de costumes como responsável pela suposta corrosão da ordem 

social. Neste contexto, inovações nas rotinas das mulheres e, principalmente, modifica-

ções nas relações entre homens e mulheres passaram a significar uma ameaça ao Estado 

e à ordem familiar, sendo esta última, na linguagem da época, vista como a “única insti-
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tuição capaz de represar as intimidadoras ‘vagas’ da ‘modernidade’”.260 Os mesmos 

setores da sociedade percebiam qualquer sinal de flexibilização das funções no interior 

da família como uma ameaça à própria estabilidade do Estado. 

Já na segunda metade do século XX, sobretudo a partir da década de 1960, as 

supostas vagas modernizantes estavam associadas ao contexto de Guerra-Fria e à ideia 

de uma ameaça comunista. Em 1967, a Lei de Segurança Nacional transformou em le-

gislação doutrina de mesmo nome que havia sido fundamento do Estado militar desde 

seu início, em 1964. Esta teoria tinha como um de seus preceitos mais importantes certa 

noção de que as fronteiras políticas entre os países eram muito mais ideológicas que 

territoriais.261 Sobre o mesmo período, Leon Kaminski262 comenta em sua dissertação 

de mestrado que as transformações culturais e comportamentais foram potencializadas 

pelo desenvolvimento dos meios de comunicação. A partir disso, entendemos que, de 

certa forma, as preocupações dos setores conservadores da sociedade brasileira extrapo-

laram as questões relativas aos papéis de homens e mulheres na família e na sociedade. 

Além delas, o “poder jovem” passou a ser em muitos aspectos ponto nevrálgico dos 

‘projetos de futuro’ tanto progressistas quanto conservadores, uma vez que, creditava-se 

à juventude o papel de força motriz das transformações sociais.  

 

 
FIG. 20 Manifestação estudantil em Paris, maio de 1968.  

Autor: AFP. In: KAMINSKI, Leon. Por entre a neblina: o festi-

val de inverno de Ouro Preto (1967 -1979) e a experiência histó-

rica dos anos 1970. 2012. 282 f. Dissertação de Mestrado - Uni-

versidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2012. p. 30. 

 

O final da década de 1960 tornou-se emblemático pela sucessão de manifesta-

ções da juventude em diversas partes do globo, em que pese como alguns exemplos os 
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protestos estudantis em Paris, o grande festival de rock ocorrido em Woodstock, a Pas-

seata dos cem mil263 e mesmo os festivais de música popular no Brasil, nos quais os 

Mutantes estiveram presentes tanto como banda de apoio dos baianos tropicalistas Gil-

berto Gil e Caetano Veloso quanto como concorrentes independentes. Ao mesmo tem-

po, “As representações da rebeldia dos jovens da década de 1960 foram incorporadas 

pela mídia e pela indústria cultural e veiculadas em diversos países, possibilitando o 

surgimento de uma cultura jovem internacional264”. 

 

 
FIG. 21 Passeata dos Cem Mil, no centro, o líder estudantil Vladimir 

Palmeira discursa.  

Autor não identificado. Disponível em << http://zonacurva.com.br/o-

grito-da-passeata-dos-cem-mil-contra-a-ditadura-militar/>> Aces-

so em 30 de julho de 2017. 

 

Ecoando os pensamentos de Maria Paula Araújo265 e Theodore Roszak266, Ka-

minski267 delineou um esboço de duas das principais tendências mundiais entre os jo-

vens no final dos anos 1960. A primeira, relacionada ao ideal comunista, teria por obje-

tivo a eclosão de uma revolução social. A segunda, por sua vez, seria exatamente a con-

tracultura que, posicionando-se criticamente tanto em relação à sociedade capitalista 

quanto ao comunismo, tinha por objetivo uma revolução cultural. Esta última caracteri-

zava-se pela  

                                                            
263 A Passeata dos Cem mil foi uma grande manifestação ocorrida em 26 de junho de 1968, contra a dita-
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valorização da subjetividade, a liberação sexual, a utilização de subs-

tâncias expansoras da mente, o misticismo em detrimento da religião, 

o orientalismo, o pensamento ecológico, a auto marginalização, o an-

tiautoritarismo e a crítica à família tradicional.268  

 

 

Por apresentar muitos desses valores, em termos gerais, é possível que pensemos 

no desbunde como uma das manifestações da contracultura no Brasil. E, dessa forma, 

podemos entender o deboche mutante não só como uma expressão resultante da insatis-

fação com a política local, mas também, e ao mesmo tempo, como reflexo de certa 

consciência de mundo.  

 

 
FIG. 22 Os Mutantes nos bastidores de apresentação no Parque Água 

Branca, São Paulo – SP, 1972.  

Foto de Leila Lisboa Sznelwar. Disponível em < 

http://lounge.obviousmag.org/tempo_e_espaco/2015/01/os-mutantes--

-a-hora-e-a-vez-uma-historia-contada-por.html> Acesso: 30/12/2017. 

 

Até agora, neste trabalho, buscamos construir uma visão panorâmica dos feitos 

Mutantes e, apesar de inspirados na teoria bakhtiniana, temos insinuado através de ou-

tras abordagens teóricas o desdém e o escárnio como postura política diante do contexto 

ditatorial que o Brasil vivia à época da produção clássica da banda. Ao mesmo tempo, 

não pudemos deixar de perceber que o enfrentamento de tal realidade através do debo-

che não pode ser limitado à forma acabada de uma resposta ao contexto político nacio-

nal e compõe, em grande medida, um cenário de acontecimentos mundiais. Deste ponto 

em diante buscaremos demonstrar que o desbunde mutante em especial se fez com mui-

tas das características próprias do riso popular e por isso, ele ganha inteligibilidade se 
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analisado pela chave da carnavalização e do realismo grotesco bakhtiniano. Antes, po-

rém, consideraremos algumas vantagens de se encarar as muitas narrativas possíveis 

sobre os Mutantes e o desbunde pelas lentes da polifonia bakhtiniana. 

 

3.1 As várias vozes de um mundo em mutação 

O livro “Problemas da Poética de Dostoiévski” teve um significado duplo no 

contexto das obras de Mikhail Bakhtin. A primeira edição, que data de 1929269, foi exa-

tamente a última aparição do autor no mercado editorial russo antes do exílio imposto 

pela ditadura Stalinista. A segunda, por sua vez, de 1963, significou seu retorno e possi-

bilitou que fosse reconhecido, posteriormente, para além das fronteiras da União Sovié-

tica.270 Espécie, portanto, de alfa e ômega na carreira e na construção filosófica de 

Bakhtin, Problemas da Poética identifica em Dostoiévski o surgimento de um gênero 

romanesco novo: o romance polifônico.271 

O pensador russo definiu a polifonia – expressão oriunda do mundo da música 

que pode ser entendida literalmente como combinação simultânea de várias melodias ou 

multiplicidade de vozes – como um “novo modelo artístico de mundo” sobre o qual ele 

determinou: “Esse tipo de pensamento artístico encontrou expressão nos romances dos-

toievskianos, mas sua importância ultrapassa os limites da criação romanesca e abrange 

alguns princípios básicos da estética europeia.”272 

Embora concordemos com Bakhtin que a importância da polifonia “ultrapassa os 

limites da criação romanesca” e seja na verdade um “modelo artístico de mundo” - e 

justamente por isso nos arrisquemos a utilizá-la, até certo ponto, como método de um 

trabalho que se pretende historiográfico -, é necessário que a entendamos dentro dos 

limites da literatura antes de extrapolá-los. 

Bakhtin apresenta as peculiaridades dos romances dostoievskianos ressaltando 

que, para aqueles que se aventuram por eles, os muitos heróis e respectivos discursos 

costumam se confundir com a voz do próprio autor. No entanto, ao mesmo tempo pare-

ce-lhes impressionante que as obras de Dostoiévski supostamente assumam, em mo-

mentos distintos, “uma série de discursos filosóficos de vários autores e pensadores 
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[...]”273 que são, inclusive, muitas vezes contraditórios entre si. Contudo, Bakhtin desta-

ca em seguida o quão enganosa é essa percepção que encontra contradição onde não há. 

Para ele, na obra de Fiodor Dostoiévski “o herói tem competência ideológica e indepen-

dência”.274 E é justamente essa característica que o pensador aponta e explica como 

sendo base do romance polifônico. A polifonia concede a cada herói liberdade para de-

senvolver seus discursos para além da vontade do autor, ou do enredo estabelecido por 

este. Assim, as vozes que a compõem são plenivalentes, ou seja, “mantém com as outras 

vozes do discurso uma relação de absoluta igualdade como participantes do grande diá-

logo”.275 Ao mesmo tempo, elas engendram uma multiplicidade de consciências equi-

polentes e seus mundos. Em outras palavras, os personagens do autor não são apenas 

objetos do discurso do autor, mas os próprios sujeitos de um discurso diretamente signi-

ficante.276 Portador de tais características, o romance polifônico não se mostra inteligí-

vel pelo caminho do enredo e da pragmática. O modelo artístico em questão exige a 

concepção de um mundo que, ao invés de monológico, seja percebido/concebido como 

uma multiplicidade de consciências.  

Neste contexto, torna-se interessante citar trecho do texto de Christopher Dunn 

sobre a Tropicália: 

 

As manifestações musicais da Tropicália não propunham um novo es-

tilo ou gênero. A música tropicalista envolvia, em vez disso, uma co-

lagem de diversos estilos: novos e antigos, nacionais e internacionais. 

