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RESUMO 
 

Analisamos a representação e a identificação do sujeito lírico nas letras de música 
de Raul Santos Seixas a fim de entender como estas problematizam a noção de 
identidade do sujeito moderno ao mesmo tempo em que tencionam a percepção 
sobre os processos de identificação de sujeitos pós-modernos. Considerando que na 
lírica moderna o eu lírico correspondia à fragmentação do sujeito iluminista tornado 
sujeito sociológico e em busca de identidade, percebemos que na transição para a 
pós-modernidade a própria busca de identidade do eu lírico é posta em xeque e 
desacreditada. Isso faz do eu lírico representado como metamorfose ambulante uma 
alegoria do sujeito sociológico em trânsito para o sujeito pós-moderno tanto pela 
assunção das metamorfoses e múltiplas identificações que substituem o sentimento 
de identidade fixa/estável, como pela condição peculiar de ser a um só tempo: 
expressão subjetiva do autor empírico; enunciação lírica da personagem que o autor 
representava em shows, entrevistas, clipes, quadrinhos e prosa; enunciações de um 
sujeito lírico problemático que se constrói a partir da parodização de discursos, 
símbolos e valores humanos. Ou seja, o sujeito lírico que se autorrepresenta como 
“Metamorfose Ambulante” constrói uma identidade descentrada, híbrida e 
contraditória através de representações em que o sentimento de perda do centro é 
compensado pela preservação do eu em seu último refúgio que é o da enunciação 
no discurso. Este lugar nos discursos é diaspórico, fragmentário, heterogêneo e 
aberto à alteridade/outridade a fim de assegurar uma forma de permanência do eu 
através da agência. Assim, o sujeito lírico expressa a necessidade de equacionar 
representação, identificação e agência em sua performance discursiva; essa é a 
forma que encontra para de libertar o indivíduo do assujeitamento inerente aos 
processos de identificação e representação em que se forjam a identidade do sujeito 
moderno/pós-moderno. 
 
 
Palavras-chave: Sujeito lírico; representação; identificação; sujeito pós-moderno; 
Raul Seixas 
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ABSTRACT 
 

This research analyzes the representation and identification of the lyrical subject in 
the lyrics by Raul Seixas Santos. It has as objective to understand how the lyrical 
discourses contributes to build the notion of identity of the modern subject and the 
processes of identification of postmodern subject. The lyrical metamorphosis 
represents an allegory of sociological man in transit to the postmodern man. Through 
the analysis of lyrics, the research tries to show that, if the modern lyrical 
corresponded to the fragmentation of the Enlightenment man, the transition to post 
modernity corresponds to a discredited search for the identity. The lyrics express the 
need to equate representation and identity through the prism of the agency in order 
to liberate the individual from the subjection inherent in the processes of identification 
and representation that forged the modern subject.  
 
 
Keywords: Lyrical subject; representation; identification; postmodern subject; Raul 
Seixas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 Com a frase “Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante/ do que ter aquela 

velha opinião formada sobre tudo1”, Raul Seixas cria uma representação dinâmica 

para o sujeito lírico de suas letras e instaura um processo discursivo de 

autorreferência que termina por fundir o sujeito lírico com a identidade artística, 

criada/representada pelo autor através das músicas, discursos e entrevistas. Esse 

conjunto de representações nos interessa não só pela conformação intertextual e 

paródica das letras, mas também por oferecer alegorias da identidade/identificação 

do sujeito pós-moderno. Portanto, analisamos como a representação do eu lírico que 

‘prefere’ ser ‘essa’ metamorfose ambulante problematiza o censo que ainda se tem 

sobre a identidade no sentido moderno e tenciona a percepção sobre os processos 

de identificação do sujeito pós-moderno.  

 Analisamos como sujeito lírico criado/representado nas letras apresenta 

traços da experiência de identificação em grupos culturais, proposta por Stuart Hall 

como uma das consequências das mudanças ocorridas na pós-modernidade. 

Buscamos revelar esse sujeito em trânsito da modernidade para a condição pós-

moderna a fim de entender como os processos de identificação expressos pelo eu 

lírico recorrentemente remetem à sua condição de metamorfose ambulante. Para 

isso discutimos como as diversas representações do eu lírico problematizam as 

noções de identidade e identificação. Portanto, a leitura que fazemos explora as 

representações identitárias nos discursos de um sujeito lírico problemático que 

funciona como alegoria dos processos de identificação de sujeitos híbridos e em 

trânsito; homens e mulheres que foram formados na modernidade, mas se 

encontram descentrados em discursos e práticas da condição pós-moderna. 

Entretanto, discutir a identificação do sujeito lírico como alegoria do sujeito 

pós-moderno implica que adotemos também um olhar pós-moderno para as letras e 

para algumas fundamentações teóricas antagônicas, pois não nos interessa 

solucionar as disputas teóricas entre os autores que hoje tratam do modernismo/pós-

modernismo e da modernidade/pós-modernidade. Destarte, nos basta esclarecer 

que a pesquisa termina por se envolver com esses quatro tempos/instâncias, a fim 
                                            
1 “Metamorfose Ambulante”. In: SEIXAS, Raul. Krig-ha, Bandolo! Rio de Janeiro: Philips/Phonogram, 
1973. 1 disco (aprox. 38 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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de apreender como a representação/autorrepresentação do sujeito lírico é afetada 

por encontrar-se na transição, ou no interregno, que costuma separá-los. Assim, as 

representações dos processos de identificação do sujeito lírico se aproximam da 

experiência pós-moderna, mas, contraditoriamente, ainda preservam traços da 

mentalidade moderna em busca de unidade; especialmente ao tratar a ausência de 

identidade centrada do sujeito através da ironia e da dúvida para com os símbolos e 

discursos da modernidade e da pós-modernidade.  

Nesse caso, o pós-modernismo e a pós-modernidade não são compreendidos 

aqui apenas como rupturas, pois, considerando as experienciais individuais 

expressas pelo eu lírico e os diferentes campos teóricos em que se desenvolvem os 

debates acerca da pós-modernidade, percebemos que os “pós” apresentam traços 

de desdobramento em relação à modernidade e ao modernismo. Ainda que em 

dados momentos e em campos artísticos específicos tenha havido rupturas e 

antagonismo com o modernismo canônico, o pós-modernismo como categoria de 

interpretação e análise da contemporaneidade também explora elementos e 

categorias constituintes do imaginário e das formações discursivas da modernidade. 

Só com essa visão do que vem a ser a tão discutida condição pós-moderna é que 

podemos entender como as letras de Raul Seixas podem oferecer respostas e 

problematizações sobre a crise de identidade do sujeito moderno; e, mostrar como 

essa crise encontra-se relacionada ao reconhecimento de que os processos de 

identificação parciais e inconclusos substituíram e solaparam as concepções 

unitárias de identidade, pois: 
 
as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declino, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. A assim chamada ‘crise de identidade’ é vista como parte 
de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social (HALL, 2005, p.7). 

 

A essa altura não há mais como negar que as identidades estão sendo 

deslocadas ou descentradas em virtude da fragmentação e das transformações 

culturais e econômicas ocorridas a partir da segunda metade do século XX. Todavia, 

a identidade dos sujeitos modernos como um fenômeno fixo ou centralizado em 

torno de uma essência racional ou espiritual também é vista mais como uma forma 
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de percepção própria da modernidade. Dessa forma, a percepção da identidade 

como uma imagem, completa, fixa, estável, foi o ponto de partida na investigação do 

sujeito, mas é necessário reconhecer que o sujeito moderno já era fruto da 

transformação das sociedades pré-modernas para modernas em diferentes espaços 

e tempo. No que diz respeito à percepção do indivíduo e de grupos marginalizados, 

a modernidade nunca foi um fenômeno ou processo homogêneo, mas o resultado de 

assíncronas e diferentes “modernizações”, não permitindo pensar a modernidade 

como geradora de algum tipo de identidade fixa/estável. As idiossincrasias dos 

processos de modernização em cada sociedade e em cada grupo social já faziam do 

sujeito moderno um ser cuja identidade parecia definida, mas que era em parte 

cindida e híbrida em virtude da permanência de estruturas e valores das sociedades 

pré-modernas na vida moderna.  

Nas letras de Raul Seixas encontramos um sujeito lírico que se expressa de 

forma irônica sobre os sentimentos, pensamentos e condutas dos sujeitos na 

segunda metade do século XX e pode ser visto como uma representação do sujeito 

sociológico. Ao parodiar, pastichiza e ironizar discursos, símbolos e personalidades 

históricas o sujeito lírico adota uma variedade de posições de sujeito que, reunidas 

sob a alegoria da metamorfose ambulante, se mostram equiparáveis aos processos 

de identificações experimentados pelo sujeito pós-moderno. As experiências de 

identificação do eu lírico se aproximam do que têm ocorrido com a identidade de 

comunidades, minorias, grupos marginalizados ou grupos de interesse; em ambos 

os casos a identificação é determinada não só pelo grau de envolvimento que o 

indivíduo mantém com o grupo, mas pela manutenção do vínculo com discursos, 

símbolos e valores. Contudo, o indivíduo ainda preso à mentalidade moderna tem 

dificuldade em se adaptar às identificações que são efêmeras e passageiras a fim de 

que possam ser substituídas por novos vínculos e identificações à disposição para o 

consumo num mercado que engloba bens materiais, imateriais e simbólicos.  

Como a obra de Raul está ligada às primeiras décadas do surgimento do pós-

modernismo (movimento estético contiguo ao modernismo) e aos debates sobre o 

fim da modernidade, o eu lírico termina por expressar uma apreensão crítica e 

particular da mudança nas estruturas de sentimento, tanto num contexto de rupturas 

e contigüidades universal/global quanto local. A maioria das letras apresenta críticas 

ao entendimento superficial da mudança nos processos de identificação e o sujeito 
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lírico expressa as tensões da sua condição descentrada ao se deslocar da 

modernidade à pós-modernidade, mas também ao se projetar na antiguidade, ou 

fora do tempo/espaço, ou em supostos contatos interestelares. Nesse paradoxal 

movimento de, ao mesmo tempo, representar a fragmentação e resistir ao 

esvaziamento do descentramento como um fim/morte do sujeito, evidenciam-se 

traços da “identidade ausente” dos sujeitos pós-modernos que, cônscios da sua 

condição inacabada, autoproduzem aquilo com o que se identificam a cada 

momento do viver. 

Podemos perceber que as diferentes representações adotadas pelo eu lírico 

nas músicas e produções posteriores são uma forma de ratificar sua intenção de 

produzir uma identidade mutante e contraditória; ainda que isso tenha ocorrido de 

forma inconsciente, as autorrepresentações mantinham o sujeito lírico presente no 

imaginário do público da cultura de massa que consumia música popular e rock via 

rádio, discos, cinema e TV. Entre misturas de estilos e sotaques nacionais com a 

liberdade de composição das letras de rock, o eu lírico combina diferentes jogos de 

linguagens em que parodia e ironiza textos e discursos: da história, da religião, da 

ciência, da política, das tradições e da cultura pop anglo-americana. Assim, para que 

os discursos do eu lírico tenham coerência ou aceitabilidade, a representação da 

subjetividade ontológica do sujeito como metamorfose ambulante é desenvolvida em 

composições nas quais o sujeito de enunciação reelabora discursos e jogos de 

linguagem da modernidade como enunciações deslocadas e contraditórias de 

sujeitos pós-modernos. 

 Outrossim, para abordar tanto a subjetividade quanto a alegoria nas 

representações do sujeito lírico e do sujeito pós-moderno/descentrado, várias teorias 

do pós-modernismo subsidiam as análises das letras de Raul Seixas. Sendo a 

identidade do eu lírico o objeto principal da análise, se faz necessário considerá-la 

em sua condição fronteiriça e híbrida. Apreendê-la nas letras que destacam os 

aspectos fragmentários e transitórios da identificação ao mesmo tempo em que 

tentam construir um “fio condutor” ou um lugar para o “eu”, ligado à possibilidade de 

agência. Por isso, nos capítulos seguintes tentamos estabelecer uma ligação entre a 

representação lírica no rock de Raul Seixas e na poesia modernista/pós-modernista 

a fim discutir o caráter fronteiriço e descentrado das identificações do sujeito lírico 

entre a modernidade e a pós-modernidade. Por se encontrar entre o sujeito 
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sociológico e o sujeito pós-moderno, a identidade nessa representação do eu lírico 

se mostra como: 
 
uma concepção de identidade muito diferente e muito mais 
perturbadora e provisória do que as duas anteriores [identidade 
essencialista e sociológica]. Entretanto, [...] isso não deveria nos 
desencorajar: o deslocamento tem características positivas. Ele 
desarticula as identidades estáveis do passado, mas também abre a 
possibilidade de novas articulações: a criação de novas identidades, 
a produção de novos sujeitos (HALL, 2005, p. 18). 

 
 Esse aspecto dinâmico/contraditório do sujeito nos processos de 

modernização em nações periféricas do capitalismo como o Brasil já é conhecido e 

analisado, por exemplo, por Roberto Schwarz (2001) na literatura oitocentista de 

Machado de Assis, e também ocorre com a produção modernista do século XX. A 

modernização ambígua e inconclusa da sociedade brasileira sempre demandou a 

coexistência de diferentes formas de pensamento, ajustadas em uma pragmática do 

viver que ignora ou prefere ignorar possíveis contradições entre tradição e 

modernidade, preservação e transformação, escravismo e capitalismo, e outros 

binômios que preenchem os mais diversos estudos das literaturas e artes brasileiras. 

Vemos, nesse contexto de contradição e releituras do passado, que a identificação 

do sujeito pós-moderno arrasta consigo uma parte dos sujeitos: moderno e pré-

moderno. Ou seja, mesmo que tenha de abrir mão da idéia de uma essência 

(racional ou espiritual) ou unidade, e se sinta perdido, isso não o assusta, pelo 

contrário, estimula a busca de um lugar (deslocado, transitório, fugidio) para esse 

"eu" que discursivamente afirma sua identidade na relação com o outro. 

 Para Hall (2000), ante a complexidade adquirida pelo conceito de identidade 

na modernidade tardia, se torna indispensável articular as mudanças e a 

fragmentação do mundo social com vistas à compreensão do “processo de 

identificação através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais” (HALL 

2000 p. 12). Ainda, segundo ele, essas articulações são visíveis nos discursos por 

meio da interpretação das tensões interdiscursivas e (por meio) dos efeitos de 

sentido postos em jogo na significação. Assim, podemos afirmar que esse processo 

de leitura, aplicado às letras de Raul Seixas, nos remete à condição do sujeito 

moderno que se descobre perdido/descentrado em meio aos múltiplos e 

contraditórios discursos que lhe servem de referência e: 
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Produz[em] o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 
tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade 
torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada 
continuamente em relação as formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam (HALL, 2000, p. 13). 
 

A definição de sujeito e suas possibilidades de representação derivam, então, 

da condição deste em relação a um mundo de símbolos e valores que é 

essencialmente discursivo; conhecer a si mesmo requer também compreensão e  

conhecimento do passado pessoal e coletivo, uma passado que também é 

discursivo. Talvez por isso, segundo Hutcheon (1991), na arte pós-moderna a 

invocação do passado é a estratégia utilizada com maior frequência na interpretação 

do presente, independente de se tratar de passados ficcionais ou não. Examina-se o 

passado não só por ser possível novas interpretações, mas por ser indispensável 

repensar os efeitos que esse passado tem na constituição do sujeito. Afinal, quer se 

parta de uma posição em que se é culturalmente interpelado como sujeito, ou 

projetado como sujeito a partir da diferença, o processo de constituição dos sujeitos 

ocorre a partir de como cada um se posiciona nas/frente as narrativas do passado, 

individual e coletivo; essa é uma característica da identidade sempre destacada nas 

expressões identitárias de grupos e sujeitos desterrados, marginais e diaspóricos em 

qualquer época e lugar, mesmo quando não identificadas com a existência subjetiva 

ou pós-moderna.  

 Entretanto, a análise das representações do eu lírico nas letras de Raul 

Seixas enquanto alegoria da identificação do sujeito pós-moderno requer também 

fundamentações teóricas da lírica e da poesia moderna, e um posicionamento 

acerca da relação entre música e poesia no Brasil, pois esse é o campo de 

enunciação a partir do qual nos acercarmos do sujeito lírico e de suas 

representações. Assim, mesmo que nosso objetivo prescinda de uma apuração 

exaustiva da relação música/poesia centrada mais na distinção estrutural/funcional 

entre letra e poema, consideramos válida a posição daqueles que defendem a 

distinções entre os gêneros letra-de-música2 e poema. Entretanto, tomamos as 

                                            
2 Grafamos o termo ligado por hífen por se tratar de uma expressão do autor. Assim, grafaremos com 
hífen sempre que citarmos alguma definição/passagem da obra de Pedro Lyra, mas em nosso texto 
optamos pela grafia separada. 



 
 

 
 

7 

letras sob a perspectiva de enunciados de um sujeito de enunciação lírico3 e 

analisamos as representações do sujeito lírico. Nesse caso, a discussão acerca da 

distinção/separação entre música e poesia que ora se dilui, ora se acirra, precisa ser 

superada a fim de analisarmos as letras de Raul Seixas não só como produto da 

cultura de massa, ou cultura pop, ou como ícone da contracultura, mas como 

enunciados líricos da pós-modernidade. 

 Nesse caso, seria possível defender a equiparação do gênero letra de música 

com o gênero poema na análise da produção de Raul Seixas apoiando-se em 

indícios que são reconhecidos como marcos do gênero poema. Além do fato de 

algumas letras serem escritas antes da composição musical, a explícita intenção de 

ser escritor antes de se tornar músico, ou ainda o fato de o autor ter publicado parte 

de sua produção colaboram a favor da equiparação. Contudo, mesmo com esses 

fatos comprovados por seus biógrafos através de relatos, manuscritos e entrevistas 

do autor ao longo de toda sua carreira, optamos por discutir somente as 

representações do sujeito lírico e reconhecer a peculiaridade de sua realização no 

na enunciação lírica do gênero letra de música. Portanto, nos interessa a 

enunciação lírica nas letras de grande potencial simbólico e diversidade de temas 

que dificultam a reunião de tantos “eus” numa representação de eu lírico com uma 

identidade fixa, do tipo que Stuart Hall aponta como traço característico do sujeito 

moderno.  

 Além disso, analisar as letras termina por reconhecer que como artista 

multifacetado e integrado com as demandas do mercado cultural, Raul Seixas 

investiu em diferentes produções que influenciam na apreensão do sujeito lírico. 

Com o LP Krig-há Bandolo, por exemplo, ele publicou uma revista em quadrinhos e 

um Manifesto em que desenvolvia os discursos líricos de forma a criar um contexto 

de enunciação para as ideias presentes nas músicas. Nos anos seguintes e a cada 

nova produção, aparecia na mídia para falar em nome de movimentos libertários 

ligados ao surgimento de uma nova sociedade – a Sociedade Alternativa ou afirmar 

ter visto discos voadores e conversado com John Lennon e Bob Dylan. A fim de se 

                                            
3 Com este conceito seguimos Kate Hamburger em A lógica da criação literária, a qual o define a 
partir da comparação com o sujeito de enunciação do sistema de enunciação da linguagem. Para ela 
o “sujeito de enunciação lírico diferencia-se do não-lírico: não somente pelo seu procedimento em 
relação ao objeto de enunciação, mas também pelo fato de ser mais diferenciado e sensível do que o 
sujeito de enunciação informacional” (Hamburger, 1975 p. 199) 



 
 

 
 

8 

manter presente na mídia, mesmo enfrentando crises com as gravadoras, ele criou 

videoclipes pioneiros e históricos, atuou em programas para a TV e conseguiu atingir 

uma ampla faixa de consumidores graças ao personagem mutante e contraditório 

que “parecia” ser. Enfim, sua produção se tornou muito estudada e seu desejo 

autoral se tornou realidade quando, segundo Silvio Passos, publicou em 1983:  
 
As aventuras de Raul Seixas na cidade de thor, dividido em três 
partes: a primeira, um diário escrito entre os sete e os quatorze anos, 
no qual nota-‐se um grande conhecimento de rock and roll; na 
segunda parte, uma série de contos feitos entre os doze e os vinte e 
um anos; e, finalmente, na terceira, uma história em quadrinhos, 
chamada A Lei dos Assassinos da Montanha que, segundo Raul, era 
um bom exemplo de humor negro (PASSOS, 2003, p. 15). 
 

 Mesmo assim, apesar de tantos empreendimentos artísticos ligados à palavra 

e não só à música, seu “lado” escritor/poeta ficou tão à margem do cenário literário 

quanto sua música ficou à margem do cenário musical. Hoje, contudo, essa 

marginalização literária e musical se dissolve frente ao crescente número de 

trabalhos sobre os conteúdos poéticos em suas músicas ou sobre sua trajetória de 

vida e contextos de produção. Todo esse investimento em pesquisas sobre a vida e 

a obra de Raul Seixas, revela, a nosso ver, a necessidade de analisar um dos 

elementos estruturais da lírica que é o sujeito de enunciação ou sujeito lírico 

expresso nas letras. 

 Com isso, esperamos contribuir para o entendimento de que Raul Santos 

Seixas, poeta, músico e filósofo, nascido na Bahia em 1945, paradoxalmente, é e     

não é o mesmo sujeito a quem se atribuem as inúmeras enunciações líricas de Raul 

Seixas (personagem criada\representada pelo autor). Nessa abordagem nos 

inspiramos na afirmação de Dominique Combe (2009) sobre o fato de a relação 

autor/eu lírico não ser uma questão simples e sempre retornar ao centro do debate 

teórico. Para tentar responder a essa questão, adotamos também a solução 

proposta por Hamburger (1975), que compreende separadamente o autor empírico e 

o sujeito de enunciação, ainda que reconheça a presença inexorável de ambos no 

discurso/enunciado. Segundo ela, todo enunciado lírico carrega intenções autorais, 

mas a enunciação em si é própria de um sujeito ‘real’ (textual e não empírico) que é 

o sujeito lírico – concebido aqui como sujeito de enunciação lírico. Não se trata, 

portanto, de tomar a identidade artística “Raul Seixas” e sua produção apenas como 

uma expressão subjetiva do autor empírico; ao analisar o sujeito de enunciação lírico 
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não deixamos de considerar a relação que este mantém com o autor e suas 

vivências, mas não esperamos encontrar na biografia os sentidos para entender as 

letras. 

 Como a maioria dos trabalhos sobre o Raul Seixas com os quais dialogamos, 

procuramos não ignorar a distinção que se deve fazer entre autor e eu lírico, mas 

entendemos que as relações entre autor e eu lírico podem ser estudadas como parte 

da enunciação lírica e não como centro da interpretação. Não significa com isso que 

se pretenda explorar a biografia e as entrevistas como parte da expressão do poeta 

com Santos (2009), mesmo que esse procedimento tenha suas justificativas e possa 

contribuir para formas de apreciação do conteúdo poético nas letras e dar novos 

sentidos à biografia do autor. Nesse caso, tendo a vida de Raul Santos Seixas se 

tornado tão atraente quanto sua produção, como afirma Souza (2011), pensamos 

ser preciso atentar para esta última a fim de conhecer melhor o sujeito lírico 

representado nas letras. Mesmo que Raul S. Seixas, seu trabalho e sua biografia já 

tenham ganhado visibilidade nestas duas décadas posteriores a sua morte, é 

necessário explorar os modos co/mo essa identidade artística se constrói em suas 

inúmeras representações e discursos líricos; independente de seus versos 

carregados de sentidos e incertezas provenientes dos discursos e performances do 

autor em entrevistas e nos palcos.  

 Assim, no primeiro capítulo, discutimos as relações entre música e poesia no 

Brasil e os processos de transição para uma estética pós-modernista que reúne os 

dois gêneros. Utilizamos como referência os trabalhos de Ítalo Moriconi (2002; 2004) 

e Pedro Lyra (1980; 2011), aos quais se acrescentam reflexões de José Ramos 

Tinhorão (1997) e Luciano Marcos Dias Cavalcanti (2008). Em seguida, traçamos 

algumas considerações acerca da vida do autor empírico e das muitas identidades 

adquiridas ao longo da carreira, aproximando perspectivas diferentes sobre a 

influência simbólica da biografia nas análises das letras. Esse procedimento nos 

permite uma abordagem centrada nos discursos líricos; que considera os fatos da 

vida e da carreira do autor na interpretação sem que isso implique em biografismo. A 

partir das identidades e representações que vida e obra ganham em diferentes 

trabalhos que atestam a riqueza simbólica haurida em torno de Raul Seixas, 

focamos nas analises da enunciação do eu lírico que possibilitam relacionarmos as 

representações e identificações do eu lírico com os processos de identificação do 
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sujeito pós-moderno. Para isso, relacionamos conceitos e argumentos da teoria lírica 

alemã, reunidos por Dominique Combe (2009) ao revisar a gênese e a natureza do 

sujeito lírico, com os pressupostos de Kate Hamburger (1975) sobre o eu lírico ser 

um ‘sujeito-de-enunciação lírico’ que é distinto do eu do autor e experimentado como 

um sujeito real.  

 No segundo capítulo, analisamos a identidade problemática do eu lírico em 

letras nas quais a representação do sujeito lírico é sustentada por enunciados que 

são equivocadamente tomados como expressão autobiografica do autor empírico 

devido à subjetividade do pronome em primeira pessoa. Observamos também letras 

em que há processos de ficcionalização e alegorização do eu lírico a fim de 

esclarecer como as estratégias de apropriação do discurso de outrem projetam o 

sujeito lírico no lugar de interlocutor, ou como uma personagem. Em seguida, 

exploramos como essa pluralidade de sujeitos na enunciação e o lirismo vivencial 

que reúne experiências e fatos biográficos do autor empírico permitem entender o 

sujeito lírico como problemático, e não como autobiográfico. Nesse caso, a 

transposição das experiências vicárias do autor ao plano da enunciação lírica não 

corresponde à subjetividade do lirismo como pensavam os românticos, antes remete 

a um sujeito lírico universal e coletivo que está muito além do biografismo e da 

busca de identidade do sujeito lírico moderno. 

 O terceiro e último capítulo é dedicado à análise dos processos de 

autorrepresentação e autorreferência usados pelo sujeito lírico em discursos que 

estão mais voltados para a universalização e intemporalização do vivido. Surpreso 

com a impossibilidade de uma identidade para buscar, o sujeito lírico expressa suas 

identificações parciais e inconclusas na tentativa de compor através dos discursos 

uma performance que o identifique a partir da diferença e da relação com o outro. 

Nessas letras, as autorrepresentações do eu lírico não se dirigem a um referente 

exterior na cultura ou no local de enunciação; antes se refugiam no próprio sistema 

da linguagem e nos símbolos que sustentam a representação do sujeito. Embora o 

autor empírico esteja presente na forma de “intenções autorais imanentes”, nas 

letras selecionadas a autorrepresentação é voltada para o próprio sujeito (de 

enunciação) lírico; este, consciente de que existe enquanto expressão 

criada/representada nos/pelos discursos, torna a si mesmo o objeto dos enunciados 

e da enunciação. 
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 Enfim, existindo como um exercício contínuo de ser e não ser pós-moderno, o 

sujeito lírico problematiza o que é experimentado pelos sujeitos modernos 

surpreendidos pela condição pós-moderna. Os muitos sujeitos líricos, retomados 

como objeto dos enunciados e carregados de sentidos exteriores ao texto, tornam o 

sujeito lírico mítico e alegórico. Por isso, não se identifica um objetivo central para os 

discursos, mas uma diversidade de indícios e rastros que proporcionam múltiplos 

sentidos ao leitor/ouvinte que se dispõe a entender o sujeito da enunciação. Nessas 

letras percebemos claramente um sujeito lírico que se autorrepresenta como 

“Metamorfose Ambulante” enquanto constrói uma identidade descentrada, híbrida e 

contraditória. Ao destacar a transformação constante através da metamorfose 

ambulante, o sujeito lírico oferece-nos uma identidade que está mais próxima do que 

Combe trata como ipseidade4, concretizada através da alegorização do sujeito pós-

moderno e seus contínuos e inconclusos processos de identificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Esse conceito de Paul Ricoeur é retomado por Dominique Combe a fim de representar a condição 
problemática do sujeito lírico; condição que lhe assegura, sob suas múltiplas máscaras, certa unidade 
como Ichpol (pólo ego). Essa unidade do eu na multiplicidade dos atos intencionais, segundo Combe, 
é essencialmente dinâmica e está em constante devir, pois o sujeito lírico não existe, ele se cria. 
(COMBE, 2009 p. 128). 
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CAPITULO I 
 
 
 

METAMORFOSES DO EU LÍRICO 
 

  
É provavelmente em razão de seu caráter de 
tensão, e não dialético, que o sujeito lírico, como 
afirma a crítica, parece altamente problemático, 
para não dizer hipotético e inapreensível. Não há, a 
rigor, uma identidade do sujeito lírico. 

Dominique Combe 

 

   

 A história do gênero lírico remete-nos à origem da poesia ligada à música na 

Grécia e aos trovadores da Idade Média, época em que a força da oralidade 

suprimia quaisquer questionamentos acerca das diferenças entre o texto oral e 

escrito. De fato, a lírica, desde a divisão aristotélica dos gêneros literários, sempre 

fez menção a sua forte ligação com a música, mas essa tradição seria 

posteriormente esquecida com a elevação do texto escrito nas sociedades 

modernas. Por isso, interessa-nos acompanhar o delineamento de termos e 

conceitos como, poesia, poema e eu lírico ganharam a partir dos trabalhos de Hegel 

e demais críticos revisados por Dominique Combe ao resumir a história do conceito 

de “sujeito lírico” na teoria literária alemã. 

 Nesse caso, nosso ponto de partida na investigação do eu lírico é o 

Romantismo alemão que, no inicio do século XIX retoma a definição clássica dos 

gêneros literários e redefine a lírica sob valores e ideais advindos do Iluminismo nas 

artes e ciências. Nessa época, os filósofos procuravam dar novos sentidos para 

conceitos como: indivíduo, sujeito e eu lírico (ou sujeito lírico). Dominique Combe 

mostra como as ideias de Hegel foram cruciais para a associação entre o eu lírico e 

o eu do poeta, mas depois mostra que ainda no Romantismo surgiu a possibilidade 

de um eu lírico distinto do eu do poeta. Como consequência das críticas aos ideais 
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Iluministas preeminentes nos conceitos literários, novas postulações sobre o eu lírico 

ser ficcional ou transcendental culminariam com a posterior dissolução do eu na 

poesia moderna e transformariam o sentido dado ao “sujeito lírico5”. Por isso a 

questão da relação eu lírico - autor empírico ou a questão da ficcionalização do eu 

lírico passou a ser pensada com base na não-limitação do lírico à subjetividade da 

expressão nem à presença biográfica do autor nos textos. 

 Entretanto, como nos interessa o sujeito lírico enquanto elemento estrutural 

da lírica, em vez de refazermos todo o percurso evolutivo da poesia, desde sua 

junção com a música, passando pela época da distinção e chegando à reunião de 

ambas na modernidade, resumimos a discussão sobre os gêneros letra e poema, 

reconhecendo os limites de cada um e também seus interstícios. Para tanto, 

consideramos que o eu lírico nas letras de músicas corresponde muito bem à 

sistematização de Dominique Combe e aos pressupostos de Kate Hamburger; isso 

nos permite tratar a voz que “fala” nas letras como sujeito lírico, ou melhor, como 

sujeito de enunciação lírico que é basilar tanto no gênero “poema lírico” quanto em 

letras de músicas. Isso significa dizer que apesar de nem toda letra de música poder 

ser comparada à poesia lírica, há nas letras de Raul Seixas a possibilidade de 

analisarmos a construção discursiva do sujeito de enunciação como um sujeito lírico. 

Além disso, a diversidade de “eus” representados nas letras sob a máscara da 

“metamorfose ambulante” evoca um sujeito de enunciação lírico problemático que se 

realiza como alegoria do sujeito pós-moderno e seus processos de identificação e 

não como a expressão subjetiva de um sujeito moderno\centrado. 

   

 

1.1. Música e poesia no Modernismo brasileiro  
 

 A relação entre música e poesia no Brasil tem vários ciclos e diferentes 

intensidades, mas destacamos aqui as relações estabelecidas a partir do movimento 

literário/estético entendido como Modernismo, que buscou renovar a poesia e as 

artes a partir da quebra de barreiras entre o erudito e o popular. Nossa opção 

                                            
5 Ao tratarmos de sujeito lírico seguimos o percurso adotado por Dominique Combe para a história 
deste conceito em A referência desdobrada: o sujeito lírico entre a ficção e a autobiografia 
(2009). 
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justifica-se, entre outros motivos, por reconhecermos que, de meados do século XX 

até hoje, a aproximação entre esses campos artísticos ampliou-se 

consideravelmente. Tinhorão (1998), por exemplo, afirma que, embora existissem 

parcerias de músicos e poetas desde o fim do século XIX, só quando a música 

popular brasileira aproximou-se da poesia modernista, em parcerias de sambistas e 

poetas compondo conjuntamente nas décadas de 1930 e 1940, as barreiras entre 

esses setores mostraram-se instáveis. Mesmo após o sucesso união de poetas e 

sambistas, essa relação só veio a ter maior visibilidade nas décadas de 1950/1960, 

com parcerias como as de Tom Jobim e Vinícius de Moraes na bossa nova. A partir 

daí, muitos críticos viram que o campo mais fértil para a difusão da moderna poesia 

brasileira encontrava-se na MPB ouvida nas rádios por todo o território nacional; e 

mais, para Cavalcanti:  
 
a música popular ajudou a realizar a proposta Modernista de 
atualização da cultura brasileira ou a atualização de sua linguagem, 
deixando-se de lado a linguagem ‘bacharelesca empostada’ que era 
cultivada e caracterizada como a linguagem própria do discurso 
artístico (CAVALCANTI, 2008, p. 03). 
 

 Nessa perspectiva, a associação foi boa para os poetas que ganharam um 

novo campo de atuação e para os músicos que obtiveram reconhecimento literário 

por suas produções (como é o caso de Caetano Veloso, Chico Buarque, Arnaldo 

Antunes, entre outros). Por outro lado, há quem julgue que a elevação dos letristas 

contribui para uma diminuição do interesse pela poesia impressa, especialmente a 

de vanguarda ou experimental. Com isso, acirra-se o interesse por investigar e 

esclarecer como música e poesia podem estar associadas, ou justificar a motivação 

para não haver uma equiparação entre ambas. Apesar do valor teórico, essa 

discussão não se mostra frutífera senão como motivação para a produção de 

trabalhos que melhor definam a compreensão que temos desses dois gêneros de 

poesia: a letra de música e o poema impresso. Afinal, “considerar a natureza 

peculiar do lirismo musical não exclui, todavia, uma comparação frutífera com a 

prática literária” (PERRONE, 1988, p.15).  

 Propomos, com a análise das letras de músicas de Raul Seixas, uma forma 

de reflexão sobre as relações entre música e poesia na transição do modernismo 

para o pós-modernismo brasileiro, haja vista tomarmos as letras do autor como 

expressões poéticas dessa transição da arte modernista para a pós-modernista. 
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Entretanto, para amenizarmos a tensão do debate acerca da diferenciação 

música/poesia que poderia nos remeter a uma revisão de toda a história do gênero 

lírico, seguimos a posição mais flexível do crítico Ítalo Moriconi, para quem qualquer 

distinção é meramente metodológica quando o que se pretende estudar é “poesia” e 

não poemas; ou, como no nosso caso, estudamos um elemento da lírica que está 

presente tanto em letras de música quanto em poemas. Para Anazildo Vasconcelos, 

os motivos para qualquer distinção entre poema e letra se diluem com o tempo, pois: 
 
... podemos traçar, em linhas gerais, um paralelo entre a letra poética 
da MPB e a poesia brasileira, dos anos 50 para cá, e mostrar, 
através do exame de diferenças e proximidades, como lentamente a 
letra poética vai ganhando em qualidade artística, até uma 
comparação com a melhor poesia moderna (SILVA, 1998, p. 15). 
 

 Vemos que as peculiaridades de cada gênero não constituem um 

impedimento à pesquisa com letras de músicas, especialmente no caso de 

tomarmos como base o conceito de sujeito de enunciação que serve a ambos os 

gêneros de poesia.  Contudo, no decorrer das análises, aproveitamos também as 

ideias do crítico Pedro Lyra (2011) que adota uma posição favorável à separação 

entre os gêneros. Ele contrasta “Poema” e “Letra-de-música” a partir de uma 

minuciosa análise de sutis diferenças em quatorze campos estéticos da obra poética 

e do texto musical. Ao examinar estrutura; criação; enunciação; temática; 

substância; expressão; percepção; atitude; perspectiva; autonomia; nível; 

destinatário; recepção e consumo, Lyra busca ratificar que o poema é “uma forma de 

expressão que se sustenta por si mesma, por ter seu próprio ritmo; [enquanto] a 

letra-de-música só se sustenta pela melodia e, portanto, tem um ritmo externo” 

(LYRA, 1980, p.27). Assim, embora sua posição no confronto seja contrária à 

associação, ao afirmar que não se deve tratar a letra de música como poema, ele 

colabora também com a sistematização do gênero letra de música em um dos 

capítulos do livro, e nos permite reconhecer nesse gênero um sujeito de enunciação 

lírico.  

 Como forma de conciliar posições teóricas conflitantes e evitar o confronto 

letra/poema que divide opiniões de teóricos e professores (defensores da utilização 

de letras de músicas no ensino de literatura/poesia), muitos trabalhos sobre letras de 

músicas têm tomado como objeto somente os conteúdos das representações ou seu 

uso para o ensino. Entretanto, como percebemos que as implicações dessa 
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discussão vão além do campo estético e ideológico, consideramos útil a 

sistematização feita por Pedro Lyra, ainda que ele priorize o contraste e não a 

comparação, pois pensamos que nada impede que analisemos as letras como um 

gênero distinto do poema impresso, mas sob perspectivas líricas; ou mesmo que se 

equiparem expressões poéticas de letras e poemas numa mesma abordagem, tal 

qual ocorre nas comparações entre gêneros distintos de poesia lírica: Odes, 

Sonetos, Elegias, Canções, etc.  