Em um nível, a música tropicalista pode ser entendida como uma re-

leitura da tradição da música popular brasileira à luz da música pop in-

ternacional e da experimentação de vanguarda. No Brasil, os tropica-

listas evocavam comparações com seus contemporâneos internacio-

nalmente famosos, os Beatles, um grupo que também criou a música 

pop por meio do diálogo entre a música artística e as tradições popula-

res locais.277 

 

 

Nos termos colocados acima, existe muita sincronicidade entre a produção tropi-

calista e um fenômeno da indústria cultural internacional como os Beatles, por exem-

plo. Da mesma forma, Bob Dylan recebendo uma vaia monumental por ocasião da apre-

sentação de seu primeiro trabalho eletrificado no Newport Folk Festival, de 1965, nos 

faz pensar em outra plateia aos berros, em 1968, na apresentação de É Proibido Proibir 
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por ocasião do III Festival Internacional da Canção. Na citação acima, Christopher 

Dunn descreveu a música tropicalista como uma colagem de estilos novos e antigos, 

brasileiros e internacionais. Concordamos até certo ponto, mas preferimos a polifonia à 

colagem e ousamos propor que a musicalidade mutante em especial se aproxima do 

“modelo artístico de mundo” que Mikhail Bakhtin encontrou no romance dostoiévskia-

no.278 

Agora, extrapolando os limites da literatura, pensemos na polifonia como uma 

metodologia para o trabalho historiográfico. A diversidade de vozes que se apresentam 

na obra tropicalista e mutante possibilitam muitas narrativas. A polifonia nos fornece 

subsídios para lidarmos com elas sem as considerarmos de forma excludente: entender 

que os Mutantes aderiram à contracultura como resposta a um cenário político nacional, 

por exemplo, não contradiz a outra narrativa igualmente realista que vê a mesma adesão 

como engajamento em um movimento mundial da juventude. Podemos pensar os Mu-

tantes e o desbunde como uma das muitas vozes da contracultura mundial, sem descon-

siderar o papel peculiar da banda na história do rock e da música popular moderna, a 

pressão para um posicionamento político no contexto ditatorial brasileiro, a dimensão 

política da suposta neutralidade da banda, o ingresso no movimento tropicalista, a in-

fluência dos Beatles e a inovação mutante, onde couber, de forma sincrônica.  

Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin não só apontou a polifonia 

como o modelo artístico de mundo através do qual o autor russo estruturou suas obras, 

como também a utilizou ele mesmo em sua análise do romance dostoievskiano.279 De 

que forma? Por elencar teorias de diversos críticos literários, descrevendo sem temor as 

vias muito diferentes e até aparentemente contrárias às suas que tais críticos seguiram 

na tentativa de explicar o romance dostoievskiano. Na medida em que essas vozes se 

sobrepunham umas às outras, elas demonstravam em Dostoiévski a polifonia defendida 

por Mikhail Bakhtin.280  

No presente texto, até agora, defendemos a existência de uma dimensão política 

na obra mutante utilizando-nos de muitos meios que não a teoria bakhtiniana. As vozes 

da Jovem Guarda, a voz de Rodrigo Merheb e sua narrativa da transformação do 

rock’n’roll em rock na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, a voz do Tropica-

lismo, a voz da vanguarda neoconcretista, a voz de Caetano Veloso e seu livro Verdade 
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Tropical, a voz do grupo americano Merry Pranksters, as vozes das revistas da Editora 

Abril, Realidade e Intervalo, a voz de Arnaldo Baptista na revista independente Bondi-

nho e de todos os vídeos, discos e livros que consultamos se revezaram e lançaram luz 

sobre o que entendemos como a dimensão política existente na obra mutante. Conce-

bendo o mundo como uma multiplicidade de consciências em diálogo, construímos uma 

narrativa não cronológica que, por meio dessas muitas vozes, buscaram remontar um 

determinado contexto, um momento de nosso objeto de estudo, a saber, os Mutantes em 

sua fase clássica. Seguiremos agora demonstrando a dimensão política do humor mutan-

te à luz da teoria bakhtiniana específica sobre o riso popular. Seguindo o exemplo do 

próprio Mikhail Bakhtin, deixamos a defesa de nossa tese principal para as últimas par-

tes dessa dissertação. 

 

3.2 O realismo grotesco Mutante 

 

O realismo grotesco é uma herança da cultura cômica popular mais remota. Ele 

surge na estética moderna de forma universal, festiva e utópica e se dispõe a promover o 

rebaixamento de tudo que é elevado e abstrato ao plano material e corporal.281 Em A 

Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin assume alto e baixo como 

termos meramente topográficos. Assim, a Terra é a capacidade de absorção, o túmulo. E 

está acoplada à ideia de regeneração. O filósofo necessariamente se expressa através de 

ilustrações tais como nascimento, amadurecimento, morte e renascimento biológico. Na 

natureza, as coisas vivas nascem, amadurecem, morrem e, então, adubam a terra, pro-

movendo sua fertilização e, com isso, a regeneração, o nascimento de outro ser ou o 

renascimento da espécie. No realismo grotesco não há distinção entre o que é cósmico, 

do que é social, do que é corporal. O alto pode ser o céu, o status social, a cabeça. Ao 

passo que o que é baixo pode ser a Terra, o status social, o ventre ou os orifícios excre-

tores do corpo.  

 

No realismo grotesco [...], o princípio material e corporal aparece sob 

a forma universal, festiva e utópica. O cósmico, o social e o corporal 

estão ligados indissoluvelmente numa totalidade viva e indivisível. É 

um conjunto alegre e benfazejo.282  
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Por mais improvável que possa parecer à primeira vista, o realismo grotesco, 

conforme descrito por Mikhail Bakhtin pode ser entendido como fator estruturante da 

obra clássica dos Mutantes, composta entre 1966 e 1972. Vejamos como tal entendi-

mento é possível. Para tanto pinçaremos da obra clássica mutante uma gravação de 1966 

que consideramos ser o embrião da produção criativa posterior da banda à qual, em 

grande medida, já descrevemos nos capítulos anteriores.  

Desde o primeiro registro em vinil – realizado quando Arnaldo, Rita e Sérgio 

ainda eram membros do sexteto O’Seis –, as composições do grupo foram sobretudo 

debochadas. O compacto Suicida/Apocalipse é uma a prova inconteste disso. A canção 

Suicida, por exemplo, foi arranjada como uma música dançante com bateria, baixo e 

guitarras que constituem juntos um rockabilly283 de timbre mais grave que o habitual.284 

Enquanto isso, a letra narrava os feitos de um eu lírico que, tentando se matar, vai até o 

Viaduto do Chá para se atirar. Em um dos versos iniciais, algumas pessoas querem im-

pedi-lo de pular.  

O motivo que leva este eu lírico a cogitar o suicídio é mencionado em dois ver-

sos: “A vida pro meu lado estava má285” e a frase que é repetida como uma espécie pre-

cária de refrão “Consciência pesada me mandava pular286”. O assunto sério sobre o qual 

normalmente recai solenidade, respeito e cuidado, recebe ali um tratamento diferente: o 

eu lírico se resolve, pula, e não há nenhuma menção a algum tipo de drama na letra ou 

no arranjo. A canção prossegue: “O carro que passava eu achatei287”. A comicidade 

aparece, assim, em meio ao sinistro e se dá justamente pelo grotesco da cena: uma rela-

ção inesperada do tipo ‘causa e consequência’ entre a ‘consciência pesada’ e o carro que 

se achata cedendo ao peso do corpo que o atinge é sugerida. A morte, a maior das tragé-

dias humanas, continuará sendo tratada, até o fim, como algo prosaico: “Minha cabeça 

se esfacelou [...], Fui enterrado com a camisa do meu tio [...], Era uma caveira vulgar / 

Não pode nem me assustar.”288  

Por mais que procuremos, não vamos encontrar nenhum rasgo existencial, meta-

físico, ou espiritual no tecido objetivo e um tanto quanto absurdo da letra de Suicida. O 
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tasse nos três integrantes dos Mutantes. 
285 O’Seis. CS. Apocalipse/Suicida. 1966. Continental. Brasil 
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suicídio, a vida, a morte estão reduzidos à materialidade do momento: a decisão de pular 

ou não pular. ‘A consciência pesada’, o que poderia haver de mais abstrato na primeira 

parte da canção, adquire materialidade pelo tratamento poético quando a sequência dos 

versos faz alusão a um peso literal, capaz de, junto com o movimento da queda, amassar 

o carro que passava desavisado. Todas as palavras se articulam para contar uma estori-

nha terrena, onde um fantasma reclama que “a cova era apertada289” e resolve sair para 

conversar “com alguém que estava sentado a fumar290”. Os elementos sobrenaturais que 

a própria letra evoca são rebaixados à vulgaridade a ponto de não assustarem a nin-

guém, os assuntos elevados, difíceis, tabus, são tratados com naturalidade simplória. 

Tudo está no mesmo plano, um plano terreno, corpóreo, material.  

Suicida foi composta por Rafael Vilardi e Roberto Loyola. A outra canção do 

compacto, Apocalipse, é uma parceria entre Rafael e Rita Lee que segue a mesma lógica 

do deboche. Também em primeira pessoa, ela fala de alguém que “terá o mundo nas 

mãos291” assim que acabar com tudo. Mas neste caso, acabar com tudo não é um suicí-

dio, e sim a aniquilação dos outros, o fim do mundo. Uma vez ocorrido o apocalipse, o 

único sobrevivente que é justamente quem o provocou não tem com quem conversar e o 

motivo é obvio: a falta de interlocutores. Tal circunstância o faz meditar e perguntar a si 

mesmo se acabar com o mundo foi uma atitude errada.   

Suicida/Apocalipse foi um começo musical bastante simples que não faz jus à 

riqueza da produção que veio em seguida. Em textos acadêmicos e críticos da atualida-

de, os Mutantes são quase sempre um adendo ao tropicalismo, movimento formulado 

por Gilberto Gil e Caetano Veloso. De fato, o compacto que iniciou a carreira de Arnal-

do, Rita e Sérgio no mercado fonográfico teve uma tiragem mínima e vendeu apenas 50 

cópias. Insatisfeitos com o resultado das gravações, os membros do conjunto até tenta-

ram impedir o lançamento, mas o contrato com a gravadora Continental não deixou que 

conseguissem.292 A possibilidade de uma carreira de alcance nacional chegou para os 

Mutantes junto com a oportunidade de acompanhar Gilberto Gil na apresentação de 

Domingo no Parque no III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em 

1967. E foi justamente neste festival que o tropicalismo se deu a conhecer ao público, 

através de duas canções concorrentes: Domingo no Parque e Alegria, Alegria. Naquele 

momento, o movimento ainda não estava nomeado, mas sua estética era já bem clara 
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para seus membros. E para entendermos a importância dos Mutantes em sua constitui-

ção, apeguemo-nos primeiramente às palavras de Caetano Veloso em seu livro de me-

mórias, Verdade Tropical:  

 

[...] tínhamos, por assim dizer, assumido o horror da ditadura como 

um gesto nosso, um gesto revelador do país, que nós, agora tomados 

como agentes semiconscientes, deveríamos transformar em suprema 

violência regeneradora. Uma violência regeneradora que não apenas 

encontrava no ambiente contracultural do rock’n’roll armas para se 

efetivar, mas também reconhecia nesse ambiente motivações básicas 

semelhantes.293 

 

 

Também em Verdade Tropical, o cantor comenta que os argentinos do Beat 

Boys e os paulistas dos Mutantes foram contatados e integrados ao grupo tropicalista 

para resolver um problema técnico muito elementar. Tal problema consistia no fato de 

que os baianos, Gil e Caetano, não conheciam a fundo e nem sabiam fazer rock. Mas o 

rock era necessário ao movimento porque se prestava à destruição do nacionalismo, um 

nacionalismo que divulgava e só aceitava a estética de ‘um Brasil que devia ser’ ao in-

vés de ‘um Brasil que realmente é’. Para tornar aparente o ‘Brasil que realmente é’ era 

necessário acertar em cheio a Frente Ampla da Música Popular Brasileira.294 Desmisti-

ficando, com o golpe desferido, nossa tradição musical.295 O golpe, por sua vez, era a 

aceitação e a introdução do que, à época, era realmente popular, a saber, as expressões 

musicais tomadas como bregas e o rock’n’roll. 

As canções bregas, como eram chamadas as expressões musicais das massas, vi-

nham dos rincões do país, da ignorância, e da exclusão social e econômica. Em termos 

estéticos musicais, elas compunham a parte maior e mais robusta do ‘Brasil que real-

mente é’ que os tropicalistas pretendiam levar ao palco do ‘bom gosto’ nacional. Certo 

texto jornalístico de 1968 explicou resumidamente o movimento, definindo que ser tro-

picalista implicava “[...] valorizar tudo que se tem no Brasil e, ao mesmo tempo, ridicu-

larizar todas as coisas, tradições e costumes, a fim de construir outra mentalidade.”296  

                                                            
293 VELOSO, 1997, p.51. 
294 Movimento organizado por Elis Regina que visava proteger a música popular brasileira de influências 

estrangeiras alienantes. Caetano Veloso descreveu o evento como sendo uma tentativa desesperada dos 

artistas da música popular brasileira de barrar a concorrente Jovem Guarda. O assunto foi abordado no 

primeiro capítulo do presente trabalho.  
295 O termo “tradição musical” pode causar alguma confusão, mas não existe no tropicalismo uma nega-

ção da tradição de musicalidade na sociedade brasileira. Apenas da ideia de que a musicalidade brasileira 

tenha sido responsável pela geração da música brasileira de forma isolada, sem interferências externas. 
296 Indicações – Discos: Ironia, Ironia. Realidade, São Paulo, n.30, Abr. 1968. p.30. 
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O que de principal o rock tinha a oferecer ao tropicalismo era a violência des-

truidora, o ruído, a distorção. E por isso, em Verdade Tropical, Caetano revela que se 

não convidou a RC7 – banda do rei da Jovem Guarda, Roberto Carlos – ao invés dos 

Beat Boys para compor o arranjo e participar na apresentação de Alegria, Alegria no III 

Festival da Record “Foi mais por timidez do que por opção estética [...]297”. Os Mutan-

tes, porém, talvez inadvertidamente, também contribuíram com outro elemento para a 

destruição das tradições que Caetano dizia pretender: seu riso ambivalente, leve, porém, 

contínuo e corrosivo.  

Se algo semelhante ao realismo grotesco já se insinuava na criatividade Mutante 

antes do tropicalismo, a adesão ao movimento veio sofisticá-la e isto acabou fortalecen-

do sua estrutura. A definição jornalística que entende tropicalismo como ‘o ato de “va-

lorizar tudo que se tem no Brasil298” ao mesmo tempo em que ridiculariza tradições e 

costumes buscando, a partir disso, construir uma nova mentalidade’, expõe muitos dos 

elementos que sofisticam e aproximam ainda mais a poética mutante à teoria bakhtinia-

na sobre o riso na cultura popular renascentista. Valorizar o ‘tudo o que se tem no Bra-

sil’ exige um rebaixamento das tradições e costumes eleitos como próprios de um Brasil 

idealizado e superior à mesma condição terrena dos costumes que existem no Brasil 

real, mas que são rechaçados pela classe artística politizada e intelectualizada da época. 

Pode ser, portanto, considerada uma espécie de atualização do princípio material e cor-

poral inerente ao realismo grotesco.  

 

3.3 Mutantes e carnavalescos 

 

 Afirmamos na abertura do presente capítulo que o desbunde mutante em especi-

al ganha inteligibilidade se analisado pela chave do realismo grotesco e da carnavaliza-

ção bakhtiniana. Uma vez que já tenhamos dissertado sobre a primeira, observemos, 

então, algumas características carnavalescas. 

Para Mikhail Bakhtin o carnaval seria um período de libertação temporária da 

verdade dominante e do regime vigente.299 As letras das canções mutantes, bem como 

suas performances desdenhosas dos valores e comportamentos sociais prezados pelo 

regime militar brasileiro, resultam exatamente nisto. Por conseguinte, se em A cultura 

                                                            
297 VELOSO, 1997, p. 168. 
298 Indicações – Discos: Ironia, Ironia. Realidade, São Paulo, n.30, Abr. 1968. p.30. 
299 BAKHTIN, 2010, p.8. 
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popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, Bakhtin 

quer iluminar a história da cultura popular cômica utilizando-se da chave rebelaisiana, o 

que propomos é que aproveitemos os frutos do trabalho minucioso desse pensador para 

enxergarmos os Mutantes como parte integrante dessa cultura. Não é descabido, portan-

to, que utilizemos de um arcabouço teórico que se constituiu através da análise da obra 

de um autor renascentista. Bakhtin encontra em Rabelais os esquemas próprios do hu-

mor do povo na praça pública e é também isto o que demonstraremos estar presente nos 

Mutantes. 

Bakhtin afirma que os ritos e os espetáculos cômicos do carnaval renascentista 

“[...] pareciam ter construído, ao lado do mundo oficial um segundo mundo e uma se-

gunda vida [...]” e que eles ofereciam “[...] uma fuga provisória da vida ordinária 

[...]”.300 Essa vida ‘outra’ não se apresenta a espectadores passivos, pelo contrário, ela é 

necessariamente experimentada. O carnaval não assume as formas consagradas do tea-

tro ou dos ritos. Ao ser experimentado, o humor carnavalesco é gerador de um tipo de 

riso festivo que se dirige contra toda e qualquer autoridade. Esse riso é ambivalente 

porque “expressa uma opinião sobre um mundo em plena evolução no qual estão incluí-

dos os que riem.”301 Ri-se do outro, mas ao fazê-lo, ri-se também de si mesmo.  

Em que momento da fase clássica dos Mutantes nós podemos apontar o riso 

carnavalesco? A resposta que temos a dar para essa pergunta é a de que não há um pe-

ríodo específico, mas toda a obra mutante da fase clássica pode ser assim percebida. 

Para exemplificarmos, porém, escolheremos uma dentre as muitas narrativas possíveis e 

ela começa com a apresentação dos Mutantes como banda de apoio de Caetano Veloso 

no III Festival Internacional da Canção. 