 Dessa forma, ao reconhecermos as especificidades do gênero letra de música 

e suas diferenças em relação aos poemas, entendemos que as letras compõem um 

conjunto representacional e performático que abriga diferentes formas de linguagem. 

Nesse caso, ainda que sua condição coadjuvante em um processo representacional 

mais complexo seja destacável, constituir-se como enunciado e discurso de um 

sujeito lírico dá à letra de música uma peculiaridade poética que a equipara à poesia 

lírica moderna. Por conta disso, ao tomarmos as letras de Raul Seixas sob análise, 

buscamos um caminho diferente das pesquisas históricas, sociológicas e literárias 

que visaram os conteúdos. Focalizamos o sujeito de enunciação constituído no/pelo 

discurso das letras e sua busca de identidade como conteúdo principal dos 

enunciados. Ao elegermos um elemento estrutural da lírica moderna como foco de 

análise, entendemos que as distinções entre poesia e música não passam de 

convenções epistemológicas já superadas e desacreditadas por análises de 

poetas/letristas da MPB ao longo do século XX, pois, segundo Moriconi, 
 
a palavra poesia abrange sentidos que vão além da linguagem 
verbal, oral ou escrita. Ela também se refere a um universo muito 
mais amplo e menos exclusivo ou especializado que o do livro e da 
leitura. É o lado além-livro da poesia. Que tem a ver com o universo 
todo da cultura, tem a ver com o ar que nos envolve [...] aquilo que 
consideramos “poético” na vida está menos na própria vida que nas 
convenções de linguagem, de pensamento e sentimentos que nos 
regem enquanto seres sociais (MORICONI, 2002, p. 9) 
 

 Portanto, a representação do eu lírico nas letras é, por um lado, expressão e 

representação dos sentimentos e conhecimentos de sujeitos líricos em forma textual 

como o poema, e, por outro, consiste também num lastro que se abre para um 

quadro amplo de representação que envolve vestuário, designer e estilo, 

performance de palco, produção audiovisual de clipes e programas para a TV. 

Assim, independente de apresentar condições de produção e veiculação diferentes, 
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a música tem cumprido o papel que até o início do século XX era quase exclusivo da 

poesia literária: oferecer representações em que prevalecem a subjetividade de um 

sujeito discursivo\textual, mesmo em temas e discursos objetivos e fragmentados. 

Sobre isso, a palavra final, de Moriconi, é que “na sua face de arte brasileira da 

palavra, a poesia está, em boa parte, nas letras da música popular. Está no cordel, 

[...] no rock dos anos 80 e no hip hop dos anos 90” (MORICONI, 2002, p. 11) Com 

base na aproximação entre música e poesia esperamos demonstrar como o eu lírico, 

nas letras de Raul Seixas, expressa uma forte presença dos processos de 

identificação do sujeito pós-moderno, presença que se efetiva no caráter híbrido das 

letras e na sua conformação enquanto arte pós-moderna. 

 Embora não faça referência a Raul Seixas, Moriconi procura fundamentar a 

equiparação entre poesia e música baseando-se no fato de que nas últimas quatro 

décadas do século passado nomes como Caetano Veloso e Chico Buarque foram 

estudados e comparados aos cânones modernistas Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. O livro de Moriconi (2002) é 

anterior ao de Lyra (2011), mas ambos dirigem suas observações para os mesmos 

campos estéticos que ligam poema e letras, com conclusões opostas. Moriconi inicia 

sua argumentação analisando a duplicidade verbal/musical indicada já no fato de 

poemas modernos em língua portuguesa serem chamados de “cantigas” ou 

“canções”. Segundo afirma, são muitos os poetas consagrados que escreveram 

seus poemas sob o título de “canção”, independente de serem musicados ou não. 

Vemos, portanto, que o processo criativo e a vontade do autor têm um papel 

importante, mas não único, na definição do que é poema ou letra de música, pois:
  

A questão pode ser encarada do ponto de vista do criador. Todo 
letrista é poeta. Mas nem todo poeta é ou quer ser letrista. Em 
qualquer dos dois casos, o poeta letrista ou o poeta literário serão 
ambos mais poetas quando a letra, assim como o poema, 
conseguirem conjugar emoção a entendimento, emoção + intelecto. 
Poesia é emoção inteligente, inteligência emocionada. A província 
poética, assim como qualquer outro território artístico, é uma 
meritocracia. É bem cruel. Bom poeta é mais poeta que poeta ruim. 
Poeta canônico, consagrado como grande por quem entende do 
riscado é mais poeta que a massa indistinta dos apenas medianos 
(MORICONI, 2002, p. 15). 
 

 Moriconi prioriza o potencial poético e não as conformações atribuídas aos 

textos; além disso, destaca os liames conturbados que envolvem questões de 
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estética na arte literária como um todo, especialmente com relação ao cânone que 

entra em crise na arte pós-moderna. Segundo ele, se por um lado existem aqueles 

que defendem a ideia de que a letra de música não funciona impressa num papel 

porque invoca sempre a reconstituição melódica na mente do leitor; por outro lado, 

há aqueles que reconhecem que “a poesia literária nunca chegou a perder 

completamente os elos com as tradições populares enraizadas na época puramente 

performática” (MORICONI, 2002, p. 22). O que ocorreu com o advento da imprensa 

foi uma transposição da cultura oral para a escrita, e esta sempre buscou recursos 

que pudessem dar ao leitor uma dimensão rítmica ou melódica para diferentes tipos 

de composição. Posteriormente, com o desenvolvimento de tecnologias para 

captação e reprodução de sons e imagens, os papéis se inverteram – a música 

apropriando-se do texto literário, e a aproximação entre cultura oral e escrita 

retornou ao centro das discussões sobre música e poesia. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, a relação mais próxima entre poetas 

modernistas e músicos nas primeiras décadas do século XX serviu para expressar, 

na música popular, os textos e estilos dos poetas e trazer para os poemas literários 

a musicalidade, a linguagem e o lirismo popular valorizados pela estética da época. 

Entretanto, essa aproximação, bem vista entre poesia modernista e Bossa Nova ou 

samba, nem sempre se deu de forma harmônica; exemplo disso está na reação 

contrária à valorização de letras de música por poetas da vanguarda concretista dos 

anos 50 e 60. Eles valorizavam a conformação espacial dos poemas em detrimento 

da discursividade ou da musicalidade presentes na poesia tradicional e nas letras de 

música. Segundo Moriconi, depois da Bossa Nova, vamos encontrar poesia literária 

e música popular juntas novamente nas produções tropicalistas e no rock dos anos 

1970/1980, embora se trate mais da valorização estético/literária das composições 

do que de parcerias de músicos e poetas como ocorrera com a Bossa Nova.  

Mesmo assim, na década de 1970, a tensão que envolvia os setores culturais 

era o maior empecilho à discussão franca que ofendesse aos cânones modernistas 

ou aos novos ídolos pop indiferentes ao regime militar. Percebemos isso quando, na 

letra da música “A verdade sobre a nostalgia”, o eu lírico diz: “Tudo quanto é velho 

eles botam pr'eu ouvir E tanta coisa nova jogam fora sem curtir; Eu não nego que a 
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poesia dos 50 é bonita; Mas todo o sentimento dos 70 onde é que fica?”6 O protesto 

do eu lírico é contra as forças que reprimem a renovação, os sentimento e a 

liberdade, pois tratava-se de um momento em que produções bastante diferenciadas 

ficavam à margem do cenário musical por questões de ordem política, enquanto 

poetas conservadores criticavam a valorização da musica popular. Assim, longe de 

negar que se estabeleçam diferenças e semelhanças entre letra de música e poema, 

mas enfatizando a equiparação poética das produções musicais e literárias no Brasil, 

Moriconi aproxima poetas e letristas a fim de melhor apreender o desejo de 

superação dos artistas pós-modernos. 

 Percebemos, então, que, em sua análise do alto modernismo (ou pós-

modernismo) na literatura brasileira, Ítalo Moriconi dá especial atenção à 

aproximação entre música e poesia iniciada ainda no Modernismo; e, vai além, 

afirmando que, frente ao fechamento estético do concretismo e à amplitude da 

produção modernista “canônica”, não condizente com o momento histórico e 

ideológico, músicos como Caetano Veloso e Chico Buarque tornaram-se fontes de 

inspiração e elos com a poesia modernista de caráter popular e voltada para o 

cotidiano. Nesse caso, o pós-modernismo brasileiro tem um caráter revisionista e 

revolucionário para com a poesia modernista; especialmente no rock em que criação 

e releituras de músicas e textos se tornaram diferenciados porque não havia um 

“rock modernista” ou canônico ao qual reagir, mas uma ampla gama de discursos a 

parodiar.  

 Nesse caso, a produção de Raul Santos Seixas apresenta, ainda, outro traço 

contraditório e desconstrutivista da estética predominante na produção cultural pós-

modernista, pois não ignorava, mas antes refletia ou ironizava e pastichizava sua 

condição ambígua com a mídia e o sistema capitalista burguês. Percebe-se, nos 

discursos do eu lírico, certa consciência de que a identificação popular com suas 

letras fazia com que houvesse um interesse de mão dupla: a mídia usava as 

músicas de Raul para vender o rock e demais valores capitalistas, mas a 

performance discursiva marginal infiltrava-se de forma alegórica na mídia para 

desestabilizar os valores consumistas e capitalistas que eram veiculados.  

                                            
6 SEIXAS, Raul. “A verdade Sobre a Nostalgia”. In: Novo Aeon. Rio de Janeiro. Philips/Phonogram, 
1975. 1 disco (aprox. 35 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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As formas de operar estratégias estilísticas como: pastiche, paródia, ironia 

etc., não são recursos estilísticos exclusivos do pós-modernismo, mas nas letras de 

Raul apresentam um funcionamento mais irreverente e peculiar do que em poetas 

modernistas, talvez por causa do contexto de produção e circulação da música. Não 

se trata de um simples resgate de textos e discursos, mas de deslocá-los de seus 

campos de significação e instaurar uma ampla gama de possibilidades de 

significação a depender do público e do contexto de enunciação. Essa 

representação do sentimento experimentado pelos sujeitos da época não é 

simplesmente mimética, mas alegórica, subjetiva e auto-gerida pelo sujeito de 

enunciação; nas palavras de Vitor Cei Santos: 
 
Raul Seixas, imbuído de desbunde, do espírito rebelde, lúdico e 
libertino dos inconformados de seu tempo, que preferiram a 
expressão à construção, utilizava um vocabulário polissêmico, 
simbólico, repleto de figuras de linguagem, metáforas, alegorias, 
metonímias, regionalismos nordestinos, gírias urbanas e 
prosopopéias. Inseridas na indústria cultural, suas canções 
transmitem pensamentos sob forma figurada, disfarçada, muitas 
vezes ambígua, exigindo que o ouvinte interprete as idéias embutidas 
figurativamente em seus versos (SANTOS, 2009, p 26). 

 
 As letras de Raul nos permitem reunir o que Moriconi define como dois 

momentos do pós-modernismo no Brasil e ainda escapa à rotulação feita aos grupos 

que importavam os modelos estrangeiros de rock e POP. Segundo Moriconi, “1968 

define o início de um primeiro momento pós-modernista, ainda contracultural, em 

que se combinam elementos de vanguardismo e pós-vanguardismo” (MORICONI, 

2004, p.2). Nesse caso, ele está tratando dos tropicalistas e outros grupos como os 

Mutantes, que investiram na experimentação musical e exploraram linguagens 

urbanas e regionais em perspectiva contracultural. Nesse grupo, ele também vai 

incluir muitos artistas da jovem guarda e do “iê, iê, iê”, que produziram suas músicas 

e poesias durante o período mais “duro” do regime militar. Embora no início da 

carreira, Raul Seixas também tenha produzido letras para artistas desses estilos, em 

seus discursos líricos e performances como cantor ele não adotou uma imagem 

pública fixa tal qual emblema7; ao contrário, criava representações inusitadas e 

                                            
7 Fazemos referência aos títulos atribuídos aos cantores Roberto Carlos (Rei), Erasmo Carlos 
(Tremendão), Wanderléia (ternurinha), Ronnie Von (pequeno príncipe) e demais artistas da Jovem 
Guarda. 
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destruía rótulos da mídia, ou se mostrava irreverente ao parodiar os estilos 

normalmente importados com “fidelidade” e reverência pelos artistas POP.  

 O segundo momento, para Moriconi, inicia-se em meados da década de 1980 

com composições e bandas cujo estilo é “plenamente pós-vanguardista, pós-

contracultural, intelectualmente marcado pela superação acadêmica de diversos 

aspectos do estruturalismo e do marxismo, e politicamente marcado pelo fim do 

poder soviético” (MORICONI, 2004, p. 2). Em sua análise, esse momento é mais 

criativo e voltado para a transformação; em parte voltado para o passado e em parte 

focado nas mudanças do presente, algo que pode ser visto como: 
 

[...] uma espécie de ‘terceira via’ cultural, marcada pelo ceticismo 
pragmático em relação aos mitos políticos do século e dominada pelo 
fato de que a totalidade da experiência cultural e sensorial-
comportamental se vê invadida ou redefinida pela cultura pop global-
local. Se tomarmos o pop como um termo referente ao que o 
marxismo chamaria de superestrutura, deve-se enfatizar que a 
“estrutura” no caso é um capitalismo de consumo. O pop é aqui 
definido em função de uma certa estrutura técnica que define a 
circulação de cultura É a cultura que expressa essa estrutura técnica. 
A estrutura técnica é simultaneamente estrutura social, estrutura 
psicossocial (MORICONI, 2004, p.3) 

 
 A produção musical de Raul Santos Seixas atravessa os dois momentos pós-

modernistas definidos por Moriconi não só cronologicamente, mas porque transgride 

a divisão das características apontadas como marcas de cada momento: não 

importa estilos, antes faz uma re-criação parodística e pastichizada e crítica do rock 

anglo-americano. Além disso, sua produção é criativa e híbrida de rock, bolero e 

matrizes regionais/nacionais como o baião e o brega, mas não aspira a uma 

representação de identidade nacional ou regional, antes expressa a condição 

global/local e atemporal do sujeito. Além disso, nas letras o eu lírico se expressa 

sem reservas acerca de sua contraditória condição de produzir mercadoria de 

consumo para o sistema capitalista que critica, mas do qual produção cultural 

nenhuma escapa. O eu lírico assume a linguagem poética e lírica em que o sentido 

está ligado à sua opinião momentânea e fugidia, como ocorre ao tratar de 

divindades pagãs e cristianismo, ou quando critica o casamento e elogia a família. 

Elaine Barcelos (2009), por exemplo, ao estudar a metáfora e a retórica do medo em 

letras de Raul Seixas, afirma que ele milita disfarçadamente ao driblar a censura 

para oferecer um discurso contra ideológico ou desqualificador sobre o regime 
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ditatorial militar que censurava as produções culturais da época em uma vigilância 

ideológica violenta. 

 Suas estratégias e metáforas combinam-se à fragmentação e à 

contraditoriedade do eu lírico que ora reflete sobre sua vida, ora dialoga com o 

enunciatário. Em um momento apresenta-se egocentrado e desligado do coletivo, 

em outros é uma expressão da outridade, do sujeito universal que reconhece o 

pressuposto de que todo o homem social interage e interdepende do outro. O sujeito 

de enunciação usa diferentes vozes que se confundem com a do autor empírico, 

enquanto apresenta posições de sujeito abertas para a identificação dos ouvintes. 

Não podemos, então, compará-las açodadamente com produções de artistas 

modernista da Bossa Nova ou do POP “iê iê iê” que procuravam preservar um estilo 

e uma identidade musical ao longo dos anos e em diferentes produções. Suas letras 

não buscam nem mesmo preservar um estilo similar ao rock importado como faziam 

os artista da “jovem Guarda”; ao invés disso, criticam as transformações do rock e 

abrigam misturas de estilos e linguagens em circulação na sociedade.  

 Essa atitude criativa e irônica é uma das características do segundo momento 

do pós-modernismo identificado por Moriconi no rock dos anos 80, uma época 

marcada por artistas que assumiam o papel de “poetas/músicos” do rock nacional. 

Inclusive, segundo Moriconi, estes artistas (que cresceram ouvindo Raul Seixas e 

trazem em suas composições referências às músicas dele) fizeram do rock nacional 

“um fenômeno que atingiu dimensões mega e substituiu de vez as importações, pois 

o rock nacional passou a ser mais consumido que o rock americano” (MORICONI, 

2004 p. 05). Entretanto, como Vitor Santos (2009), entendemos que a música de 

Raul Seixas é tão criativa quanto o rock dos anos 1980, pois sua poética nasce “de 

experiências que brotam da concreta vida cotidiana, é impregnada de ressonância e 

profundidade místicas que a impelem para além de seu tempo e lugar” (SANTOS, 

2009, p. 21). Esse fato atesta a “vivência lírica” ou “lirismo vivencial” nas letras que 

problematizam a condição do artista frente ao mercado, e também as coloca em pé 

de igualdade com a música e a poesia pós-moderna, pois: 
 
O clima geral, segundo Alfredo Bosi (1996), é de pluralismo de 
viradas, que o vale tudo do consumo cultural favorece e multiplica. A 
poética de Raul Seixas é um mosaico exemplar dessa condição pós-
moderna. Ele mistura, em sua obra, diferentes ritmos e estilos 
musicais, poesia e música, filosofia e astrologia, ocultismo e religião, 
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crítica social e desbunde, tudo regado ao uso de drogas lícitas e 
ilícitas (SANTOS, 2009, p. 15) 
 

 O que percebemos do estudo de Santos é um Raul Seixas consciente das 

transformações no meio artístico e cultural; um artista que explora temas 

controversos e cria letras polêmicas a fim de manter aceso o interesse do público 

ávido por novidades. Tornar-se o tema central das letras e fazer dos outros assuntos 

um motivo para expressar-se, faz do eu lírico nas letras de Raul Seixas um sujeito 

lírico problemático que não é mais só moderno, pois destrói as fronteiras entre os 

discursos e metanarrativas da modernidade. Suas enunciações evocam de forma 

mais tensa e contemporânea o sujeito lírico problemático da lírica moderna, por que 

nelas este sujeito lírico já não aspira a uma identidade, antes joga com diferentes 

identificações descentradas e mutantes.  

 Nesse caso, usamos a classificação dupla de Moriconi (2004) sobre o Pós-

modernismo na poesia e na música brasileira como fundamentação que nos permite 

estudar as letras de Raul Seixas segundo a qualificação pós-modernista que 

Moriconi dá ao rock dos anos 1980. Suas letras produzidas entre 1973 e 1989 nos 

permitem analisar a representação do sujeito lírico na fronteira entre o Modernismo e 

o Pós-modernismo, bem como interpretar essas representações como alegoria dos 

processos de identificação experimentados pelo sujeito na transição da Modernidade 

para a Pós-modernidade. Além disso, a produção de Raul Seixas se mostra rica em 

metáforas, alegorias, ironia, paródia, e demais estratégias de representação lírica, 

que no pós-modernismo se reconfiguram de forma desconstrutiva e autocrítica, 

problematizando a questão da autoria que na modernidade oscilava entre a 

representação mimética e a expressão artística. 

 Por isso, encontramos no sujeito lírico uma atitude irreverente e, por vezes, 

ácida para com as crenças e conhecimentos da cultura ocidental moderna; seu 

discurso também ironiza as novas culturas “pop” e “de massa” (em que está 

incluída), surgidas nos anos 60 como importação meramente comercial. Além disso, 

considerando o contexto local de enunciação e todos os mecanismos de censura e 

repressão infligidos aos artistas pelo regime ditatorial, ele foi deveras criativo e 

ousado ao expressar discursos, posições de sujeito e processos de identificação que 

eram subversivos para com os interesses do regime político e também do sistema 

capitalista que pagava seu salário. Raul pode até ser visto como um dos ícones da 
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contracultura tal qual ocorrera com Beatles e Rolling Stones no cenário internacional, 

mas expressava a consciência de que “a contracultura perdeu seu caráter de 

movimento transgressor e foi ‘engolida pelo sistema’, que passou a vender seus 

slogans e mercadorias, como discos, roupas e adereços de temáticas new age, 

hippie, punk, anarquista, dentre outras” (SANTOS, 2009, p. 11). Ainda segundo 

Santos,  
 
Raul Seixas sabia que a indústria cultural estava majoritariamente 
nas mãos do grande capital, o qual rechaçava a possível função 
crítica e emancipatória que a arte em geral e a música em particular 
podem ter. Entretanto, o compositor adotou uma postura afirmativa 
diante da indústria cultural, acreditando poder manipulá-la para 
divulgar suas propostas. (SANTOS, 2009, p. 19) 
 

 Talvez, por isso, suas músicas abrigam discussões ideológicas e criações 

estéticas tão originais quanto às dos roqueiros que consolidaram o rock brasileiro 

nos anos 1980; e não se comparam com os muitos tipos de importação/cópia do 

rock anglo-americano. Ao avaliarmos a produção de Raul a partir das considerações 

de Moriconi sobre música e poesia no pós-modernismo brasileiro, vemos que a 

produção lírica apresenta tanto a transgressão e o desejo de ruptura dos 

vanguardistas de 1968 quanto o amadurecimento estético e discursivo dos 

compositores dos anos 1980 – especialmente se considerarmos o quanto pesou a 

censura nas produções da década de 1970. Se a música (MPB) já era o maior 

veículo de difusão de poesia na emersão do pós-modernismo brasileiro, o Rock de 

Raul Seixas pode ser colocado entre as produções pioneiras em termos de 

representações do sujeito pós-moderno. 
 
 
1.2. Raul Seixas e suas representações 
 
 Ao pesquisarmos os trabalhos que se dedicam à análise das músicas de Raul 

Seixas, percebemos que tiveram muita dificuldade em desvincular a produção do 

autor de sua polêmica e conturbada biografia. Dentre os fatores que se somam para 

essa inextricável condição, podemos destacar a difícil tarefa de separar, em sua 

biografia, relatos, entrevistas e músicas, o que diz respeito ao autor empírico e o que 

faz parte da representação do personagem Raul Seixas. Assim, equacionamos os 

trabalhos que aproximam biografia e produção lírica através de uma abordagem que 

toma a trajetória social do autor em separado da falas e discursos do artista Raul 
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Seixas. Isso nos pareceu prudente, pois o que nos interessa é analisar as 

representações do sujeito lírico nas letras, mas reconhecemos que a questão da 

presença autoral e sua dissimulação lírica nas letras precisam ser consideradas 

como nexos entre suas diferentes enunciações. 

 Por isso, dentre os muitos trabalhos biográficos, destacamos o de Silvio 

Passos (1998), como um dos primeiros a reunir biografia e coleção de textos do 

autor; Vitor Cei Santos (2009), que faz uma boa análise literária da letras e explora 

as ruptura entre o velho e o novo “Aeon” como representativos da transição da 

modernidade à pós-modernidade; Luiz Alberto de Lima Boscato (2006), que em sua 

tese de doutorado em História social analisa a Sociedade Alternativa nas músicas de 

Raul Seixas como mote para discutir os movimentos de contracultura, anarquismo e 

lutas libertárias; Elaine Barcelos (2009), que discute a metáfora e a retórica do medo 

nas músicas em que Raul Seixas dribla a censura e consegue expressar ideias 

dissonantes do que é permitido no regime; Lucas Marcelo Tomaz de Souza (2011), 

que analisa a trajetória social de Raul Santos Seixas desde sua origem familiar até 

sua morte. Em todos esses trabalhos, encontramos referências à dualidade Raul 

Seixas (personagem) e Raul Santos Seixas (autor empírico dos discursos); Souza, 

por outro lado, alerta para a necessidade de compreender discursos e entrevistas 

como representações da personagem e não do autor empírico. Alguns exploram 

essa peculiar situação, outros priorizam o lado biográfico já consolidado na mídia, 

nós, no entanto, optamos por priorizar o sujeito lírico, afinal:  
 
Devemos perceber que esta dimensão simbólica que envolve a figura 
do cantor, após sua morte, acaba por dotar de sentido a ‘biografia’ de 
Raul de maneira tão intensa quanto a sua produção musical. Ou 
seja, a ‘biografia’ do cantor, como a matéria de Tatiana Merlino nos 
mostra, se tornou um objeto de consumo, assim como sua produção 
musical, e, por isso mesmo, é impregnada dessa representatividade 
tão forte e excêntrica. Na realidade, a trajetória de Raul Seixas e toda 
a construção simbólica que a envolve aparecem como os principais 
fatores que ‘imortalizaram’ a imagem do cantor, ficando sua 
produção musical em segundo plano (SOUZA, 2011, p. 20). 

 

 Nesse contexto de apropriação e estudo, a vida e a obra de Raul S. Seixas se 

fundem de tal maneira que se torna difícil diferenciar o que se diz sobre o autor 

pessoa física e sobre sua identidade artística Raul Seixas; essa última, uma 

“persona” criada pelo autor e concretizada através dos discursos lítero-musicais, 

entrevistas, performances de palco e anotações guardadas num baú que o cantor 
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carregou consigo a vida toda. Como bem assinalou Souza (2011), a criação de uma 

identidade artística com personalidade conflitante e muitas vezes anárquica se deu 

não só através dos discursos lírico-musicais, mas também através dos discursos no 

palco, entrevistas, programas de TV, vídeo clipes; ou seja, através de toda uma 

performance que a dinâmica do mercado musical exigia e Raul S. Seixas conhecia 

bem. Por ser difícil saber quando a fala ou fragmento de texto se refere à pessoa 

física (à subjetividade do autor empírico) ou à subjetividade de uma “persona” 

artística criada por ele, optamos por analisar prioritariamente a letras e usar as 

demais fontes como elementos auxiliares na interpretação quando necessário. 

Nossa posição sobre a plasticidade ou ficcionalidade em torno da personagem Raul 

Seixas é referendada em falas do próprio autor destacadas por Santos (2009), como 

exemplo da dualidade ou dupla identidade de Raul: 
 
o ‘ator’ Raul Santos Seixas apresentava o cantor Raul Seixas como 
um personagem: ‘Eu sou tão grande ator que todo mundo acredita 
que sou cantor e compositor’ (SEIXAS apud PASSOS, 2003, p. 134). 
Nesse sentido, os depoimentos de Raul Seixas sobre sua obra e seu 
tempo não devem ser lidos na perspectiva da crítica biográfica, mas 
sim enquanto expressões do mesmo sujeito poético que podemos 
encontrar nas letras de suas músicas. Portanto, interpretamos as 
entrevistas e textos de Raul Seixas retirados de seu baú e da 
imprensa como partes componentes de sua obra (SANTOS, 2009, p. 
22). 
 

 As posições aparentemente antagônicas de Vitor Santos e Lucas Souza 

reforçam a impossibilidade de não considerar que tanto biografia, autobiografia, 

ficcionalização e produção simbólica coexistem na enunciação do eu lírico. Se para 

Santos (2009), a construção simbólica, forjada em entrevistas, mentiras 

promocionais, projetos alternativos diversos e opiniões desconcertantes sobre temas 

tradicionais, faz da identidade artística uma representação discursiva da ‘persona’ 

Raul Seixas que interpretava as letras de rock e gêneros variados; para Souza, o 

Raul Santos Seixas autor nem sempre viveu e pensou como supunham as biografias 

que buscam na experiência vicária do autor um reflexo de seus discursos. Unindo 

essas posições opostas, mas concordantes no que diz respeito à encenação do 

autor em entrevistas, demonstramos o quanto da representação conflitante e 

simbolicamente interessante do personagem Raul Seixas é produto dos discursos 

musicais, ou seja, da construção textual de suas letras que serve de base para a 
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emersão desse sujeito lírico mítico, equivocadamente associado à personalidade do 

autor.  

 A representação do eu lírico nas letras analisadas pode receber sobre-

determinação de sentidos em virtude dos discursos extra-literários e das 

performances, mas carregam em si mesmas uma rica intertextualidade e simbolismo 

que servem de base à imagem pública do autor como roqueiro, místico, filósofo, 

excêntrico etc. Nesse caso, dos muitos “Raul Seixas” representados e recuperados 

em livros, documentários, filmes, dissertações e teses de doutorados, interessa-nos, 

mormente, aquele que se constrói no texto de cada letra, na enunciação de cada eu 

lírico. Ainda assim, admitimos que a apreensão deste Raul Seixas - sujeito de 

enunciação lírico - autorrepresentado (ficcional e alegórico) na letra da música 

“Metamorfose Ambulante” dependerá, em parte, do reconhecimento dos outros 

“Raul Seixas” que se apresentam em discursos, entrevistas e anotações 

recuperadas.  

 Podemos, então, dizer que o fio condutor em nossa análise não tenta reunir 

produção e biografia, nem tenta explicar uma pela outra. Ou seja, embora o 

conhecimento da vida deste autor/músico baiano, nascido no pós-guerra e criado em 

meio à influência dos produtos culturais norte-americanos misturados às tradições 

regionalistas do nordeste brasileiro precise ser ponderado, a investigação acerca do 

eu lírico e suas representações prescinde de tal associação direta. Por conta disso, 

resumimos algumas das diferentes representações e imagens do autor que foram 

sendo construídas ao longo dos anos por sua própria vontade ou à sua revelia. 

Assumimos a “metamorfose ambulante” que é uma expressão mais alegórica e 

ainda não explorada, a fim de reunir alguns rótulos como: Moleque Maravilhoso, 

místico/esotérico, satanista, arauto do novo aeon, anarquista da sociedade 

alternativa, “mosca na sopa”, “maluco beleza”. Mas, se em outras pesquisas, a 

preeminência biográfica é marcante, preocupamo-nos em não fazer o que, segundo 

Souza (2011), outros trabalhos têm feito: 
 
As análises de Raul Seixas, portanto, acabam por enfrentar toda 
essa construção simbólica que se impregna na biografia do cantor. 
Os trabalhos acadêmicos que fizeram uma recuperação de sua 
trajetória acabam por partir dessa representação simbólica como 
sentido de explicação e orientação de sua história. Ou seja, essa 
imagem que ‘varia de visionário, lunático, sonhador, esotérico, e 
místico, a revolucionário, gênio, profeta e incompreendido’ se tornou 
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o fio condutor a dar sentido a um todo biográfico (SOUZA, 2011, p. 
22). 
 

 As representações criadas pelo autor, ou aplicadas a ele como rótulos pela 

mídia, encontram-se nas muitas pesquisas e fontes disponíveis; tanto que os 

trabalhos encontrados baseiam-se nos mesmos materiais e fontes biográfico-

autobiográficas extraídas do baú que o autor carregava consigo, ou de depoimentos 

de pessoas que conviveram com Raul. São representações que perpetuam a 

imagem do cantor já fixada no imaginário popular: roqueiro, filósofo, profeta, louco, 

drogado, esotérico, anarquista, etc. Essas identidades, segundo Souza (2011), são 

“apropriações atuais da imagem de Raul Seixas [e] passam, portanto, a direcionar a 

compreensão tanto de suas músicas quanto de sua trajetória, [...] em uma ideia de 

contestação da realidade social em que ele viveu” (SOUZA, 2011, p. 23). De fato, 

todas parecem buscar uma ratificação dessa imagem camaleônica que vendia 

discos, mas que também é simplista e vaga; Barcelos, por exemplo, afirma que: 
 
As várias fases e experiências vividas por Raul Seixas contribuíram 
na composição de suas canções: destacamos aqui o gosto pelo 
ocultismo, pela religião, pela política, pela filosofia, pela cultura norte-
americana e a nordestina. Conforme veremos, todas essas 
informações sobre a vida do autor são fundamentais para que o leitor 
faça as inferências necessárias para a construção do sentido das 
letras das canções que serão analisadas (BARCELOS, 2009, p.37). 
 

 Apesar das opiniões favoráveis ao biografismo, consideramos que o sujeito 

biográfico pouco influencia a percepção do sujeito lírico, e que, muitas vezes, o 

sentido e as inferências permanecem circunscritos à enunciação e desvinculados 

das vivências do autor. Se considerarmos como esse fenômeno ocorre na lírica 

moderna, podemos concluir que há na enunciação do sujeito lírico uma dupla 

referência ainda mais tensa e inextrincável que precisa ser explorada e 

compreendida. Nesse caso, entre várias biografias de Raul Santos Seixas, 

resumimos aquilo que nos parece suficiente para iniciarmos a interpretação das 

identidades/identificações do sujeito lírico em capítulos posteriores.   

 A biografia de Raul Santos Seixas escrita por Sílvio Passos (2003) nos 

interessa por trazer relatos das experiências que este viveu com Raul e conter 

citações de discursos de Raul Santos Seixas falando sobre si mesmo, sobre o 

cotidiano, sua história e sua carreira. Como nós, Silvio Passos, em seu trabalho, 

também destaca o lado autoral de Raul Seixas, apoiando-se no interesse de ser 
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escritor surgido ainda na infância, quando estava cercado de livros e envolvido com 

o universo da literatura e da filosofia. Para Passos, essas experiências e 

curiosidades se manifestariam posteriormente tanto nas suas letras, como em outros 

produtos: 
 
A vasta biblioteca de seu pai era seu brinquedo favorito. E foi daí que 
veio o gosto pela palavra e a miopia precoce. Vivia trancado no 
quarto devorando o ‘Livro dos Porquês’ do ‘Tesouro da Juventude’. 
Inventava histórias fantásticas que, transformadas em gibis, e com 
desenhos do próprio Raul, eram vendidos ao irmão caçula, Plininho 
(Plínio Santos Seixas, três anos mais novo). Melô era o personagem 
central de suas histórias, um cientista louco que viajava no tempo 
com figuras históricas, Deus e o Diabo (PASSOS, 2003, p. 07). 
 

 Como já dissemos antes, esse é mais um argumento a favor intenção autoral 

manifestada pelo autor; além disso, permite perceber o quanto ele se interessava 

por produtos da cultura contemporânea como os quadrinhos, cinema e literatura. 

Mas se primeiro desejou ser escritor, foi logo seduzido pelo rock and roll e virou 

músico porque viu “que a literatura é uma coisa dificílima de fazer aqui, de 

comunicar tão rapidamente como a música” (SEIXAS, apud PASSOS, 2003, p. 87). 

Depois de algumas bandas formadas na adolescência e inspiradas nos grupos de 

rock americano, Raul gravou seu primeiro LP: Raulzito e os Panteras. Ele foi para o 

Rio de Janeiro com a banda, mas não obtiveram êxito, segundo o próprio Raul, por 

terem chegado “em fim de safra” (Idem.). Amargando o fracasso, volta para a Bahia 

onde permanece até ser contratado como produtor por uma gravadora do Rio de 

Janeiro; a partir daí Raul tem a oportunidade de ganhar experiência nos bastidores 

da indústria cultural, produzindo para cantores da jovem-guarda as músicas 

“vendáveis”, ou, como ele mesmo dizia: “fáceis de pegar”.  

 Em setembro de 1972, inscreveu, no VII Festival Internacional da Canção, 

duas músicas que foram classificadas e apresentavam aquilo que o público estava 

ávido por encontrar. Raul investia num estilo mais popular em “Eu sou eu, Nicuri é o 

Diabo”, cantada por Lena Rios e Os Lobos, e “Let me Sing, Let me Sing”; esta, 

interpretada pelo próprio Raul em uma performance que trazia não só a mistura de 

rock com baião, mas também o que viria a ser seu “personagem” (“Raul Seixas”)  

parodicamente travestido de Elvis.   

 Nessa época, Raul S. Seixas se preparava para lançar o álbum Krig-Há 
Bandolo com as letras “Metamorfose Ambulante” e “Ouro de Tolo”, que trazem as 
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principais direções que seguiremos na análise do sujeito lírico. A primeira ligada à 

textualidade, ao caráter enunciativo e performático do sujeito em busca de 

identidade. A segunda como manifestação de vivências do autor empírico 

transpostas para o lirismo vivencial do sujeito lírico; expressão que tem a paródia e a 

hibridez como traços de sua identificação constante e provisória. O próprio Raul S. 

Seixas deixa transparecer sua intenção de representar e de fazer de sua experiência 

objeto da enunciação lírica. O sujeito lírico criado pelo autor pode ser bem detectável 

na letra da música “Ouro de tolo” que traz experiências biográficas transpostas ao 

plano da expressão lírica de forma intencional:  
 
Depois de sair da CBS, onde ganhava 4 mil cruzeiros por mês, decidi 
ser Raul Seixas. Então usei, este é o termo, aquele negócio de 
brilhantina, do rock, do casaco de couro, como trampolim, como uma 
maneira de ser conhecido. Por que eu só passei a existir depois 
daquela encenação, daquele teatro que eu fiz. Combinar rock com 
baião foi a fórmula certa para chamar a atenção. Mas foi só o 
começo (SEIXAS, Raul Apud PASSOS, 2003, p. 11). 
 

 A partir do sucesso obtido com o álbum e com o festival, Raul foi exilado pelo 

regime militar, mas voltou pouco tempo depois e lançou um novo álbum. O Gita 

recebeu disco de ouro e sustentou o sucesso do autor por algum tempo. Entretanto, 

a vida pessoal conturbada e fatos mercadológicos como o LP O Dia em que a Terra 
Parou não receber uma boa crítica da mídia, imprimiram oscilações durante a 

carreira. A postura crítica e contestadora do autor, o esoterismo, a política, a 

contracultura, e, sobretudo, a constante mudança funcionavam como uma “faca de 

dois gumes”: por um lado promoviam o cantor por meio da polêmica e reunia fãs, 

mas, por outro lado, criavam mitos como o de satanista, anarquista e rebelde, que 

faziam com que suas letras fossem mal compreendidas e rechaçadas sem uma 

apreciação livre de preconceitos. Talvez por isso o autor tenha investido em 

produções que, segundo Santos, reuniam poeticamente 
 
todas as outras características da cultura contemporânea [que] se 
encontram na obra de Raul Seixas: o questionamento do cânone 
pode ser visto em sua postura de desbunde e em seu projeto 
estético-político do Novo Aeon; a multiplicidade de vozes aparece em 
suas diversas composições feitas em parceria com outros autores, 
ou ainda na intertextualidade, que pode ser vista nas adaptações e 
glosas que ele fez de canções e textos alheios; o paradoxo, a 
ambigüidade e a indeterminação são freqüentes, tanto na discografia 
quanto na biografia; a ausência de fronteira entre popular e erudito, 
nacional e estrangeiro, é marcante; o uso das técnicas de 
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reprodução da indústria cultural é evidente; sobre a comunicação 
projetiva (SANTOS, 2009, p. 16). 
 