 

3.3.1 É proibido proibir que o mundo mude 

 

Foi em maio de 1968 que Guilherme Araújo, o então empresário da trupe tropi-

calista em suas carreiras individuais302, apresentou a Caetano Veloso uma fotografia do 

levante estudantil acontecido naquele mesmo mês em Paris. Na imagem lia-se pichada 

                                                            
300 BAKHTIN, 2010, p. 5 – 6. 
301 Ibdem, p. 11. 
302 Guilherme Araújo era empresário de Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Tom Zé e dos próprios 

Mutantes. Além disso, ele era também uma espécie de apoiador do movimento, contribuía com ideias e 

realizava os encontros que considerava interessantes. A letra de 2001, escrita e descartada por Tom Zé, 

por exemplo, foi resgatada por Guilherme e entregue à Rita Lee que a musicou. 
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em uma parede a frase em francês: “É proibido proibir”. Algum tempo depois, uma can-

ção intitulada É Proibido Proibir estava inscrita no III Festival Internacional da Can-

ção, promovido pela Rede Globo de Televisão então recém-criada e, portanto, sem o 

prestígio da TV Record da época. A concorrente seria apresentada no evento por seu 

próprio compositor que estaria, pela primeira vez, na companhia dos Mutantes.303  

A terceira edição do Festival Internacional da Canção teve três apresentações 

tropicalistas. Além da participação de Caetano Veloso tendo os Mutantes como banda 

de apoio, Gilberto Gil concorreu com Questão de Ordem, acompanhado pelos Beat 

Boys, e os próprios Mutantes apresentaram Caminhante Noturno. Antes de nos atermos 

à composição mutante, porém, continuaremos centrando nossa atenção em É Proibido 

Proibir. O motivo disso se tornará claro na medida em que avançarmos. Por hora, adi-

antamos que a classificação de Caminhante Noturno para a fase carioca, e mesmo a 

performance tal como se deu na final, está diretamente relacionada à toda a rejeição que 

Caetano sofreu durante a fase paulista, bem como à reação do compositor baiano às 

vaias da plateia.  

Descrita pelo próprio autor como uma composição demasiadamente simples304, 

É Proibido Proibir foi somente uma dentre as muitas polêmicas ocorridas durante o III 

FIC (como era abreviadamente chamado o Festival Internacional da Canção em sua 

terceira edição). O arranjo da primeira apresentação começou com uma introdução ato-

nal305 executada pela orquestra - sem partitura, mas orientada por Rogério Duprat - e 

efeitos sonoros a cargo dos irmãos ‘Baptista’. Porém transformou-se em uma marchinha 

mantida pelo violão de Rita Lee e pela bateria de Dinho Leme. A partir dessa transfor-

mação, os instrumentos elétricos, que se ocuparam dos efeitos sonoros atonais em iní-

cio, passaram a exercer outro papel na harmonia: o baixo de Arnaldo assumiu a marca-

                                                            
303 VELOSO, 1997, p. 297. 
304 Em seu livro de memórias, Verdade Tropical, Caetano Veloso compara É Proibido Proibir com Sau-

dosismo e Baby. Há em comum entre essas três canções a época em que ele as compôs, o fato de terem 

sido feitas direta ou indiretamente para atender pedidos do então empresário do músico, Guilherme Araú-

jo, e o compasso ternário.  No mesmo texto, Caetano Veloso chama as imagens produzidas pela letra de 

“anarquistas” e define o que o movimento de maio de 1968 em Paris compartilha com o tropicalismo: o 

sabor anarquista. In: VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 
305 O atonalismo aparece na música quando nenhum tom se destaca em relação aos demais. Escalas musi-

cais são sequencias de notas sonoras como, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Independente de que 

nota seja a inicial, a lógica da escala maior será sempre a mesma: tom, tom, semitom, tom, tom, tom, 

semitom, repete o ciclo. Escalas menores, por sua vez, seguem a lógica: tom, semitom, tom, tom, semi-

tom, tom, tom, repete o ciclo. Uma composição normalmente se inscreve dentro dos limite das escalas 

que podem ser de dó, de ré, de mi, de fá, de sol, de lá e de si, maior ou menor. Tais limites definirão o 

tom em destaque. Quando a frase sonora composta não obedece à lógica das escalas ela pode ser disso-

nante ou atonal. Na dissonância, uma outra lógica será criada pelo compositor, no atonalismo, porém, a 

lógica será indistinguível.  
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ção enquanto a guitarra distorcida, muitas vezes dissonante, de Sérgio surgia, vez por 

outra, em contraponto com a voz de Caetano ou, na maior parte das vezes, como voz 

independente que ora respondia, ora contrariava, ora interrompia a melodia cantada. 

Tudo isso reunido agregou à canção de melodia fácil, refrão repetitivo e letra anarquista, 

grande poder de escândalo.  

Com os cabelos crespos compridos, vestindo uma túnica de plástico, ornada de 

cordões de dentes de animais e contas diversas, Caetano Veloso entrou no palco durante 

a introdução dançando uma coreografia improvisada de movimentos que poderiam ser 

facilmente interpretados como sexuais: seus quadris iam adiante e voltavam, lentamen-

te, e prazerosamente segundo o que fazia parecer. Enquanto isso os Mutantes, recuados 

no palco e ocupando o lugar que cabia à banda de apoio, também vestidos de plástico, 

produziam ruídos em ritmo indefinido e com melodia nenhuma até que o aparente caos 

sonoro deu lugar à marchinha e Caetano se pôs a cantar: “A mãe da virgem disse não/ E 

o anúncio da televisão/ Estava escrito no portão/ E o maestro ergueu o dedo/ E além da 

porta/ Há o porteiro, sim. [...]”.306 A vaia que se fazia presente desde a primeira nota ia 

se agigantando enquanto a música prosseguia. Apesar do ruído do público, a guitarra de 

Sérgio seguiu tangendo o arranjo, distorcida, e, sobretudo durante o refrão, em franco 

diálogo com o baixo. Mais e mais vaias se faziam ouvir e quase abafavam os feitos ins-

trumentais. A situação, contudo, ainda ia piorar. No meio da música, a harmonia se 

mantinha para Caetano declamar o poema D. Sebastião, Rei de Portugal do livro Men-

sagem, de Fernando Pessoa. Invertendo a expressão popular “o Diabo está solto”, Cae-

tano gritou “Deus está solto” e assim introduziu a aparição de um homem visivelmente 

estrangeiro: um americano chamado John Danduran que, envolto em um poncho hippie, 

andou pelo palco urrando e grunhindo frases ininteligíveis. A plateia majoritariamente 

estudantil que lotou o Teatro da Universidade Católica de São Paulo, o TUCA, reagiu 

com uma vaia monumental, recheada de palavrões e xingamentos.  

 

 

 

                                                            
306 CD. Caetano Veloso Singles, 2002, Universal Music 
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FIG. 23 Apresentação de “É Proibido Proibir” no III Festival Internacional da Canção, 

promovido pela TV Globo em 1968.  

Ao fundo os Mutantes e Caetano Veloso, em destaque John Danduran. Autor: não iden-

tificado. In DUNN, Christopher. Brutalidade Jardim: a Tropicália e o surgimento da 

contracultura brasileira. São Paulo: Ed. Unesp, 2009, p.158. 

 

 

O júri, mais maduro que os estudantes que compunham o público raivoso, classi-

ficou Caetano Veloso para a semifinal que ocorreria no mesmo local alguns dias depois. 

Ao contrário, Gilberto Gil foi desclassificado por não ter executado sua Questão de Or-

dem até o fim em resposta às vaias ensurdecedoras que também recebeu. O resultado foi 

que, com tanta polêmica cercando Gil e Caetano, Caminhante Noturno não chamou a 

atenção da plateia nem para o bem, nem para o mal e classificou-se também, mas sem 

muito destaque, para a segunda noite da fase paulista.  

Continuar como concorrente no FIC significou uma oportunidade para Caetano 

Veloso levar o happening307 às últimas consequências. Isto se deu com a repetição da 

introdução atonal que já existia na estreia da canção no festival, seguida dos mesmos 

efeitos sonoros executados pelos Mutantes e da mesma dança de antes, contudo, acres-

centou-se, no lugar do poema de Fernando Pessoa, um discurso improvisado e potente:  

 

Hoje não tem Fernando Pessoa. [...] Vocês são iguais, sabem a quem? 

Tem som no microfone? Vocês são iguais sabem a quem? Àqueles 

que foram na Roda Viva e espancaram os atores! Vocês não diferem 

em nada deles, vocês não diferem em nada. [...] O problema é o se-

guinte: vocês estão querendo policiar a música brasileira. [...] Gilberto 

Gil está comigo para nós acabarmos com o festival e com toda a im-

becilidade que reina no Brasil. Acabar com tudo isso de uma vez. Nós 

só entramos no festival pra isso. [...] Se vocês forem em política como 

são em estética, estamos feitos! [...]308 

                                                            
307 Happening é uma expressão de origem inglesa que literalmente poderia ser traduzida como aconteci-

mento. Trata-se de um recurso cênico planejado, mas que ocorre em improvisação e pode incluir direta ou 

indiretamente a participação do público. 
308 Disponível em <http://tropicalia.com.br/identifisignificados/e-proibido-proibir/discurso-de-caetano> 

Acesso: 28/05/2016. 
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Além de vaiar violentamente o discurso a plateia atirou tudo o que podia em Ca-

etano. Gilberto Gil foi demonstrar apoio ao colega e acabou sendo atingido por um pe-

daço de madeira que lhe arrancou sangue de uma das canelas. Debochadamente, porém, 

continuou sorrindo e ao recolher um tomate que alguém arremessou ao palco deu-lhe 

uma bela mordida e devolveu-o à massa de gente de onde aquilo havia partido. O públi-

co se virou de costas em protesto, os Mutantes viraram-se também em resposta. Mesmo 

depois de tudo isso, É Proibido Proibir foi classificada para a fase final que aconteceria 

no Rio de Janeiro. A aparição do hippie John Danduran, porém, estava vetada. Apesar 

dos apelos contrários de Augusto Marzagão, diretor do evento televisivo, Caetano reti-

rou-se do festival desgostoso. O júri teria que aprovar uma canção às pressas para subs-

tituir Proibido Proibir durante a finalíssima no Rio. O diretor do espetáculo, porém, 

Augusto Marzagão, tomou a frente e escolheu sozinho Caminhante Noturno e a banda 

Mutantes. 