Se a identidade do sujeito moderno se sustentava em formações discursivas 

razoavelmente estáticas e harmônicas, o sujeito lírico nas letras absorve a 

fragmentação identitária e resolve sua crise (falta) de identidade migrando de uma 

religião para outra, idolatrando e parodiando suas influências culturais e musicais, 

questionando a aparência de estabilidade do ser a partir da presença do outro. Em 

sua produção, Raul Seixas explorou não só o rock, mas toda uma gama de gêneros 

musicais e conteúdos, se fazendo reconhecido pela personalidade camaleônica, 

polêmica e extrovertida. Ele, por exemplo, nas músicas Sociedade Alternativa e As 

aventuras de Raul Seixas Na Cidade de Thor, faz fortes críticas ao regime político e 

econômico não só local, mas global. Agradou a muitos quando falou de amor e 

relacionamentos, mas gerou polêmica ora criticando o casamento, ora enaltecendo o 

valor da família.  

Em suas letras, Raul Seixas mostra a necessidade de o indivíduo ter uma 

percepção particular e não convencional sobre temas como amizade, repressão, 

mercado musical e, acima de tudo, ter atitude para dizer o que pensa com liberdade. 

Entretanto, ao explorar temas como o “Novo Aeon” e parodiar/reescrever a doutrina 

do mago, poeta e escritor inglês Aleister Crowley, sob uma perspectiva mais 

anarquista e libertária, Raul Seixas faz uma mistura de influências religiosas e 

filosóficas que desagradaram a muitos fãs. Evidentemente, essa reação se deve, em 

grande parte, à dificuldade que parte da população tinha para compreender 

discursos sobre religiões que não fossem de origem judaico-cristã e ao preconceito 

relativo às religiões pagãs. 

Por isso, ainda que sua presença no imaginário popular tenha sido fortalecida 

com músicas como Maluco Beleza, Mosca Na Sopa e Eu Nasci Há Dez Mil Anos 

Atrás, sua carreira teve momentos de apatia e esquecimento graças à personalidade 

controversa que era encenada nos palcos e expressa nas letras. Além disso, os 

problemas com álcool e drogas, a vigilância da Censura e as brigas com as 

gravadoras fizeram com que Raul vivesse momentos muito difíceis em termos 

pessoais e profissionais. No final da década de 1970, Raul Seixas começou a 

apresentar problemas de saúde em virtude de consumo exagerado de álcool. 

Passou a sofrer de pancreatite crônica em virtude da bebida e foi submetido a uma 
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cirurgia para retirar metade do pâncreas. Mesmo enfrentando um período sem 

shows, ele não parou de lançar discos e projetos em que suas experiências eram 

expressas liricamente, como nas letras dos LPs: Mata Virgem, Por Quem os Sinos 
Dobram e Abre-te Sésamo.  

A crítica não gostou das produções e a falta de promoção por parte do 

mercado fonográfico ofuscou esses álbuns. Mas, após um período de queda de 

vendagens e boicote de gravadoras, Raul Seixas estourou novamente em 1983, 

com a música “Carimbador Maluco” do LP Raul Seixas. Com essa música, Raul 

conquistou o público do especial infantil Plunct Plact Zumm, exibido pela Rede 

Globo de televisão e ganhou outro disco de ouro. A partir daí, seguiram-se os discos 

Metrô Linha 743, Uah Bap Lu Bap La Bein Bum e A Pedra do Gênesis; estes 

álbuns tiveram pouca repercussão, exceto pela música “Cowboy fora da lei”. Raul 

vivia um novo período de agravamento da doença e fazia poucos shows, mas as 

imagens de “mago”; “profeta” e “polêmico” continuavam a circular a cada novo 

álbum. 

Em 1988, Raul passou a compor, gravar e excursionar com o também baiano 

Marcelo Nova, vocalista da banda Camisa de Vênus. Essa parceria fez muito 

sucesso e culminou com o lançamento do álbum A Panela do Diabo, dois dias 

antes do falecimento de Raul Seixas por parada cardíaca em seu apartamento no 

Rio de Janeiro, em 21 de agosto de 1989. A morte de Raul Santos Seixas pôs fim a 

sua existência física, mas não impediu que seu nome continuasse envolto em 

polêmicas e sucessos nas publicações póstumas de livros e coletâneas. De fato, 

ainda que tenhamos hoje uma enorme quantidade de trabalhos sobre o autor Raul 

Santos Seixas, as representações do eu lírico em suas letras nos mostram que na 

“incompletude deixada pelo poeta há espaço para a dúvida e para a criação, 

contexto propício à reflexão – o que nos exige assumir como nossa a tarefa de 

pensar” (SANTOS, 2009, p. 23). Enfim, ser e não ser o sujeito da enunciação, 

parodiar discursos alheios e se fingir de outro são algumas das máscaras do sujeito 

lírico problemático construído por Raul Seixas, e também são uma forma alegórica 

de sujeito lírico em crise com as transformações da alta-modernidade para a Pós-

modernidade. 

 
1.3. O sujeito (de enunciação) lírico e problemático 
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 Para uma melhor compreensão dos conceitos de sujeito lírico e sujeito de 

enunciação lírico que subsidiam as análises das letras de Raul Seixas, sintetizamos 

a revisão crítica da gênese e natureza do sujeito lírico elaborada por Dominique 

Combe (2009). Dessa sistematização crítica de Combe, destacamos as proposições 

de Kate Hamburger (1975) sobre o estatuto do eu lírico no plano da filosofia da 

linguagem. Ambos são herdeiros da tradição teórica alemã iniciada com Hegel, 

Nietzsche e demais filósofos e poetas dedicados à questão do sujeito no gênero 

lírico. Hamburger e Combe nos interessam, especialmente, porque abordam a 

“dupla referência” ou a “referência desdobrada” do eu lírico e isto nos serve 

perfeitamente para a análise das letras de Raul, em que o eu lírico funciona como 

expressão lírica e alegoria do sujeito pós-moderno. Desses trabalhos deduz-se um 

sujeito lírico problemático que pode ser ao mesmo tempo expressão subjetiva (mas 

não autobiográfica) do sujeito empírico e enunciação de um sujeito “real”, diferente 

do autor empírico, mas não um ser ficcional no sentido mimético. Ainda que tais 

questões pareçam superadas em alguns campos da investigação estética lírica, 

especialmente aquele dedicado à questão do que é o poema lírico, julgamos 

indispensável revisarmos as contraditórias e pouco definidas postulações acerca da 

natureza ficcional ou autêntica do “eu” da enunciação lírica. 

 A gênese do conceito de sujeito lírico na Alemanha, segundo Combe (2009), 

inicia-se com a releitura da tripartição aristotélica dos gêneros lírico, dramático e 

épico por A. W. Schlegel. Para Combe, Hegel também se inspira nessa distinção 

gramatical entre pessoas para fundamentar a “subjetividade lírica”; postulava-se que 

a preeminência do “eu” na poesia lírica é o indicio de sua subjetividade, tanto quanto 

na poesia épica e no drama a objetividade é marcada pela predominância do 

“tu/você” (objetiva) e do “ele” (objetivo-subjetiva). A subjetividade lírica de Hegel 

estabelecia que o conteúdo da poesia lírica não é uma ação objetiva, um fato ou um 

acontecimento, mas o sujeito individual ou a maneira como a alma, com suas 

condições particulares, alegrias, dores, juízos e sensações tomaria consciência de si 

no âmago desse conteúdo.  

Assim, o conteúdo e o centro da poesia lírica passam a ser o “ser” do poeta. A 

subjetividade da poesia lírica passa a caracterizar-se como expressão “verdadeira” 

(não ficcional/imaginativa) do poeta, revelações da sua interioridade e profundidade. 
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Com esse movimento o Romantismo tentava resolver a questão da 

autenticidade/verdade do discurso poético colocando o poeta como referente “real” e 

atestando a transparência do sujeito poético. Por conta disso o lirismo está até hoje 

no imaginário popular associado à expressão das emoções e sentimentos de 

alguém; o poeta, por sua vez, é o sujeito capaz de por para fora sua “interioridade”, 

aquilo que constitui a essência do ser. Essa noção de unidade e essencialidade 

humana herdeira do Iluminismo sustentou a compreensão do eu lírico como 

subjetividade do poeta durante muito tempo porque, segundo Combe: 
 
Para que surja o problema de um estatuto original e particular do 
sujeito na poesia lírica – por oposição, por exemplo, ao sujeito do 
poema épico ou do romance –, ainda é necessário que o tema da 
autenticidade se apresente como passível de discussão. A reflexão 
sobre o estatuto do sujeito lírico nasce estreitamente ligada à crítica 
do pensamento romântico e das filosofias da ‘expressão’, fundadas 
no mito de um ser originário aquém da linguagem. A distinção entre 
um sujeito ‘lírico’ e um sujeito ‘empírico’ (ou ‘real’) deve ser 
compreendida no seio do debate filosófico sobre os temas centrais 
do Romantismo, que se desenvolve na Alemanha a partir dos anos 
1815-20 (COMBE, 2009, p. 116). 
 

 Ainda de acordo com Combe, já no Romantismo surge uma “dupla 

postulação” a respeito da Natureza do eu lírico; uma afirmando a expressão 

essencial do poeta e a outra ampliando a expressão do poeta ao nível de expressão 

do sujeito humano universal. Se na primeira postulação predomina a subjetividade 

do sujeito empírico, na segunda postulação o tema da subjetividade é retomado por 

Nietzsche que propõe a superação da subjetividade individual.  

 Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche, coloca a lírica mais próxima da 

arte dionisíaca do que da apolínea e sugere que se imponha silêncio às formas 

individuais do desejo em uma fusão do eu individual com um “eu universal”. Mas, se 

a objetividade da contemplação é fundamental à criação artística, surge o problema 

de conciliar objetividade e enunciação em primeira pessoa sem confundir o eu lírico 

com o eu do autor. Segundo Combe, quando Nietzsche se defronta com esse 

problema, forja “o modelo de um ‘eu’ impessoal – de alguma maneira 

transcendental, e que parece situado na origem do ‘eu lírico’” (COMBE, 2009, p 

116). 

 Ao adotar o processo de criação/expressão dionisíaco, o poeta abriria mão de 

sua subjetividade em favor de uma união mística universalizante, um despojamento 
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de si mesmo em função de um “eu cósmico”. Essa característica do sujeito lírico 

nietzschiano, trespassado pela união cósmica, reflete a crise também enfrentada 

pelo sujeito racional cartesiano que inspirava a subjetividade essencial do sujeito 

lírico hegeliano. Configuram-se, assim, elementos favoráveis à ascensão da 

impessoalidade na poesia, bem como uma posição crítica favorável à ideia de que o 

“eu” que fala no poema não é da mesma natureza que o homem desperto; 

movimentos aparentemente distintos que, segundo Combe, colaboram para a 

reformulação do conceito de eu lírico: 
 
A subjetividade dionisíaca encontra, então, o ideal baudelairiano de 
uma poesia ‘impessoal’ (‘a impessoalidade voluntária dos meus 
poemas’); a busca de Rimbaud por uma poesia objetiva em que ‘eu é 
um outro’; a constatação de Ducasse de que ‘a poesia pessoal já 
marcou sua época de malabarismos e acrobacias contingentes’ e 
que é tempo de retomar ‘o fio indestrutível da poesia impessoal’; e, 
sobretudo, a exigência de Mallarmé do ‘desaparecimento elocutório 
do poeta’ até a ‘morte’ (COMBE, 2009, p 117). 
 

 A mudança na percepção do eu lírico na virada do século XX traz à tona o 

problema da identidade do eu lírico formulado primeiramente por Goethe, mas 

explorado também pelos poetas como Baudelaire e Rimbaud. Para eles, a vida do 

poeta importaria pouco, pois deveriam ser louvados por sua arte da linguagem. Na 

poesia moderna, devia haver um maior distanciamento entre poesia e vida, a 

expressão libertava-se do sujeito empírico. Segundo Combe, reação ao biografismo 

só seria combatida por Dilthey, que defendia um nexo essencial entre a vida do 

poeta e o ato poético, embora não se tratasse de explicar a obra pela biografia como 

no positivismo de Taine. A chave da criação poética seria, para ele, buscar a 

experiência existencial decisiva, “que não se destaca por seu caráter anedótico, mas 

por sua repercussão afetiva e intelectual, e de restituir assim ao texto a espessura e 

a riqueza da vida do criador” (COMBE, 2009, p. 118). Assim, a mais alta 

compreensão da literatura seria aquela capaz de apontar, no conteúdo dos poemas, 

as determinações internas e externas do poeta. 

 Diferente de Dilthey, Margarete Susman rompe com a análise ‘identificatória’ 

entre autor e eu lírico para defender a tese de um eu lírico por trás do qual se 

dissimula o autor. Susman denuncia o mito romântico da autenticidade ao afirmar 

que: “o ‘eu’ lírico não é um ‘eu’ no sentido empírico, mas a “forma de um Eu”, isto é, 

uma criação de ordem “mítica”, de forma que a poesia como Dichtung se afasta 
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deliberadamente da realidade” (SUSMAN apud COMBE, 2009, p. 118). A partir 

dessa proposição, desenvolve-se a tese da “desegotização” do eu na poesia lírica; 

essa virada culminaria com a compreensão de que o eu no lirismo não é um eu 

subjetivo e pessoal. O eu lírico seria uma máscara, um fingimento pouco subjetivo e 

pessoal, muito próximo de um “ele”.  

 Segundo Combe, essa definição de Susman contribuiria para que Stierle 

afirmasse que “o discurso lírico não se situa na perspectiva de um sujeito real, mas 

na de um sujeito lírico, embora não confira a este um estatuto ‘ficcional’” (COMBE, 

2009, p. 120). Além disso, Stierle torna indiferente a discussão sobre a identificação 

do eu lírico com o autor empírico afirmando que: 
  
o sujeito lírico é, antes de tudo, um ‘sujeito problemático’, ‘em busca 
de identidade’ e cuja única ‘autenticidade’ reside justamente nessa 
busca: ‘Há pouco interesse em saber se essa configuração tem 
origem em um dado autobiográfico, qualquer que seja este, ou, ao 
contrário, em uma constelação ficcional. A ‘autenticidade’ do sujeito 
lírico não reside na sua homologação efetiva (e nem no contrário), 
mas na possibilidade articulada de uma identidade problemática do 
sujeito, refletida na identidade problemática do discurso (STIERLE 
apud COMBE, 2009, p. 120) 

 

  Nessa mesma perspectiva, Hugo Friedrich também associou a 

despersonalização do sujeito lírico à desrealização do mundo e à descoisificação 

dos objetos na lírica moderna; para ele, a poesia moderna quando se refere a 

conteúdos – das coisas e dos homens – não os trata descritivamente, nem com um 

calor de ver e sentir íntimos. Segundo Friedrich, ao reproduzir o mundo e os sujeitos, 

a lírica moderna “nos conduz ao âmbito do não familiar, torna-os estranhos, 

deforma-os” (Friedrich, 1978). Segundo ele, a poesia quer ser uma criação 

autossuficiente, desprendida da realidade que absorve e transforma; a poesia 

moderna está mais preocupada em transformar a realidade e a língua do que senti-

las ou observá-las. Se para os românticos o estado de ânimo subjetivo era a 

essência da lírica, a poesia moderna evita essa intimidade comunicativa: 
 

Ela prescinde da humanidade no sentido tradicional, da experiência 
vivida, do sentimento e, muitas vezes, até mesmo do eu pessoal do 
artista. Este não mais participa em sua criação como pessoa 
particular, porém como inteligência que poetiza, como operador da 
língua, como que experimenta os atos de transformação de sua 
fantasia imperiosa ou de seu modo irreal de ver um assunto 
qualquer, pobre de significado em si mesmo. Isto não exclui que tal 
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poesia nasça da magia da alma e a desperte. Mas trata-se de algo 
diferente de estado de ânimo (FRIEDRICH, 1978 p. 17). 

 

 Podemos ver que, na modernidade, a poesia lírica se transforma e se 

diversifica de modo que o eu lírico, antes ligado à subjetividade individual do poeta, 

coletiviza-se e se fragmenta até a dissolução ou negação, em favor da enunciação. 

Ao se tornar questionável a existência de um ser além da linguagem, a coletivização, 

fragmentação e “morte” do sujeito lírico promoveram a elevação da enunciação, do 

discurso e do texto. A enunciação do eu lírico desvinculada do eu do autor ganha 

destaque e requer uma nova sistematização do eu lírico, agora ameaçado de 

equiparação com o eu dos gêneros ficcionais.  

 A essa suposta ficcionalidade do eu lírico, Kate Hamburger, responde, com 

base na teoria da enunciação, postulando que o eu lírico é o referente dos 

enunciados líricos, e não o autor, ou o objeto. Ela entende que o fato de as 

experiências vivenciais expressas no poema serem ou não parte da biografia do 

autor não faz da enunciação uma confissão ou uma ficção; ou seja, ainda que não 

se possa negar a existência de intenções autorais e fatos autobiográficos na 

enunciação, esta já não está mais presa à identidade/referência do autor empírico. 

Avaliando essa questão a partir das poesias de Goethe, Kate Hamburger se 

posiciona contra a associação autor/eu lírico e afirma que o gênero lírico não pode 

ser comparado com gêneros miméticos por ter uma forma de percepção peculiar:  
 
A linguagem criadora de literatura que produz a poesia lírica pertence 
ao sistema enunciador da linguagem. Isso já é justificado do ponto de 
vista básico-estrutural pelo fato de que experimentamos um poema 
de modo completamente diferente do que a literatura ficcional, 
narrativa ou dramática. Experimentamo-lo como o enunciado de um 
sujeito de enunciação. O muito discutido eu lírico é um sujeito de 
enunciação (HAMBURGER, 1975, p 168). 
 

 Além da ficcionalidade ou não do eu lírico, para Kate Hamburger, a natureza 

do sujeito lírico sempre esteve ligada à problemática da identidade ou não-

identidade do “eu” lírico com o “eu” do poeta. Para ela, ao afirmar que o eu lírico é 

um sujeito de enunciação lírico, continuamos, portanto, a reconhecer que o autor 

empírico é o sujeito criador; mas não podemos mais atribuir outro referente para a 

enunciação que não seja o sujeito de enunciação lírico. Segundo afirma, não é nem 

o tipo de enunciado, nem a modalidade de sentença que determina a subjetividade 

ou objetividade do poema e sim o fato de que o experimentamos como o campo de 
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experiência vivencial do sujeito lírico, ou seja, como um enunciado de realidade 

assim conformado pela atitude do sujeito de enunciação. A fim de esclarecer sua 

posição, ela discute o estatuto do sujeito lírico numa perspectiva fenomenológica em 

que distingue a relação sujeito-objeto na enunciação lírica e na enunciação 

comunicacional: 
 
Algo que nunca sucede no enunciado informacional ocorreu com a 
estrutura sujeito-objeto das enunciações. Retiraram-se, por assim 
dizer, do pólo-objeto, reorganizaram-se assumindo conteúdos que de 
modo algum se relacionam diretamente com o objeto. Não estão 
orientadas nesse sentido, nem dirigidas por ele. Não formam 
conexão objetiva ou informativa, mas são algo diferente, que 
podemos designar de associação de sentido. Isso quer dizer que as 
enunciações são atraídas do pólo-objeto para a esfera do pólo-
sujeito. É justamente este processo, porém, que produz a forma de 
arte lírica. Resulta de uma ordem entre enunciados comandados pelo 
sentido que o eu lírico a eles quer exprimir. Como é feito, quais os 
recursos lingüísticos, rítmicos, métricos, sonoros, empregados e até 
que ponto se torna perceptível a relação interior – isso tudo é o lado 
estético da criação literária. Não se pode distinguir no resultado, no 
poema realizado, se é a ordem e a forma da enunciação que produz 
a associação de sentido, ou se é esta que comanda a ordem. 
Sentido e forma são idênticos em poesia (HAMBURGER, 1975, p. 
179). 
 

 A objetividade não está em tratar de acontecimentos fatos da vida cotidiana, 

mítica ou histórica nem a subjetividade se manifesta só pela expressão dos 

sentimentos e experiências de um sujeito real. A enunciação em si assume o sentido 

de uma enunciação real independente de ser uma experiência fictícia ou não; 

embora não seja um enunciado informacional, a enunciação lírica é percebida como 

“real”. Hamburger afirma, ainda, que a circunstância de o objeto não ser o alvo do 

enunciado lírico, mas o motivo a partir do qual se constitui um sujeito de enunciação 

lírico, é também uma das causas que diferenciam o enunciado lírico do enunciado 

informacional. Na poesia lírica, a variabilidade infinita da relação lírica sujeito-objeto 

desloca a atenção do leitor/ouvinte para o sujeito da enunciação; o leitor é chamado 

a se posicionar ante este sujeito que através dos recursos linguísticos e estilísticos 

condiciona a capacidade de compreensão. 
 
O intérprete do poema responde à intenção do eu lírico: assim como 
este manifesta através do contexto a sua intenção de ser 
compreendido como eu lírico, este contexto, por sua vez orienta a 
nossa experiência estética e interpretativa. Experimentamos o 
sujeito–de-enunciação lírico e nada mais. Isso significa, contudo que 
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experimentamos o sujeito-de-enunciação autêntico, que só pode ser 
referido a ele mesmo. É precisamente isso que diferencia a 
experiência lírica daquela de um romance ou drama, ou seja, que 
vivemos as enunciações de um poema lírico não como aparência, 
ficção, ilusão. Nossa interpretação do poema realiza-se em grande 
parte “revivendo-o”, sendo necessário que nos interroguemos a nós 
mesmos a fim de compreender o poema (HAMBURGER, 1975 p. 
193-194). 
 

 Nesse sentido, Hamburger afirma que a subjetividade e a objetividade 

tradicionalmente concebidas como parâmetro para a definição do lirismo são noções 

manejáveis, imprecisas e aproximadas no âmbito da criação literária; assim, o que 

diferencia na poesia moderna o gênero lírico dos gêneros narrativo e dramático não 

são tanto o sistema enunciador e o sujeito de enunciação, mas a intenção lírica que 

este manifesta em sua enunciação. Segundo ela, “se o eu lírico não for apenas 

definido como “sujeito” no sentido pessoal deste conceito, mas como sujeito-de-

enunciação, será eliminada [...] a noção de subjetividade da teoria do lírico 

(Hamburger, 1975 p 169). Além disso, resolver-se-ia a questão da ficcionalidade do 

eu lírico assumindo-se que a relação sujeito objeto na enunciação lírica é diferente e 

visa à sustentação do eu lírico “autêntico” e distinto do autor empírico, pois:  
 
Não existe critério exato, nem lógico, nem estético, nem interior, nem 
exterior, que nos permita a identificação ou não do sujeito-de-
enunciação lírico com o poeta. Não temos a possibilidade nem o 
direito de afirmar que o poeta – independentemente da forma em 
primeira pessoa do poema – tenha expresso pela enunciação do 
poema uma experiência própria, ou então que ele não se referiu a “si 
mesmo” (HAMBURGER, 1975 p. 196). 
  

 Já Roman Ingarden, discípulo de Husserl como Hamburger, não discute a 

relação autor – eu lírico, mas, baseando-se também na teoria da enunciação, 

discorda de Hamburger acerca do estatuto de enunciação “real” que ela atribui ao 

sujeito de enunciação lírico. Roman Ingarden entende que a enunciação não pode 

ser “real” porque a enunciação numa obra literária é uma enunciação tão “fingida” 

quanto os juízos lógicos, que são apenas “quase-juízos” do ponto de vista da 

enunciação. Aqui a criação lírica obedeceria à lógica dos atos de fingir elencados 

por Wolfgang Iser (1996) no processo de criação ficcional, pois, segundo ele, através 

da seleção, combinação e desnudamento se perceber a presença indefinível do 

imaginário social/cultural nas produções ficcionais. Na poesia, por exemplo, as 

estratégias da rima podem romper as fronteiras do significado lexical, pois “haverá 
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aqui e em inúmeros casos semelhantes um aumento do potencial semântico porque 

a combinação é empregada de modo a permitir uma constante oscilação face à 

relação forma e fundo, enfatizando-se ora uma, ora outra” (ISER,1996, p.19).  

 Entretanto, para Hamburger, na enunciação lírica o desnudamento não 

funcionaria de forma a destacar a ficcionalidade, mas a condição de enunciação real 

exercida pelo sujeito lírico. Ela segue afirmando, em resposta a Ingarden, que, nos 

enunciados líricos, a relação sujeito-objeto é modificada: estruturalmente pertence 

ao sistema de enunciação da linguagem, o que não ocorre com a enunciação nos 

gêneros ficcionais. Nesse caso, ainda que a enunciação ocorra em um poema sem a 

primeira pessoa, uma experiência de poesia impessoal/objetiva, ou poesias de 

heterônimos como os de Fernando Pessoa, o que se destaca é sempre o sujeito da 

enunciação. Ou seja, o que a crítica conclui é a indefinibilidade da coincidência entre 

o “eu” lírico e o “eu” do poeta, bem como a indefinível condição de enunciação “real” 

ou fictícia; para Combe:  
 
Vale dizer então que o sujeito lírico, levado pelo dinamismo da 
ficcionalização, não está jamais acabado, e mesmo que ele não é. 
Longe de exprimir-se como um sujeito já constituído que o poema 
representaria ou exprimiria, o sujeito lírico está em permanente 
constituição, em uma gênese constantemente renovada pelo poema, 
fora do qual ele não existe. O sujeito lírico se cria no e pelo poema, 
que tem valor performativo (COMBE, 2009, p. 128). 
 

 Assim, o sujeito da poesia lírica não pode escapar à “ficcionalização” que o 

aproxima da experiência da vida, e também não pode ser “literalmente” 

autobiográfico8, ainda que a existência de poesias auto-intituladas autobiográficas 

aponte o contrário. Diante disto, Combe, concordando com Hamburger, destaca o 

fato de que pode haver na expressão lírica algumas vivências do autor empírico, 

mas isso não implica em autobiografia porque a vivência está, nesse caso, 

transformada em puro lirismo vivencial. De igual modo, a ficcionalização na 

constituição do sujeito lírico não nega a este aquilo que Hamburger define como 

enunciação real, pois os enunciados líricos carregam experiências vivenciais do 

                                            
8 Combe apóia essa posição contrária à possibilidade de uma poesia autobiográfica defendida por 
Philippe Lejeune em O pacto auto-biográfico (2008); nesse trabalho, Lejeune afirma que o critério 
autobiográfico repousa na identificação autor-narrador-personagem. Segundo Combe, abstraindo-se 
a questão da narrativa, tal proposição se aplicaria à poesia lírica; contrapondo eu lírico e lirismo 
autobiográfico. 
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autor, ficção e representação sem deixar de apontar para um sujeito real que é o 

sujeito textual. 

 Ante tão complexa teia conceitual que cerca o sujeito lírico, Combe (2009) 

afirma que a subsistência de qualquer noção de sujeito lírico específico se define por 

seu caráter problemático ou hipotético, haja vista a dificuldade de fixá-lo e identificá-

lo. A teoria literária, a filologia e a fenomenologia só conseguiram ampliar as formas 

de compreendê-lo, mas não defini-lo. Portanto, a questão da autenticidade ou 

ficcionalidade do eu lírico foi deslocada pela questão identitária do sujeito lírico 

moderno e seu caráter contraditório, fragmentário, coletivo, autobiográfico, ficcional e 

heterogêneo. Isso leva Roberval Pereira a propor que: 
 
Se tivéssemos que imaginar uma forma para o eu poético na lírica 
moderna, elegeríamos talvez a imagem de uma esfera. Mas de uma 
esfera viva, sujeita inclusive a alterações em sua própria forma; uma 
esfera em ebulição, cujos elementos, em constante processo de 
formação e/ou metamorfose, circulam e oscilam, em velocidades 
distintas e em sentidos diversos, num processo de choques, 
interações, rupturas; oscilam e circulam à superfície, ou desta para o 
centro, deste novamente à superfície, sendo que o centro pode 
deslocar-se ao mesmo tempo e a qualquer momento para qualquer 
dos pontos da esfera, em atendimento a estranhos apelos, nos 
estranhos espaços da imaginação (PEREIRA, 2004, p.74). 

 

 Essa imagem proposta por Pereira nos ajuda a sintetizar esse sujeito lírico 

problemático proposto por Dominique Combe sem deixar parecer que ainda estamos 

carentes de uma argumentação que responda pela questão da identidade subjetiva 

do texto lírico. Como afirma Combe(2009), não há como falar de um sujeito lírico que 

não seja o eu do poema, o sujeito de enunciação lírico definido por Hamburger. O 

grande diferencial teórico que o pós-modernismo trouxe para a discussão acerca da 

identidade do eu lírico foi o fato de não haver mais como pensar em uma identidade 

fixa/monolítica cujo eu lírico fosse uma expressão subjetiva. A carência de uma 

identidade centrada para o sujeito da alta modernidade libertou também o sujeito 

lírico de sua máscara de unidade com o poeta. Nesse sentido, podemos inclusive 

afirmar que o sujeito lírico representacional e performático, que só existe ao se criar 

em seus enunciados, é muito apropriado para representar o sujeito pós-moderno em 

sua difícil tarefa de ser uno e descentrado, não ter uma identidade fixa ou modelar, 

mas viver em constantes e inconclusos processos de identificação fortuitos e 

passageiros. Em outras palavras, Combe (2009) assume que, para falar da suposta 
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identidade do sujeito lírico, seria melhor apropriar-se da ideia de “ipseidade” forjada 

por Paul Ricoeur como forma de superar a artificialidade da identificação do eu 

consigo mesmo: 
 
[...] seria melhor, sem dúvida, falar de uma ipseidade do sujeito lírico 
que lhe assegura, apesar de tudo, sob suas múltiplas máscaras, 
certa unidade como Ichpol (Husserl). Mas essa unidade do “eu” na 
multiplicidade dos atos intencionais, essencialmente dinâmica, está 
em constante devir: o “sujeito lírico” não existe, ele se cria (COMBE, 
2009, p. 128). 
 

 Esse ponto de vista defendido por Combe assinala uma das características do 

eu lírico na transição da alta modernidade para a pós-modernidade e abre caminho 

para pensarmos como entender o eu lírico numa perspectiva pós-moderna. Se 

durante todo esse processo acima descrito, o sujeito lírico esteve caracterizado a 

partir das relações que mantém com o sujeito moderno discutido por filósofos, 

sociólogos, linguistas e antropólogos, agora que essas definições passam por 

críticas e revisões, nada mais justo do que pensar como o sujeito lírico se relaciona 

com o sujeito descentrado e sem uma identidade fixa/estável. Roberval Pereira 

(2000) pensa essa nova concepção do sujeito a partir da paradoxal discussão sobre 

a unidade primordial da lírica moderna e destaca o realce e a superação dos 

opostos na constituição do eu poético como espaço unificador, pois: 
 
Voltada sobre si mesma, a poesia moderna rompe, um a um, os elos 
constitutivos da linguagem articulada segundo os princípios do 
discurso objetivo. Por esta operação – mergulho profundo nos 
abismos do ser e da própria linguagem – as palavras readquirem ‘o 
peso terrível das coisas’, tornando-se uma linguagem ‘esburacada’, 
que revela uma natureza ‘descontínua’. Rompe-se a visão ocidental 
racionalmente construída do espaço abstrato e do tempo progressivo 
(PEREIRA, 2000, p. 67). 
 

 Na transição para a pós-modernidade as noções de tempo e espaço foram 

remodeladas e relativizadas em função das mudanças rápidas em estruturas 

seculares, bem como pela velocidade na comunicação proporcionada pela 

tecnologia. Com o acesso a uma profusão de estudos e conhecimentos até então 

inédita, as sociedades se transformam e os sujeito também. Lyotard (2000) destaca, 

nesse processo de emersão da pós-modernidade, a necessidade de legitimação das 

ciências e o papel da filosofia que, segundo ele, atua como metadiscurso legitimador 
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das ciências e das metanarrativas que explicam o funcionamento e a ordem das 

coisas no mundo até a alta modernidade: 
 
A condição pós-moderna é, todavia, tão estranha ao desencanto 
como à positividade cega da deslegitimação. Após os metarrelatos, 
onde se poderá encontrar a legitimidade? O critério de operatividade 
é tecnológico; ele não é pertinente para se julgar o verdadeiro e o 
justo. Seria pelo consenso, obtido por discussão, como pensa 
Habermas? Isso violentaria a heterogeneidade dos jogos de 
linguagem. E a invenção se faz sempre no dissentimento. O saber 
pós-moderno não é somente o instrumento dos poderes. Ele aguça 
nossa sensibilidade para as diferenças e reforça nossa capacidade 
de suportar o incomensurável. Ele mesmo não encontra sua razão de 
ser na homologia dos experts, mas na paralogia dos inventores 
(LYOTARD, 2000, p. XVII). 
 

 Nesse sentido, podemos compreender como as transformações nas ciências 

e a crise dos metadiscursos afetou a arte em geral e a lírica em especial. Tanto a 

música quanto a poesia produzidas na segunda metade do século XX, independente 

de estarem seus autores envolvidos com as discussões filosóficas sobre o suposto 

fim da modernidade ou a suposta morte do sujeito, refletem/refratam os sentimentos 

do homem moderno que perde os alicerces de sua identidade. Ao verem 

questionadas: a nacionalidade, a posição de pai e chefe de família, seu lugar na 

divisão internacional do trabalho, sua posição nas cadeias produtivas e tornar-se um 

mero consumidor integrado à sociedade de consumo, o sujeito moderno se vê 

descentrado, mas sem saber como viver processos de identificação parciais, 

simultâneos e inconclusos. Essa angústia e essa busca de sentido para o sujeito 

terminam por encontrar um veiculo de expressão na arte pós-moderna, ainda que 

essas produções não sejam estrutural e estilisticamente novas em face da 

diversidade de produções na lírica Modernista.    

 Por isso, Octávio Paz (1982), ao analisar a poeticidade a partir da 

combinação entre linguagem, ritmo e imagem, sugere que entendamos a poesia 

como um duplo movimento de separação e reunião; uma pluralidade e 

simultaneidade que, lida em silêncio, escutada ou assistida pelo público, conjuram a 

noção de um teatro. Pode-se depreender de suas ideias que o movimento estético 

iniciado com as vanguardas modernas no inicio do século XX e findado com o 

concretismo esgotou-se pela falta de sentido, o que significa dizer que: 
 
Hoje a poesia não pode ser destruição e sim busca do sentido. Nada 
sabemos desse sentido porque a significação não está no que agora 
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se diz e sim mais além, em um horizonte que mal começa a se 
aclarar. Realidade sem rosto e que está aí, diante de nós, não como 
um muro: como um espaço vazio. Quem sabe como será realmente 
o que vem e qual e a imagem que se forma em um mundo que, pela 
primeira vez, tem consciência de ser um equilíbrio instável flutuando 
e pleno infinito, um acidente entre as inumeráveis possibilidades de 
energia? [...] A significação deixou de iluminar o mundo; por isso hoje 
temos realidade e não imagem. Giramos em torno de uma ausência 
e todos os significados se anulam ante essa ausência. Em sua 
rotação o poema emite luzes que brilham e se apagam 
sucessivamente. O sentido desse último pestanejo não é a 
significação última, mas é a conjuração instantânea do eu e do tu. 
Poema: busca do tu (PAZ, 1982, p 121). 
 

 Em sua busca de sentido para questões ontológica do sujeito, o poema hoje 

busca uma abertura do eu para o outro; ou, como afirma Pereira (2000), o eu lírico 

“enquanto se manifesta, está se transformando, e enquanto se transforma desloca 

seu ângulo de visão em relação a si e ao mundo que o envolve [...] está em toda 

parte e em parte alguma” (PEREIRA, 2000, p 72). Enfim, essa ausência de uma 

identidade para o sujeito lírico que se cria através dos textos nos serve para analisar 

como são as representações do sujeito de enunciação nas letras de Raul Santos 

Seixas, pois permite que tomemos as diversas identificações do sujeito de 

enunciação como alegorias do sujeito pós-moderno que se reúnem sob a égide da 

metamorfose ambulante.  

 As representações heterogêneas do eu lírico não podem ser simplesmente 

associadas à personalidade artística (“personagem”) Raul Seixas, nem tomadas 

como expressão “real” do autor empírico, pois isso assinala uma confusão entre 

representação, performance e criação autoral que banaliza a criação poética. Toda a 

tensão entre autobiografia e criação llírica pode ser explicitada já nas entrevistas do 

autor que ora afirma ter “criado a personagem Raul Seixas”, ora declara, 

paradoxalmente, que “... a arte está morrendo e cedendo seu lugar à expressão. [...]. 

Então, não existe arte, e sim a própria pessoa se expressando” (SEIXAS, apud 

PASSOS, 2003, p. 106). Se a indefinição do sujeito lírico em busca de identidade é 

fruto da própria natureza do texto poético, sendo produzida nele e por ele, através 

da linguagem, aqui vemos esse mecanismo tencionado por um duplo movimento de 

afirmação e recusa do autor ante o ato de criação. Ao reivindicar o status de 

expressão do sujeito “real” para sua poesia/música, o autor reacende a discussão 

sobre autoria e ficção não resolvida desde o Romantismo e abre um espaço para 

reflexão acerca da questão autoral na poesia contemporânea em que: 
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Os desvios sintácticos e semânticos, associados à presença 
marcante de elementos rítmicos e musicais [imagéticos], conduzem a 
uma linguagem situada para além dos parâmetros da própria 
realidade, vista quer sob o ângulo das manifestações naturais, ou 
dos conteúdos sedimentados por processos culturais e históricos 
(PEREIRA, 2000, p. 49). 
 

 Uma exposição estrutural dos processos de representação do eu lírico pode 

esclarecer melhor a relação entre autor empírico, sujeito de enunciação lírico e 

sujeito lírico problemático presente em cada poema. Para isso é preciso deixar claro 

que o sujeito de enunciação lírico concebido por Hamburger (1975) é equiparável à 

noção de autor implícito usada por Humberto Eco na análise das narrativas. Com o 

conceito de autor implícito é possível discutir a presença autoral no texto sem 

implicar numa identificação com o autor empírico. Nesse caso, comparando a noção 

de sujeito de enunciação lírico com o autor implícito das narrativas temos como 

analisar o autor empírico criador do texto; o sujeito de enunciação lírico (equivalente 

ao autor implícito dos romances); e inúmeros e heterogêneos sujeitos líricos 

equivalentes aos narradores ou personagens. Numa estrutura dessa relação na obra 

de Raul Seixas temos o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeito de enunciação 
lírico 

(metamorfose ambulante) 

AUTOR EMPÍRICO 
Raul Santos Seixas 

Personalidade 
artística 

Raul Seixas (cantor) 

Sujeito lírico problemático 
(Heterogêneo; fragmentado; histórico; universal; sociológico; coletivo; ficcional; 

autobiográfico; alegórico; mítico; projetado no interlocutor “você”; feminino; polifônico etc.) 

Metamorfose Ambulante  
(alegoria do sujeito moderno em trânsito para o sujeito pós-moderno) 

Q. 1. 
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 Diante do quadro exposto, podemos perceber que a personalidade artística 

associada às performances de palco, entrevistas polêmicas, projetos e manifestos 

do autor empírico, não pode ser confundida com este, nem com o sujeito de 

enunciação. Contudo, não podemos negar que a representação simbólica dos 

discursos e as performances adotadas pelo autor empírico emprestam significados e 

sentidos aos sujeitos líricos; nesse caso, explica-se a dificuldade de distinguir o 

sujeito de enunciação justamente por estar entre a identidade autoral real e a 

enunciação lírica puramente textual. É por essa peculiaridade trazida pela existência 

da personalidade pública que entendemos que o sujeito problemático nas letras 

analisadas ultrapassa a referência desdobrada definida por Dominique Combe 

(2009) e aproxima-se da discussão pós-moderna acerca da autoria e da 

compreensão das identidades como representações e escolhas do sujeito em meio 

às formações discursivas e ideológicas heterogêneas. 

    Por isso, buscamos nos enunciados líricos de Raul Seixas a conformação do 

sujeito lírico híbrido, representacional e performático; um sujeito de enunciação lírico 

que carrega como níveis distintos da enunciação as intenções autorais, as intenções 

representacionais do personagem interpretado pelo autor e as expressões dos 

diferentes sujeitos líricos manifestos em cada enunciação. Então, o que 

investigamos a seguir são as múltiplas identidades representadas pelo cantor na 

performance discursiva do eu lírico que dissimula intenções e vivências do autor 

empírico. Isso nos encaminha para uma percepção de que os enunciados líricos 

também podem consistir em exemplos de dialogismo ou heterogeneidade 

enunciativa, semelhantes aos que foram identificados por Bakhtin nas narrativas; 

entretanto, essa abordagem da polifonia e da heterogeneidade discursiva só ganha 

destaque nas letras em que exploramos a apropriação do discurso de outrem pelo 

eu lírico.  
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CAPÍTULO II 
 

IDENTIDADE PROBLEMÁTICA DO EU LÍRICO NAS MÚSICAS DE RAUL SEIXAS
  

 
 
"Porque eu não vejo a música como arte. 
Música é apenas a vomitada de cada 
pessoa. Uma cusparada. É a expressão de 
cada um"  

Raul Seixas 
 

 

 

 Nesse capítulo, analisamos diferentes representações do eu lírico na obra de 

Raul Seixas a fim de demonstrar que apesar de serem tomadas como 

autobiográficas pelo senso comum, algumas letras nos oferecem um sujeito lírico, 

mais próximo do “eu lírico” problemático, ou apresentam o que Dominique Combe 

(2009) chama de referência desdobrada. Ao selecionarmos “GITA”, “DDI”, 

“Metamorfose Ambulante”, “Let me sing, let me sing”, “Ouro de tolo” e “È fim do mês” 

procuramos por letras cujas enunciações são feitas em primeira pessoa e também 

fazem menção a fatos biográficos do autor empírico. Entretanto, buscamos explorar 

como o lirismo vivencial e a ficionalização do sujeito lírico afastam qualquer 

possibilidade de autobiografia porquanto oferecem ao leitor um sujeito de 
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enunciação lírico que só pode ser compreendido como uma representação lírica do 

sujeito (ontológico) contemporâneo e não como expressão subjetiva do autor.  

 Se na lírica moderna o eu lírico correspondia à fragmentação do sujeito 

iluminista tornado sujeito sociológico e em busca de identidade, na transição para a 

pós-modernidade, a própria busca de identidade do eu lírico é posta em xeque e 

desacreditada. Isso nos faz compreendê-lo como alegoria do sujeito sociológico em 

trânsito para o sujeito pós-moderno; tanto pela assunção das metamorfoses e 

múltiplas identificações que substituem o sentimento de identidade fixa/estável, 

como pela condição peculiar de ser a um só tempo: expressão subjetiva do autor 

empírico; enunciação lírica da personagem que o autor representava em shows, 

entrevistas, clipes, quadrinhos e prosa; enunciações de um sujeito lírico 

problemático que se constrói a partir da parodização de discursos, símbolos e 

valores humanos, ou através da ficcionalização, da outridade e do hibridismo que 

apontam para um novo olhar sobre o sujeito em constante processo de identificação. 

 Como vimos anteriormente, o conceito de sujeito lírico sofreu modificações 

em decorrência das mudanças ocorridas na sociedade e na cultura, especialmente 

quando essas mudanças se voltaram para as noções de indivíduo, sujeito e 

sociedade. Com isso, reiteramos as observações de Dominique Combe (2009) 

acerca das transformações impostas ao conceito de eu lírico do Romantismo pelo 

desenvolvimento das discussões filosóficas que tencionavam reconfigurar as noções 

de sujeito e indivíduo do Iluminismo no final do século XIX e início do século XX. 

Entretanto, considerando o contexto de produção das letras, podemos afirmar que a 

subjetividade e a transcendência nas letras analisadas são questionadas e 

problematizadas por um sujeito lírico que transgride até mesmo a busca tradicional 

de identidade, pois não se mantêm fiel a modelos de enunciação, nem aos discursos 

ou posição sujeito.  

  
2.1. Ficcionalização e Alegorização do eu lírico 
 
 As letras selecionadas apresentam características peculiares na 

representação do eu lírico, tais como a ilusão de autorreferência gerada pelo uso do 

pronome em primeira pessoa, a ficcionalização do sujeito lírico em forma de 
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personagem, a pluralidade de sujeitos na enunciação e o lirismo vivencial que reúne 

experiências e fatos biográficos do autor empírico na enunciação do sujeito lírico. 

 Começamos a discussão com Gita, letra composta para o LP de mesmo 

nome, lançado em 1974. Nesse disco, o autor se volta para assuntos exotéricos que 

lhe renderiam a fama de místico e satanista que o acompanhou durante toda sua 

carreira. Entretanto, nesse disco ele também trata de questões políticas e sociais 

que culminariam com a proposta de criação do projeto da Sociedade Alternativa 

concretizada posteriormente no LP Novo Aeon. Outrossim, a despeito do contexto 

de produção ser perturbado pela repressão e censura do regime ditatorial que 

exilara o autor antes do lançamento do LP, a leitura dos versos e as inevitáveis 

intertextualidades nos fornecem meios de compreender a representação do eu lírico 

entre forças que tencionam a constituição do próprio homem.  

 
Gita9 
 
- Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, 
foi justamente num sonho que Ele me falou: 
 
Às vezes você me pergunta 
Por que é que eu sou tão calado, 
Não falo de amor quase nada, 
Nem fico sorrindo ao teu lado. 
 
Você pensa em mim toda hora. 
Me come, me cospe, me deixa. 
Talvez você não entenda, 
Mas hoje eu vou lhe mostrar. 
 
Eu sou a luz das estrelas; 
Eu sou a cor do luar; 
Eu sou as coisas da vida; 
Eu sou o medo de amar. 
Eu sou o medo do fraco; 
A força da imaginação; 
O blefe do jogador; 
Eu sou!... Eu fui!... Eu vou!... 
 
Gita! Gita! Gita! Gita! Gita! 
 

                                            
9 Composição: Raul Seixas / Paulo Coelho. In: SEIXAS, Raul. Gita. Rio de Janeiro: 
Philips/Phonogram, 1974. 1 disco (aprox. 35 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Eu sou o seu sacrifício; 
A placa de contramão; 
O sangue no olhar do vampiro 
E as juras de maldição. 
Eu sou a vela que acende; 
Eu sou a luz que se apaga; 
Eu sou a beira do abismo; 
Eu sou o tudo e o nada. 
 
Por que você me pergunta? 
Perguntas não vão lhe mostrar 
Que eu sou feito da terra, 
Do fogo, da água e do ar! 
 
Você me tem todo dia, 
Mas não sabe se é bom ou ruim. 
Mas saiba que eu estou em você, 
Mas você não está em mim. 
 
Das telhas eu sou o telhado; 
A pesca do pescador; 
A letra "A" tem meu nome; 
Dos sonhos eu sou o amor. 
 
Eu sou a dona de casa 
Nos pegue-pagues do mundo; 
Eu sou a mão do carrasco; 
Sou raso, largo, profundo. 
 
Gita! Gita! Gita! Gita! Gita! 
 
Eu sou a mosca na sopa 
E o dente do tubarão; 
Eu sou os olhos do cego 
E a cegueira da visão. 
 
Mas eu sou o amargo da língua, 
A mãe, o pai e o avô; 
O filho que ainda não veio; 
O início, o fim e o meio. 
 

 
 De inicio, podemos destacar a referência que o título faz a uma passagem do 

Bhagavad-Gita, capítulo do épico indiano Mahabharata. Nesse capítulo do 

Mahabharata, o príncipe Arjuna encontra-se indeciso e confuso por ter de travar uma 

guerra contra seus próprios parentes, quando Krishna, vivendo na terra sob o 

disfarce de carroceiro, lhe apresenta em versos o caminho para o 
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autoconhecimento. Os versos originais tratam de ética, propósitos para a vida, 

imortalidade do espírito, desapego e transcendência. Entretanto, além do título que 

remete ao Bhagavad-Gita, poucos versos da letra de Raul são paródias do texto 

hindu que versa sobre a necessidade de o homem buscar o conhecimento espiritual 

e transcendental; a maior parte da letra tem mais criação do autor sobre as formas 

contemporâneas de entender a divindade, formas estas que subvertem os preceitos 

da tradição religiosa ocidental.  

 Como podemos perceber no primeiro verso da primeira estrofe que se 

assemelha mais a um prelúdio, o sujeito lírico que se apresenta falando de sua 

busca não tem como referente o príncipe da história original, mas um homem 

qualquer que busca conectar-se com Deus. Esse Deus (ou divindade) também não é 

necessariamente o Deus dos escritos hindus, pois apresenta semelhanças com a 

divindade judaico-cristã expressa na letra inicial maiúscula na grafia do pronome 

(Ele) que a ele se refere e em intertextos com discursos religiosos. A partir dessa 

primeira referência, ousamos entender a letra como uma tentativa de reunir formas 

distintas de percepção e entendimento do que é divino e transcendental; ao usar 

textos hindus como fonte de inspiração, o eu lírico não só se aproxima dos jovens 

místicos e exotéricos que buscavam novas crenças não tradicionais e ortodoxas, 

mas também oferecia aos homens pragmáticos e pouco afeitos à ordem e 

dominação, uma possibilidade de se relacionar com o Deus cristão sem todas as 

cerimônias e protocolos estabelecidos nos discursos da religião.  

 Podemos dizer, então, que há dois sujeitos líricos no texto, mesmo que não 

ocorra um diálogo e sim uma apropriação do discurso do Deus (discurso de outrem) 

pelo sujeito lírico da segunda estrofe em diante. Assim, ainda que para muitos o fato 

de Raul Seixas se apresentar cantando os versos atribuídos ao Deus possa ser 

interpretado como heresia ou blasfêmia, essa enunciação é ficcional e tem uma 

referência desdobrada: a primeira se trata da divindade emissora do discurso 

reproduzido pelo eu lírico; a segunda se refere ao eu lírico enquanto sujeito de 

enunciação universal, o qual não se confunde com o autor empírico, mas dá ao 

discurso o valor de verdade que, segundo Hamburger (1975), é característico do 

sujeito de enunciação lírico. Além disso, como afirma Combe, a apreensão do 

“‘sujeito lírico’ é, portanto, inseparável da questão das relações entre literatura e 

biografia, e do problema da ‘referencialidade’ da obra literária” (COMBE, 2009, p. 
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120), justamente por haver na enunciação lírica (como em outros tipos de 

enunciação: narrativa, objetiva etc.) um percentual de ficção. Assim, nesse caso 

específico, o discurso do sujeito lírico não faz alusão direta a nenhuma experiência 

vicária do poeta, pelo contrário, manifesta uma posição de sujeito mais geral e 

heterogênea do que a experiência de um sujeito individual.  

 Ao seguirmos na análise dos enunciados do eu lírico, encontramos nas três 

primeiras estrofes indícios de que o discurso do Deus é uma resposta aos 

questionamentos do homem acerca de sua falta de comunicação. Contudo, 

analisando o teor das questões humanas dirigidas a Deus, entendemos que as 

queixas contra a divindade são também queixas dirigíveis ao outro (ao homem 

comum), pelo sujeito. Ser “tão calado”, não falar de “amor quase nada”, e nem ficar 

sorrindo ao lado, podem ser falhas atribuídas a qualquer objeto do desejo, humano 

ou divino. Então, o Deus em questão se apresenta inicialmente como objeto de 

desejo do homem que, apesar de pensar nele toda hora, come-lo, cuspi-lo e deixá-

lo, não é capaz de compreendê-lo até aquele momento em que decidiu se mostrar 

usando os discursos e linguagens dos homens. O discurso do Deus apropriado pelo 

sujeito lírico surpreende o interlocutor pela maneira como aborda o problema da 

autorrepresentação afirmando que ele está na comida, no cuspe e no abandono. 

Essa representação de Deus excede o permitido na tradição católica e cristã, mas 

justifica a alusão à divindade indiana como uma estratégia para vencer barreiras 

ideológicas do público que poderia reagir negativamente a uma referência mais 

direta ao Deus do ocidente. 

 Do mesmo modo, as autorrepresentações mais líricas e baseadas em 

metáforas corriqueiras como “a luz das estrelas; [...] a cor do luar; [e] as coisas da 

vida”, são facilmente aceitas, enquanto “o medo de amar. [...] o medo do fraco; A 

força da imaginação; [e] O blefe do jogador” causam espanto por carregarem valores 

negativos na cultura ocidental, não só na religião como na filosofia e nas ciências. 

Afinal, identificar-se com medo, fraqueza, imaginação e blefe (fingimento com vistas 

ao convencimento enganoso) sempre foi algo criticado e visto negativamente desde 

Aristóteles até críticos do humanismo como Nietzsche. Indiferente às expectativas 

ou preparado para possíveis rejeições, o discurso do eu lírico traz uma 

autorrepresentação do Deus que, segundo V. Santos, vai de encontro à crença 

ocidental, pois 
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Enquanto a tradição judaico-cristã é dualista, cindindo a realidade em 
pares de opostos, bem e mal, verdade e mentira, essência e 
aparência, mundo supra-sensível e mundo sensível, Seixas se 
aproxima da cosmovisão monista. [...] A ‘Gita’ de Raul Seixas seria 
um convite ao devir, despertando as pessoas para o caminho 
individual da metamorfose ambulante, vindo a ser um pouco de tudo, 
a luz das estrelas, a mão do carrasco, a mosca na sopa e o dente do 
tubarão. O próprio indivíduo seria o tudo e o nada, o início, o fim e o 
meio (SANTOS, 2009, p. 75-76). 

 
 Embora não consideremos que o objetivo do discurso seja a proposição de 

uma forma contemporânea de monismo, concordamos com o convite ao devir e à 

ação desapegada que liberta o sujeito das barreiras ideológicas, sejam elas 

políticas, religiosas ou culturais. Por esse caminho podemos entender a invocação 

do príncipe Arjuna, pois ele também precisava superar suas concepções acerca da 

família que lhe traíra e à qual precisava combater; ele também precisava reconstruir 

sua identidade em uma perspectiva individualista e transcendental a fim de agir 

como era preciso e não como deveriam esperar que ele agisse. Nesse caso, a 

representação lírica do Deus adota uma linguagem informal a fim de melhor 

expressar uma noção de Deus mais híbrida e heterogênea; se considerarmos que o 

discurso do Deus é dirigido ao homem comum da modernidade, percebemos 

também que a linguagem escolhida demonstra o quanto o outro (interlocutor 

imediato) é importante na autorrepresentação do sujeito contemporâneo.  

 É justamente por isso que o sujeito lírico explora formações discursivas do 

interlocutor (no caso o homem moderno) como bases para sua representação. Não 

há uma identidade haurida à custa de um simbolismo hermético, mas um desfilar de 

formas e símbolos que não têm um sentido único, pois dependem do outro para sua 

efetiva re-construção e significação em cada ato de leitura ou audição. Também por 

isso, dizer que é o sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro 

e as juras de maldição expressa reiteradamente a tentativa de ser compreendido 

pelo homem através de signos que se aproximam de tudo que evolve o desejo ou a 

frustração do desejo, como é o caso da placa de contramão.  Em seguida, o sujeito 

lírico também expressa sua identidade através dos paradoxos contidos nas 

expressões: “vela que acende”, “luz que se apaga”; “o tudo e o nada”, como forma 

de mostrar que contrariamente ao que se cria, ele também é a beira do abismo que 

define o homem para Nietzsche, bem como os quatro elementos que caracterizavam 

as divindades pagãs: terra, fogo, água e ar! 
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 Nas estrofes finais, o sujeito lírico retoma a referência ao texto indiano e 

parodia o discurso de Krishna a fim de reforçar a crítica ao maniqueísmo das 

religiões e seus reflexos na percepção que os indivíduos têm da vida. O Deus afirma 

estar presente em tudo e não ser percebido pelo homem que está mais preocupado 

em julgar se o que está ao seu redor é bom ou ruim; também diz que está no 

homem, mas este não está nele. O Deus paradoxalmente raso e profundo quer 

mostrar que pode ser encontrado caso o homem procure não na profundidade das 

escrituras sagradas, mas simplicidade da “dona de casa nos pegue-pagues do 

mundo’ e até mesmo na cruel “mão do carrasco”. Em seguida, encontramos uma 

referência a expressão “mosca na sopa”, presente em outra letra do autor, e que 

funciona como vínculo entre o eu lírico e o sujeito de enunciação lírico da obra de 

Raul Seixas; essa afirmação invoca o incômodo causado pela ação do homem, pois 

segundo se depreende da letra, Deus está no que o homem faz. 

 Na letra seguinte, encontramos novamente Deus como referente da 

enunciação do eu lírico, e ainda respondendo ao homem algumas de suas queixas 

históricas. O diferencial da letra DDI (Discagem Direta Interestelar), composta para o 

LP Raul Seixas, de 1983, é a adaptação do gênero textual “telefonema” para o 

gênero letra de música como enunciação lírica. Além disso, não há, nessa letra, o 

desvelamento do eu lírico acerca de sua apropriação do discurso de outrem, como 

ocorre nas letras Gita e Eu nasci há dez mil anos atrás: 

 
 

DDI10 
 
Alô, aqui é do céu 
Quem tá na linha é Deus 
Tô vendo tudo esquisito 
O que que há com vocês?? 
Por favor, não deixem a peteca cair 
Que o diabo diz que vai baixar de uma vez por aí 
 
Eu fiz vocês como eu 
Imagem e perfeição 
E vocês anarquizando 
A minha reputação 
Não é só novena, terço e oração 

                                            
10 Composição: Raul Seixas. In: SEIXAS, Raul. Raul Seixas. Rio de Janeiro: Eldorado, 1983. 1 disco 
(aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Em vez de resmungar eu quero é ver 
 
Vocês em ação 
Vocês em ação! 
 
Foram milhões de anos dedicado a vocês 
Fazendo vossas cabeças, não fui eu quem marquei 
O que que vocês querem exigir mais de mim 
Se tudo o que eu faço vocês acham ruim 
 
Agora vou desligar, o telefone tá caro 
Já falei demais, brigado pela atenção 
Mas se alguém ligar dizendo ser eu 
Pode ser um trote do diabo 
 
Que já desceu 
Que já desceu! 
 
Foram milhões de anos dedicado a vocês 
Fazendo vossas cabeças, não fui eu quem marquei 
O que que vocês querem exigir mais de mim 
Se tudo o que eu faço vocês acham ruim 
 
Agora vou desligar, o telefone tá caro 
Já falei demais, brigado pela atenção 
Mas se alguém ligar dizendo ser eu 
Pode ser um trote do diabo 
 
Que já desceu 
Que já desceu 
Que já desceu 
 
"Eu já estou aqui!!!" 

 
 Nas duas primeiras estrofes encontramos outro eu lírico ficcional que interage 

com o ouvinte. Entretanto, diferente do que ocorre em “Gita”, apresenta-se 

objetivamente como Deus, e surpreende ao usar gírias da época e formas próprias 

de um telefonema que precisa ser breve devido ao preço das tarifas. Isso traz o 

contexto sociocultural da época para a expressão lírica que assume a informalidade 

própria dos discursos cotidianos. Surpreende que, de início, o eu lírico afirme estar 

vendo tudo esquisito, pois se Deus é onipotente e onisciente ele não poderia 

estranhar nada no comportamento humano. Contudo, ele questiona o que há com a 

humanidade e orienta a não deixar a “peteca cair”, caso contrário o diabo vai “baixar 

de uma vez por ai”. Seguindo a linha de pensamento expressa em “Gita”, ele 

relembra a ligação com o homem, feito à sua imagem e perfeição, mas critica 
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justamente um dos pilares da religião (a oração) quando afirma que os homens 

“anarquizam” a reputação divina com sua passividade. Isso invoca a necessidade de 

agência do sujeito, pois não basta rezar terço e oração para evitar o mal, é preciso 

parar de resmungar esperando uma intervenção do outro e agir. 

 Em seguida, o sujeito lírico (Deus) fala que foram milhões de anos dedicados 

a “fazer a cabeça” da humanidade e, se algo saiu errado, não foi ele quem “marcou”, 

mas os homens que passivamente esperam tudo de Deus e julgam ruim tudo que 

ele faz. Em outras palavras, o sujeito lírico afirma que tudo o que há na criação é 

voltado para ensinar o homem a agir e transformar as coisas, mas que mesmo assim 

a humanidade não entende seu papel de co-criador. Mas, como se trata de um 

breve recado e não de um novo testamento, a última estrofe informa que a 

comunicação terá de ser interrompida porque o “telefone tá caro” e porque ele já 

falou demais; esse é mais um indício de crítica à perda de tempo com discursos e 

nenhuma ação, solicitada veementemente nos versos da música.  

 Ao final, ele agradece e se despede, mas instaura uma dúvida quanto à 

verdadeira autoria da mensagem ao informar que se alguém ligar dizendo ser ele, 

“pode ser um trote do diabo que já desceu!” Com isso, somos forçados a entender 

que o aviso para agir em vez de rezar é urgente, ou, pior, pode ser na verdade já 

uma sentença de que não há mais o que fazer. Essas hipóteses são 

problematizadas e confundidas com uma expressão final, a guisa de epílogo: “Eu já 

estou aqui!!!”. Por estar grafada entre aspas na letra, percebemos se tratar de uma 

fala citada, distinta da enunciação corrente ao longo da letra. Mas, mesmo assim, 

essa suposta fala do diabo implica numa necessária reavaliação de todo o discurso 

a fim de verificar se o aviso e a possibilidade de salvação não era já um trote 

declarado. Com isso, percebemos a referência desdobrada do eu lírico como 

estratégia que amplia as possibilidades de interpretação e aponta para um sujeito 

lírico que não pode ser tomado como expressão subjetiva do autor, mas como 

expressão de um sujeito lírico textual e discursivo que em alguns momentos absorve 

as experiências e pontos de vista autorais numa espécie de lirismo vivencial nada 

biográfico.  

 
Metamorfose Ambulante11  

                                            
11 Composição: Raul Seixas. In: SEIXAS, Raul. Krig-ha, Bandolo Rio de janeiro: Philips/Phonogram, 
1973. 1 disco (aprox. 38 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 
Eu prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 
Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 
 
Eu quero dizer 
Agora, o oposto do que eu disse antes 
Eu prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 
Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 
 
Sobre o que é o amor 
Sobre o que eu nem sei quem sou 
Se hoje eu sou estrela 
Amanhã já se apagou 
Se hoje eu te odeio 
Amanhã lhe tenho amor 
Lhe tenho amor 
Lhe tenho horror 
Lhe faço amor 
Eu sou um ator 
 
É chato chegar 
A um objetivo num instante 
Eu quero viver 
Nessa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 
Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 
 
Sobre o que é o amor 
Sobre o que eu nem sei quem sou 
Se hoje eu sou estrela 
Amanhã já se apagou 
Se hoje eu te odeio 
Amanhã lhe tenho amor 
Lhe tenho amor 
Lhe tenho horror 
Lhe faço amor 
Eu sou um ator 
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Eu vou lhe desdizer 
Aquilo tudo que eu lhe disse antes 
Eu prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 
Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 

 
 
 A música acima foi lançada no álbum Krig-há Bandolo, de 1973, mas 

conforme informações dos biógrafos Sílvio Passos (2003) e Lucas Souza (2011), 

apoiados em depoimentos do autor, a letra já teria sido escrita por ele aos 14 anos, 

quando ainda pretendia ser escritor e poeta. Independente de se tratar de uma 

verdade ou de uma afirmação feita apenas para reforçar seu caráter questionador 

advindo da infância - expresso também em outra música12 na qual afirma que aos 11 

anos de idade já duvidava da verdade absoluta, percebemos que o sujeito lírico 

tenta expressar uma visão particular de si frente aos processos de transformação a 

que todos os homens estão sujeitos.  

 Essa letra foi escolhida como eixo principal das análises e interpretações das 

representações heterogêneas do eu lírico por apresentar uma estrutura discursiva 

que não aponta para nada exterior ao próprio discurso. Ser “essa” metamorfose 

ambulante implica numa autorrepresentação contínua e presente que requer do 

leitor/ouvinte uma atenção especial para os jogos de linguagem. Além da afirmação 

de que ser uma metamorfose ambulante significa não ter “aquela velha opinião 

formada sobre tudo”, o que caracteriza o sujeito através da alegoria, o fato de ao 

longo da letra ocorrerem repetições desse refrão implica numa negação da própria 

enunciação. Esse movimento circular e infinito coloca o sujeito da representação 

ante o vazio da significação incompleta, pois o que seria “aquela” opinião não está 

explícito. Pode ser até mesmo a afirmação feita no inicio, pois só o que sabemos é 

que se trata de uma opinião velha e formada; não podemos precisar quanto nem 

como é essa velha opinião, apenas inferimos que esteja pronta e acabada, o que 

impede sua adaptação ou transformação.  

                                            
12 Cf. As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor. In: SEIXAS, Raul. Gita. Rio de Janeiro: 
Philips/Phonogram, 1974. 1 disco (aprox. 35 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo.. 
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 Nesse raciocínio, é interessante notar que já na segunda estrofe o eu lírico 

afirma que quer dizer o oposto do que disse antes. Assim, numa primeira 

leitura/audição, conclui-se que ele está negando a afirmação anterior, ou seja, está 

negando que deseja realmente ser a metamorfose ambulante. É paradoxal, mas é 

compreensivel, pois para criar o novo é preciso destruir o que existia antes, 

conforme apontou Nietzsche há mais de um século. Por isso, o discurso do eu lírico 

pautado na diferença e na contínua mudança/negação apresenta uma “estrutura 

desestruturante” que nos remete à representação do sujeito descentrado e 

fragmentado da alta modernidade. Contudo, numa leitura mais biografista, Vitor C. 

Santos crê que essa ideia da metamorfose ambulante é também proveniente da 

visão que Raul Seixas (autor empírico) nutria acerca do indivíduo e da existência 

humana: 
 

Se o indivíduo autônomo (auto-nómos) é aquele que provém a si 
próprio a lei de sua ação, parece que Raul Seixas não abandonou a 
órbita da ilusão burguesa da vontade centrada sobre si mesma. 
Entretanto, o thelemita é dotado de volubilidade, agindo como uma 
metamorfose ambulante. Fazendo pouco caso das normas que ele 
mesmo se dá, torna risível o ideal do self-made man. Raul, 
percebendo a arapuca armada por uma ordem social massificante, 
reificante e alienante, tentou defender um individualismo libertário, 
declarando inimizade à ciência, ao Estado e a qualquer tipo de 
autoridade, acusando-as de imporem uma racionalidade maléfica e 
repressora. Todavia, a doutrina thelêmica resvala num impasse: seus 
adeptos não se sentem obrigados a se engajar em nenhuma ação 
verdadeiramente eficaz ou a assumir qualquer responsabilidade 
social, ética ou política (SANTOS, 2009, p. 69). 

 
 Vemos que a despeito de se tratarem de expressões subjetivas do autor ou 

enunciados de um sujeito lírico autônomo, é notável a crítica para com as 

representações dos indivíduos nos discursos, símbolos e práticas culturais, 

religiosas e políticas. Numa prática pós-moderna de parodização e desconstrução, o 

eu lírico mostra que as formas tradicionais de identificação já não eram capazes de 

responder aos anseios do sujeito autônomo e consciente dos jogos de linguagem 

que sustentam as crenças e conhecimentos dos homens. A consciência histórica 

proporcionada pelo aceso ao conhecimento histórico e enciclopédico do mundo, as 

revoluções conceituais que aceleraram o desenvolvimento das sociedades 

modernas no século XX e as crises político-militares proporcionadas pela disputa de 

poder entre povos imperialistas revelaram ao sujeito a relatividade e fragilidade dos 
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valores. Por isso, o discurso do eu lírico expressa a sensação de incompletude do 

sujeito pós-moderno, tencionado até o paradoxal propósito de “suportar o 

incomensurável” (LYOTARD, 2000, p. XVII), ainda que para isso corra o risco da 

falta de sentido. A falta de um referente externo ao texto faz da enunciação lírica um 

jogo de autorreferência que impele o leitor/ouvinte a reconstruir sua própria 

experiência de sujeito em transformação ao longo da vida para compreender o que 

propõe o eu lírico.  

 O ideal de sujeito em processo de formação e transformação, bem como a 

imagem dinâmica de ser inacabado que transparece na letra “Metamorfose 

ambulante” é desenvolvido posteriormente na letra Eu sou egoísta, do LP Novo 
Aeon, de 1975, da qual destacamos os versos em que o sujeito lírico afirma: “O que 

eu quero é o que eu penso e o que eu faço [...] Eu quero é ter tentação no caminho 

Pois o homem é o exercício que faz” (SEIXAS, 1975). Nesse LP, Raul apresenta 

várias músicas construídas a partir de intertextos com a doutrina do mago inglês 

Aleyster Crowley e divulga a chegada do Novo Aeon numa referência à era de 

aquário e às coincidentes transformações nas sociedades voltadas para o consumo. 

Para Santos, a transição entre as eras é marcada textualmente já na letra da 

metamorfose ambulante, pois: 
 
Encontramos aqui mais uma letra construída a partir de imagens que 
criam uma atmosfera de antíteses: o velho e o novo, o amor e o ódio, 
a luz e a escuridão, o dizer e o desdizer. Mas a principal das 
antíteses se dá entre a atitude autêntica, daquele que aceita a 
responsabilidade de assumir a própria vontade, e a atitude 
inautêntica daquele que delega a responsabilidade das suas opções 
para os outros. A metamorfose ambulante é o oposto do “cidadão 
respeitável”, domesticado, obediente a certas maneiras de agir, 
pensar e sentir. Os conservadores permanecem sem questionar os 
valores e costumes tradicionais, com suas opiniões inalteráveis, seu 
caráter intransigente, trabalho estável e residência fixa, enquanto a 
metamorfose ambulante age e pensa livremente, criando e auto-
afirmando seus próprios valores (SANTOS, 2009, p. 70). 
 

 Entretanto, embora pareça tranquila, essa representação do sujeito lírico não 

equivale a uma expressão subjetiva do sujeito empírico e suas crenças esotéricas, 

anarquistas ou ao suposto misticismo. O sujeito lírico representado 

(autorrepresentado) no discurso está mais próximo da universalização e da 

intemporalidade, pois o que afirma de si não tem um referente exterior na cultura ou 

no local de enunciação; antes se refugia no próprio sistema da linguagem e dos 
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símbolos que sustentam a representação. A identidade é compreendida como um 

“jogo” entre identificação e performance; a capacidade de ação do indivíduo e sua 

transitoriedade se coadunam no sujeito que hoje “é estrela” e “amanhã já se 

apagou”; que “tem” e “faz” amor, que assume a representação de si, pois é “um 

ator”. Além disso, o sujeito lírico explora nuances de sentido entre o ter e o fazer, 

entre o dizer e o desdizer como forma de apreender um traço ontológico do ser na 

autoalegoria de um ser mítico, pois a 
 
idealização mítica do sujeito empírico é característica do lirismo em 
geral, que ultrapassa o ser individual e singular de cada poeta graças 
a uma ‘forma’ ‘estilizada’, segundo uma tipificação que também 
concerne à retórica. A intemporalização e a universalização tendem, 
com efeito, à alegoria, a tal ponto que o disfarce lírico pode ser 
considerado como um processo de autoalegorização (COMBE, 2009, 
p. 125). 

  

 Vemos, portanto, que a alegorização do eu lírico pode abrigar o lirismo 

vivencial sem, no entanto, configurar-se como autobiografia; além disso, em alguns 

discursos líricos, o processo de alegorização do eu ultrapassa a subjetividade 

individual e se desprende do referente empírico até mais do que em representações 

de sujeitos líricos ficcionais. Mas em outras letras, ocorre o contrário, as 

experiências vicárias do autor empírico são transpostas ao lirismo vivencial e 

passam a constituir uma representação alegórica e universal do sujeito; temos ai 

uma polifonia na enunciação que a um só tempo carrega intenções líricas e 

intenções autorais, tornando inseparáveis as vozes. Para Combe, essa questão da 

presença inexorável do autor na enunciação lírica não interfere na definição do 

sujeito lírico como um sujeito de enunciação textual, apenas problematiza as 

interpretações, pois 
 
A aproximação retórica ao sujeito lírico pode ser ampliada em uma 
descrição fenomenológica dos estados de consciência, como faz, por 
exemplo, Paul Ricoeur a propósito da metáfora ou da narrativa, da 
linguística à ontologia. Pois o problema da ficção, que está no cerne 
da definição do sujeito lírico, é suscetível de ser colocado em termos 
epistemológicos – ‘modelização heurística’, ‘redescrição’ – em torno 
do tema da “referência”, isto é, da relação com o mundo como 
“intencionalidade” da consciência, para a qual convergem a 
abordagem retórica e a fenomenológica (COMBE, 2009, p. 125). 

 
 Sobre isso, podemos destacar a experiência como cantor num cenário cultural 

agitado e competitivo, ‘redescrita’ pelo autor na letra Let me sing, Let me sing, 
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composta para o Festival Internacional da Canção de 1972. Com essa música Raul 

Seixas foi classificado entre os finalistas e obteve aprovação do público não só por 

realizar musicalmente a mistura de rock com baião, que se diferencia do rock feito 

como reprodução do que era importado. O destaque na letra é a transposição das 

experiências vicárias para o plano da expressão lírica; com isso, pode oferecer uma 

representação alegórica do eu lírico a partir de enunciações e discursos presentes 

no imaginário do público naquela época.  

 

Let Me Sing Let Me Sing13 
    
Uah-bap-lu-bap-lah-bein-bum!!! 
Let me sing, let me sing 
Let me sing my rock'n'roll 
Let me sing, let me swing 
Let me sing my blues and go, say 
 
Não vim aqui tratar dos seus problemas 
O seu Messias ainda não chegou 
Eu vim rever a moça de Ipanema 
E vim dizer que o sonho 
O sonho terminou 
Eu vim rever a moça de Ipanema 
E dizer que o sonho 
O sonho terminou 
 
Let me sing, let me sing 
Let me sing my rock'n'roll 
Let me sing, let me swing 
Let me sing my blues and go, say 
 
Tenho 48 quilo certo 
48 quilo de baião 
Num vou cantar como a cigarra canta 
Mas desse meu canto eu não lhe abro mão 
Num vou cantar como a cigarra canta 
Mas desse meu canto eu não lhe abro mão 
 
Let me sing, let me sing 
Let me sing my rock'n'roll 
Let me sing, let me swing 
Let me sing my blues and go, say 
 

                                            
13 Composição: Raul Seixas. In: SEIXAS, Raul. Let Me Sing My Rock and Roll. Rio de Janeiro: Raul 
Rock Club, 1985. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Não quero ser o dono da verdade 
Pois a verdade não tem dono, não 
Se o "V" de verde é o verde da verdade 
Dois e dois são cinco, n'é mais quatro, não 
Se o "V" de verde é o verde da verdade 
Dois e dois são cinco, n'é mais quatro, não 
 
Let me sing, let me sing 
Let me sing my rock'n'roll 
Let me sing, let me swing 
Let me sing my blues and go, say 
 
Num vim aqui querendo provar nada 
Num tenho nada pra dizer também 
Só vim curtir meu rockzinho antigo 
Que não tem perigo de assustar ninguém 
Só vim curtir meu rockzinho antigo 
Que não tem perigo de assustar ninguém 

 
 O eu lírico nessa letra desnuda as intenções do autor e se mostra como a 

realização do projeto elaborado por Raul para fazer sucesso após o período de 

experiência que teve como produtor de músicos da Jovem Guarda. Seu discurso 

revela um eu lírico que não se interessa por uma simples mudança de estilo, mas 

por uma renovação causada pela necessidade de produzir algo musicalmente 

diferente do rock reproduzido pelas bandas do Rio e de São Paulo; e, também, uma 

forma de conseguir espaço no meio artístico ainda muito influenciado pelo sucesso 

da Bossa Nova.  