 

 
FIG. 24 Apresentação de “É Proibido Proibir” no III Festival Internacional 

da Canção, promovido pela TV Globo em 1968, os Mutantes de costas para 

o público.  

Autor: não identificado. In: CALADO, Carlos. A Divina Comédia dos Mu-

tantes. São Paulo: Editora 34, 1995, p.134 - 135. 
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3.3.2 Carnavalescos, realistas e mutantes 

 

Uma vez incluída na fase carioca do festival, Caminhante Noturno dava a im-

pressão de que se converteria em ‘a nova polêmica tropicalista do III FIC’. No Rio, jor-

nalistas, compositores, músicos e jurados fizeram um abaixo assinado contra a decisão 

do diretor do evento televisivo, Augusto Marzagão, de incluir os Mutantes na final. Os 

argumentos eram: Caminhante Noturno e os Mutantes não deveriam participar de um 

festival de “Música brasileira”, pois não era isso o que faziam. Contudo, na hora da 

apresentação, não aconteceram vaias colossais tais como as recebidas por Gil e Caetano 

em São Paulo. Pelo contrário, a canção agradou grande parte do público carioca. Tanto 

que, ao final, o Jornal da Tarde309 noticiou a primeira apresentação dos Mutantes no 

Rio de Janeiro como um sucesso surpresa. Três dias depois, na finalíssima, a polêmica 

maior acabou nem sendo a presença dos Mutantes empunhando guitarras e tocando mú-

sica brasileira inspirada em rock’n’roll, mas sim o primeiro lugar dado à lírica canção 

‘Sabiá’ de Chico Buarque, interpretada pelas comportadíssimas cantoras do Quarteto 

em Cy, ao invés de à favorita do público, a canção de protesto Pra Não Dizer que Não 

Falei das Flores de Geraldo Vandré. Caminhante Noturno acabou ficando em sexto 

lugar na classificação geral, os Mutantes receberam o troféu de melhor interpretação e o 

arranjo de Rogério Duprat ganhou uma premiação criada exclusivamente para contem-

plá-lo pelo trabalho, o troféu André Kostelanetz. 

 

 

 

                                                            
309 Cf. Jornal da Tarde, 1968, p.08. 
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FAC SIMILE 5 Intervalo: Resultado final do III FIC.  São Paulo, n. 

301, Out. 1968. p.36.  

 

No álbum prensado com gravações de estúdio das concorrentes do III FIC, o ar-

ranjo de Caminhante Noturno é bem mais comedido do que a apresentação ao vivo. Ele 

se apresenta apenas com a parte executada pelos membros da banda, sem a sobreposição 

do arranjo orquestral pensado por Rogério Duprat. A letra, por sua vez, canta o seguin-

te: 

 

 
No chão de asfalto 

Ecos, um sapato 

Pisa o silêncio, Caminhante Noturno 

Tem que parar quando os loucos caminham ali 

A passar 

Sem ligar 

Vai caminhante 

Tem muita coisa pra ver 
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Vai caminhante 

Antes do dia nascer 

Vai caminhante 

No chão 

Vê folhas 

Secas de jornal 

Sente a pulsar um amor musculoso 

Fúria de ter 

Nas suas mãos dedos finos de alguém 

A apertar 

A beijar 

Vai Caminhante 

Tem muita coisa pra ver 

Vai caminhante 

Antes do dia nascer 

Vai caminhante 

Vai...310 

 

 

Os versos de Caminhante Noturno para o festival também estão bem diferentes 

da letra que foi cantada na gravação do segundo disco dos Mutantes, lançado em 1969. 

A segunda versão talvez seja mais debochada e desdenhosa, contudo, muito mais do que 

simplesmente pelas palavras, a performance mutante no festival trazia à tona o risível. 

Para a apresentação na finalíssima do III FIC temos, por exemplo, a colaboração dos 

figurinos escolhidos por Rita Lee para todos os integrantes da banda.  

 

 
FIG. 25 Os Mutantes in III FIC, 1968.  

Disponível em <http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/88/uma-noite-

em-1968-808.html> Acesso: 28/05/2017. 

 

Segundo nos conta em sua autobiografia, Rita Lee teria pedido ao diretor do es-

petáculo televisivo, o senhor Augusto Marzagão, autorização para retirar algumas rou-

                                                            
310 Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=y5EVgNFqWN8>>Visualizado às 17:23 horas 

do dia 11/06/2017. 



110 
 

pas do acervo de figurino da Rede Globo de Televisão. Ao entrar no estúdio, deparou-se 

por acaso com a gravação de uma cena interna de novela O Sheik de Agadir.311 Leila 

Diniz, a atriz que interpretava a protagonista do folhetim, estava vestida de noiva. Ela 

teria reconhecido Rita e perguntado o que fazia ali. Ao ficar sabendo que a mutante pro-

curava uma roupa para usar no Festival, a própria Leila Diniz teria dado a ideia do ves-

tido de noiva e cedido o figurino à Rita.312 Carlos Calado313 narra esse acontecimento 

apenas dizendo que Rita recorreu ao guarda-roupa da Rede Globo e encontrou por lá um 

vestido que em algum momento havia sido usado por Leila Diniz. É uma sutil e interes-

sante diferença narrativa, visto que se conferirmos as datas veremos que a novela citada 

por Rita terminou um ano antes do festival em questão acontecer. Abre-se com isto uma 

oportunidade e tanto para destacarmos algumas características peculiares à autobiogra-

fia e ao uso dela como fonte.  

Ressaltemos a questão da semelhança entre o que se conta e a vida de quem con-

ta. Uma autobiografia propõe contar o que aconteceu ao autor, sua história de vida como 

narrativa abrangente ou uma parte dela, possivelmente descrita em pormenores. No en-

tanto, é importante perceber que caso o sujeito que escreve se confunda ou minta sobre 

a própria vida, a escrita que ele procede não deixará de ser uma autobiografia. Diferente 

disso, tal texto será autobiográfico e incorreto ou mentiroso, e a mentira é uma categoria 

que não pretendo abordar. Refiro-me a ela estritamente para observar que não é necessa-

riamente a correspondência entre a narrativa e os acontecimentos ocorridos na vida de 

quem a escreveu que a torna uma biografia, mas antes, a relação de identidade entre o 

autor e o texto. Esta é a essência do que Lejeune chamou de o pacto autobiográfico.314 

Um acontecimento que envolva mais de uma pessoa, a banda de rock da qual esse traba-

lho se ocupa, por exemplo, gera mais de uma narrativa. Todos os envolvidos podem, a 

qualquer momento, escrever sua versão dos fatos. Há ainda a possibilidade de virem a 

existir biografias autorizadas, como a de Carlos Calado315, ou não autorizadas. Desta 

feita, é previsível que mais de uma identidade emane de um mesmo acontecimento. Se 

Leila Diniz é ou não é a dona do vestido não chega a ser uma questão de suma impor-

tância para nós. O que realmente importa à narrativa que ora construímos, e que se pre-

tende historiográfica, é a intenção, consciente ou não, de estabelecer alguma identifica-

                                                            
311 Telenovela inspirada no romance Taras Bulba de Nicolai Gogol e escrita por Glória Magadan. Foi 

exibida no horário das 22 horas pela TV Globo entre 18 de julho de 1966 e 17 de fevereiro de 1967. 
312 LEE, 2017, p. 37 
313 CALADO, 1995. 
314 LEJEUNE, 2014, p.29 
315 CALADO, 1995. 
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ção com alguém que veio a ser conhecida como símbolo da contestação feminista no 

Brasil.  

É fato que, Rita Lee, então uma loirinha paulista de aparência casta e angelical 

se apresentou de véu e grinalda, rodeada pelos irmãos Dias Baptista. A seu lado, via-se 

Arnaldo vestido de bobo da corte e Sérgio de toureiro. E se ela era a noiva, qual dos 

dois seria o noivo? Ao final da apresentação, Rita ainda aproximou um player de fita K7 

do microfone e fez tocar o discurso que Caetano Veloso havia proferido durante a apre-

sentação de É Proibido Proibir na semifinal paulista. Quem quer que se indignasse com 

a letra da canção, com as guitarras, com o vestido de noiva em Rita e/ou com a indefini-

ção quanto a quem seria o noivo, receberia a resposta: “Essa é a juventude que quer 

tomar o poder? Se vocês forem em política como são em estética, estamos fritos!”. 

O trecho do discurso de Caetano repetido através de um aparelho mecânico no 

final da apresentação de Caminhante Noturno foi um exemplo do tipo de diálogo direto 

que os Mutantes estabeleciam com a plateia quando debochavam, desdenhavam e es-

carneciam do que quer que fosse. Lembremos, então, que uma das características da 

estética carnavalizada conforme entendida por Mikhail Bakhtin316 encontra-se no fato 

de que ela não é encenada, mas vivida, quem a experimenta faz parte de sua existência. 

Assim, o público é para os Mutantes um participante ativo de suas performances.  

A carnavalização dos Mutantes prossegue para além do III Festival Internacio-

nal da Canção e mesmo para além dos palcos. Eles disseminaram, por exemplo, notí-

cias falsas ou, ao menos, inúteis. Em reportagem especial intitulada Fazem Sucesso 

Brincando sobre o “sucesso” inesperado no Maracanãzinho por ocasião da finalíssima 

do III FIC, a revista Intervalo publicou supostos detalhes da vida íntima do trio. Coisas 

como “É Rita quem corta as unhas do pé do amigo Arnaldo” ou “os meninos ficaram 

tão entusiasmados que Rita e Sérgio começaram um namoro há muito interrompido.”317  

Mas não era Arnaldo o namorado de Rita? 