 Se o autor desejava representar um roqueiro diferente e ao mesmo tempo 

semelhante aos “garotos” da Jovem Guarda para seduzir o público e as gravadoras, 

o refrão cantado em inglês com sotaque nordestino foi bastante eficiente. Numa 

tradução livre dos versos, podemos entendê-los assim: “Deixe-me cantar, deixe-me 

cantar; Deixe-me cantar o meu rock’n roll; Deixe-me cantar, deixe-me balançar; 

Deixe-me cantar minhas tristezas e ir”. O sujeito lírico expressa o desejo de poder 

cantar suas tristezas, balançar ao som do rock, independente do que estava 

acontecendo, pois nessa época estavam todos sob vigilância e censura, nada 

podendo ser cantado sobre os problemas do país. Então, essa insinuação irônica de 

cantar por cantar não só visava atender os interesses dos promotores dos festivais e 

do público, mas obliquamente atiçar o oposto do que dizia.  

 Embora essa letra tenha sido produzida antes do lançamento do LP Krig-há 
Bandolo, a performance do cantor, suas roupas e corte de cabelo já traziam uma 
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amostra do que ele planejava fazer para conquistar a atenção do público. Segundo 

Neto (2001), esse episódio foi importante para a carreira, pois os festivais eram uma 

forma de vitrine pela qual os novos talentos da música popular brasileira conseguiam 

vencer as barreiras das TVs e gravadoras que temiam investir e arriscar em artistas 

que já não estivessem consagrados, por isso: 
 
Raul Seixas subiu ao palco vestindo uma calça justa de couro preta, 
com uma camisa branca e uma jaqueta de couro preta também. No 
seu cabelo, destacava-se o topete acompanhado de costeletas ao 
estilo de Elvis Presley. Defendeu uma composição própria intitulada 
“Let me sing, let me sing”, espécie de síntese entre uma batida 
cowtry-blues, dos primórdios do rock´n roll e o baião de Luis 
Gonzaga. [...] É muito provável que sua experiência enquanto 
produtor e conhecedor da cena musical do período, tenha influído na 
escolha da música apresentada, pois a fusão do rock com o baião 
atrelados a uma letra em português com refrão em inglês demarcava 
muito bem os limites de um experimento estético ao mesmo tempo 
em que se apoiava em um ritmo musical valorizado e considerado de 
raiz (NETO, 2011, p. 3). 

 
 O eu lírico, nessa letra, pode em alguns momentos ter como referente o autor 

empírico, mas há na letra uma riqueza de intertextos que acompanham o hibridismo 

melódico/musical. Essas expressões aparentemente dispersas podem ser 

compreendidas facilmente, afinal quem não saberia do que ele estava falando 

quando afirma que não veio “tratar dos seus problemas”, ou que “O seu Messias 

ainda não chegou”? Essa referência aos problemas do brasileiro – pois este é o 

interlocutor inferido na leitura/audição da música – e ao messianismo que subjaz o 

inconsciente coletivo do ocidente católico/cristão servem como uma crítica aos que 

pensam que um homem sozinho pode salvar a todos. Paradoxalmente, esse sujeito 

lírico que viria a ser um ídolo para seus fãs, critica a idolatria e se mostra como um 

autêntico parodiador ao afirmar que veio “rever a moça de Ipanema” e “dizer que o 

sonho terminou”. Ao citar um verso da famosa composição de Tom Jobim, aclamada 

dentro e fora do Brasil como um ícone da brasilidade e do esplendor da Bossa Nova, 

e reeditar uma fala do John Lennon sob uma perspectiva realista/pessimista/irônica, 

o sujeito lírico oferece uma nova possibilidade de significação para discursos que 

tendiam a se manter como símbolos no imaginário popular. 

 O que é proposto no refrão é conseguido na letra que não visa a uma reflexão 

ou discussão sobre o estado do rock e da sociedade. O eu lírico representa o sujeito 

consciente de que sonho acabou e que, portanto, só resta cantar sobre seus “48 
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quilo de baião” e ‘rever’ outras expressões deslocadas de seus contextos originais 

de enunciação. A fragmentação do discurso em enunciados díspares é também uma 

estratégia para escapar à censura; afinal, com um discurso simples e parodiando 

versos consagrados não há porque censurá-lo, nem persegui-lo. A estratégia era 

fazer crer que não tinha pretensões maiores que a de fazer o público balançar, 

mesmo que a postura política libertária do autor implicasse em alguma forma de 

autoconscientização do indivíduo, expresso nas letras analisadas anteriormente.  

 Nesse sentido, uma observação mais atenta pode revelar que nas estrofes 

seguintes o discurso do eu lírico reflete também a condição do artista frente ao 

mercado fonográfico e à mídia que tentava moldar o artista e o gosto do público, 

mesmo que isso implicasse na supressão de qualquer originalidade. A prática do 

mercado era não arriscar em nada muito novo, pois reproduzir o modelo de bandas 

e artistas americanos presente nos filmes já era suficiente para vender discos. Raul 

tinha consciência do “buraco de rato14” que é a indústria cultural, por isso faz uma 

alusão ao problema do artista nos versos em que o eu lírico diz: “Num vou cantar 

como a cigarra canta; Mas desse meu canto eu não lhe abro mão”. Podemos 

depreender simplesmente que cantar como a cigarra significa cantar com liberdade, 

mas sem remuneração. Isso é algo inviável, pois embora deseje cantar com 

liberdade, todo artista precisa viver de sua música como qualquer outro trabalhador 

vive de seu trabalho. Essa interpretação se reforça quando afirma que pode até não 

cantar livre como a cigarra, mas desse seu canto não abre mão; ou seja, se ele está 

nas mãos da indústria fonográfica, tem ao menos consciência de pode ter um canto 

pessoal, diferenciado. 

  Se na primeira estrofe o interlocutor implícito é o brasileiro comum ou o povo 

como um todo, na segunda estrofe o discurso do eu lírico é dirigido às gravadoras e 

ao mercado. Suas críticas veladas apontam para uma compreensão do sujeito em 

luta para assegurar sua liberdade de expressão. Fortunato (2011), analisando as 
                                            
14 Expressão presente na música As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor e também usada 
por Raul para descrever o que ele pensava do sistema político e econômico que estava por traz da 
indústria cultural e dos movimentos de contracultura, como explica em entrevista: “essa coisa, esse 
movimento todo, foi por água abaixo, porque o sistema se utilizou disso e os jovens não notaram que 
estavam comprando roupa hippie; como os punks, hoje em dia, estão comprando roupa punk, estão 
raspando a cabeça e cantando músicas que o sistema está comercializando. Não é assim que se 
entra. Tem de entrar em buraco de rato, e rato você tem de transar. Mas transar conscientemente – 
jogar com dinheiro, com os valores que debitam em você, mas sabendo. Não como esses conjuntos 
que a Globo faz, que são meteoros e são ‘sucumbidos’. Eles não têm consciência da estrutura, não 
têm uma estrutura básica formada, uma visão ideológica, ontológica e metafísica do mundo 
circundante. Esse é o grande erro, a meu ver” (SEIXAS, apud PASSOS, 2003, p. 147). 
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intertextualidades nas letras de Raul Seixas destaca, entre outras glosas e paródias 

do autor, uma parte da terceira estrofe como uma forma de criticar o regime militar. 

Sendo o sistema político o interlocutor a quem se dirigem os enunciados, 

surpreende o quanto a estrutura fragmentada serviu para escapar aos filtros da 

censura: 
 
Na música Let me sing, let me sing, de 1972 […], Raul canta: “Não 
quero ser o dono da verdade. Pois a verdade não tem dono, não. Se 
o V de verde é o verde da verdade. Dois e dois são cinco, não é mais 
quatro, não”. Essa estrofe pode conter uma crítica à ditadura e/ou à 
censura que impedia veiculação de músicas por conta das letras. O 
exercício de analisar e concluir não apenas é longo, como admite 
inúmeras possibilidades. No entanto, independentemente de 
conclusões, esse trecho da música de Raul e Nadine está no 
livro1984, escrito por George Orwell (1977), contendo dura crítica à 
forma de poder dominante e alienadora. Disse o autor: “No fim, o 
Partido anunciaria que dois e dois são cinco, e todos teriam que 
acreditar. Era inevitável que o proclamasse mais cedo ou mais tarde: 
exige o a lógica de sua posição. (FORTUNATO, 2011 p. 122) 

 
 Embora possa haver contradição nas datas apontadas por Fortunato, 

podemos entender que a letra originalmente apresentada em 1972 possa ter sofrido 

adaptações em sua gravação oficial no LP de 1987; ou que a edição do Livro de 

George Orwell datada de 1977 não seja a primeira, mas sim a primeira a ser lançada 

no Brasil. Esta leitura política do discurso também pode ser reforçada nos versos da 

última estrofe quando o eu lírico afirma não ter vindo para provar nada, mas para 

curtir seu “rockzinho antigo que não tem perigo de assustar ninguém”. Essa é uma 

crítica aos artistas que reproduziam acriticamente o rock americano dos anos 50/60, 

sem considerar as configurações mais problematizadoras do rock no final da década 

de 1960. Embora Raul esteja apresentando um rock dançante como os antigos, a 

referência direta a esse tipo de produção destaca-se como uma ironia.  

 Enfim, o que importa é entender como Raul consegui dar às suas 

composições um discurso crítico e alegórico em que não é possível identificar um 

objetivo central, mas antes, uma diversidade de indícios e rastros que precisam ser 

seguidos por quem se dispõe a compreender o que ele diz. Em entrevistas o autor 

sempre reforçou a ideia de que as composições híbridas e cheias de arranjos 

visavam acompanhar o seu discurso e suas ideias, pois: “Eu gosto é desse cum-pá-

cum-cum, é a única coisa que eu sei fazer, se adapta exatamente. Eu consigo 
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escrever meu livro colocando dentro dessa música, desse ritmo tribal, porque o que 

eu falo é tribal” (SEIXAS, apud PASSOS, 2003, p. 28). 

 
 
2.2.  O eu lírico além da autobiografia e da coletivização 
 
 
 Entre as muitas formas de interpretação e análise a que foram submetidas as 

letras de Raul Seixas, a mais preeminente com certeza é a biografista. Apesar de 

encontrarmos nas letras um sujeito de enunciação lírico voltado para a 

universalização e para a alegoria, algumas letras ainda carregam o estigma de 

autobiográficas só por apresentarem fatos e vivências do autor. Esse equívoco de 

interpretação se dá muito frequentemente na letra Ouro de tolo do LP Krig-há 
Bandolo, principalmente por conta de um depoimento do autor sobre o inicio da sua 

carreira, quando fora despedido de uma gravadora na qual recebia 4 mil cruzeiros 

por mês, tal qual afirma o eu lírico. A fim de mostrar como esse episódio em si não 

pode servir para justificar o entendimento da letra como uma poesia autobiográfica 

como defende Dominique Combe (2009), vejamos a letra completa e algumas 

interpretações sobre ela. 

  

Ouro de Tolo15       
 
Eu devia estar contente 
Porque eu tenho um emprego 
Sou um dito cidadão respeitável 
E ganho quatro mil cruzeiros 
Por mês... 
 
Eu devia agradecer ao Senhor 
Por ter tido sucesso 
Na vida como artista 
Eu devia estar feliz 
Porque consegui comprar 
Um Corcel 73... 
 

                                            
15 SEIXAS, Raul. Ouro de Tolo In: Krig-há, Bandolo! Rio de janeiro: Philips/Phonogram, 1973. 1 
disco (aprox. 38 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Eu devia estar alegre 
E satisfeito 
Por morar em Ipanema 
Depois de ter passado 
Fome por dois anos 
Aqui na Cidade Maravilhosa... 
 
Ah! 
Eu devia estar sorrindo 
E orgulhoso 
Por ter finalmente vencido na vida 
Mas eu acho isso uma grande piada 
E um tanto quanto perigosa... 
 
Eu devia estar contente 
Por ter conseguido 
Tudo o que eu quis 
Mas confesso abestalhado 
Que eu estou decepcionado... 
 
Porque foi tão fácil conseguir 
E agora eu me pergunto "e daí?" 
Eu tenho uma porção 
De coisas grandes prá conquistar 
E eu não posso ficar aí parado... 
 
Eu devia estar feliz pelo Senhor 
Ter me concedido o domingo 
Prá ir com a família 
No Jardim Zoológico 
Dar pipoca aos macacos... 
 
Ah! 
 
Mas que sujeito chato sou eu 
Que não acha nada engraçado 
Macaco, praia, carro 
Jornal, tobogã 
Eu acho tudo isso um saco... 
 
É você olhar no espelho 
Se sentir 
Um grandessíssimo idiota 
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Saber que é humano 
Ridículo, limitado 
Que só usa dez por cento 
De sua cabeça animal... 
 
E você ainda acredita 
Que é um doutor 
Padre ou policial 
Que está contribuindo 
Com sua parte 
Para o nosso belo 
Quadro social... 
 
Eu que não me sento 
No trono de um apartamento 
Com a boca escancarada 
Cheia de dentes 
Esperando a morte chegar... 
 
Porque longe das cercas 
Embandeiradas 
Que separam quintais 
No cume calmo 
Do meu olho que vê 
Assenta a sombra sonora 
De um disco voador... 

 
 O eu lírico inicia a letra abordando fato de que “devia” estar contente por ter 

um emprego, ser um cidadão e, acima de tudo, por ganhar quatro mil cruzeiros por 

mês, o que o colocava entre os indivíduos bem remunerados e dotados de uma 

capacidade de consumo invejável para aquele final da década de 1960. De inicio, 

podemos destacar que o uso do verbo no pretérito imperfeito sugere que ele não 

está contente como devia, ou como a maioria das pessoas poderia estar. Seguindo 

a opinião de Sílvio Passos (2003), Santos (2009), considera essa letra 

autobiográfica e uma bofetada na cara da classe média deslumbrada com a 

possibilidade de adquirir uma enormidade de “bugigangas” feitas para satisfazer a 

pulsão consumista.  

 
Escrita em primeira pessoa, a letra chama a atenção do público, pois 
diante desta estratégia o ouvinte se identifica com o eu lírico, sendo 
que tudo que é dito pode ser dito do ouvinte e pelo ouvinte. E o eu 
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lírico, autocrítico, percebe em sua própria voz marcas e limites que 
remetem à sua inserção no sistema contra o qual quer cantar. O 
título da canção faz referência à pirita, mineral de pouco valor que 
por apresentar coloração dourada e brilho metálico é conhecido 
popularmente como “ouro de tolo”. O nome popular do minério pode 
ser lido como uma metáfora para o processo de modernização que 
ocorria no Brasil. O ‘milagre econômico’ era um modo de seduzir a 
população para a arapuca que estava armada (SANTOS, 2009, p. 
52). 

 
 É mais que provável que o título tenha esse sentido apontado por Santos, 

mas Luiz Boscato (2006), por exemplo, prefere ver no título uma referência aos 

falsos alquimistas da Idade Média que enganavam os tolos com promessas de 

transformar metal barato em ouro. Essa leitura se adéqua também às promessas da 

pseudo-modernidade brasileira com relação ao bem-estar e o desenvolvimento. De 

qualquer forma, sendo uma ilusão, “ouro de tolo” remete ao processo de 

conscientização do indivíduo frente às suas experiências; quer seja o engano de 

comprar uma felicidade falsa como a pirita ou não conseguir transmutar-se em algo 

melhor – como buscavam os verdadeiros alquimistas que consideravam o chumbo e 

o ouro como estados dos indivíduos em seu processo de elevação espiritual – 

entende-se uma frustração latente no discurso do eu lírico.  

 Outro detalhe sobre essa letra é o fato de ter sido escrita antes da 

composição, o que reforça a noção de criação poética “pura”, embora não tenhamos 

aqui o interesse nesse tipo de distinção. Mesmo assim, merece nota a explicação de 

Raul em entrevista, pois, segundo ele, depois de pronta ele não poderia cantar essa 

“monstruosidade de letra” senão adotando o estilo de rock falado usado por Bob 

Dylan. Na tentativa de entender essa música como uma crítica ao velho Aeon, V. 

Santos faz uma extensa e proveitosa análise a partir da crítica explícita ao modelo 

de sociedade moderna e seus valores: 
    

A canção parece exprimir a tensão existencial do compositor diante 
do caráter contraditório da vida na sociedade de consumo. O 
brasileiro, desprovido de liberdade ou de direitos de cidadania, é 
coagido a “vencer na vida”, satisfazendo-se com o consumo de casa 
própria, carro do ano, eletrodomésticos e outros bens de consumo. A 
composição apresenta essa coerção e, na penúltima estrofe, mostra 
a passagem do estado passivo do eu lírico à sua tentativa de 
resistência ao status quo. “Ouro de Tolo” transmite inconformismo 
diante do modo de vida constituído a partir das conquistas 
capitalistas. A canção não procura confrontar os valores dominantes 
a outros sustentados nos mesmos princípios, como se estivesse 
engajada na luta por uma sociedade mais “justa”, em que todos 
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tivessem direito a emprego com um salário adequado à vida na 
sociedade de consumo. Ao contrário disso, a letra ironiza os 
costumes e crenças do Velho Aeon, disparando chistes contra os 
valores mais prezados pelo conservadorismo da época: o Deus-Pai 
que faz concessões, o ufanismo pela pátria amada, a família vista 
como célula do organismo social e, claro, o consumismo como um 
direito adquirido. A canção oscila entre o tom melancólico e o 
eufórico. Pelo primeiro, apresenta descrença em relação ao 
desenvolvimentismo. Através do segundo, cria um distanciamento 
em relação à ilusão do “milagre brasileiro”, operando-se a 
possibilidade de uma ruptura com o Monstro SIST e a instauração de 
uma Sociedade Alternativa. Chato, importuno, assim deveria vê-lo a 
classe-média fascinada com belezas naturais (praia), novidades 
tecnológicas (carro do mês), indústria cultural (jornal) e lazer (tobogã 
e zoológico). Podemos ler tal desencanto no sentido apontado por 
Adorno e Horkheimer, para quem a mercantilização da vida tornou 
até mesmo o lazer reificado. (SANTOS, 2009, pp. 52-53) 

 
 Exceção feita à classificação da letra como autobiográfica, podemos afirmar 

que a interpretação de Santos está correta ao ver no discurso do eu lírico uma crítica 

aos valores e aos símbolos da sociedade ocidental, capitalista e moderna. Mesmo 

que o próprio autor tenha declarado que viveu experiências como a de ter passado 

fome por dois anos no Rio de Janeiro, o potencial simbólico dos versos e da 

enunciação lírica como um todo ultrapassa a perspectiva biografista. Em entrevista 

ao jornal o Pasquim, Raul responde sobre que tipo de público ele atinge dizendo: 

Todas as classes. [...] Eles Assimilam Ouro de Tolo dentro de níveis diferentes [...]. 

O intelectual recebia de uma maneira. O operário, de outra.” (PASSOS, 2003, p. 

103)  Julgamos, por isso, importante destacar alguns elementos que confirmam 

essas interpretações plurais. Mesmo porque a oscilação entre os estados: eufórico e 

melancólico não decorre necessariamente do discurso lírico e sim da influência que 

o acompanhamento rítmico/melódico empresta à letra.   

 Na primeira estrofe, podemos entender uma crítica à sociedade em que para 

ser “um dito cidadão” o sujeito precisa não somente ter um emprego, mas ser bem 

remunerado. O sujeito lírico se mostra inadaptado porque “devia” estar contente e 

não está. Do mesmo modo, na segunda estrofe o sujeito “devia” agradecer ao 

Senhor (Deus-Pai) por ter tido sucesso na vida como artista, por ter comprado um 

carro do ano e por morar em Ipanema, mas não o faz. Nessas estrofes encontramos 

uma oposição entre o que se espera do sujeito comum e o que vive e sente o sujeito 

lírico. Ao colocar Religião, arte, consumo e moradia no mesmo campo de 

enunciação, o autor rebaixa valores tradicionais da religião como meio de obter 
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felicidade e revela que estão equiparáveis a novos valores como consumo e lazer, 

embora ambos não possam trazer para ele a felicidade. 

 Para o sujeito lírico, há motivos para desconfiar dessa fórmula que faz do 

homem um vencedor feliz, pois, após conseguir tudo que lhe era mostrado como 

passaporte para uma vida feliz, ele só encontrou decepção e vazio. As distrações 

pagas nos finais de semana não serviam para ele – o chato no olhar do outro -, pois 

o eu lírico entende que achar graça nesse lazer pequeno burguês o faz se sentir um 

“grandessíssimo idiota”, “ridículo e limitado”; para ele, o sujeito que se identifica com 

o papel de sua profissão na sociedade perde sua identidade como sujeito individual 

e único. Seu olhar psicológico/biológico que vê o homem como um ser incapaz de 

usar todo seu potencial é também uma fonte de frustração e uma motivação para 

não aquiescer às distrações do consumo nem às ilusões do status social.  

 Ao afirmar que não pretende ficar sentado no trono de um apartamento, bem 

de consumo mais desejado pelos trabalhadores obrigados a pagar aluguel, ele vai 

de encontro às aspirações da classe média alienada pela ilusão do consumo. Mas 

também critica o nacionalismo vivido como fonte de identificação para aqueles que 

não possuem o poder de consumo da classe média, e se coloca ao lado daquele 

que não conseguem mais se ver entre fronteiras geopolíticas ou culturais. Quem 

está “longe das cercas embandeiradas que separam quintais” enxerga a si mesmo 

como um sujeito planetário e livre. Para este sujeito planetário a última fronteira é o 

espaço, portanto, o contato com discos voadores e extraterrestres acentua a 

necessidade de o sujeito pensar a si mesmo como terrestre e não como um cidadão 

desta ou daquela pátria.  

 Vemos, pois, que o sujeito lírico inicia sua enunciação a partir de uma 

vivência do autor empírico transposta ao plano da enunciação lírica – lirismo 

vivencial, mas depois ultrapassa qualquer possibilidade de referência direta ao autor. 

As demais experiências e sentimentos expressos pelo eu lírico são compartilhados 

por qualquer indivíduo, inclusive aqueles que conquistaram os bens e o status 

criticados pelo eu lírico por serem vazios. Essa música fez um enorme sucesso em 

todo país, afinal a enunciação em primeira pessoa e o conteúdo simbólico faziam 

com que o público se identificasse com esse sujeito lírico que se preparou para 

conquistar tudo que a modernidade e o desenvolvimento econômico lhe prometiam 
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como forma de ser feliz, mas decepcionou-se com o vazio e o tédio que é viver para 

consumir.  

 Percebemos que o discurso do sujeito lírico nessa letra também destaca a 

transcendência como busca de sentido para a vida fora da esfera material. 

Entretanto, em vez de oferecer uma válvula de escape espiritual como o faz em 

“Gita”, ou em “Tente outra vez16”, simplesmente expressa o desencanto causado 

pela falta de ação. Encontramos novamente o sujeito que não quer parar, que tem 

projetos e reconhece que o valor da luta está em lutar constantemente, pois o 

homem é o exercício que faz.  

 Entretanto, se em “Ouro de tolo” o eu lírico equipara-se ao cidadão da classe 

média com poder aquisitivo e acesso aos bens culturais, em “É fim do mês”, uma 

experiência semelhante proporciona um quadro de representação mais amplo com o 

qual todo trabalhador assalariado se identifica. Composta para o LP Novo Aeon, de 

1975, essa letra nos apresenta um sujeito lírico em primeira pessoa que relata suas 

experiências de assalariado. Diferente do que ocorre em Ouro de tolo, o 

consumismo aqui é tratado a partir das necessidades básicas da vida urbana e 

depois se expande até formas mais subjetivas de consumo como cultura, religião, 

moda etc. 

                       
É fim do mês17 
 
É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já sô freguês  
é fim do mês, é fim do mês, é fim do mês! 
 
Eu já paguei a conta do meu telefone, 
Eu já paguei por eu falar e já paguei por eu ouvir. 
Eu já paguei a luz, o gás, o apartamento 
Kitnet de um quarto que eu comprei a prestação 
Pela caixa federal, au, au, au, 
Eu não sou cachorro não (não, não, não)! 
 
Eu liquidei a prestação do paletó, do meu sapato, da camisa 
Que eu comprei pra domingar com o meu amor 
Lá no cristo redentor, ela gostou (oh!) e mergulhou (oh!) 
E o fim de mês vem outra vez! 

                                            
16 SEIXAS, Raul. “Tente outra vez” In: Novo Aeon. Rio de Janeiro. Philips/Phonogram, 1975. 1 disco 
(aprox. 35 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 

17 SEIXAS, Raul. É fim do mês In: Novo Aeon. Rio de Janeiro. Philips/Phonogram, 1975. 1 disco 
(aprox. 35 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Eu já paguei o peg-pag, meu pecado, 
Mais a conta do rosário que eu comprei pra mim rezar ave 
maria. 
Eu também sou filho de deus 
Se eu não rezar eu não vou pro céu, 
Céu, céu, céu. 
 
Já fui pantera, já fui hippie, beatnik, 
Tinha o símbolo da paz pendurado no pescoço 
Porque nego disse a mim que era o caminho da salvação. 
Já fui católico, budista, protestante, 
Tenho livros na estante, todos tem explicação. 
 
Mas não achei! eu procurei! 
Pra você ver que procurei, 
Eu procurei fumar cigarro hollywood, 
Que a televisão me diz que é o cigarro do sucesso. 
Eu sou sucesso! eu sou sucesso! 
 
No posto “Esso” encho o tanque do meu carro 
Bebo em troca meu cafezinho, cortesia da matriz. 
"there's a tiger no chassis"... 
Do fim do mês, 
Do fim de mês, 
Do fim de mês eu já sou freguês! 
 
Eu já paguei o meu pecado na capela 
Sob a luz de sete velas que eu comprei pro meu senhor 
Do Bonfim, olhai por mim! 
 
Tô terminando a prestação do meu buraco, do 
Meu lugar no cemitério pra não me preocupar 
De não mais ter onde morrer. 
Ainda bem que no mês que vem, 
Posso morrer, já tenho o meu tumbão, o meu tumbão! 
 
Eu consultei e acreditei no velho papo do tal psiquiatra 
Que te ensina como é você vive alegremente, 
Acomodado e conformado de pagar tudo calado, 
Sem bancar o empregado sem jamais se aborrecer... 
(Ele só que, só pensa em analisar, na profissão seu dever é 
adaptar, ele só que só pensa em adaptar, na profissão seu 
dever é adaptar) 
 
Eu já paguei a prestação da geladeira, 
Do açougue fedorento que me vende carne podre 
Que eu tenho que comer, 
Que engolir sem vomitar, 
Quando às vezes desconfio 
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Se é gato, jegue ou mula 
Aquele talho de acém que eu comprei pra minha patroa 
Pra ela não, não, não me apoquentar, 
E o fim de mês vem outra vez... 

 
 Ao afirmar no refrão que é freguês do fim do mês, o eu lírico apresenta o mote 

de sua reflexão, qual seja, o de não poder escapar da tensão que envolve os dias de 

pagamento, seja a receber, seja a pagar. Mas, nessa letra, a alegoria é ainda mais 

presente que nas letras anteriores, pois, escrita em pleno período de censura do 

regime militar, dizer que pagou a conta do telefone pode ser só uma forma de abrir 

espaço para o verso em que diz: “eu já paguei, por eu falar, e já paguei por eu ouvir. 

Nesse verso, podemos ver tanto uma referência aos custos da telefonia quanto uma 

alusão às penalidades sofridas por aqueles que falavam e ouviam o que era 

proibido.  

 Entretanto, não podemos dizer que a intenção seja a de combate à censura, 

isso seria só uma “cutucada”, pois ao tocar em itens como “luz”, “gás”, “kitnet de um 

quarto”, percebemos que o interesse é destacar como esses serviços comuns para a 

classe média eram ainda objetos de desejo de uma massa de trabalhadores 

carentes. Adquirir a moradia precária (de um quarto) à prestação é mostrado como 

um desafio para o trabalhador que, parodiando uma música18 do Waldick Soriano, 

afirma: “eu não sou cachorro não (não, não, não)”. Não é preciso muito esforço para 

entender que viver sem acesso a esse conforto da civilização é “viver humilhado”, 

“desprezado”. Além disso, tal qual o sujeito lírico da letra de Waldick que pede ao 

seu amor compreensão “pelo amor de Deus”, o eu lírico na letra de Raul aponta 

suas necessidade geradas pelo amor e pela fé, afinal precisa de roupas para 

“domingar” com seu amor no cristo redentor. 

 A religião como objeto de consumo é igualada aos comportamentos culturais 

da juventude, pois o sujeito afirma já ter pagado seu pecado na capela, como bom 

católico que precisa rezar para ir pro céu; mas também revela já ter sido “pantera”, 

“hippie”, “beatnik”, rótulos aplicados aos movimentos de contracultura surgidos nos 

EUA e espalhados pelo mundo através da TV e do Cinema. Seguir a ideologia 

desses movimentos, usar o símbolo da paz no pescoço, ou buscar a salvação no 

catolicismo, no budismo ou nas muitas igrejas protestantes não passavam de 
                                            
18 Eu não sou cachorro não! É uma composição de Waldick Soriano, gravada no LP Ele também 
precisa de carinho. Rio de Janeiro: RCA. 1 disco. 33 1/3 rpm, microssulco, mono. 
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modismos da juventude em busca de resposta e entendimento. A crítica feita pela 

abordagem irônica para com esses símbolos se reforça quando o eu lírico afirma ter 

livros na estante com a explicação que ele procurou, mas não achou porque não 

conseguia nesses movimentos mais que uma identidade parcial e marcada pela 

marginalidade que não condizia com o que se esperava do trabalhador. 

 Ao procurar e não achar nos livros a explicação para sua vida, o sujeito 

mostra quais os caminhos que seguiu em sua busca de identidade, como fumar 

cigarro Hollywood para ser uma pessoa de sucesso como lhe afirmava a 

propaganda na TV; abastecer o carro nos postos da “Esso” para ser tratado como os 

americanos dos filmes e se sentir “um tigre”. Todas essas identificações, embora 

passageiras e incompletas, são mais fáceis de ser adquiridas e menos 

estigmatizadas do que aquelas aprendidas nos livros ou nas religiões que já não 

resolvem as angústias ontológicas do homem frente à morte. Talvez por isso, o eu 

lírico se mostra preocupado em pagar seu “pecado na capela” e acender “sete velas” 

pro senhor do Bonfim; essa mistura de diferentes tradições religiosas se destaca 

pois o Senhor do Bonfim é sincreticamente cultuado como Oxalá. Além disso, o 

número de velas acesas tem mais correspondência com a Umbanda e cultos 

pagãos, pois esotericamente e cabalisticamente as sete velas significam a junção do 

espiritual (3) com o material (4), ou simbolizam a união entre o microcosmo (homem) 

e o macrocosmo (Deus). 

 Vemos, pois, uma grande preocupação do sujeito lírico com a morte e com a 

vida de desempregado, representado na letra pela compra também à prestação do 

“meu lugar no cemitério pra não mim preocupar de não mais ter onde morrer”. Essa 

referência ao ditado popular que diz “não tem onde cair morto” sobre aquele a quem 

faltam recursos financeiros, profissão ou herança de família mostra que 

determinados aspectos da vida religiosa, econômica e cultural afetam a psique do 

indivíduo. Assim, a migração entre as muitas formas de identificação cultural é 

sentida como um desajuste pelo sujeito; por isso, a busca por auxílio profissional e 

científico do psiquiatra “que te ensina como é que você vive alegremente/ 

Acomodado e conformado de pagar tudo calado/ sem bancar o empregado sem 

jamais se aborrecer”. 

 O sujeito lírico é só mais um dos muitos sujeitos atormentados pela 

necessidade de trabalhar para com seu salário no fim do mês pagar as contas 



 
 

 
 

77 

necessárias para viver com alguma dignidade. Mesmo assim, isso não significa que 

ele esteja alienado pelo consumismo matéria e cultural das modas passageiras, mas 

que pensa nas coisas concretas para a vida, como a carne que compra para a 

patroa não o “apoquentar”. A linguagem simples e as necessidades elementares o 

colocam em pé de igualdade com os muitos sujeitos envolvidos por uma cultura 

híbrida e historicamente construída; uma cultura em transformação tão rápida que 

ele não consegue compreender com clareza, mas que vive inexoravelmente da 

maneira que acredita ser correta.  
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CAPÌTULO III 
 
 

DESCENTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO LÍRICO 
 
 
Eu sou tão grande ator que todo mundo 
acredita que sou cantor e compositor.  

Raul Seixas. 
 

 

 Nas letras analisadas a seguir pretendemos discutir como os discursos e seus 

recursos estilísticos, imagens e conteúdo poético promovem a representação de um 

sujeito lírico que explora a fragmentação e a autorrepresentação de maneira 

consciente. Se no capítulo anterior demonstramos o quanto há de comum entre o eu 

lírico das letras e o sujeito lírico problemático da lírica moderna, agora 

demonstraremos que o discurso e a enunciação do eu lírico explora as tendências 

da lírica na alta modernidade a fim de conseguir uma representação alegórica do 

sujeito moderno em trânsito para o que Harvey (1992) e Lyotard (2000) chamam de 

condição pós-moderna19. Nas letras selecionadas vamos encontrar o sujeito lírico 
                                            
19 Embora estes autores tratem de aspectos distintos do pós-modernismo (Lyotard tomando como 
objeto a posição do saber nas sociedades mais desenvolvidas e explorando os processos de 
legitimação e deslegitimação dos discursos científicos com base em jogos de linguagem em lugar dos 
metarrelatos que legitimavam os discursos na modernidade; Harvey destacando as origens da 
mudança cultural nas sociedades mais desenvolvidas a partir das rupturas e desdobramentos da 
estética moderna em diferentes campos artísticos, científicos e econômicos), ambos oferecem um 
quadro de ruptura e contiguidade entre modernidade e pós-modernidade como “condição pós-
moderna” dos sujeitos cuja mentalidade não pode mais ser pensada a partir de categorias, conceitos 
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abordando assuntos e problemas suscitados pela crise das narrativas mestras, 

símbolos e valores da modernidade que asseguravam ao homem a sua suposta 

centralidade e identidade fixa/estável.  

 A identidade é tema central dessa análise porque entendemos que o discurso 

aqui não visa apenas à expressividade lírica de vivências e sentimentos do autor, 

mas também consiste em uma estratégia discursiva que torna o sujeito lírico 

(textual/discursivo) o objeto da enunciação. Ainda que esse procedimento também 

ocorra nas letras analisadas no capítulo anterior, naquelas letras a presença de fatos 

biográficos e a ficcionalização do eu lírico receberam destaque a fim de explicar 

como a interpretação autobiográfica das letras pode ser equivocada. Já agora, 

observamos que o sujeito lírico se expressa de forma a torna-se referente dos 

discursos; aqui, como afirma Hamburger (1975), embora os enunciados líricos 

apresentem a estrutura sujeito-objeto ou alguma referência objetiva, o sujeito de 

enunciação lírico não se dirige ao pólo-objeto. Isso ocorre porque mesmo que: 
 
na essência do enunciado lírico como enunciado [...] ele seja o 
enunciado de sujeito sobre um objeto. Mesmo quando este objeto 
não é mais alvo teórico ou prático da enunciação, mesmo quando 
não é mais inteligível em sua substância real, não desapareceu da 
enunciação: permanece ponto de referência também da enunciação 
lírica, mas não pelo seu valor próprio e sim como núcleo que produz 
a associação de sentidos. Isto é, apenas mais uma descrição do 
fenômeno lírico, é como se disséssemos que a enunciação se liberta 
do relacionamento real para voltar a si mesma, i.e., ao pólo-sujeito 
(HAMBURGER, 1975, p.192). 

 
 Destarte, podemos concluir que o sujeito lírico pode ser o objeto da 

enunciação, mesmo quando a enunciação trata de temas, assuntos ou fatos 

cotidianos políticos, históricos, filosóficos etc. Além disso, essa percepção do sujeito 

lírico como um sujeito de enunciação essencialmente textual e discursivo mostra que 

“o eu lírico se torna mais irrelevante na medida em que ele se torna impessoal e 

mais vago” (HAMBURGER, 1975, p. 200). Ou seja, nem determinada situação 

poética, nem uma referência pessoal do conteúdo ao autor empírico integradas no 

conteúdo e no efeito vivencial do poema impedem a apreensão do eu lírico como um 
                                                                                                                                        
e valores da modernidade, pois estes se encontram desacreditados enquanto metarrelatos e 
solapados pela lógica de mercado. Cf: LYOTARD, Jean-François.  A Condição Pós-Moderna. 
Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa; 6º ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2000. Cf: HARVEY, David. 
A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 7º Ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 1992. 
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eu discursivo. Evidencia-se com o apoio de Combe (2009), Hamburger (1975) e 

Pereira (2001), que o eu da lírica moderna, fragmentado e problemático, pode ser 

tencionado pela adaptação necessária à transição para uma representação do 

sujeito pós-moderno, pois: 
 
a busca da ‘palavra sonhada’, ou o recuo ao inconsciente mítico, 
implica, ao nosso ver, num movimento extremo da poesia, 
inversamente proporcional ao processo de fragmentação em curso 
no lado explícito do mundo moderno, por ela também abrangido e 
configurado, num esforço sobre-humano para dar formas a uma 
situação histórica anormal. Uma das funções básicas da lírica 
moderna – e, de resto, da arte em geral – seria precisamente a de 
dotar este mundo fragmentário e vazio de sentido de que carece, 
transformando fragmentos em tendências, concedendo às diferenças 
o poder de afirmarem-se. Assim, por exemplo, à produção em série 
ela opõe uma infinidade de poemas únicos e insubstituíveis; à 
multidão anônima e alienada das grandes metrópoles, afirma o 
indivíduo com suas limitações e suas errâncias; à mesmice do 
cotidiano, revela as imagens de um mundo minado em seus 
fundamentos (PEREIRA, 2001, p. 70-71). 
 

 Nesse caso, o que esperamos das letras seguintes são representações que 

colocam o sujeito lírico de outras músicas do autor como objeto da enunciação em 

que se sustenta como ser discursivo/textual. Aqui, os discursos, mesmo quando 

dirigidos a fatos objetivos ou dispersos na fragmentação de percepções subjetivas 

do eu lírico, fornecem material para a apreensão alegórica e mítica do Raul Seixas – 

personagem criada pelo autor – a fim de cativar um público heterogêneo e mutante. 

Assim, funciona como representação ontológica do sujeito através da 

alegoria/metáfora da metamorfose ambulante, confirmando a leitura de Vitor Santos 

(2009) sobre o pós-moderno das composições e discursos do autor. Segundo afirma 

Santos,  
 
a exploração do homem pelo homem e da natureza pela humanidade 
continuam, o socialismo real mostrou-se um engodo e as catástrofes 
continuam deixando rastros de destruição, a pós-modernidade 
instaura um estado de crise pela falência dos valores que 
alimentavam a falsa idéia de totalidade acalentada pela 
modernidade. Por conseguinte, os pós-modernos oscilam entre a 
indiferença melancólica e a crença obscurantista em uma nova era. É 
o caso de Raul Seixas. Durante a chamada “década perdida”, a obra 
do artista apresentou uma configuração melancólica do trauma, 
coerente com a conjuntura da época (SANTOS, 2009, p 108) 
 

 Assim, embora não tomemos o tom melancólico como uma constante nas 

composições da década de 1980 e sim como mais um dos reflexos dos desencantos 
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partilhados pelo autor e demais sujeitos ante as expectativas para com o futuro, 

assumimos que as representações revelam um sujeito lírico focado num presente 

permanente que engolfa o passado e o futuro como instâncias discursivas que 

carecem de compreensão. Do mesmo modo, essa reconfiguração do ser no 

tempo/espaço deslocado reforça a ideia de que o sujeito lírico pós-moderno 

encontra uma possibilidade de representação ou autorrepresentação na alegoria da 

metamorfose ambulante; ou seja, “em suas errâncias, vai conferindo sentido ao 

caos, sua voz, ainda que precária, inconstante, incompleta e paradoxal, passa a ser 

a ‘voz de cada um’ e ‘a voz de todos’ (PEREIRA, 2001, p. 72). 

 
 
 
3.1.  Autorrepresentação e autorreferência 
 

Hoje é uma época caótica, não temos nada. 
[...] Agora não há nada, não está 
acontecendo nada. Os anos 1980 são isto: 
nada. Então, se no atacado a coisa dançou, 
a gente tenta salvar algo no varejo. 

Raul Seixas. 
 
 
 Ao analisarmos as letras exploraremos a distinção entre 

autorrepresentação/autorreferência já contrastadas com a autobiografia no capítulo 

anterior, embora saibamos que a autobiografia é incompatível com a lírica segundo 

Dominique Combe (COMBE, 2009). Para isso utilizamos as letras “Eu também vou 

reclamar”, “Rockixe” e “Cantar”, que são exemplos de discursos voltados mais para 

o pólo-sujeito do que para o objeto da enunciação; ou seja, embora esteja falando 

sobre fatos históricos, questões filosóficas ou mesmo experiências vicárias do autor 

empírico, o que se destaca é a representação fragmentária e descentrada do sujeito 

de enunciação. Aqui as representações aprofundam a problemática referência 

desdobrada do eu lírico e aproximam-se do que Linda Hutcheon (1991) afirma 

quando diz que “o retorno autoconsciente do texto do pós-modernista ao processo 

de performance e à integridade do ato enunciativo exige que o leitor, o você, não 

seja excluído, mesmo ao lidar com a questão da referência (HUTCHEON, 2001, p. 

201). Ou, ainda, quando ela afirma que:  
 
A problematização autoconsciente da questão de referência na 
filosofia, na linguística, na semiótica, na historiografia, na teoria 
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literária e na ficção faz parte de uma percepção contemporânea no 
sentido de que muitas coisas que antes tomávamos como certas por 
serem ‘naturais’ e fazerem parte do senso comum (como o 
relacionamento palavra/mundo) devem ser examinados com grande 
cuidado. [...] Os discursos pós-modernos inserem e depois 
contestam nossas tradicionais garantias de conhecimento, por meio 
da revelação de lacunas ou sinuosidades. [...] O real existe (e 
existiu), mas nossa compreensão a seu respeito é sempre 
condicionada pelos discursos, por nossas diferentes maneiras de 
falar sobre ele (HUTCHEON, 2001, pp. 201-202) 
 

 Nesse caso, se autorrepresentar ou autorreferir diz respeito a estratégias 

discursivas diferentes, através das quais o sujeito textual discursivo manifestado em 

discursos anteriores é retomado ou aludido na enunciação presente. Quando por 

exemplo em Gita (1975), o eu lírico afirma ser “a mosca na sopa”, por mais que este 

verso diga respeito ao discurso do Deus que é apropriado pelo eu lírico naquele 

conjunto enunciativo, o leitor é sempre dirigido a outra letra em que o autor empírico 

constrói a representação do sujeito lírico a partir de vários enunciados em que este 

último afirma: “Eu sou a mosca que pousou em sua sopa/ Eu sou a mosca que 

pintou pra lhe abusar/ Eu sou a mosca que perturba o seu sono/ Eu sou a mosca no 

seu quarto a zumbizar” (SEIXAS, 1973). Evidentemente, podemos compreender que 

esse procedimento faz com que na letra mais místico-esotérica Gita, ocorra uma 

autorreferência ao sujeito lírico da canção Mosca na sopa divulgada no LP anterior 

Krig-há Bandolo e, ainda assim, permaneça referindo-se ao sujeito de enunciação 

de Gita.   

 Esse jogo de referências promovido pela intertextualidade marcada tenciona a 

questão da dupla referência ou referência desdobrada do sujeito lírico. Assim, a 

representação do sujeito como duplo/cindido e reunido na enunciação presente é 

diferençável da autorrepresentação, pois esta é mais diretamente focada no sujeito 

lírico, ainda que este use intertextualidades marcadas para referir-se a si mesmo 

através de seus múltiplos discursos. Observamos isso na letra Cantar, composta 

para o LP Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Bein-Bum, de 1987, em que a autorrepresentação 

é construída pelo discurso da letra voltado para a caracterização explícita do sujeito 

lírico. O conteúdo da enunciação pode ser composto de versos, idéias e alusões a 

discursos de músicas anteriores, mas não como uma pista ou uma referência, e sim 

como uma expressão imagética do sujeito de enunciação lírico que se revela: 
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Cantar20 
 
Eu já falei sobre disco voador 
E da metamorfose que eu sou 
Eu já falei só por falar 
Agora eu vou cantar por cantar 
 
Já fui garimpeiro 
Encontrei ouro de tolo 
Eu já comi metade do bolo 
Eu já avisei, só por avisar 
Agora eu vou cantar por cantar 
 
Cantar tudo o que vier na cabeça 
Eu vou cantar até que o dia amanheça 
Eu vou cantar... 
Cantar tudo o que vier na cabeça 
Eu vou cantar até que o dia amanheça 
Eu vou tocar... tocar... tocar... 
Cantar tudo o que vier na cabeça 
Eu vou cantar até que o dia amanheça 
Eu vou cantar... 
 
Já fui mosca na sopa 
Zumbizando em sua mesa 
Também já fui maluco beleza 
Eu já reclamei, só por reclamar 
Agora eu vou cantar por cantar 
 
Cantar tudo o que vier na cabeça 
Eu vou cantar até que o dia amanheça 3x 
Eu vou cantar...  
Eu vou cantar!!! 

 
 É interessante percebermos logo no título que a referência ao verbo cantar 

em sua forma nominal no infinitivo tem a função de nomear o discurso em que o 

sujeito se revela a partir da ação; ele se torna o objeto da enunciação e destaca a 

sua ação de cantar como traço característico de sua identidade. Na primeira estrofe, 

o eu lírico retoma caracterizações construídas em músicas anteriores como 

“S.O.S.21” e “Ouro de tolo”, nas quais fala sobre discos voadores; a “Metamorfose 

Ambulante”, em que se define como um ser em constante transformação e 

                                            
20 SEIXAS, Raul; ROBERTO, Claudio. Cantar In: Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Bém-Bum!. Rio de Janeiro: 
Copacanana, 1987. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
21 SEIXAS, Raul. “S.O.S.” In: GITA. Rio de Janeiro: Philips/Phonogram, 1974. 1 disco (aprox. 35 
min.): 33 rpm, microssulco, estéreo. 
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mudança; e também faz alusão à letra “Loteria da Babilônia22”, em que o eu lírico, 

representado na projeção do você, diz: “Vá e diga ao mundo que você está certo [...] 

Voce não tem mais nada a fazer a não ser: verdades e verdades para me dizer, a 

declarar” (SEIXAS, 1974). Vemos, portanto, uma autorrepresentação consciente que 

retoma vários sucessos da carreira do “cantor” e o coloca como assunto e tema 

desta enunciação; além disso, destaca sua ação como traço distintivo entre suas 

muitas experiências como: garimpeiro do Ouro de Tolo, arauto do Novo Aeon e 

cantor de nuvens passageiras. 

 Além disso, a estrutura textual de Cantar é mais musical que discursiva, pois 

os refrões são extensos e as estrofes reduzidas. Isso indica o intuito de transformá-

la naquilo que o autor define como “músicas fáceis de pegar”, por serem mais 

dançantes e simples de conteúdo – afinal, o que há na letra são representações 

consagradas do Raul Seixas já conhecido pelo público há pelo menos 15 anos.  

Assim, ao afirmar que já foi “mosca na sopa”, “maluco beleza” ele retoma letras de 

grande sucesso, mas não como uma referência secundária tal qual ocorre em Gita, e 

sim como uma invocação direta dos sujeitos líricos e seus discursos nas letras 

citadas. É a partir dessa diferença interna no uso das intertextualidades e alusões 

que estabelecemos os mecanismos de autorreferencia e autorrepresentação, 

diferenciados da autobiografia. Destacamos, então, que a autobiografia na lírica 

consiste apenas na inserção das vivencias do autor nos discurso lírico; os fatos e 

acontecimentos experienciado pelo autor empírico são transformados e aparecem 

como lirismo vivencial, mas não como real possibilidade de constituir-se em discurso 

autobiográfico por conta da inextrincável condição de ser uma enunciação de um 

sujeito lírico.   
 Por mais que essa relação entre experiência vicária do autor e lirismo 

vivencial seja problemática, podemos sempre entendê-la, a partir da definição de D. 

Combe (2009), como uma redescrição lírica aberta para a alegorização ou para a 

redução fenomenológica do sujeito empírico. Nesse caso, “o sujeito ‘lírico’ como 

sujeito ‘retórico’, [...], ‘suspenderia’, [...] a referencialidade do sujeito autobiográfico 

para melhor encontrá-la, [...] [em] um sujeito transcendental do psicologismo do 

‘mundo vivido’” (COMBE, 2009, p.125). Assim, o lirismo vivencial admite a fusão da 

                                            
22 SEIXAS, Raul. “Loteria da Babilônia”. In: GITA. Rio de Janeiro: Philips/Phonogram, 1974. 1 disco 
(aprox. 35 min.): 33 rpm, microssulco, estéreo. 
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dupla referência no discurso do sujeito lírico e permite que este também possa se 

autorepresentar – sem que, por isso, esteja sendo autobiográfico no sentido 

atribuído no gênero narrativo. Esse processo híbrido de autorreferência a lirismo 

vivencial pode ser percebido na letra Eu também vou reclamar, composta em 1976, 

para o LP Há dez mil anos atrás. 

 
Eu também vou reclamar23 
 
Mas é que se agora 
Pra fazer sucesso 
Pra vender disco 
De protesto 
Todo mundo tem 
Que reclamar 
 
Eu vou tirar 
Meu pé da estrada 
E vou entrar também 
Nessa jogada 
E vamos ver agora 
Quem é que vai guentar 
 
Porque eu fui o primeiro 
E já passou tanto janeiro 
Mas se todos gostam 
Eu vou voltar 
 
Tô trancado aqui no quarto 
De pijama porque tem 
Visita estranha na sala 
Aí eu pego e passo 
A vista no jornal 
 
Um piloto rouba um "mig" 
Gelo em Marte, diz a Viking 
Mas no entanto 
Não há galinha em meu quintal 
 
Compro móveis estofados 
Me aposento com saúde 
Pela assistência social 
 
Dois problemas se misturam 
A verdade do Universo 

                                            
23 SEIXAS, Raul; COELHO, Paulo. Eu também vou reclamar. In: Há dez mil anos atrás. Rio de 
Janeiro: Philips/Phonogram, 1976. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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A prestação que vai vencer 
 
Entro com a garrafa 
De bebida enrustida 
Porque minha mulher 
Não pode ver 
 
Ligo o rádio 
E ouço um chato 
Que me grita nos ouvidos 
Pare o mundo 
Que eu quero descer 
 
Olhos os livros 
Na minha estante 
Que nada dizem 
De importante 
Servem só prá quem 
Não sabe ler 
 
E a empregada 
Me bate à porta 
Me explicando 
Que tá toda torta 
E que já não sabe 
O que vai dá prá mim comer 
 
Falam em nuvens passageiras 
Mandam ver qualquer besteira 
E eu não tenho nada 
Prá escolher 
 
Apesar dessa voz chata 
E renitente 
Eu não tô aqui 
Prá me queixar 
E nem sou apenas o cantor 
 
Que eu já passei 
Por Elvis Presley 
Imitei Mr. Bob Dylan, you know... 
Eu já cansei de ver 
O Sol se pôr 
 
Agora eu sou apenas 
Um latino-americano 
Que não tem cheiro 
Nem sabor 
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E as perguntas continuam 
Sempre as mesmas 
Quem eu sou? 
Da onde venho? 
E aonde vou, dá? 
 
E todo mundo explica tudo 
Como a luz acende 
Como um avião pode voar 
 
Ao meu lado um dicionário 
Cheio de palavras 
Que eu sei que nunca vou usar 
 
Mas agora eu também resolvi 
Dar uma queixadinha 
Porque eu sou um rapaz 
Latino-americano 
Que também sabe 
Se lamentar 
 
E sendo nuvem passageira 
Não me leva nem à beira 
Disso tudo 
Que eu quero chegar 
-E fim de papo! 

 
 
 Nas três primeiras estrofes podemos perceber uma fala articulada em que as 

rimas são apoiadas por um processo de coesão que ultrapassa a fragmentação da 

parataxe, pois, ainda que separadas em versos curtos, há um encadeamento 

subordinativo próprio da sintaxe que torna a dependência e o encaixe dos versos 

indispensáveis à compreensão do texto. Assim, podemos entender cada uma das 

três primeiras estrofes como períodos compostos que expressam uma ponderação 

do eu lírico acerca do meio musical em que está inserido.  

 Nesse sentido, percebemos a consciência de sua posição no mercado cultural 

através da forma com que o eu lírico representa seu papel de metamorfose 

ambulante, contradizendo-se e mudando de opinião ao longo da letra. Se, para fazer 

sucesso e vender discos de protesto, todos têm que reclamar, ele, que foi o 

“primeiro” há tantos “janeiro”, vai tirar o pé da estrada para entrar também nessa 

jogada. Ou seja, embora tenha construído sua carreira fazendo protestos, ao 

perceber que isso se tornara só estratégia mercadológica para vender discos, 

resolve criticar essa conduta dos artistas que protestam sobre “tudo” nas músicas, 
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mas não “vivem” como sujeitos contrários com o sistema. Essa questão é 

recorrentemente abordada pelo autor em várias letras, e entrevistas nas quais afirma 

que o sujeito: 
 
já não sabe mais quem é quem. Tá aquela coisa de cabeludo, tá todo 
mundo estereotipado. Por isso é que eu faço questão de dizer que eu 
não sou da turma pop, que eu não tô comendo alpiste pop. Eu sei lá, 
eu acho que tá todo mundo de cabeça baixa, tá todo mundo 
Schopenhauer, todo mundo num pessimismo incrível. [...] Eu sou um 
cara muito otimista nesse ponto. Sei lá, eu não sei se é a minha 
correspondência com o Planeta, vejo a coisa em termos globais. E tá 
realmente acontecendo uma coisa fantástica, que é essa certeza e 
conscientização de que você deve ser um rato, transar de rato pra 
entrar no buraco do rato, vestir gravata e paletó para ser amigo do 
rato. E depois as coisas acontecem. Não ficar de fora fazendo 
bobagem, de calça Levis com tachinha. Esse tipo de protesto eu 
acho a coisa mais imbecil do mundo, já não se usa mais. Eles tão 
pensando como John Lennon disse, “they think they’re so classless 
and free”. Mas não são coisa nenhuma rapaz, tá todo mundo 
comendo alpiste, tá todo mundo dentro de uma engrenagem sem 
controle (SEIXAS, apud PASSOS, 2003, p. 95). 
 

 Mas, suas críticas como autor que, nas opiniões de Souza (2011) e Santos 

(2009), encarna a personagem Raul Seixas em entrevistas e depoimentos para 

reforçar o potencial simbólico do sujeito lírico manifestado nas letras, usam discursos 

semelhantes aos das letras “Conversa pra boi dormir” e “Teddy Boy, rock e 

brilhantina”. Na primeira, o eu lírico diz: “[...] não tenho saco para ouvir artista/ 

comendo alpiste na mesma estação/ cantando regra com o rei na barriga/ e só de 

preguiça não muda a estação24”. A crítica é direta ao comportamento de quem se 

acomoda e não promove a mudança. Na segunda, também reage contra os 

comportamentos dos artistas explicitamente: 
 
Eu quero avacalhar com a turma toda de esquina 
... 
Eu vivo de olho vivo na vitrine da moda 
Vendo robô padronizado é soda 
Com coca-cola e bugigangas que é pop 
Hey bicho! Onde é que vai com essa flor no cabelo? 
Com esse sorriso de paz e desespero? 
Olhe pro lado e você vai entender 
... 
Agora todo imbecil passa por gênio poeta 
Em cada esquina um pseudo-profeta 
... 

                                            
24 SEIXAS, Raul. Conversa pra boi dormir. In: Abre-te Sésamo. Rio de Janeiro: CBS, 1980. 1 disco 
(aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Não quero mudar o mundo com esse papo furado 
Só acredito em quem pulou o cercado25 

 
 Observamos nesses trechos da letra, composta em 1972, uma crítica ao 

pessoal da Jovem Guarda, aos tropicalistas e a todos aqueles que, em face da 

repressão do regime e da tentação do mercado cultural que a indústria fonográfica 

oferecia, se disfarçaram de hippies e roqueiros moderninhos, para vender discos. 

Claro que isso é paradoxal, pois Raul Seixas também cantou sobre muitas coisas 

“da moda” e fez inúmeros discursos polêmicos que serviam unicamente para chamar 

a atenção; contudo, há um diferencial em suas composições, que consiste na 

representação de um sujeito lírico que não abandona o pressuposto de ser uma 

metamorfose ambulante; contraditoriamente, se guia pela dúvida em lugar da 

aceitação de quaisquer verdades, sejam elas oriundas da tradição, do mercado 

capitalista, da ciência, das religiões ou da cultura pop. 

 Dessa forma, a fim de satirizar as queixas vazias e passageiras das músicas 

preocupadas em seguir “a linha evolutiva da música popular brasileira26”, apresenta 

na letra “Eu também vou reclamar”, uma série de versos, possivelmente extraídos 

dos jornais, e demonstra que qualquer assunto se encaixa com o rock, 

especialmente quando os indivíduos estão coagidos a não tocar os mais agudos 

problemas do país. Nessa reclusão do indivíduo “trancado aqui no quarto porque 

tem visita estranha na sala”, ainda é possível passear a vista no jornal a fim de 

preencher-se do mundo, aludindo não só a letra de Alegria. Alegria27, de Caetano 

Veloso, mas também o Ulisses28, de James Joyce; mas esse preenchimento realiza-

se com uma leitura fragmentada, subjetiva e dispersa que nem por isso deixa de ser 

insinuadora de sentidos críticos para com os sistemas políticos e econômicos que 

governavam o mundo. Semelhante ao que os autores das obras acima fizeram, 

explora as notícias como fonte a partir da qual o discurso do eu lírico reflete sobre a 

prática da composição de músicas e a carreira de cantor. Para isso, o sujeito lírico 

na letra de Raul redescreve (ou reescreve, por se tratar de gêneros e tipos textuais 

                                            
25 SEIXAS, Raul. Teddy Boy, Rock e brilhantina. In: Let Me Sing My Rock and Roll. Rio de Janeiro: 
Raul Rock Club, 1985. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
26 SEIXAS, Raul. As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor. In: Gita. Rio de Janeiro: 
Philips/Phonogram, 1974. 1 disco (aprox. 35 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
27 VELOSO, Caetano. Alegria, Alegria. In: LETRA LP ANO 
28 JOYCE, J. UISSES. Tradução de Bernardina da Silveira Pinheiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. 
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distintos) liricamente uma série de acontecimentos tomados como importantes na 

época:  

• “Um piloto rouba um ‘mig’”, por exemplo, se refere ao caso do jovem piloto 

soviético, o tenente Viktor Ivanovich Belenko, que desertou com seu MiG-25 

em 6 de setembro de 1976; Após pousar no Japão, entregou aos americanos, 

em troca do asilo político, os segredos desse avião que era o mais veloz do 

mundo na época;  

• “Gelo em Marte, diz a Viking”, se refere às especulações acerca da existência 

de gelo no planeta Marte, a partir das imagens de sondas espaciais 

americanas; mas também pode ser só uma alusão ao esfriamento da guerra, 

tornada guerra-fria, através da associação simbólica entre gelo (frio) e Marte 

(deus da guerra);  

• “Mas no entanto/ Não há galinha em meu quintal”, pode ser facilmente 

entendida como referência à crise financeira no Brasil, especialmente por 

essa expressão ser acompanhada de um gesto de mão que indica dinheiro, 

realizado pelo cantor nos shows e no vídeo-clipe da música; 

  Depois de relatar as notícias acima como se nada tivessem de significativo 

para o seu cotidiano, o eu lírico se volta para preocupações com o bem-estar e com 

o futuro. Nesse ponto, a autorrepresentação se abre para o coletivo e para o 

universal, pois querer comprar móveis e estofados, ou aposentar-se com saúde, é o 

desejo do cidadão comum. Na sua fala, a expressão desse desejo adquire um tom 

de ironia para com a vida dos artistas e dos homens que se rendem ao sistema e 

deixam de questionar ou de agir para mudar as coisas. Seus versos satirizam a 

situação dos sujeitos, ou seja, indagam se o fato de o homem se ver dividido entre 

“a verdade do universo e a prestação que vai vencer” não o impede de se dedicar 

com profundidade aos problemas mais ontológicos da humanidade. Então, podemos 

entender que o sujeito que pensa nos reais problemas do país e do homem age 

como o marido que esconde a garrafa de esposa, pensando enganá-la; uma 

inconsequência, pois os sintomas/consequências do pensamento crítico e da 

bebedeira o denunciam às autoridades (do país e do lar). Frente toda a angústia da 
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vida que cobra uma atitude, uma resposta ativa do sujeito, só dá para achar chato o 

Sílvio Brito que berra no rádio: “pare o mundo que eu quero descer29”.  

 Nas estrofes seguintes, percebemos referências à censura exercida pelo 

regime militar, e também uma crítica à falta de cultura da nova classe média, quando 

fala dos “livros na estante que nada dizem de importante [e] servem só pra quem 

não sabe ler”. Esses versos, seguindo o estilo de abordagem metafórica e alegórica 

do sujeito de enunciação lírico, podem fazer uma alusão ao consumo exclusivo de 

livros (como hiperônimo de cultura) não ofensivos aos interesses do regime militar. 

Nesse caso, quando a empregada bate à porta, explicando que “tá toda torta” por 

não saber mais o que lhe dar “pra comer”, pode estar se referindo aos agentes da 

censura que já se viam sem opções a oferecer, ante a necessidade de proibir os 

mais diversos livros. Entendemos, assim, que a informação naquele período era um 

alimento em falta, por isso todos “falam em nuvens passageiras” e “mandam ver 

qualquer besteira”, afinal não tinham nada pra escolher – faltava-lhes, portanto, a 

liberdade para se expressar e assim exercer uma existência autêntica. 

 Após essa abordagem fragmentada e alegórica sobre o contexto da época, o 

eu lírico retorna à autorrepresentação, pois sobre isso não poderiam lhe censurar, 

nem faltariam informações; além disso, ao retomar velhos discursos sob novos 

contextos de enunciação, ele ainda pode inserir nuances de significado aos 

discursos e imagens de si mesmo, já cristalizadas e difundidas no imaginário 

popular. Então, contrariando o que se propôs no inicio da letra, o eu lírico afirma 

que, apesar da voz chata e renitente que tem, ele não está ali para se queixar e nem 

é “apenas o cantor”. Segue, afirmando já ter passado (ultrapassado? se passado? 

Parodiado? Representado? - como fez no festival de 1972) por Elvis Presley, imitado 

Bob Dylan (como fez em “Ouro de Tolo”), e ter cansado de “ver o sol se por”. Nesta 

última expressão, encontramos uma imagem dinâmica do eu que, por ser mais 

subjetiva, pode indicar tanto a expectativa do sujeito com o final da era de aquário, 

como as expectativas de fim dos sistemas que oprimiam as liberdades individuais. 

De qualquer forma, satiriza a condição de sua posição de sujeito frente aos 

discursos do mundo, dizendo ser “apenas um latino-americano que não tem cheiro 

                                            
29 BRITO, Silvio. Pare o Mundo que eu quero descer, In: Pare o mundo que eu quero descer. Rio 
de Janeiro: CHANTECLER DISCOS, 1976 
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nem sabor”; uma metaforização da expressão que, no Brasil, designa aquele que 

não tem valor e respeito como alguém que “não fede, nem cheira”. 

 Entretanto, nas últimas estrofes, o eu lírico afirma que, a despeito de sua 

insignificância, “as perguntas continuam sempre as mesmas”: “quem eu sou?” “Da 

onde venho?” “E aonde vou dar?” Parece angustiá-lo o fato de ser interpelado, quer 

seja em nível pessoal ou numa relação como o outro - invocando a alteridade na 

constituição do eu; ou, ainda, como alusão aos interrogatórios do DOI-CODI30 - uma 

vivência do autor empírico e um “fato social” experienciado por significativa parcela 

da população. Todavia, a crítica do eu lírico às perguntas sem resposta parece ser 

mais ampla, voltada para o sistema social/cultural da modernidade e seus sistemas 

peritos que asseguram nossa ignorância dos processos que sustentam e mantêm a 

vida no planeta de forma interdependente e integrada. Essa leitura se reforça se 

notarmos que nos versos seguintes ele ironiza o fato de não conhecermos com 

propriedade a maioria das coisas que estão ao nosso redor, ao afirmar que “todo 

mundo explica tudo/ como a luz acende e como um avião pode voar”.  

 Nessa perspectiva, podemos entender que a tão afamada proximidade dos 

povos e a universalização do acesso ao conhecimento na modernidade são 

problemáticos e não asseguram que todos de fato conheçam os bastidores e as 

disputas de poder. O sujeito lírico sugere ter consciência disso e exemplifica com o 

fato inexorável de que o dicionário está cheio de palavras que ele nunca irá usar; ou 

seja, independente de isso acontecer pela carência de oportunidades de atuar em 

todas as formações discursivas disponíveis nas sociedades modernas, ou por 

impedimento de enunciar discursos e vocábulos censurados, imputado por outrem, 

ele nunca usará todo aquele conhecimento disponível ao seu lado.  

 Enfim, o sujeito lírico aspira à autorrepresentação como estratégia para 

superar as limitações causadas pela falta de acesso seguro aos conhecimentos e 

informações. Para isso ele fala de si mesmo e se apresenta a um interlocutor que 

remete aos sistemas econômicos e políticos, também alvos de seu discurso na letra 

Rockixe. Nessa letra, composta em 1972 para o LP Krig-há Bandolo, 

autorrepresentação e autorreferência se misturam, pois o eu lírico alegórico e mítico, 
                                            
30  Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-
CODI) foi um órgão subordinado ao Exército, de inteligência e repressão do governo 
brasileiro durante o regime inaugurado com o golpe militar de 31 de março de 1964; a ditadura militar, 
também chamada de “Anos de chumbo". 
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dirige seus enunciados a interlocutores não referidos objetivamente. Mesmo que o 

interlocutor se materialize num “você”, há uma indeterminação porquanto esse você 

tanto pode ser local e/ou universal, político e/ou econômico, individual (personificado 

em alguma autoridade) e/ou coletivo (governo/sociedade) – um outrem que se 

coloca no caminho do sujeito rumo ao que deseja.  

 
Rockixe31 
 
Vê se me entende, olha o meu sapato novo 
Minha calça colorida o meu novo way of life 
Eu tô tão lindo porém bem mais perigoso 
Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo 
 
O que eu quero, eu vou conseguir 
O que eu quero, eu vou conseguir 
Pois quando eu quero todos querem 
Quando eu quero todo mundo pede mais 
E pede bis 
 
Eu tinha medo do seu medo 
do que eu faço 
Medo de cair no laço 
que você preparou 
Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo 
numa cama que eu não gosto só porque você mandou... 
 
Você é forte, mas eu sou muito mais lindo 
O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné 
Não tenho pressa, tenho muita paciência 
Na esquina da falência 
que eu te pego pelo pé 
 
Olha o meu charme, minha túnica, meu terno 
Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar 
Eu vim de longe, vim d´uma metamorfose 
Numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar 
 
Você é forte, faz o que deseja e quer 
Mas se assusta com o que eu faço, isso eu já posso ver 
E foi com isso justamente que eu vi 
Maravilhoso, eu aprendi que eu sou mais forte que você 
 
O que eu quero, eu vou conseguir 
O que eu quero, eu vou conseguir 

                                            
31 SEIXAS, Raul; COELHO, Paulo. Rockixe In: Krig-há, Bandolo! Rio de janeiro: Philips/Phonogram, 
1973. 1 disco (aprox. 38 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Pois quando eu quero todos querem 
Quando eu quero todo mundo pede mais 
E pede bis, e pede mais... 

 
 Considerando que esta letra foi composta ainda no início da carreira, a 

autorrepresentação aqui é uma estratégia de reafirmação dos discursos líricos já 

divulgados nos Festivais, em LP Compacto e nas letras do próprio álbum Krig-há 
Bandolo. Por ser a última letra do disco, o discurso do eu lírico pode explorar 

referências e intertextos com as demais letras e conseguir, assim, potencializar o 

simbolismo do eu presente nos enunciados das primeiras músicas. Além disso, 

diante do sucesso obtido no Festival de 1972 e no lançamento do compacto com a 

música “Ouro de tolo”, o sujeito lírico carrega em seu discurso inúmeras intenções 

autorais de crítica às gravadoras e o mercado musical do Rio que lhe fechara as 

portas anos antes.  É com base nos discursos líricos e nos depoimentos do autor 

acerca de sua “representação” como Raul Seixas que compreendemos essa 

intenção autoral nos versos: “Vê se me entende, olha o meu sapato novo/ Minha 

calça colorida o meu novo way of life/ Eu tô tão lindo porém bem mais perigoso/ 

Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo”. Nesse caso, seu novo “estilo de 

vida”, organizado para atrair a atenção e mexer com o público acostumado ao rock 

mais dançante e romântico da Jovem Guarda, assegura um espaço no cenário 

musical graças às suas estratégias e ao sucesso de suas composições que agora o 

fazem mais perigoso do que o anônimo roqueiro baiano que desembarcou no Rio 

sonhando ser um “novo Elvis”. 

 Tendo em vista que o título do LP remete ao grito do Tarzan nos quadrinhos e 

significa: “Cuidado, aí vem o inimigo!”, podemos depreender que a afirmação de que 

está lindo e mais perigoso é um aviso de que sua disposição é contrária à do seu 

interlocutor. “Começar tudo de novo” o ensinou a não temer a derrota, por isso não 

há mais razão para temer o medo que o outro tem do que ele faz, nem ter “medo de 

cair no laço” para ele preparado. Se antes tinha medo de ter que ir “dormir mais 

cedo/ numa cama que eu não gosto só porque você mandou” (comumente 

interpretado como morrer), agora, o que o eu lírico quer, ele afirma, 

categoricamente, que vai conseguir. Essas intenções autorais inferidas no discurso 

do eu lírico se insinuam a partir de entrevistas que problematizavam e ampliavam as 

dúvidas acerca do que significa os versos “O que eu quero, eu vou conseguir”, poi 

afirmava: “Faço planos astronômicos. Investir muito para poder muito; cada vez que 
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eu subo no palco, saber que está caindo uma estrutura, um edifício na Vieira Souto, 

um general está morrendo” (SEIXAS, 2005, p. 75). 

 Confrontando os depoimentos do autor com os enunciados líricos, fica mais 

que evidente que o discurso do eu lírico se dirige ao meio artístico dominado pela 

indústria fonográfica e, também, ao regime ditatorial que cerceava as liberdades 

individuais desde o AI532, de 1968. Entretanto, essa não foi uma luta fácil, pois 

depois do lançamento desse primeiro LP, Raul foi “convidado” a se retirar do país, 

mesmo sem qualquer acusação formal acerca de participação em atos 

conspiratórios. Para a carreira, as consequências de sua postura “rebelde” e seus 

discursos foram várias demissões de gravadoras e períodos de desemprego até ser 

recontratado por outras a cada nova produção de sucesso. As acusações recebidas 

dos militares, contudo, não o atingiam, pois estas só se baseavam no que dizia um 

sujeito lírico sobre a Sociedade Alternativa, o Novo Aeon, e a liberdade do homem, 

quer isso ocorresse em suas letras ou nas entrevistas. Já as gravadoras, mesmo 

que retaliassem com demissões e multas, não podiam impedi-lo de praticar o que 

aprendeu com o “jogo dos ratos” enquanto atuava nos bastidores da indústria 

fonográfica: “Aprendi a fazer música fácil, comercial, intuitiva e bonitinha, que leva 

direitinho o que a gente quer dizer...”  

 Dessa forma, como o que o eu lírico quer dizer é sempre sinuoso, metafórico 

e fragmentado, existem inúmeras possibilidades de interpretação disponíveis. 

Quando afirma que o “você” é forte, mas o “eu” é muito mais lindo, desloca os 

valores de seus locais habituais e amplia o poder do eu, apoiando-se no valor 

estético que é bem mais subjetivo e indeterminado do que a força, quantificável por 

diferentes modelos de análise.  Além disso, a força diferenciada do indivíduo está 

também na capacidade de esperar com paciência a hora de brilhar com seu “cinto 

cintilante”, “bota” e “boné”, pois mais cedo ou mais tarde o sistema entra na “esquina 

da falência”, onde é “pego pelo pé”. As rimas fáceis e os versos aparentemente 

desconexos ganham uma agudeza quando interpretados à luz do contexto histórico 
                                            
32 O Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, marcou o início do período mais duro da 
ditadura militar (1964-1985). Editado pelo então presidente Arthur da Costa e Silva, ele deu ao regime 
uma série de poderes para reprimir seus opositores: fechar o Congresso Nacional e outros 
legislativos (medida regulamentada pelo Ato Complementar nº 38), cassar mandatos eletivos, 
suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer cidadão, intervir em Estados e municípios, 
decretar confisco de bens por enriquecimento ilícito e suspender o direito de habeas corpus para 
crimes políticos. 
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em que foram divulgados, bem como em face das leituras e interpretações que se 

desprendem da intenção autoral e se concentram apenas no confronto entre 

enunciação e contexto, como é o caso da leitura de Barcelos (2009), para quem, nos 

versos  
 
o cantor faz referência ao “Milagre Econômico” do governo Médici, 
pois como já dito, foi um milagre ilusório em que o Brasil fracassava, 
entrava em crise pelo aumento da dívida externa que crescia bem 
mais de três vezes, conforme podemos notar a partir da expressão 
“esquina da falência” (BARCELOS, 2009, p 40) 
 

 A invocação de imagens belas como o “charme” da sua “túnica” ou seu 

“terno”, e assustadoras, como “anjo do inferno que chegou pra lhe buscar”; reforçam 

o espectro contraditório do ser que tem sua (não) origem/essência marcada pela 

metamorfose (ambulante). O satanismo que fora atribuído ao autor por causa dos 

discursos líricos não o incomodava; pelo contrário, fazia questão de emitir opiniões 

que divergiam do senso comum maniqueísta como forma de problematizar ainda 

mais a enunciação lírica: “Até que o Diabo é uma figura simpática, porque eu acho 

que o Diabo e Deus, hoje em dia, estão no céu tomando cálices e cálices de vinho e 

curtindo a cara do Bem e do Mal da gente, morrendo de rir da babaquice da gente, 

sabe?” (SEIXAS, apud PASSOS, 2003, p. 113). Colocando-se além do bem e do 

mal que em entrevistas e músicas, eu lírico se sente forte a ponto de se por em pé 

de igualdade com seu interlocutor (os sistemas); aquele que faz tudo o que deseja e 

quer, mas que também se assusta com o que o eu lírico é capaz de fazer. É desse 

confronto que o indivíduo, mesmo só e oprimido, descobre com os grandes erros de 

“Moleque maravilhoso33”, que é mais forte que seu interlocutor. 
 Percebemos, então, que nessas letras a autorrepresentação e a 

autorreferência são mecanismos mais do que necessários para a sustentação do eu 

lírico no duelo com forças que o superam e dominam os meios de comunicação e 

informação. Ao se fazer tema e objeto dos discursos líricos, o eu ganha potencial 

simbólico e mantém acesa no imaginário popular a imagem de sujeito controverso, 

questionador, libertário, individualista, egocêntrico e aberto às transformações 

decorrentes daquilo que pode aprender. Como analisou V. Santos, “‘Se o sucesso é 

a tua prova’, como diz Crowley, citado por Raul, as aventuras de Raul Seixas na 

                                            
33 SEIXAS, Raul. Moleque maravilhoso. In: Gita. Rio de Janeiro: Philips/Phonogram, 1974. 1 disco 
(aprox. 35 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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‘nova era’ pós-moderna consistiram em um contraditório embate contra o Monstro 

SIST” (SANTOS, 2009, p.91); um embate sem vitória, mas com desdobramentos 

que sempre colocarão o sujeito lírico de suas letras no centro das atenções, como 

exemplo de um indivíduo em busca de uma identidade possível numa época em que 

todas as certezas já se haviam esgotado. 