 

                                                            
316 BAKHTIN, 2010. 
317 Fazem sucesso brincando. Intervalo, São Paulo, n. 302, Set. 1968. p. 8 - 9. 
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FIG. 26 Capa do LP A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, 
1970. 

 

Em 1970 o grupo lançou seu terceiro disco. A capa soturna trazia uma espécie de 

encenação do inferno de Dante: Arnaldo se erguia de dentro de uma cova iluminada 

enquanto Rita e Sérgio observavam de fora, envoltos no que pareciam ser capas pretas e 

imersos na escuridão.  

 

 
FIG. 27 Contra capa do LP A Divina Comédia ou Ando 

Meio Desligado, 1970. 
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A contracapa, porém, guardava espaço para o humor característico do grupo: 

Arnaldo, Rita e Sérgio deitados em uma cama de casal, aparentemente nus sob os len-

çóis, degustavam de um belo café da manhã. Ao lado, um observador absurdo: o bate-

rista Dinho Leme, músico que havia gravado com a banda, portava arma e vestia o uni-

forme da SS (a guarda pessoal de Hitler) enquanto sorvia alguma bebida que se serve 

em xícara. Seria uma metáfora para as “patrulhas ideológicas” da esquerda tradicional? 

Estariam os Mutantes acusando-os de serem tão retrógrados quanto à extrema-direita? 

Os Mutantes haviam repetido, em forma de piada visual, a comparação feita por Caeta-

no quando em seu discurso indignado comparou o público predominantemente estudan-

til do TUCA aos membros do Comando de Caça aos Comunistas que invadiram o teatro 

e espancaram os artistas que encenavam Roda Viva em janeiro daquele mesmo ano? 

Entendamos melhor a relação entre a contracapa de A Divina Comédia ou Ando Meio 

Desligado e o discurso desferido como happening por Caetano Veloso em meio às vaias 

formidáveis da plateia durante a apresentação de É Proibido Proibir na fase paulista do 

III FIC.  

Em julho de 1968, uma apresentação em São Paulo da peça teatral Roda Viva, 

escrita por Chico Buarque e dirigida por José Celso Martinez Correa, foi invadida por 

pessoas ligadas ao Comando de Caça aos Comunistas. Os atores foram agredidos e o 

cenário destruído. A montagem continuou sua carreira, porém, ao estrear no Rio Grande 

do Sul, em setembro do mesmo ano, os artistas foram violentamente agredidos ao retor-

narem para o hotel. Dois deles foram sequestrados, submetidos a humilhações e violên-

cias físicas para então serem soltos. O elenco teve que voltar para São Paulo de ônibus, 

escoltado por policiais.  Quando Caetano Dizia “[...] Vocês são iguais sabem a quem? 

Àqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores! [...]318” interpretava a rejeição 

violenta a sua canção como resultado de uma postura moralista da esquerda tradicional 

e comparava-a às ações dos moralistas da direita “caçadora de comunistas”. Ele conclui 

sua comparação com a frase “Vocês estão querendo policiar a música brasileira”. 319 

Entendemos que a contracapa de A divina comédia ou ando meio desligado faz referên-

cia a essa fala ao mesmo tempo em que debocha dos “patrulheiros ideológicos” ao fan-

tasiar Dinho de general nazista e colocá-lo na posição de observador passivo do suben-

tendido ménage à trois entre Rita e os irmãos baptistas.   

                                                            
318 Disponível em <http://tropicalia.com.br/identifisignificados/e-proibido-proibir/discurso-de-caetano> 

Acesso: 28/05/2016. 
319 Disponível em <http://tropicalia.com.br/identifisignificados/e-proibido-proibir/discurso-de-caetano> 

Acesso: 28/05/2016. 
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O discurso de Caetano por ocasião do festival acirrou os ânimos ainda mais. O 

discurso mutante, pelo contrário, por ser uma piada podia muitas vezes não ser levado a 

sério, ou não ser entendido, ou ainda, provocar o riso. Mas como se não bastasse, o de-

boche não parou por ali. No dia 30 de janeiro de 1971, Rita e Arnaldo se casaram em 

uma cerimônia simples na casa dos pais da moça no bairro Pompéia, em São Paulo. No 

mês seguinte, janeiro de 1972, o casal foi recebido no programa de entrevistas de Hebe 

Camargo. O que estava programado era que eles contariam ao público a novidade. Po-

rém, durante o programa, na frente das câmeras, Rita e Arnaldo rasgaram a certidão e a 

deram como “presente de casamento” à apresentadora.320 

Além da carnavalização do próprio casamento, o mundo do entretenimento e o 

interesse do público pela vida particular dos artistas foram alvos desse grande deboche. 

O efeito risível que ele causou foi, por sua vez, ambivalente como Bakhtin321 descrevera 

o riso popular. Podemos dizer que ele tanto destruiu valores, como os refez. O casa-

mento de Rita e Arnaldo foi uma piada, sim, mas também foi verdadeiro, registrado e 

lavrado em cartório. Segundo tanto o que Rita Lee322 nos explica em sua autobiografia 

quanto o que Carlos Calado nos conta no livro elogioso que escreveu com autorização 

dos três Mutantes e lançou em 1995, a oficialização de um relacionamento – fosse ele 

de qualquer espécie – atendia à expectativa paterna/materna da moça. Afinal, não ficava 

bem uma mulher solteira andar para cima e para baixo na companhia de dois marmanjos 

que não eram seus irmãos, pais ou maridos. Neste momento da vida do trio, inclusive, 

eles compraram em sociedade um terreno rural na Serra da Cantareira – estado de São 

Paulo - e passaram a viver em comunidade.  

Voltando nossa atenção para a teoria bakhtiniana, comparemos a profusão de 

acontecimentos relatados debaixo do subtítulo anterior àquilo que o pensador russo de-

finiu como o princípio material corporal do realismo grotesco: 

 

O princípio material e corporal é percebido como universal e popular, 

e como tal opõe-se a toda separação das raízes materiais e corporais 

do mundo, a todo isolamento e confinamento em si mesmo, a todo ca-

ráter ideal abstrato, a toda pretensão de significação destacada e inde-

pendente da terra e do corpo.323 

 

 

                                                            
320 LEJEUNE, 2014, p.29 
321 BAKHTIN, 2010. 
322 LEE, 2016. 
323 BAKHTIN, 2010, p. 17. 
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A performance mutante era portadora de muitas das características do princípio 

material e corporal. Tratava-se de algo materialmente vivido, corporalmente experi-

mentado e não só uma ideia expressa em um discurso engraçado. Também não se dava 

na forma de uma encenação, mas sim de vida em movimento. O deboche e o riso ou o 

espanto resultante dele era construído pela junção do discurso indignado de Caetano 

Veloso mediante a violenta rejeição sofrida por sua É Proibido Proibir no III FIC, com 

a performance de Caminhante Noturno e o vestido de noiva usado por Rita no palco, 

com a capa e a contracapa de A divina comédia ou ando meio desligado, com o rasgar 

da certidão em frente às câmeras. A maioria desses elementos resiste às tentativas de 

significações destacadas do emaranhado de narrativas sobre as quais falamos ao expli-

carmos o conceito de polifonia. Parece contraditório a princípio que falemos em materi-

alidade quando tratamos de narrativas e polifonias. Contudo, no contexto da filosofia 

bakhtiniana a palavra e a comunicação são entendidas como existências materiais. 

Bakhtin em Marxismo e Filosofia da Linguagem explica a linguagem como portadora 

de existência independente e inegável sendo, portanto, parte do mundo sensível.324 

Analisando a obra de Françoise Rabelais, Bakhtin325 encontrou e sistematizou 

elementos com os quais pôde desenvolver o conceito de realismo grotesco. Considera-

mos que este seja mais um dos elementos da cultura cômica popular que podemos 

apontar no conjunto da obra mutante. O riso popular, conforme definido por Bakhtin, 

está intimamente ligado à ideia de regeneração. Ele é ambivalente justamente porque ao 

mesmo tempo nega e afirma. Tal dualidade a princípio atua rebaixando e degradando 

aquilo que por ventura venha a ser o alvo do riso. Mas quando a natureza se regenera, 

vemos a sequência: nascimento, amadurecimento, morte, decomposição e renascimento. 

De forma que, “A degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a um novo nasci-

mento326”. Consideramos que o deboche sistemático das tradições e costumes promovi-

do pelos Mutantes tem implicação política porque o princípio material corporal do rea-

lismo grotesco traz todos os assuntos para um mesmo nível terreno. E não pode haver 

profanação quando nada do que existe é santo ou divino. Concebendo o mundo dessa 

forma, os Mutantes se veem livres para debochar de tudo, inclusive da família – aquela 

instituição a que a sociedade brasileira, uma vez envolta no ambiente de uma ditadura 

militar, escolheu proteger dos assuntos mundanos. O riso do qual tal instituição se trans-

                                                            
324 BAKHTIN, 2002. 
325 BAKHTIN, 2010. 
326 BAKHTIN, 2010, p. 19. 
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forma em alvo é destruidor e regenerador. E foi nessa destruição e regeneração que se 

deu a consequência política da carnavalização mutante. Se o riso popular promovido 

pelo deboche mutante rebaixa e degenera para então promover um novo nascimento, 

também, em todas as instâncias em que a natureza se regenera, o renascimento não refaz 

exatamente o corpo que se desfez. A contestação mutante que se dá através do deboche, 

destrói a ideia de casamento, mas cria uma outra. Enquanto se apresentam como um 

casal desbundado no programa da Hebe, Arnaldo e Rita são homem e mulher que se 

unem para formarem uma família, ainda que essa família seja também desbundada. 