 

 

3.4. Ser e não ser pós-moderno 
 
 

Você tem de ter primeiro a consciência do 
eu para poder respeitar terceiros e então 
fazer o que você quer, que é tudo da lei, sua 
lei.  

Raul Seixas 
 

 
 Ao se expressar discursivamente como “metamorfose ambulante”, o eu lírico 

prova que é possível conseguir o que se quer se “o que você quer é o que pensa e 

faz34”; assim, seu discurso contraditório e fragmentado, oscilando entre a 

autorrepresentação e a alegoria, desenvolve-se em músicas que abordam desde a 

consciência histórica do homem (Eu nasci há dez mil anos atrás35) até músicas que 

podem ser comparadas a hinos religiosos (Ave Maria da Rua36). Em seu vasto 

repertório, o autor produziu músicas que falavam do amor e da família, do 

casamento e da necessária coragem para a separação, cantigas de ninar37 realistas 

e as famosas músicas de protesto e elevação do indivíduo. Em todas elas, o eu lírico 

metamorfoseava-se e se preservava, construía-se e desconstruía-se na tentativa de 

expressar a condição do sujeito moderno que se vê descentrado em meio à crise 

dos discursos e valores da modernidade – modernidade esta que já apresentava 

contornos pós-modernos em muitos países e que ensaiava os primeiro passos 

dessa transição no Brasil. Nesse embate entre as forças da mudança e as forças de 

manutenção da sociedade moderna (industrial) ainda recente no Brasil, o caráter 
                                            
34 SEIXAS, Raul. “Por quem os sinos dobram”. In: Por quem os sinos dobram. Rio de Janeiro: WEA, 
1979. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
35 SEIXAS, Raul; COELHO, Paulo. “Eu nasci há dez mil anos atrás. In: Há dez mil anos atrás. . Rio 
de Janeiro: Philips/Phonogram, 1976. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo.  
36 SEIXAS, Raul. “Ave Maria da Rua”. In: Há dez mil anos atrás. Rio de Janeiro: Philips/Phonogram, 
1976. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
37 SEIXAS. Raul. “Cantiga de ninar”. In: Há dez mil anos atrás. Rio de Janeiro: Philips/Phonogram, 
1976. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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fronteiriço de sua produção pode ser a chave para compreender os paradoxos e as 

alternâncias entre adoração e execração de sua imagem na mídia, bem como 

entender a metamorfose ambulante como alegoria da identificação do sujeito pós-

moderno: marcada pela fusão entre representação e performance (discursiva).  

 O autor estava ciente da dose de representação em cada identidade e como 

esta representação está sempre ligada ao contexto em que o indivíduo interage e 

com o qual ele interage. Não bastasse sua afirmação “eu sou um ator”, na letra da 

música Metamorfose ambulante, em inúmeras entrevistas em que “encarnou” como 

personagem o sujeito lírico de suas letras é possível entender a representação como 

traço marcante do sujeito: 
 
Essa reportagem é completamente inconseqüente. Eu acho que nós 
três podíamos criar alguma juntos para substituir as perguntas e 
respostas. Não existem perguntas e respostas. Eu estou aqui 
representando o papel de Raul Seixas, artista da Philips, e vocês 
representando o papel de jornalistas. Será que não é possível sair 
desse esquema? [...] As pessoas acham que eu sou um guru e eu 
tenho de assumir isso tudo. Para os que pensam que sou um guru, 
tenho uma mensagem: O Novo (com “N” maiúsculo) está diante de 
nós. Mas só vai enxergar o Novo quem tiver olho novo (SEIXAS, 
apud PASSOS, 2003, p. 107). 

 
 Entretanto, se o autor reforçava as leituras simbólicas de seus discursos 

líricos para fortalecer a imagem de cantor e mensageiro de “uma nova idade38” que 

seria o Novo Aeon; a dispersão de temas e projetos divulgados e abandonados por 

questões pessoais, profissionais ou familiares era constantemente redescrita 

liricamente a fim de demonstrar que, sendo o homem o exercício que faz, ser uma 

metamorfose ambulante implicava em também negar seus próprios discursos e 

duvidar de qualquer certeza ou verdade. Nesse sentido, as letras abaixo vêm coroar 

o lirismo e a fragmentação tanto do discurso quanto da enunciação do sujeito lírico. 

“Todo mundo explica” e “Ta na hora” são letras em que não é possível perceber uma 

autorreferência direta ao cantor (personagem Raul Seixas) ou ao autor empírico, 

pois o sujeito lírico se desprende um pouco da contextualização e coloca sua 

enunciação ante um quadro contextual universal e atemporal. Compostas para o LP: 

Mata virgem, de 1978, essa letras não trazem conotações políticas como as que 

                                            
38 SEIXAS, Raul. Sociedade Alternativa. In: Gita. Rio de Janeiro: Philips/Phonogram, 1974. 1 disco 
(aprox. 35 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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encontramos, por exemplo, em “Conserve seu medo39”, pois se voltam mais para o 

indivíduo em busca de compreensão de si e do mundo em transição para o que hoje 

se denomina pós-modernidade ou sociedades da informação.  

 
 
Todo mundo explica40  
       
Não me pergunte por que 
Quem-Como-Onde-Qual-Quando-O Que? 
Deus, Buda, O tudo, O nada, O ocaso, 
Como o cosmonauta busca o nada, o nado, o nada 
Seja lá o que for, já é 
 
Não me obrigue a comer 
O seu escreveu não leu 
Papai nos deu a cabeça 
De Dr. Don Sigismundo 
Porque sem querer cantou de galo que 
Cada cabeça era um mundo Gismundo 
Antes de ler o livro que o guru lhe deu 
Você tem que escrever o seu 
 
Chega um ponto que eu sinto 
Que eu pressinto 
Lá dentro, não do corpo, mas lá dentro-fora 
No coração, no sol, no meu peito eu sinto 
Na estrela, na testa, eu farejo em todo o universo 
 
Que eu to vivo 
Que eu to vivo 
Que eu to vivo, vivo, vivo como uma rocha 
E eu não pergunto 
Porque já sei que a vida não é uma resposta 
E se eu aconteço aqui se deve ao fato de eu 
simplesmente ser 
Se deve ao fato de eu simplesmente 
 
Mas todo mundo explica 
Explica Freud, o padre explica 
Krishnamurti tá vendendo a explicação na livraria, 
que lhe faz a prestação 
Que tem Platão que explica, 
Que explica tudo tão bem, vai lá que 
 

                                            
39 SEIXAS, Raul. “Conserve seu medo”. In: Mata Virgem. Rio de Janeiro: Warner Bros, 1978. 1 disco 
(aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
40 SEIXAS, Raul. “Todo mundo explica”. In: Mata Virgem. Rio de Janeiro: Warner Bros, 1978. 1 disco 
(aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Que todo mundo, todo mundo explica 
O protestante, o auto-falante, o zen-budismo, 
O Brahma e o Skol  
Capitalismo oculta um cofre de fá, fá, fé, finalismo 
Hare Krishna dando a dica 
Enquanto aquele papagaio curupaca implica 
E com o carimbo positivo da ciência 
Que aprova e classifica 
 
O que é que a ciência tem? 
Tem lápis de calcular 
Que é mais que a ciência tem? 
Borracha pra depois apagar 
Você já foi ao espelho, nego? 
Não? 
Então vá! 

 
 O título “Todo mundo explica”, que também é um dos versos repetidos à 

moda de refrão – pois não condiz um refrão tradicional do gênero canção – remete-

nos a uma letra anterior do autor. Entretanto, esse intertexto apresenta-se como 

vínculo autorreferencial com o sujeito de enunciação lírico da letra anterior e não 

com o autor. A retomada desse enunciado é uma intertextualidade marcada com a 

letra “Eu também vou reclamar”, em que o eu lírico ironiza a crença dos indivíduos 

no aparente conhecimento dos sistemas e estruturas da modernidade: “Todo mundo 

explica tudo/ Como a luz acende/ Como um avião pode voar”. Essa retomada nos 

faz entender que se trata de um desdobramento de uma ideia anterior do eu lírico 

que será desenvolvida com maiores detalhes por consistir em título desta canção. 

Temos, assim, um discurso dentro do discurso que oferece ao leitor/ouvinte uma 

dupla recepção do discurso: enunciação autônoma independente, ou enunciação 

vinculada a um conhecimento prévio que o leitor/ouvinte pode ou não ter.  

 Entretanto, a estrofe inicial já começa com uma negação de qualquer 

explicação requerida pelo interlocutor: “Não me pergunte por que 

Quem-Como-Onde-Qual-Quando-O Que?”. O eu lírico, diferente da disposição em 

responder presente na letra Gita, se abstêm de responder, porque busca o nada; 

uma negação das respostas sobre “Deus, Buda, O tudo, O nada, O ocaso” que é 

explicado por todo mundo. Observando os pronomes interrogativos usados, 

podemos perceber que são os mesmo que caracterizam os gêneros narrativos, o 

que nos faz pensar se isso não estaria ligado à descrença do homem com aquilo 

que Lyotard (2000) chama de metanarrativas. Além disso, outro fator que reforça a 
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negação das narrativas do passado como fonte de significação e conhecimento 

advém da expressão carioca que fecha o último verso dessa estrofe: “seja lá o que 

for, já é!”; esse “já é” instaura um destaque para o momento da enunciação e 

ressalta a ligação do sujeito com o presente que se alarga indefinidamente – 

englobando e desprendido do passado e do futuro. 

  Negar as narrativas que tradicionalmente serviram como modelo de 

adequação espaço/tempo do sujeito é também uma forma de afirmar uma 

disposição contrária ao sentido de identidade, pois o cosmonauta referido como 

buscador do nada, não está a buscar “nada”, mas em busca de algo que é 

representado como nada pelo fato de ainda não ser conhecido. Assim, o eu lírico 

não renega a busca, pelo contrário, a afirma; o que há de diverso em seu discurso é 

que busca aquilo que ainda não se conhece, o que não representa nada para o 

outro. Nesse caso, o outro é representado como coletivo e universal, mas também 

como um opressor da vontade e da realização individual. Quando diz: “Não me 

obrigue a comer/ O seu escreveu não leu”, alude à tradicional expressão de mando 

e controle: “escreveu, não leu, o pau comeu41” para se referir às autoridades 

militares, políticas, sociais, tradicionais, científicas e “mercadológicas” que obrigam o 

indivíduo a ajustar-se às formações discursivas e ideológicas que definem o certo e 

o errado, o que se pode e o que não se pode conhecer. 

 Nos versos seguintes, a referência à autoridade de forma subjetiva e 

generalizada ressurge metaforizada na expressão do “pai” que “nos deu a cabeça do 

Dr. Don Sigismundo”. Essa autoridade persegue aquele que afirma a individualidade 

na expressão “cada cabeça é um mundo” como forma de ressaltar a complexidade e 

a diferença como traço marcante do sujeito. Há, ainda, uma versão desse verso 

numa gravação ao vivo - supostamente censurada pela ditadura militar – que mostra 

mais nitidamente a pressão exterior e a violência contra o sujeito que se dispõe a 

pensar individualmente e dizer o que pensa: “O pau comeu na cabeça do cantor 

José Raimundo porque sem querer falou no rádio que, cada cabeça é um mundo, 

Raimundo!42”  Assim, a alusão ao Sigismundo na letra oficial lembra Sigmund Freud 

e dá mais abstração e neutralidade à frase, pois a coloca como enunciado de um 

                                            
41 “Quando não se obedece às regras, sofre-se as consequências”. Dicionário de Expressões, 
disponível em: http://www.dicionariodeexpressoes.com.br/index.do. Aceso em: 05 maio 2013. 
42 Não encontramos referência da existência real desse cantor José Raimundo, mas a letra original e 
supostamente censurada encontra-se disponível em: http://cancropolis.blogspot.com.br/2013/03/todo-
mundo-explica.html; 
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sujeito-de-enunciação teórico43, mas comparada à enunciação cantada ao vivo 

percebe-se a repressão ao discurso provocante de um sujeito comum, tal qual o 

Raimundo do “Poema de Sete Faces”, de Carlos Drummond de Andrade44, que 

busca uma solução para sua inadequação.  

 O indivíduo, entre aquiescer à escrita da autoridade “pai” e ser violentado por 

pensar livremente, precisa estar consciente de quem é antes de enveredar por 

explicações acerca de quem seja; interpretações essas, que são provenientes 

exclusivamente do outro e de discursos de experts45 que nos asseguravam a crença 

nos sistemas e nas estruturas da vida contemporânea. Se, “antes de ler o livro que o 

guru lhe deu/ você tem que escrever o seu”, você, eu, ele, todos precisam buscar o 

conhecimento de si e saber que não há verdades absolutas. Essa percepção da 

individualidade marcada pela diferença e pela dúvida é corroborada nas entrevistas 

em que o autor empírico trata, por exemplo, de sua relação com a doutrina do mago 

Aleister Crowley, ao lançar o LP Novo Aeon: 
 

Este álbum é todo em cima do Livro da Lei, que Aleister Crowley 
recebeu, ditado por um ser do Novo Aeon. Mas não é... apostólico. 
São simplesmente coisas que eu descobri e digo, porque tenho 
esses meios de dizer, porque meu trabalho é dizer, sacar, dizer. Sou 
o cientista que faz a granada que o soldado lança para explodir tudo. 
Não levei Aleister Crowley totalmente a sério, não. Aliás, eu acho que 
é isso que ele queria. Tirei coisas dele para mim, aproveitei (SEIXAS, 
apud PASSOS, 2003, p. 50). 
 

 Ou quando falava de si mesmo e de sua busca por conhecimento em 

diferentes fontes e dentro de si mesmo, nos versos da música “As aventuras de Raul 

seixas na cidade de Thor”: “Eu já passei por todas as religiões/ Filosofias, políticas e 

lutas/ Aos 11 anos de idade eu já desconfiava/ Da verdade absoluta”. Essa 

                                            
43 Cf.: HAMBURGER, Kate. A Lógica da Criação Literária. São Paulo: Perspectiva, 1975, p. 24. 
44 “...Mundo mundo vasto mundo/ se eu me chamasse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma 
solução...” In: ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 35. ed. Rio de Janeiro: Record,  
1996. 
45 Os Sistemas peritos surgem como resultado das revoluções no conhecimento de base “científica” e 
“universal” e não são dependentes de um contexto, podendo estabelecer relações sociais através de 
grandes períodos de tempo e espaço. Igualmente, esses sistemas especialistas criam seus grupos de 
experts voltados para o aumento entre o profissionalismo dos praticantes e dos seus grupos de 
clientes. As sociedades modernas passaram a confiar nestes Sistemas Peritos. Mas, segundo 
Giddens, a “confiança” é a chave do relacionamento entre o indivíduo e esses sistemas peritos. 
Giddens sugere essa confiança é como o “cimento” responsável por manter as sociedades modernas 
juntas. Onde confiança é, o que pessoas podem questionar, aquilo que Giddens chama de 
“insegurança ontológica”, daí que, literariamente, indivíduos e grupos sociais, irão sentir insegurança 
no que refere à sua realidade social. Cf.: GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade; 
tradução, Raul Filker. São Paulo: Ed UNESP, 1991 
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disposição contrária à aceitação da representação de si nos discursos do outro por 

meio de uma identificação acrítica é também mostrada quando trata da questão do 

autoconhecimento, tema de muitas de suas composições: 

 
E de repente descobri que a luz, o conhecimento, tem de vir de você 
mesmo. É claro que eu precisava passar por tudo isso pra descobrir. 
Agora estou comigo. Estou bem comigo, do mesmo modo como 
todos deviam estar bem consigo mesmos. [...] Não se pode levar 
tudo muito a sério, pensar que Crowley tinha a verdade toda... não... 
eu tirei coisas dele, toques dele, fiz uma coisa minha, em cima do 
que descobri (SEIXAS, apud PASSOS, 2003, p. 31). 

 
 A representação do sujeito lírico como um microcosmo indica a necessidade 

de o eu (cosmonauta) viajar por si mesmo, conhecer o mundo a partir do 

autoconhecimento. Isso nos remete à filosofia grega, mas sua enunciação apresenta 

uma reconfiguração do sujeito que, por não poder mais confiar nos argumentos e 

fatos tidos como verdades absolutas, vagueia/erra pelo mundo em busca de novas 

formas de perceber as coisas. Isso é bem demonstrado nos versos: “Chega um 

ponto que eu sinto/ Que eu pressinto/ Lá dentro, não do corpo, mas lá dentro-fora”. 

A justaposição de sentir e pressentir marca uma ênfase do sujeito nos seus instintos 

confundidos entre natural e cultural, pois, segundo o dicionário Aurélio, o verbo 

sentir indica tanto: “ter a sensação; receber impressão por qualquer dos sentidos; 

conceber; sofrer46”; como pressentir implica em: “adivinhar, intuir; ter consciência de, 

compreender; apreciar; carecer47”. Portanto, o eu lírico tem consciência do próprio 

estado (físico ou moral) e, além disso, destaca a relação interior / exterior (deslocada 

na pós-modernidade) a partir do próprio corpo (dentro, mas não do corpo, dentro-

fora) que é definido e conhecido a partir dos jogos de linguagem exteriores a ele. 

 A reunião dos conceitos binomiais dentro/fora nesse contexto indica a 

necessidade de superação das barreiras lógicas tradicionais para a compreensão da 

condição do sujeito. Por isso, ao priorizar o lado externo - caracterizado pela 

linguagem que é exterior, mas que constitui o interior do sujeito – o eu lírico destaca, 

portanto, os discursos e formações discursivas em que se sustentam os valores, as 

ideologias e os símbolos. Por isso, ao dizer que sente estar vivo “No coração, no sol, 

no meu peito eu sinto/ Na estrela, na testa, eu farejo em todo o universo”, ele coloca 

o coração, o sol, a estrela deslocados de seus campos tradicionais de significação 
                                            
46 FERREIRA, A. B. de H. Aurélio século XXI. 3ºed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1571. 
47 Id, p. 1571. 
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denotativa e conotativa. Considerar o coração, sempre interior e subjetivo, como 

uma representação do interior que está fora do sujeito, nas formações discursivas 

que lhe ensinaram a associar sentimento ao coração e pensamento racional ao 

cérebro, mostra que agora razão e sentimento não se opõem, mas se 

complementam, anulando a fronteira entre a porção racional e a porção animal do 

ser que “fareja” em lugar de especular. 

 A nova consciência do sujeito implica não mais em acreditar nas respostas 

prontas usadas por todo mundo para explicar questões fundamentalmente sem 

respostas. Ao propor uma comparação da vida humana com a rocha que é um 

elemento mineral, além de construir uma imagem inusitada para a vida, rebaixa a 

pretensão humana de se destacar sobre os outros seres e elementos do planeta. 

Mas se o homem deseja conhecer através de perguntas perde tempo, pois as 

perguntas carregam em si as condições de resposta verdadeira ou falsa, segundo as 

formações discursivas que inspiram a observação. Por isso o eu lírico prefere não 

fazer perguntas, afinal sabe que “a vida não é uma resposta”. Assim, a existência 

humana, sua origem e essência deixam de ser apreciadas como algo passível de 

explicação ao assumirem o status ocasional e incerto.  

 Nesse caso, o eu lírico só pode mesmo concluir que as explicações oriundas 

da psicanálise (Freud), da religião (padre), ou de livres pensadores (Krishnamurti),  

que misturam filosofia ocidental (Platão), filosofias orientais, gnosticismos, religião 

(padre) e ciência não passam de produtos para a sociedade de consumo que os 

expõe a todos nas livrarias. Igualar as diferentes fontes de respostas para as 

questões ontológicas do homem e destacar a comercialização fácil dos saberes 

ressalta a mercantilização do conhecimento como objeto de consumo e satisfação 

dos desejos. Sem uma origem ou essência que não seja sua vontade, o sujeito fica 

assujeitado a uma enormidade de valores que não se harmonizam, mas competem 

e se alternam em relevância e destaque sempre que uma nova moda “passageira 

que se foi tal qual fumaça48” é substituída por um novo movimento ou manifesto. 

                                            
48 Diamante de Mendigo. Composição: Raul Seixas/Oscar Rasmussen. In: SEIXAS, Raul. Por quem 
os sinos dobram. Rio de Janeiro: WEA, 1979. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, 
estéreo. 
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 Assim, as sucessivas e breves referências “O protestante, o auto-falante, o 

zen-budismo/ O Brahma e o Skol/ Capitalismo oculta um cofre de fá, fá, fé, finalismo” 

revelam que as políticas, religiões, filosofias e lutas pelas quais o sujeito passa 

durante a vida são fontes de identificação provisórias que não lhe permitem mais 

sentir a “suposta” estabilidade da identidade moderna. O sujeito descentrado pelos 

processos de identificação inconclusos precisa questionar e conhecer as finalidades 

dessas ideologias e formações discursivas, em vez de aceitá-las como verdades 

absolutas. Como afirma Bauman (2005), a identificação torna-se uma conquista e 

também um poderoso fator de estratificação pelas suas dimensões mais divisivas e 

diferenciadoras, pois: 
 
Num dos pólos da hierarquia global emergente estão aqueles que 
constituem e desarticula as suas identidades mais ou menos à 
própria vontade, escolhendo-as no leque de ofertas 
extraordinariamente amplo, de abrangência planetária. No outro pólo 
se abarrotam aqueles que tiveram negado a acesso à escola da 
identidade, que não Têm direito de manifestar as suas preferências e 
que no final se vêem oprimidos por identidades aplicadas e impostas 
por outros – identidades que eles próprios se ressentem, mas não 
têm permissão de abandonar nem das quais conseguem se livrar. 
Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, 
estigmatizam (BAUMAN, 2005, p.44). 
 

 Podemos perceber nas enunciações do sujeito lírico essas mesmas 

preocupações com relação às fontes de identificação e aos modelos de 

representação oferecidos, pois mesmo os mais alternativos como os ícones da 

contracultura, do movimento Hippie ou Hare Krishna, podem estar 

inconscientemente atuando em favor da manutenção do status quo. A ação que o 

sujeito realiza em seus discursos deve estar em constante avaliação para que não 

venha a ser mais um “papagaio curupaca” que, lançando mão da autoridade 

discursiva, usa o “carimbo positivo da ciência/ Que aprova e classifica”. Assim, entre 

os diversos discursos que explicam a vida, a sociedade e o homem, nem mesmo a 

ciência ou a filosofia escapam da relatividade e da incerteza. A condição pós-

moderna inaugura uma nova visada sobre os alicerces do conhecimento e da razão 

que sustentaram a modernidade e o sujeito moderno.  

 Por isso, em sua fronteiriça condição de ser a um só tempo moderno e pós-

moderno, o sujeito lírico encontra refúgio na ironia e na desconstrução lógica das 
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verdades instituídas. Parodiando a célebre música49 de Dorival Caymmi, 

imortalizada na voz de Carmen Miranda, questiona a legitimação da ciência 

perguntando: “O que é que a ciência tem?”. Na resposta, que é uma contradição 

com sua afirmação inicial para não lhe perguntar nada, apresenta dois elementos 

básicos da aprendizagem, especialmente nas fases iniciais: “lápis de calcular” e 

“Borracha pra depois apagar”. De maneira simples, mostra que entre as 

especulações do cálculo e os apagamentos impostos pela necessidade de revisão, o 

que a ciência é e oferece são respostas provisórias e passíveis de erro. 

 Por isso, se o sujeito deseja de fato conhecer, é fundamental que comece 

indo ao espelho: ‘Você já foi ao espelho, nego?/ Não?/ Então vá!”. Vemos aqui, uma 

retomada do princípio socrático retirado do oráculo de Delfos: “Conhece-te a ti 

mesmo”, relido sob novas perspectivas que traduzem a condição do sujeito na alta 

modernidade a partir da necessidade de confrontar o interior e o exterior na busca 

do autoconhecimento. Vemos, então, nessa representação do sujeito o que Idmar 

Boaventura (2009) trata como dissonâncias do eu diante do espelho, ao analisar o 

eu lírico na alta modernidade enquanto tentativa de apreender o homem e seus 

múltiplos através da: “anormalidade, obscuridade, fragmentação, dissonância [...] 

que apontam para outro caminho na episteme do sujeito” (BOAVENTURA, 2009, p. 

48).  

 O sujeito lírico, nesse caso, seria uma expressão desse empreendimento pós-

moderno para reunir o exterior e o interior na representação do sujeito incompleto e 

inacabado; um sujeito fadado a uma breve passagem por um mundo de discursos e 

histórias que ultrapassam a compreensão individual. Essa condição do sujeito, 

“retirado” de sua temporalidade “natural” e jogado num presente contínuo – que se 

abre para inúmeras possibilidades de releitura do passado, bem como para 

inúmeras angústias com relação ao futuro, é também representada na letra Ta na 

hora, produzida para o mesmo LP Mata virgem, de 1978.  

 
Ta na Hora50 
 
É o conto do sábio Chinês! 
 

                                            
49 CAYMMI, D. O que é que a baiana tem? In: Carmem Miranda & Dorival Caymmi. ODEON, 1939 
50 SEIXAS, Raul; COELHO, Paulo. Ta na hora. In: Mata Virgem. Rio de Janeiro: Warner Bros, 1978. 
1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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Andei durante dez anos fazendo planos para falar 
Com seres vindos do espaço com a resposta para me dar 
Porém, quando estava pronto para o contato, minha pequena, 
Me disse você vai ver tudo no cinema. 
 
E aonde está a vida? 
Aonde está a experiência? 
Já te entregam tudo pronto, sempre em nome da ciência, 
sempre em troca da vivência 
E aonde tá a vida? 
E a minha independência? 
 
Depois de muita espera quem eu queria quis me encontrar 
Tomei um banho descente, escovei meus dentes para lhe 
beijar 
Guardei lugar no motel pra lua de mel que eu sempre esperei 
Porém na hora H eu não levantei 
 
Tá na hora do trabalho 
Tá na hora de ir para casa 
Tá na hora da esposa e enquanto eu vou pra frente toda minha 
vida atrasa 
Eu tenho muita paciência 
(ência) 
Mas a minha independência 
(aonde que tá?) 
 
Durante a vida inteira eu trabalhei pra me aposentar 
Paguei seguro de vida para morrer sem me aporrinhar 
Depois de tanto esforço patrão me deu caneta de ouro 
Dizendo enfia no bolso e vá se virar 
 
Tá na hora da velhice 
Tá na hora de deitar 
Tá na hora da cadeira de balanço, do pijama, do remédio pra 
tomar 
Oh! divina providência 
(ência) 
E a minha independência 
Ah! e minha vida 
e minha vida! Onde é que está? 
Onde é? 

 
 
 Na letra acima temos os mesmos processos de representação de outras 

letras, a começar pelo título: Tá na hora, que invoca novamente o momento 

presente; tanto o presente da enunciação, como se quisesse iniciar a explicação de 

algo, como o presente preeminente e disperso da representação do sujeito pós-
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moderno. Observamos que o primeiro verso, deslocado da enunciação como um 

prelúdio, estabelece uma relação alusiva com a letra O conto do sábio chinês51 em 

que o eu lírico relata a história de um sábio que após sonhar que era uma borboleta 

voando pelos campos, acordou com uma dúvida existencial (sábio que sonhou ser 

borboleta; ou borboleta a sonhar ser sábio?) que envolve diretamente a percepção 

do que é real e do que é sonho/fantasia. A autorreferência ao outro sujeito lírico nos 

leva a inferir que o discurso presente há de tratar dessa alteração na percepção do 

tempo e do espaço mencionada no discurso da letra anterior; isso instaura uma 

expectativa acerca da interferência que a percepção questionável e ambivalente tem 

para a identidade do sujeito. 

 Podemos interpretar o discurso do eu lírico dividindo a enunciação em três 

momentos que aludem às três etapas da vida humana: juventude, maturidade, 

velhice, embora saibamos que estas categorias têm se transformado e perdido os 

contornos. O primeiro momento, diz respeito à juventude, mas não só a juventude 

individual, como também à juventude da espécie. Os dez anos de espera para falar 

com os seres vindos do espaço, podem aludir ao surgimento da raça humana 

ocorrido há cerca de 10.000 anos; mas também aludem ao processo de formação 

individual de cada sujeito em busca do conhecimento. Nesse caso, o eu lírico estaria 

universalizando sua enunciação na tentativa de representar o sujeito moderno/pós-

moderno que é fruto dos “planos” e do desejo de respostas vindas do “espaço”. 

Todavia, os seres do espaço aqui podem ser representação alegórica/metafórica 

para mentalidade superior, independente de poderem ser lidos como: 

extraterrestres, anjos, ou demônios; a alegoria consiste no fato de que virem do 

espaço, de cima e trazerem a resposta esperada, os coloca como superiores e dão 

importância ao encontro.  

 Entretanto, quando julgava estar pronto para o contato, o eu lírico é 

surpreendido pela notícia de que “tudo” vai ser visto por ele no cinema. 

Inconformado, questiona o fato de a vivência ser trocada pela representação, em 

nome da ciência, ou em nome da decência. Os acontecimentos que devem ensinar-

lhe a viver não vêm mais das experiências aguardadas e valorizadas por anos, mas 

                                            
51 SEIXAS, Raul. O conto do sábio chinês. Abre-te Sésamo. Rio de Janeiro: CBS, 1980. 1 disco 
(aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
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de representações destas experiências vendidas como lazer. Ao mesmo tempo, há a 

sugestão de que isso é putativo e moralizante, não deixando ao indivíduo 

possibilidade de escolha; então, ele se vê compelido a abrir mão da independência 

em troca de lhe entregarem prontas todas as respostas que julgam necessárias. 

 O segundo momento da enunciação trata da juventude individual ou coletiva 

da espécie e usa a relação de amor como símbolo para outra forma de desejo, mais 

ligada à necessidade do outro. Nesse sentido, associando a representação ao 

processo evolutivo, podemos ver o “banho” e o ato de “escovar os dentes” como 

sintomas da civilização; mas também podemos ler como preparação individual do 

indivíduo que se limpa para buscar o conhecimento. Contudo, novamente, após toda 

a espera do encontro o eu lírico é surpreendido pela impotência na hora “H”; essa 

impotência, aqui, pode significar a incapacidade constatada de integrar-se com o 

outro, e também a frustração decorrente do esgotamento simbólico da busca ante a 

impossibilidade de realização do desejo. O sujeito se mostra pressionado por um 

presente não mais de espera, mas de imposição; é hora do trabalho, de ir pra casa, 

da esposa, e demais obrigações que supostamente levariam sua vida pra frente, 

embora afirme que ela atrasa. Por isso, se seu lado moderno exercita a paciência e 

a busca, seu lado pós-moderno impacienta-se pela independência já não encontra a 

realização esperada. 

 O terceiro momento trata da relação do homem com o trabalho. Aqui, 

diferente das costumeiras posturas valorativas atribuídas pelo senso comum, o 

trabalho é representado a partir da espera que ele deixe de ser uma obrigação e não 

como um bem, uma conquista ou um direito. Quando o sujeito lírico diz ter esperado 

a vida inteira para se aposentar e pagado seguro de vida para morrer sem se 

aporrinhar, encontramos novamente uma dupla possibilidade de leitura. Em se 

tratando do processo evolutivo da sociedade, diz respeito à crença não revelada de 

que um dia o progresso das ciências e do conhecimento humano nos assegurasse 

um nível de desenvolvimento e certezas que aposentaria o homem da inexorável 

busca de respostas. Mas, em se tratando da experiência individual do sujeito, 

remete a uma percepção da vida como um processo de adiamento do desejo para o 

futuro e um consequente alongamento do presente que agudiza a frustração: a vida 

inteira trabalhou com os olhos voltados para a aposentadoria que não lhe dá o 

esperado.  
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 Assim, ao chegar o sonhado momento de realização pessoal, o sistema no 

qual o indivíduo confiara suas experiências e sua existência não corresponde a sua 

expectativa; é surpreendido pelo patrão que depois de seu esforço lhe dá “caneta de 

ouro” e diz: “enfia no bolso e vá se virar”. Esse “bolso” é supostamente uma 

metáfora para outra palavra proibida pela censura, e o “vá se virar” indica que o 

indivíduo vai ter trabalhar mais, ao contrário do que ocorria no passado quando a 

“caneta de ouro” era símbolo do reconhecimento e do valor profissional do homem 

que se aposentava de fato. Em lugar de se aposentar e viver tranquilo, o indivíduo 

se vê novamente num presente de desconforto: “hora da velhice” “hora de deitar” 

hora da cadeira de balanço, do pijama, do remédio pra tomar. Nessa hora não há 

garantias para ele; nem mesmo as oriundas da “divina providência”, pois sua vida 

passou e só lhe resta a procura.  

 Esse vazio do sujeito lírico o impele à busca do lugar onde está sua vida ou 

do tempo que já não lhe serve como categoria referencial confiável. A busca de si 

mesmo entre os cacos que restam da sua identidade nesse tempo novo/antigo, 

circular e repetitivo, ratifica a leitura do sujeito lírico como alegoria do sujeito pós-

moderno na letra “Século XXI”, composta por Raul Seixas e Marcelo Nova, do grupo 

Camisa de Vênus52.  

 
 

Século XXI53 
 
Há muitos anos você anda em círculos  
Já não lembra de onde foi que partiu  
Tantos desejos soprados pelo vento  
Se espatifaram quando o vento sumiu 
 
Você vendeu sua alma ao acaso  
Que por descaso tava ali de bobeira  
E em troca recebeu os pedaços  
Cacos de vida de uma vida inteira 
 
Se você correu, correu, correu tanto  
E não chegou a lugar nenhum  
Baby oh Baby bem vinda ao Século XXI 
 

                                            
52 Camisa de Vênus é uma banda de rock brasileiro que foi formada em Salvador em 1980; liderada 
pelo músico Marcelo Nova. 
53 SEIXAS, Raul; NOVA, Marcelo. Século XXI. In: A Panela do Diabo. Rio de Janeiro: Copacabana, 
1988. 1 disco (aprox. 40 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, estéreo 
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Você cruzou todas as fronteiras  
Não soube mais de que lado ficou  
E ainda tenta e ainda procura  
Por um tempo que faz tempo passou 
 
Agora é noite na sua existência  
Cuja essência perdeu o lugar  
Talvez esteja aí pelos cantos  
Mas está escuro pra poder encontrar 
 
Se você correu, correu, correu tanto  
E não chegou a lugar nenhum  
Baby oh Baby bem vinda ao Século XXI 

 
 
 A letra acima foi composta já no final da década de 1980 e gravada no LP A 
panela do Diabo, de 1989, última produção de Raul Seixas em vida. Esse disco 

diverge um pouco de outros discos de Raul, pois o eu lírico aproveita o fim da 

censura e aborda explicitamente questões relativas ao governo e à sociedade. 

Mesmo assim, em “Século XXI”, o eu lírico está mais voltado para a questão do 

sujeito na pós-modernidade, o que se evidência já no título que torna presente e 

antecipa o novo século 11 anos antes da sua chegada. Além disso, ainda que haja 

quem tente encontrar no discurso dessa letra uma referência ao autor empírico já 

muito doente e fora dos holofotes da mídia por causa dos contínuos problemas com 

álcool e drogas, perseguimos um percurso diferente. Em nossa leitura, percebemos 

novamente um sujeito lírico que se autorrepresenta como metamorfose ambulante e 

encontra-se ainda em transito para esse novo estado de consciência trazido pela 

condição pós-moderna. Temos, portanto, uma representação do sujeito histórico, 

político, pragmático, tradicional, esquizóide e mutante, através da instabilidade do 

sujeito descentrado em consequência das demandas do viver que fragmenta 

qualquer imagem unificadora do ser ou do mundo, e nega-lhe qualquer possibilidade 

de estabilidade sonhada pelo sujeito moderno. Como diz Harvey (1992): 
 
A redução da experiência a uma ‘série de presentes puros e não 
relacionados no tempo’ implica também que a ‘experiência do 
presente se torna poderosa e arrasadoramente vívida e ‘material’: o 
mundo surge diante do esquizofrênico com uma intensidade 
aumentada, trazendo a carga misteriosa e opressiva do afeto, 
borbulhando de energia alucinatória’ (Jameson, 1984, 120)). A 
imagem, a aparência, o espetáculo podem ser experimentados com 
uma intensidade (júbilo ou terror) possibilitada apenas pela sua 
apreciação como presentes puros e não relacionados no tempo. Por 
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isso, o que importa ‘se o mundo perde assim, momentaneamente, 
sua profundidade e ameaça tornar-se uma pela lisa, uma ilusão 
esteoscópica, uma sucessão de imagens fílmicas sem densidade’? O 
caráter imediato dos eventos, o sensacionalismo do espetáculo 
(político, científico, militar, bem como de diversão) se tornam a 
matéria de que a consciência é forjada (HARVEY, 1992, p. 57). 
 