Como nas palavras de Bakhtin, a poética mutante “opõe-se a toda separação das 

raízes materiais e corporais do mundo”, tornando-se assim resistente a “toda pretensão 

de significação destacada e independente da terra e do corpo”. Em nossas palavras, uma 

vez desgarradas de suas referências, as letras, canções e performances Mutantes conver-

tem-se em difíceis enigmas. Para que possamos entender os Mutantes e o papel que de-

sempenharam em seu tempo precisamos encarar a obra integral em perfeita simbiose 

com seu meio. E nisto encontramos, obviamente, dificuldades metodológicas. A teoria 

bakhtiniana, porém, nos dá ela mesma uma ideia quanto a como solucionar, ou ao me-

nos amenizar, tais dificuldades.  

Filósofo, teórico da cultura europeia e das artes, Bakhtin foi também um linguis-

ta. Contudo ele não esteve interessando nos aspectos formais da linguagem, ao contrá-

rio, quando se referiu à linguagem no título de Marxismo e filosofia da linguagem, por 

exemplo, estava na verdade querendo dizer comunicação. Esta é sempre sua maior pre-

ocupação. O pensamento bakhtiniano ensina que ao comunicarem-se, na vida cotidiana 

ou na arte, os interlocutores estão lutando sempre pela liberdade. Essa liberdade em 

termos bakhtinianos seria necessariamente a possibilidade de não adequação a certas 

formas já alcançadas e estabelecidas. Desse modo, Bakhtin argumenta que a linguagem 

é o lugar, por excelência, onde as disputas sociais se dão.327 Neste ponto encontramos 

uma conexão interessante entre seus escritos em linguística e um dos maiores de seus 

trabalhos como teórico da literatura: Problemas da poética de Dostoiévski. 

Como vimos, Bakhtin advogou ter encontrado em Dostoiévski um gênero roma-

nesco novo a que ele nomeou polifônico. Talvez o conceito hoje mais famoso da obra 

filosófica de Mikhail Bakhtin seja justamente este, a polifonia. O termo pode ser lite-

ralmente entendido como ‘muitas vozes’. É oriundo do mundo da música, especifica-

                                                            
327 BAKHTIN, 2002. 



117 
 

mente da música erudita. As composições de Johann Sebastian Bach são exemplos má-

ximos da polifonia musical. Os instrumentos envolvidos na execução da ideia escrita em 

partitura pelo autor alemão tecem melodias independentes que se revezam na posição de 

voz principal (em destaque) compondo uma peça. Na obra em questão, o pensador russo 

dissertou sobre como Dostoiévski abriu mão de sua voz de autor dando plena liberdade 

para que seus personagens desenvolvessem seus próprios discursos/ideologias até as 

últimas consequências. As muitas vozes que tais personagens “emitem” no texto dostoi-

evskiano dão destaque ao enredo e todas elas são atraídas, ao final, para a conclusão do 

romance. O interessante é que ao apontar tal dinâmica na estrutura romanesca dostoi-

evskiana, o próprio Bakhtin assim estrutura seu livro. Lemos, portanto, uma profusão de 

críticos literários que tiveram visões completamente diferentes mediante as obras de 

Dostoiévski. Ao final, o que todos eles com seus discursos distintos destacam é a tese 

bakhtiniana da polifonia. Em nosso trabalho, depois de termos exposto a multiplicidade 

de narrativas que os Mutantes emanam ou nas quais estão incluídos, o que esperamos é 

que nossa hipótese principal tenha sido demonstrada: o deboche e, por assim dizer, o 

desbunde mutante em sua fase clássica, teve uma dimensão política em meio ao contex-

to ditatorial brasileiro. 
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Capítulo 4 – Considerações Finais – Rita Lee foi passear  

 

Começamos essa dissertação contando a história de três adolescentes que no iní-

cio dos anos 1960 executavam covers de twist instrumental ou de canções de rock’n’roll 

estadunidenses em quermesses e festinhas de escola.328 Eles aprenderam a ser roqueiros, 

imitando. E seguiram imitando seus ídolos estrangeiros por algum tempo, até que, em 

meados da década, aqueles mesmos adolescentes abandonaram a cópia e se estabelece-

ram como a banda brasileira de rock mais autêntica de sua época.  

Se fosse somente por isso a história dos Mutantes já seria interessante, mas a 

densidade de narrativas possíveis que a década de 1960 engendra torna os Mutantes, 

além de interessantes, um tema complexo. Amor livre, corrida espacial, guerra fria, di-

tadura militar, contracultura, movimento hippie, Beatles, poder jovem, Tropicalismo, 

festivais da canção. Tudo isso trespassa a existência dos Mutantes e a modifica contri-

buindo para seu aspecto final. Neste sentido, escrever o presente trabalho foi um desa-

fio, escolher os caminhos pelos quais nossa narrativa seguiria foi também deixar de es-

colher vários outros possíveis caminhos que não teríamos prazo, acesso a documenta-

ções em tempo, ou capacidade técnica para trilhar. 

Nossa proposta inicial era demonstrar que a obra Mutante foi portadora de uma 

dimensão política. Com o intuito de alcançá-la começamos da forma mais simples pos-

sível, ou seja, do início. Como chegaram a se juntar em banda de rock, quais eram suas 

influências. Essas foram as primeiras informações que buscamos sobre Arnaldo Baptis-

ta, Rita Lee e Sérgio Dias nas entrevistas que eles mesmos concederam a revistas da 

grande mídia brasileira de então, Realidade e Intervalo. Acabamos encontrando também 

um paralelo interessante. Se nos Estados Unidos da América Bob Dylan fez com que o 

folk se encontrasse com o rock’n’roll e introduziu neste último as preocupações do pri-

meiro através de subtextos cheios de ironia, os Mutantes aqui se encontraram com os 

baianos tropicalistas. Guitarras e nossa música popular serviram, então, de moldura 

para as questões relativas à época, que foram carnavalizadas em canções e performan-

ces ao vivo extremamente debochadas.  

O deboche Mutante constituiu um riso ambivalente no contexto brasileiro. Se-

gundo a teoria bakhtiniana “o riso popular ambivalente expressa uma opinião sobre um 

                                                            
328 CALADO, 1995. p. 35. 
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mundo em plena evolução no qual estão incluídos os que riem.”329 O mundo no qual os 

Mutantes estavam incluídos era o Brasil ditatorial, um país cujo conservadorismo ema-

nava do alto de um governo autoritário e de certos setores da sociedade que tentavam 

através de censura, perseguições e coações, represar as mudanças comportamentais que 

estavam se dando. Ao debochar das tradições os Mutantes provocaram um riso que as 

negava e ao mesmo tempo as afirmava, o que parece ter deixado os conservadores al-

gumas vezes perplexos e desnorteados. Vimos exemplos de riso ambivalente no debo-

che à família na letra e na música de Meu Refrigerador Não Funciona, vimos o “poder 

jovem” implícito em Panis Et Circencis e, por fim, vimos a performance carnavalizada 

de uma noiva, um bobo da corte e um toureiro. Houve um casamento? Um não casa-

mento? Um espetáculo carnavalesco? Afinal o que eram os Mutantes? Loucos? Deviam 

ser levados a sério ou ignorados? 

Os Mutantes eram simplesmente tudo o que estava acontecendo em termos de 

mudanças comportamentais na década de 1960, ao mesmo tempo, no mesmo espaço: o 

corpo esguio de três jovens cheios de energia. Os Mutantes eram também uma espécie 

de caixa de ressonância que reunia e ampliava as muitas vozes de seu mundo. Sua apa-

rição vinha acompanhada de tanta novidade que eles remetiam a imaginação dos espec-

tadores ao futuro ao invés do presente.330 Guitarras elétricas, theremins, roupas de plás-

tico. A mídia de forma alguma ignorou isso tudo. O grupo foi um sucesso se usarmos a 

polêmica como termômetro. E inspirando-nos na concepção do político em Rosavallon, 

uma esfera alargada com espaço para as sociabilidades e estratégias de grupos e indiví-

duos ao enfrentarem o mundo que se lhes apresenta331, pudemos enxergar a polêmica 

promovida por eles como uma dimensão política de sua obra e performance artística. De 

que forma? 

O contato com os tropicalistas adicionou ao fazer da banda o “gostar das coisas 

do Brasil”. O que fez com que compusessem suas canções em português e passassem a 

comentar a realidade que os cercava. Além disso, em meio às referências e inspirações 

fornecidas pelos ídolos estrangeiros que já cultuavam, os Mutantes também abriram 

espaço para a música brasileira.  

                                                            
329 BAKHTIN, 2010, p. 11. 
330 VELOSO, 1997, p.180 
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Quanto à política propriamente dita, no horizonte do Brasil, os Mutantes viam 

apenas duas opções: esquerda ou direita.332 Não se identificando com os discursos de 

nenhum dos lados, presumiram-se neutros, apolíticos. Ao mesmo tempo aderiram ao 

desbunde, à contracultura. A neutralidade que advogavam para si, no entanto, trazia 

consigo um plano de futuro que era incompatível com o plano de futuro daqueles que 

estavam no poder. As palavras de Arnaldo Dias Baptista expunham isso quando referi-

am-se ao desejo de que o mundo fosse “[...] uma coisa única, entende? Com os caras 

voltados pra Terra, e não pro Brasil; com os caras voltados prum negócio muito mais 

bonito”.333 Algo bastante parecido com os ideais hippies e diametralmente oposto às 

ideias defendidas pela ditadura militar que ficaram cristalizadas, por exemplo, no De-

creto-Lei – 314, de março de 1967.  

O amor à pátria, a adequação às leis instituídas, o não questionamento das auto-

ridades, era isto que nos termos da ditadura cimentaria a estrada para o futuro. Um futu-

ro de ordem e progresso. Os Mutantes não se identificavam com essa perspectiva, mas 

levantar-se contra a ditadura, porém, seria de alguma forma uma postura ditada pela 

experiência de se estar vivendo em uma ditadura militar. Assim, os Mutantes escolhe-

ram um caminho do desbunde, ou “curtir” como definira, mesmo que sem querer, o 

jornalista Júlio Lerner.334 Porque a “curtição” lhes devolvia o poder sobre seus próprios 

destinos, um poder que a ditadura tentara tomar para si. 

Os Mutantes aprenderam com os tropicalistas que por sua vez foram buscar na 

vanguarda neoconcretista “[...] uma política alternativa baseada na ideia de participação 

subjetiva através da experiência sensorial[...].”335  Temos nisto, portanto, já uma dimen-

são política do deboche mutante. Visto, porém, que a experiência sensorial que propor-

cionavam a si e aos espectadores era a comicidade conquistada através do deboche, do 

escárnio e do desdém a instituições tradicionais como a família, o casamento, e até os 

próprios festivais de música em que participavam, voltamo-nos para a teoria de Mikhail 

Bakhtin a fim de lançar luz sobre ela. 

Para lidar com todas as questões que traspassam a obra Mutante e interferem em 

seu formato final, além de nos inspirarmos na polifonia bakhtiniana, fomos buscar os 

conceitos identificados pelo pensador russo na obra literária de François Rabelais em A 

                                                            
332 LEE, 2016, p.64. 
333 Os Mutantes, que peça. Bondinho. Rio de Janeiro, Dez. 1971. 2008. p. 33. 
334 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=P_eJM8LiqU0&t=516s>>  Acesso: 17/05/2017. 
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Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. Assim, identificamos a estética 

Mutante com o realismo grotesco.  

Mesmo antes do encontro com os Tropicalistas, a primeira e até então única ten-

tativa dos Mutantes de comporem em português, antes que eles fossem de fato os Mu-

tantes, já apresentava características de realismo grotesco, como o princípio material 

corporal. O compacto Suicida / Apocalipse trazia uma parceria de Rita Lee e Raphael 

Vilardi que profanava em termos bakhtinianos e debochava da temática do apocalipse. 

A outra canção, parceria de Raphael Vilardi com Roberto Loyola fazia o mesmo com o 

suicídio. O deboche, então, parece ter sido um elemento que os Mutantes agregaram ao 

tropicalismo. Além disso, o trio trouxe para o tropicalismo uma agressividade inerente 

ao rock’n’roll que os baianos ainda não sabiam eles mesmos produzir. Não seria correto 

entendermos os Mutantes, portanto, como um adendo do tropicalismo, embora conside-

ra-los em conjunto seja em muitos momentos inevitável. 

Mais do que contribuir para uma análise da importância dos Mutantes para o 

movimento Tropicalista, a presença do realismo grotesco e seu princípio material cor-

poral nos coloca mais próximos da exposição do que vimos defendendo como nossa 

tese central neste trabalho: a dimensão política da obra e performance mutante. Ao tra-

zerem temas considerados tabus para o plano simplesmente material, profanando-os por 

assim dizer, os Mutantes abriam espaço para a contestação. As funções inerentes a ho-

mens e mulheres no seio da família, a superioridade hierárquica dos mais velhos nas 

relações entre gerações, o nacionalismo, o uso de drogas para fins lúdicos, estiveram 

presentes em sua poética 336 e foram apresentados ao público de forma carnavalizada.  

Na teoria bakhtiniana, o carnaval é descrito como um período festivo no qual os 

homens renascentistas “[...] pareciam ter construído, ao lado do mundo oficial um se-

gundo mundo e uma segunda vida [...]”. Ao fazê-lo, eles ofereciam “[...] uma fuga pro-

visória da vida ordinária [...].”337 A carnavalização como uma opção estética está ligada 

ao fato de que essa vida ‘outra’ é necessariamente experimentada ao invés de se apre-

sentar como algo encenado. O carnaval não assume as formas consagradas do teatro ou 

dos ritos. E ao ser experimentado, o humor carnavalesco é gerador de um tipo de riso 

festivo que se dirige contra toda e qualquer autoridade. Esse riso é ambivalente porque 

ao rir do outro, ri-se também de si mesmo.  

                                                            
336 BAKHTIN, 2010, p.19. 
337 BAKHTIN, 2010, p. 5 – 6. 
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Novamente observando o princípio material do deboche Mutante, percebemos 

que as letras ou canções mutantes não compõem, elas mesmas, todo o deboche mutante. 

É preciso que acompanhemos o histórico de rejeição da performance proposta por Cae-

tano Veloso para a apresentação de É Proibido Proibir, no III FIC, que resultou no ha-

ppening no qual o compositor comparou o público formado majoritariamente por estu-

dantes com “aqueles que foram ao teatro Roda Viva e espancaram os atores.”338 Tam-

bém é necessário sabermos que Rita se vestiu de noiva, Arnaldo de bobo da corte e Sér-

gio de toureiro durante a apresentação de Caminhante Noturno na finalíssima daquele 

mesmo festival, e que ao final da canção o discurso de Caetano foi repetido, tocado por 

um player de fitas cassete: “Se vocês forem em política como são em estética, estamos 

feitos!”339 Senão não perceberíamos o casamento real de Rita e Arnaldo como parte de 

uma narrativa premeditada que resultaria em uma contracapa de disco cuja foto flagrava 

os instantes supostamente posteriores (ou preliminares) a um ménage trois com a parti-

cipação de Rita, Arnaldo e Sérgio. Assim, não seríamos capazes de entender o real sig-

nificado do ato de rasgar a certidão de casamento em um programa de televisão.  

Na teoria bakhtiniana “A degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a um 

novo nascimento340”. A contestação Mutante que se dá através do deboche, destrói a 

ideia de casamento, mas cria outra. Enquanto se apresentam como um casal desbundado 

no programa da Hebe, Arnaldo e Rita são homem e mulher que se unem para formarem 

uma família, ainda que essa família seja também desbundada. Nisto consiste não só 

uma dimensão política da obra e performance Mutante, como também em uma conse-

quência. A carnavalização, por sua vez, encontra-se no fato de que nenhum desses acon-

tecimentos foi simplesmente encenado. Todos os eventos foram vivenciados pelos mu-

tantes e pelo público que, à medida em que era provocado, respondia à provocação com 

vaias e xingamentos, como por ocasião do III FIC, ou com a mera perplexidade. 

Nosso recorte temporal termina junto ao fim da formação clássica da banda, em 

1972. A formação clássica, por sua vez, encerra o momento em que o deboche foi a 

marca maior dos Mutantes, bem como o período em que o grupo encontrou espaço em 

grandes gravadoras e manteve-se na mídia antes de sumir até a década de 1990, quando 

foi resgatado do arquivo por um astro do rock de então. Rita Lee, convidada a se retirar 

                                                            
338 Disponível em <http://tropicalia.com.br/identifisignificados/e-proibido-proibir/discurso-de-caetano> 

Acesso: 28/05/2016. 
339 Disponível em <http://tropicalia.com.br/identifisignificados/e-proibido-proibir/discurso-de-caetano> 

Acesso: 28/05/2016. 
340 BAKHTIN, 2010, p.19 
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do grupo, passeou por uma bem sucedida carreira solo criativa e debochada341, mas sem 

carnavalizações, enquanto sua ex-banda avizinhava o anonimato.  

Uma explicação possível para o sumiço dos Mutantes pode incluir o fato de a 

Indústria Cultural brasileira, durante a década de 1960, ter passado por (re)estruturação 

à procura de novidades que alavancassem as vendas, com o objetivo de montar um pa-

drão lucrativo e então mantê-lo.342 Os Mutantes, como vimos, não foram bons vendedo-

res de discos e, portanto, não encontraram mais espaço para serem criativos depois que 

as gravadoras conseguiram o que pretendiam. Como a polêmica gerada pela criatividade 

carnavalizada era o que os mantinha na mídia, passaram a habitar os arquivos do rock 

nacional até que foram trazidos ao cânone pela redescoberta empreendida pelos músicos 

da cena cult nos anos 90.  

Os Mutantes ainda hoje existem, a formação inicial da banda, a carnavalização, 

o riso ambivalente que eles promoveram, porém, não mais. Esperamos que essa disser-

tação tenha, de alguma forma, contribuído para o entendimento do papel do humor na 

transformação de realidades. No momento político em que vivemos, tão sério e ao 

mesmo tempo tão rico em abordagens irônicas e debochadas, pode ser que o período 

clássico dos Mutantes tenha bastante a nos ensinar sobre nosso próprio tempo.  

Temos consciência de que o texto presente abriu muitas portas e fechou poucas. 

A pesquisa que empreendemos para escrevê-lo revelou narrativas em comum entre a 

Jovem Guarda, o rock’n’roll estrangeiro, os Mutantes e a MPB sobre as quais não tra-

tamos em profundidade ainda. Da mesma forma, muitas possibilidades teóricas terão de 

ser retomadas em um futuro que espero próximo.  

  

  

                                                            
341 Em 2015, Rita Lee anunciou que estava se aposentando dos palcos, não da música. 
342 Santos, 2008, p. 144. 
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