 Em “Século XXI”, percebemos o desencontro do sujeito apanhado pelas 

transformações da sociedade nas últimas décadas do século XX ao analisar o 

discurso do eu lírico em dois blocos de enunciação: o primeiro abordando o projeto 

de modernidade empreendido pelo sujeito em busca de liberdade e conhecimento; o 

segundo abordando o estado de suspensão em que é posta a condição ontológica 

do sujeito na pós-modernidade. Ligando estes dois blocos, encontramos o refrão 

que aborda justamente o movimento empreendido pelo sujeito ao longo de toda a 

história. Portanto, essa representação do eu lírico serve para o sujeito individual e 

para o sujeito ontológico/universal que funciona também como merônimo de 

humanidade. Essa leitura é ratificada por compreendermos que na letra o eu lírico 

assume o disfarce de “você” a fim de ocultar que fala para si mesmo, que reflete sua 

condição enquanto sujeito de enunciação lírico como se fosse um interlocutor. 

 Assim, a primeira estrofe apresenta um sujeito que “há muitos anos anda em 

círculos” e já não “lembra de onde foi que partiu”, aludindo tanto à condição humana 

frente ao viver, quanto à condição da humanidade que se desenvolveu em “círculos” 

ou ciclos históricos de ascensão e queda das ideologias, governos e crenças. A 

noção de circularidade como dinâmica da presença humana na terra está presente 

em Nietzsche, que a entendia na preeminência dos Arché54: dionisíaco e apolíneo55 

em alternados momentos da história na cultura, nas artes, na política e nas ciências. 

Essa noção de circularidade também é mencionada por Fritjof Capra56, quando 

                                            
54 Para os filósofos pré-socráticos, a arché (ἀρχή; origem), seria um princípio que deveria estar 
presente em todos os momentos da existência de todas as coisas; no início, no desenvolvimento e no 
fim de tudo. Princípio pelo qual tudo vem a ser. 
55 Apolíneo-dionisíaco é uma expressão relativa ao que vem dos deuses: Apolo e Dioniso – 
expressão popularizada e tratada por Nietzsche como um contraste no livro “O nascimento da 
tragédia”, entre o espírito da ordem, da racionalidade e da harmonia intelectual, representado por 
Apolo, e o espírito da vontade de viver espontânea e extasiada, representado por Dioniso. Conforme 
diz Blackburn no verbete apolíneo/dionisíaco. 
56 Fritjof Capra é físico teórico e escritor; as ideias às quais nos referimos são abordadas no livro O 
Ponto de Mutação. Nele, Capra compara o pensamento cartesiano ao paradigma emergente 
no século XX. O primeiro é reducionista e modelo para o método científico desenvolvido nos últimos 
séculos. O segundo, holístico ou sistêmico, vê o todo como indissociável; o estudo das partes não 
permite conhecer o funcionamento do organismo. As comparações são feitas em vários campos da 
cultura ocidental atual, como a medicina, a biologia, a psicologia e a economia. Cf.: CAPRA, Fritjof. O 
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analisa os processos de ascensão e queda dos impérios que ditaram o 

desenvolvimento da humanidade desde a antiguidade até os dias atuais. Nesse 

caso, o sujeito que anda em círculos, movido pelos desejos soprados pelo vento, é o 

homem moderno que carrega em si toda a história da humanidade, mas que se vê 

perdido quando os motores do desejo desaparecem.  

 Da mesma forma, o sujeito que no afã de ser moderno, livre e independente 

abriu mão das antigas formas de estabilidade emocional oriundas da tradição é 

representado por aquele que “vendeu sua alma ao acaso”. Ter vendido a alma ao 

“acaso” se refere ao abandono da religião/essência/alma em troca do consumo de 

simulacros oferecidos pelo mercado cada vez mais abrangente. Ao adotar a 

condição de filho do acaso, o homem moderno se liberta da dominação dos 

discursos religiosos, mas não encontra a liberdade porque outros senhores 

(política/ciência/mercado/mídia) se apresentam para dominá-lo. Sem saber como ser 

livre, e sem poder de fato sê-lo, o homem erra entre discursos e bandeiras que só 

lhe oferecem prazeres (êxtases) momentâneos, frutos de presentes fragmentados e 

não relacionados; experiências fugazes, pois, como afirma Harvey: 
 
A crise moral do nosso tempo é uma crise do pensamento iluminista. 
Porque, embora possa de fato ter permitido que o homem se 
emancipasse ‘da comunidade e da tradição da Idade Média em que 
sua liberdade individual estava submersa’, sua afirmação do ‘eu sem 
Deus’ no final negou a si mesmo, já que a razão, um meio, foi 
deixada, na ausência da verdade de Deus, sem nenhuma meta 
espiritual ou moral. Se a luxúria e o poder são ‘os únicos valores que 
não precisam da luz da razão para ser descobertos’, a razão tinha de 
se tornar um mero instrumento para subjugar os outros [...]. O projeto 
teológico pós-moderno é reafirmar a verdade de Deus sem 
abandonar os poderes da razão (HARVEY, 1992, p. 47). 
 

 Vemos que a queixa pela venda da alma ao acaso representa o 

arrependimento causado pela perda de qualquer essência ou origem na busca de 

independência e liberdade; o sujeito pós-moderno vagueia sem referência segura e 

permanente, sujeito à virtualidade e à efemeridade das experiências de consumo e 

abandono de bens simbólicos. Constata-se, assim, a troca da inteireza do viver, que 

girava em torno da essência e do que Stuart Hall chama de centro da identidade do 

sujeito moderno, por pedaços (cacos) de vida que não formam uma vida inteira. Na 

falta de uma imagem fixa, o sujeito é composto de quadros sucessivos, semelhante 
                                                                                                                                        
Ponto de Mutação: A Ciência, a  Sociedade e a Cultura Emergente. 25 ed. São Paulo: Cultrix, 1982. 
447 p 
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à alegoria que Bauman (2005) usar para caracterizar a identidade líquida a partir da 

comparação com um quebra-cabeças sem imagem final que guie a montagem das 

peças. Nesse caso, o desejo de identidade, decorrente do ambíguo desejo de 

segurança, prende o indivíduo a estruturas fragmentadas pela velocidade das 

transformações ocorridas no mundo. Assim, quando o sujeito procura uma imagem 

ou representação completa de si mesmo, nenhuns dos meios auxiliares (nos 

estados pré-modernos e modernos) estão disponíveis para compor sua identidade: 

 
Há um monte de pecinhas na mesa que você espera poder juntar 
formando um todo significativo – mas a imagem que deverá aparecer 
no fim de seu trabalho não é dada antecipadamente, de modo que 
você não pode ter certeza de ter todas as peças para montá-la, de 
haver selecionado as pecas certas entre as que estão sobre a mesa, 
de as ter colocado no lugar adequado, ou de que elas realmente se 
encaixam para formar a figura final. [...] A construção da identidade, 
por outro lado, é guiada pela lógica da racionalidade do objetivo 
(descobrir o quão atraentes são os objetivos que podem ser atingidos 
com os meios que se possui) A tarefa de um construtor de identidade 
é, como diria Lévi-Strauss, a de um bricoleur, que constrói todo tipo 
de coisa com o material que tem à mão (BAUMAN, 2005, p.54-55). 

 

 Entretanto, a percepção dessa diferença entre a identidade (supostamente) 

fixa/estável à qual se dirigia o sujeito moderno e a ausência (suspensão) da 

identidade, substituída por processos de identificação, não deixa de surpreender o 

sujeito. Por isso, o refrão nos revela um eu lírico que “correu, correu tanto” e “não 

chegou a lugar nenhum” a fim de enfatizar que o sujeito não só está perdido, 

condenado à transitoriedade do ser sem lugar, sem origem e sem destino, mas que 

também é diferente por abrigar novas formas de percepção e pode até ser feminino: 

“Baby oh Baby bem vinda ao Século XXI”. A inclusão do feminino na representação 

do sujeito lírico traz à tona parte da identidade do sujeito ontológico ligada à mulher, 

agora incluída no contexto de libertação e luta por reconhecimento e identidade; 

mesmo que esse empreendimento seja malogrado pela suspensão da identidade 

fixa/estável do sujeito moderno. O sujeito pós-moderno híbrido e cindido se 

descobre sem lugar específico na fusão de tempos da pós-modernidade que reúne 

passado e futuro num presente incerto e fragmentado. 

  Essa desterritorialização do sujeito lírico é desenvolvida no segundo bloco de 

enunciados, quando, na terceira estrofe afirma que por cruzar “todas as fronteiras”, o 

sujeito já não pode saber “de que lado ficou”. Nesse caso, a relação dentro/fora que 
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situa os indivíduos quanto ao pertencimento à nação, ao gênero ou aos grupos 

sociais já não asseguram qualquer identidade fixa/estável. Além disso, a alusão às 

fronteiras nesses versos não só faz referência à experiência do autor empírico que 

foi extraditado do país e viveu a experiência do desterro – mesmo que parcial e 

transitório, como também representa a travessia de barreiras culturais, discursivas e 

ideológicas pelo eu lírico (universal/coletivo/alegórico). Como não há mais fronteiras 

que definam o lugar dos sujeitos segundo suas funções e valor no quadro social 

estável da modernidade industrial, o eu lírico se vê lançado num meio social em 

ebulição e transformação; essa nova condição híbrida e transitória, para a qual não 

fora formado e nem consegue compreender, só lhe deixa o desejo de ainda se 

encontrar na fragmentação disponível, por isso “tenta” e “procura” “por um tempo 

que faz tempo passou”.  

 O sujeito lírico não tem lugar e não se encontra no tempo, necessita viver das 

memórias do passado – que sabe inautênticas por conta da afetividade ou da 

manipulação argumentativa sua ou de outrem – fornecidas por novas experiências 

de consumo: fotos, vídeos, filmes, gravações de áudio, jornais, etc. Por mais que 

busque sua essência, o fato de agora ser “noite na sua existência” o lembra de que 

está tarde para resgatar essa essência dispersa “aí pelos cantos”. Por mais que 

julgue ainda ter uma essência para sua existência, essa perdeu “o lugar” – a 

centralidade que Hall (1999) atribui à estabilidade da identidade do sujeito moderno 

– e se dispersou. Ainda que a deseje encontrar, está “escuro” para o sujeito que não 

dispõe de uma forma para representá-la, senão como processos de transformação e 

identificação contínuos, contíguos e fragmentários. 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

 Após esse percurso de análise das representações do sujeito lírico na 

produção de Raul Seixas, podemos fazer algumas considerações que não são 

finais, mas provisórias, até que outros leitores/ouvintes empreendam suas próprias 

interpretações, inspiradas ou não pelo que aqui se disse. Mesmo assim, 

considerando que nosso objetivo inicial era investigar os discursos do eu lírico a fim 

de identificar o sujeito lírico problemático da lírica moderna, 



 
 

 
 

116 

metaforizado/alegorizado na expressão “metamorfose ambulante”, podemos iniciar 

essas considerações afirmando que nossas hipóteses se confirmaram. Ou seja, de 

fato, a forma como o sujeito de enunciação se posiciona discursivamente ao se 

projetar em diferentes lugares de enunciação traz à tona representações ambíguas e 

alegóricas da constituição identitária dos sujeitos, enquanto ironiza as tradicionais 

formas de pensar, a identificação e a agência do sujeito da modernidade à pós-

modernidade.  

 Assim, as letras de músicas de Raul Seixas apresentam uma linguagem que 

exploram a plurissignificação e revisitam os discursos da modernidade a fim de 

ressignificá-los e/ou desmerecê-los. Nesse procedimento, diferentes imagens do eu 

lírico se fundem e deixam lacunas que requerem do leitor constantes 

reposicionamentos discursivos e compreensão dos posicionamentos concorrentes 

que atuam no processo de significação. O leitor é, portanto, convidado a perceber 

formas diferentes e alternativas de ser brasileiro; trabalhador assalariado; homem; 

jovem; produtor alternativo; sonhador; racional; liberal ou conservador. Contudo, não 

há nestas representações uma continuidade, mas uma contiguidade e uma 

instabilidade que se revelam na alegoria da “Metamorfose ambulante”. 

 Além disso, ao apropriar-se dos discursos da modernidade sob a forma 

irônica e paródica, o sujeito de enunciação problematiza as noções de identidade 

fixa/estável do sujeito moderno e tenciona os processos de identificação do sujeito 

pós-moderno. As formas de constituição da identidade do eu lírico implicam novas 

posições de sujeito a serem adotadas pelo leitor/ouvinte, pois, ao transpor para o 

plano de expressão lírica as vivências e os discursos contraditórios e deslizantes em 

que se sustenta a identidade, o sujeito lírico oferece enunciados que requerem ser 

aceitos ou refutadas constantemente pelo interlocutor. Este, por sua vez, é também 

impelido a repensar suas próprias concepções e discursos acerca da identidade 

porque a alegoria destaca a condição transitiva e mutante dos processos de 

identificação que já não admitem a definição estática e singular da identidade, quer 

se trate de identidades de grupos, nações ou sujeitos.  

 Da mesma forma, as intertextualidades nos discursos em que o eu lírico se 

realiza explorando e misturando formações discursivas heterogêneas ocupam o 

lugar da “velha opinião formada sobre tudo” e permitem confrontar diferentes 

saberes, símbolos e valores compartilhados pelos indivíduos. Esse processo está 
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ligado à emersão da identidade do eu lírico na alegoria da metamorfose ambulante, 

pois o movimento contradiscursivo atua na identificação do sujeito como aquele que 

reage às formações discursivas da tradição e da modernidade desacreditada. Ou 

seja, o “eu” assume a condição deslizante da alegoria como uma oposição à fixidez 

da representação moderna de identidade; assim, em sua condição fronteiriça e 

híbrida, o eu lírico destaca os aspectos fragmentários e transitórios da identificação, 

ao mesmo tempo que constrói um lugar para o “eu” vinculado à possibilidade de 

agência do sujeito. 

 Se, na lírica moderna, o eu lírico correspondia à fragmentação do sujeito 

iluminista tornado sujeito sociológico em sua busca de identidade, na transição para 

a pós-modernidade, a representação do sujeito lírico corresponde ao mecanismo de 

auto-afirmação do sujeito pós-moderno. Mas há que se acrescentar que estas 

representações expressam ainda o sentimento de perda do centro através da 

preservação do eu em seu último refúgio que é o da enunciação no discurso. Seu 

lugar nos interdiscursos que sustentam as identificações é diaspórico, fragmentário, 

heterogêneo e aberto à alteridade/outridade a fim de assegurar uma forma de 

permanência do eu. Assim, a autorrepresentação e a autorreferência são operadas 

por alusões e anáforas que invocam a presença indefinida e errante do sujeito 

metamorfose ambulante em cada ato enunciativo.  

 Ao parodiar e pastichizar o que costumam dizer, crer, pensar, sentir e produzir 

os cidadãos de sua época (moderna - pós-moderna), o eu lírico possibilita uma 

apreensão diferenciada e desierarquizada dos discursos formadores das identidades 

modernas; isso faz com que os sentidos e significados sejam deslocados ou 

descentrados de forma a construir uma alegoria dos processos de identificação dos 

indivíduos na pós-modernidade a partir da auto-identificação exercida pela agência 

discursiva. Esta auto-identificação como metamorfose ambulante, longe de mostrar-

se indiferente à fragmentação pós-moderna ou sentida pela perda da aparente 

estabilidade de um movimento contínuo, busca situar-se de forma a tencionar os 

discursos que forjaram a modernidade e lhe serviam de amarra ou de guia.  

 Nesse caso, os processos de identificação inconclusos são experimentados 

como solução para a crise da representação identitária moderna, pois dá ao 

indivíduo uma possibilidade de atuar nos múltiplos sistemas de assujeitamento 

através da agência. A agência exercida nos discursos em que se autorrepresenta 
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assemelha-se à função autoral; um tipo de existência autônoma que depende da 

capacidade de operar os discursos que definem o sujeito em cada momento, lugar 

ou posição. O sujeito lírico expressa a necessidade de equacionar representação e 

identificação sob o prisma da agência a fim de libertar o indivíduo do assujeitamento 

inerente aos processos de identificação e representação que forjavam o sujeito 

moderno. 

 Além disso, os discursos das letras tencionam a constituição da identidade e 

a submetem à capacidade de o sujeito criar a si mesmo em seus discursos, com ou 

sem os limites das formações discursivas oficiais. Ao se reconhecer como fruto de 

processos discursivos heterogêneos e híbridos, o fato de estar deslocado, 

descentrado e em devir encontra uma possibilidade de representação imagética na 

metamorfose ambulante que implica numa autorrepresentação contínua e presente 

nos jogos de linguagem. Isso, além de caracterizar o sujeito lírico como alegórico, 

revela a incerteza e a dúvida constante como traço do sujeito pós-moderno em seu 

movimento circular e infinito ante o vazio da significação incompleta.  

 O sujeito lírico é, então, marcado pela presença da consciência histórica 

proporcionada pelo aceso ao conhecimento histórico e enciclopédico do mundo, mas 

é também deslocado pelas revoluções conceituais que aceleraram o 

desenvolvimento das sociedades modernas no século XX e pelas crises políticas e 

militares promovidas pela disputa de poder entre povos imperialistas. Essa condição 

ambígua e desconfiada do sujeito ante os jogos de poder que manipulam o 

conhecimento traz à tona a relatividade dos valores e passa a constituir uma 

representação alegórica e universal do sujeito. 

 Nos processos de identificação do sujeito pós-moderno, a noção tradicional 

de identidade é marcada por uma falta; uma ausência que necessita ser preenchida 

pela escolha dos sujeitos em cada circunstância. Contudo, a escolha está 

relacionada a um continuo espaço-temporal não necessariamente linear ou lógico, 

mas, antes, contíguo, assistemático, caótico e híbrido. Portanto, a performance 

discursiva do sujeito adota táticas de rememoração de um passado público; invoca 

memórias coletivas do imaginário em que se sustentava a identidade do sujeito 

moderno, dos grupos marginalizados e da contracultura, mas não obedece à 

linearidade ou cronologia de fins teleológicos. O que se vê nos discursos do eu lírico 
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é uma reconstrução/desconstrução desses símbolos e valores que remetem 

claramente à mentalidade do sujeito pós-moderno. 

 Nesse sentido, o eu lírico consegue dar às suas enunciações um tom crítico e 

alegórico que torna difícil identificar um objetivo central, e revela uma diversidade de 

intenções, indícios e rastros que precisam ser seguidos por quem se dispõe a 

compreender o que ele diz. Assim, a leitura/audição adquire um papel criativo e co-

autoral em que os interlocutores implícitos são reconfigurados segundo a 

competência e as orientações ideológicas de cada leitor. Com isso, a migração entre 

as muitas formas de identificação cultural é sentida como um desajuste do sujeito 

lírico e que é emblemático da condição pós-moderna. 

 A linguagem simples e as necessidades elementares com que o sujeito lírico 

se expressa o aproxima dos muitos sujeitos envolvidos por uma cultura híbrida e 

historicamente construída por processos interação complexos e inacabados. Para 

mostrar como é possível preservar características pessoais através da agência 

sobre o próprio discurso, o eu lírico recorre às representações presentes em outras 

músicas e se torna objeto da enunciação. Seu discurso fomenta tanto a apreensão 

alegórica e mítica do Raul Seixas (personagem criada pelo autor) como a 

representação ontológica do homem na alegoria/metáfora da metamorfose 

ambulante.  

 Ao textualizar a complexidade da constituição identitária através de diferentes 

discursos e deslocamentos, Raul Seixas mostra que o processo de identificação do 

sujeito sob a condição pós-moderna é mais problemático do que um simples 

abandono de qualquer identidade como afirmavam os críticos do pós-modernismo. 

O sujeito lírico que se expressa em um veículo de massa ideias contrarias a lógica 

da massificação e homogeneização oferece um contradiscurso alegórico que aponta 

para a complexidade e para a liberdade do sujeito ao mesmo tempo em que ironiza 

os discursos nos quais se sustentam o senso comum. Assim, as formas de 

expressão discursiva do eu, embora usem das formações discursivas populares, se 

voltam para os temas, símbolos e discursos do cotidiano a fim de mostrar como 

estes desestabilizam a condição identitária do sujeito. 

 Esses atos discursivos, ao serem concretizados na leitura, audição ou estudo 

crítico, expressam aspectos importantes do processo de formação identitária em 

sociedades pós-modernas, especialmente aqueles relacionados à necessidade de 
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viver entre discursos cuja significação sofre constantes transformações ou 

deslocamentos. Nesse sentido, as interpretações permitem compreender o sujeito 

lírico como alegoria do sujeito pós-moderno que expressa opiniões contraditórias e 

paradoxais, desconstrói e/ou rebaixa mitos fundantes da modernidade, ironiza 

valores e condutas da moral. Um sujeito que se constrói por meio dos intertextos, 

paródias, pastiches e metáforas, e que, assim, oferecem uma percepção alternativa 

e questionadora de si e da realidade a sua volta. 

 Voltando à epígrafe primeira desta dissertação, podemos fechar essa 

discussão propondo uma paródia da célebre frase de Shakespeare. Se o sujeito 

moderno vivia a indagar a si mesmo sobre sua condição de “ser ou não ser”, o 

sujeito pós-moderno pode escolher e ter a consciência de que precisa ser e não ser 

indefinidamente. O sujeito lírico nas músicas de Raul Seixas encontra-se muito bem 

representado na metamorfose ambulante que o permite se criar e desconstruir; pode 

ser um ator e assumir a representação, mas também pode estar em constante 

transformação e reparos como um carpinteiro de si mesmo. De fato, o sujeito lírico 

nos mostra que a cada retorno pode se mais forte e perigoso, pois aprendeu “a ficar 

quieto e começar tudo de novo”. 
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ANEXO 
 

 
1. Letras de Raul Seixas citadas no texto, mas não analisadas na íntegra: 
 
1.1. Eu nasci há dez mil anos atrás 
Composição: Raul Seixas / Paulo Coelho 

 
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada 
Com uma cuia de esmola e uma viola na mão 
O povo parou pra ouvir, ele agradeceu as moedas 
E cantou essa música, que contava uma história 
Que era mais ou menos assim: 
Eu nasci há dez mil anos atrás 
e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais (2x) 
Eu vi cristo ser crucificado 
O amor nascer e ser assassinado 
Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados, 
Eu vi, 
Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho 
Vi Maomé cair na terra de joelhos 
Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho 
Eu vi, 
Eu nasci 
(eu nasci) 
Há dez mil anos atrás 
(eu nasci há dez mil anos) 
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais (2x) 
Eu vi as velas se acenderem para o Papa 
Vi Babilônia ser riscada do mapa 
Vi conde Drácula sugando o sangue novo 
e se escondendo atrás da capa 
Eu vi, 
Eu vi a arca de Noé cruzar os mares 
Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares 
Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta 
pro quilombo dos palmares 
Eu vi, 
Eu nasci 
(eu nasci) 
Há dez mil anos atrás 
(eu nasci há dez mil anos) 
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais (2x) 
Eu vi o sangue que corria da montanha 
quando Hitler chamou toda a Alemanha 
Vi o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha 
Eu li, 
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Eu li os símbolos sagrados de Umbanda 
Eu fui criança pra poder dançar ciranda 
E, quando todos praguejavam contra o frio, 
eu fiz a cama na varanda 
Eu nasci 
(eu nasci) 
Há dez mil anos atrás 
(eu nasci há dez mil anos atrás) 
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais 
não, não porque 
Eu nasci 
(eu nasci) 
Há dez mil anos atrás 
(eu nasci há dez mil anos atrás) 
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais 
Não, não 
Eu tava junto com os macacos na caverna 
Eu bebi vinho com as mulheres na taberna 
E quando a pedra despencou da ribanceira 
Eu também quebrei e perna 
Eu também, 
Eu fui testemunha do amor de Rapunzel 
Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu 
E praquele que provar que eu tou mentindo 
eu tiro o meu chapéu 
(eu nasci) 
Eu nasci 
(há dez mil anos atrás) 
Eu nasci há dez mil anos atrás 
(e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais) 
 
 
1.2. As Aventuras De Raul Seixas na Cidade de Thor 
Composição: Raul Seixas 
 
Tá rebocado meu compadre 
Como os donos do mundo piraram 
Eles já são carrascos e vítimas 
Do próprio mecanismo que criaram 
 
O monstro SIST é retado 
E tá doido pra transar comigo 
E sempre que você dorme de touca 
Ele fatura em cima do inimigo 
 
A arapuca está armada 
E não adianta de fora protestar 
Quando se quer entrar 
Num buraco de rato 
De rato você tem que transar 
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Buliram muito com o planeta  
E o planeta como um cachorro eu vejo 
Se ele já não aguenta mais as pulgas 
Se livra delas num sacolejo 
Hoje a gente já nem sabe 
De que lado estão certos cabeludos 
Tipo estereotipado 
Se é da direita ou dá traseira 
Não se sabe mais lá de que lado 
 
Eu que sou vivo pra cachorro  
No que eu estou longe eu tô perto 
Se eu não estiver com Deus, meu filho 
Eu estou sempre aqui com o olho aberto 
 
A civilização se tornou complicada  
Que ficou tão frágil como um computador 
Que se uma criança descobrir 
O calcanhar de Aquiles 
Com um só palito pára o motor 
 
Tem gente que passa a vida inteira 
Travando a inútil luta com os galhos 
Sem saber que é lá no tronco 
Que está o coringa do baralho 
 
Quando eu compus fiz Ouro de Tolo 
Uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse 
Mas eles só vão entender o que eu falei 
No esperado dia do eclipse 
 
Acredite que eu não tenho nada a ver  
Com a linha evolutiva da Música Popular Brasileira 
A única linha que eu conheço 
É a linha de empinar uma bandeira 
 
Eu já passei por todas as religiões  
Filosofias, políticas e lutas 
Aos 11 anos de idade eu já desconfiava 
Da verdade absoluta 
 
Raul Seixas e Raulzito  
Sempre foram o mesmo homem 
Mas pra aprender o jogo dos ratos 
Transou com Deus e com o lobisomem 
 
1.3. Eu sou egoísta 
Composição: Raul Seixas 
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Se você acha que tem pouca sorte 
Se lhe preocupa a doença ou a morte 
Se você sente receio do inferno 
Do fogo eterno, de Deus, do mal 
 
Eu sou estrela no abismo do espaço 
O que eu quero é o que eu penso e o que eu faço 
Onde eu tô não há bicho-papão 
 
Eu vou sempre avante no nada infinito 
Flamejando meu rock, o meu grito 
Minha espada é a guitarra na mão 
 
Se o que você quer em sua vida é só paz 
Muitas doçuras, seu nome em cartaz 
E fica arretado se o açúcar demora 
E você chora, cê reza, cê pede... implora... 
 
Enquanto eu provo sempre o vinagre e o vinho 
Eu quero é ter tentação no caminho 
Pois o homem é o exercício que faz 
Eu sei... sei que o mais puro gosto do mel 
É apenas defeito do fel 
E que a guerra é produto da paz 
 
O que eu como a prato pleno 
Bem pode ser o seu veneno 
Mas como vai você saber... sem provar? 
Se você acha o que eu digo fascista 
Mista, simplista ou anti-socialista 
Eu admito, você tá na pista 
Eu sou ista, eu sou ego 
Eu sou ista, eu sou ego 
Eu sou egoísta, eu sou, 
Eu sou egoísta, eu sou, 
Por que não... 
 
1.4. Por Quem Os Sinos Dobram 
Composição: Raul Seixas 
 
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho 
Cê sabe que a gente precisa entrar em contato 
Com toda essa força contida e que vive guardada 
O eco de suas palavras não repercutem em nada 
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro 
Evita o aperto de mão de um possível aliado, é... 
Convence as paredes do quarto, e dorme tranqüilo 
Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo 
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz 
Coragem, coragem, eu sei que você pode mais 
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É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro 
Evita o aperto de mão de um possível aliado 
Convence as paredes do quarto, e dorme tranqüilo 
Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo 
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz 
Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. 
 
1.5. A Verdade Sobre a Nostalgia 
Composição: Paulo Coelho / Raul Seixas 
 
Tudo quanto é velho eles botam pr'eu ouvir 
E tanta coisa nova jogam fora sem curtir 
Eu não nego que a poesia dos 50 é bonita 
Mas todo o sentimento dos 70 onde é que fica? 
 
Eu vou fazer o que eu gosto... 
Eu vou 
Dos 50 bonita-ta 
Mas os 70 onde é que ele está? 
Por isso a nostalgia eu tô curtindo sem querer 
Porque está faltando alguma coisa acontecer 
Mamãe já ouve Beatles 
Papai já deslumbrou 
Com meu cabelo grande 
Eu fiquei contra o que eu já sou 
 
Eu vou fazer o que eu gosto 
É mãe com os Beatles e o pai falô 
Logo então eu fiquei contra o que eu já sou 
O rock hoje em dia já mudou, virou outra coisa 
É por isso que eu corto o cabelo 
 
Na curva do futuro muito carro capotou 
Talvez por causa disso é que a estrada ali parou 
Porém, atrás da curva 
Perigosa eu sei que existe 
Alguma coisa nova 
Mais vibrante e menos triste 
 
Eu vou fazer o que eu gosto 
Atrás da curva do perigo existe 
Alguma coisa bem mais nova e menos triste. 
 
1.6. As Minas Do Rei Salomão  
Composição: Raul Seixas e Paulo Coelho 
 
Entre, vem correndo para mim 
Meu princípio já chegou ao fim 
E o que me resta agora 
É o seu amor 
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Traga a sua bola de cristal 
E aquele incenso do Nepal 
Que você comprou num camelô... 
E me empresta o seu colar 
Que um dia eu fui buscar 
Na tumba de um sábio Faraó...(2x) 
Veja quanto livro na estante! 
"Don Quixote" 
"O Cavaleiro Andante" 
Luta a vida inteira contra o rei 
Joga as cartas 
Lê a minha sorte! 
Tanto faz a vida como a morte 
O pior de tudo eu já passei... 
Do passado me esqueci 
No presente me perdi 
Se chamarem 
Diga que eu saí 
Do passado eu me esqueci 
No presente eu me perdi 
Se chamaram! 
Diga que eu saí... 
Veja quanto livro na estante! 
"Don Quixote" 
"O Cavaleiro Andante" 
Luta a vida inteira contra o rei 
Joga as cartas 
Lê a minha sorte! 
Tanto faz a vida como a morte 
O pior de tudo eu já passei... 
Do passado eu me esqueci 
No presente me perdi 
Se chamarem 
Diga que eu saí 
Do passado me esqueci 
No presente me perdi 
Se chamarem! 
Diga que eu saí... 
 
1.7. Ave Maria da Rua 
Composição: Raul Seixas/Paulo Coelho 
 
No lixo dos quintais 
Na mesa do café 
No amor dos carnavais 
Na mão, no pé, oh 
Tu estás, tu estás 
No tapa e no perdão 
No ódio e na oração 



 
 

 
 

134 

Teu nome é Yemanjah (Yemanjah) 
E é Virgem Maria 
É Glória e é Cecília 
Na noite fria 
Oh, minha mãe 
Minha filha tu és qualquer mulher 
Mulher em qualquer dia 
Bastou o teu olhar (Teu olhar) 
Pra me calar a voz 
De onde está você 
Rogai por nós 
Ooooh, Ooooh! 
Minha mãe, minha mãe 
Me ensina a segurar 
A barra de te amar 
Não estou cantando só 
Cantamos todos nós 
Mas cada um nasceu 
Com a sua voz, 
Ooooh, Ooooh! 
Pra dizer, pra falar 
De forma diferente 
O que todo mundo sente 
Segure a minha mão 
Quando ela fraquejar 
E não deixe a solidão 
Me assustar 
Ooooh, Ooooh! 
Minha mãe, nossa mãe 
e mata minha fome 
Nas letras do teu nome 
Ooooh, Ooooh! 
Minha mãe, nossa mãe 
E mata minha fome 
Nas letras do teu nome 
Ooooh, Ooooh! 
minha mãe, nossa mãe 
E mata minha fome 
Na glória do teu nome. 
 
1.8. Cantiga De Ninar 
Composição: Raul Seixas e Paulo Coelho 
 
Nada tão belo como uma criança dormindo 
Nem tão profundo como dormir sem sonhar 
Nem tão antigo como o sonho dos teus olhos 
Nem tão distante como a hora de acordar 
 
Dorme enquanto teu pai faz músicas  
Que é a forma dele rezar 
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Todos os sonhos na realidade 
São verdades, se eu puder cantar 
 
Você chora quando tem fome 
Mas vem logo uma mamadeira 
Amanhã se você chorar 
Vai chorar tua vida inteira 
 
Fiz meu rumo por essa terra 
Entre o fogo que o amor consome 
Eu lutei mas perdi a guerra 
Eu só posso te dar meu nome 
 
1.9. Conserve seu medo 
Composição: Raul Seixas e Paulo Coelho 
 
Conserve seu medo 
Mantenha ele aceso 
Se você não teme 
Se você não ama 
Vai acabar cedo 
Esteja atento 
Ao rumo da História 
Mantenha em segredo 
Mas mantenha viva 
Sua paranóia 
Conserve seu medo 
Mas sempre ficando 
Sem medo de nada 
Porque dessa vida 
De qualquer maneira 
Não se leva nada 
E ande pra frente 
Olhando pro lado 
Se entregue a quem ama 
Na rua ou na cama 
Mas tenha cuidado 
Conserve seu medo 
Mas sempre ficando 
Sem medo de nada 
Porque dessa vida 
De qualquer maneira 
Não se leva nada 
E ande pra frente 
Olhando pro lado 
Se entregue a quem ama 
Na rua ou na cama 
Mas tenha cuidado 
Cuidado! Ah! Ah! 
Muito! 
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1.10. Conversa Pra Boi Dormir 
Composição: raul seixas 
 
Jota batista batizou Jesus, 
De água e sal e o sinal da cruz. 
Com a profecia que já "tava" esquecida, 
Para que seu povo encontrasse a luz! 
Há quanto tempo que o brasil não ganha? 
Isso é conversa para boi dormir! 
Espero em Deus, porque ele é brasileiro, 
Pra trazer o progresso que eu não vejo aqui. 
André Sidane só faz confusão. 
Sonhei com ele e mijei no colchão! 
Não tenho saco pra ouvir artista, 
Comendo alpiste na mesma estação. 
Cantando regra com o rei na barriga, 
E só de preguiça não mudou o botão. 
Amigo Nero tocou fogo em roma, 
Com a mania de ser inventor, 
Mas como a história sempre se repete, 
De tanto feitiço ele se enfeitiçou. 
Falou que Deus não quis dá asa à cobra 
Seria um bicho ameaçador. 
Mas tem uma peste delas avoando 
Que o diabo fez enquanto Deus largou! 
O tempo passa, eu tô ficando velho. 
Andam brincando com a vida da gente. 
Direito eu tenho mas anda escondido. 
Chicotinho queimado, tá ficando quente! 
Hum...! 
Tá ficando quente! 
(E diz que Deus não deu asa a cobra!) 
Tá ficando quente! 
 
1.11. Diamante de Mendigo.  
Composição: Raul Seixas/Oscar Rasmussen 
 
Eu tive que perder minha família 
Para perceber o benefício que ela me proporcionava 
É triste aceitar esse engano 
Quando já se esgotaram as 
possibilidades 
E agora sofro as atitudes que tomei 
Por acreditar em verdades ignorantes 
Que na época tomei acreditando 
Numa moda passageira 
Que se foi tal qual fumaça 
Não respeitei o sacrifício 
Que custa para construir 
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A fortaleza que se chama família 
Acabamos no fim perdendo a 
quem nos ama 
Só por que o jornaleiro da esquina 
Falou que é otário aquele que confia 
E é tão difícil confiar em alguém 
Quando a gente aceita se mentir, se mentir 
Somente conhecendo a beleza da união 
É que a gente tem a força 
Para não, não se enganar 
Eu que me achava um diamante 
Nas mãos de mendigos 
Só pelo medo de não sê-lo 
Não respeitei o sacrifício 
Que custa para construir 
A fortaleza que se chama família 
Acabamos no fim perdendo a quem nos ama 
Só porque o jornaleiro da esquina 
Falou que é otário aquele que confia 
E é tão difícil confiar em alguém 
Quando a gente aceita se mentir, se mentir 
Somente conhecendo a beleza da união 
É que a gente tem a força para 
não, não se enganar 
Eu que me achava um diamante 
Nas mãos de mendigos, pelo 
medo de não sê-lo 
Eu que me achava um diamante 
Nas mãos de mendigos 
Pelo medo de não sê-lo... 
 
1.12. Loteria de Babilônia 
Composição: Raul Seixas e Paulo Coelho 
 
Vai! Vai! Vai! 
E grita ao mundo 
Que você está certo 
Você aprendeu tudo 
Enquanto estava mudo 
Agora é necessário 
Gritar e cantar Rock 
E demonstrar o teorema da vida 
E os macetes do xadrez 
Do xadrez!... 
Você tem as respostas 
Das perguntas 
Resolveu as equações 
Que não sabia 
E já não tem mais nada 
O que fazer a não ser 
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Verdades e verdades 
Mais verdades e verdades 
Para me dizer 
A declarar!... 
Tudo o que tinha 
Que ser chorado 
Já foi chorado 
Você já cumpriu 
Os doze trabalhos 
Reescreveu livros 
Dos séculos passados 
Assinou duplicatas 
Inventou baralhos... 
Passeou de dia 
E dormiu de noite 
Consertou vitrolas 
Para ouvir música 
Sabe trechos da Bíblia de cor 
Sabe receitas mágicas de amor... 
Conhece em Marte 
Um amigo antigo lavrador 
Que te ensinou a ter 
Do bom e do melhor 
Do melhor!... 
Mas o que você 
Não sabe por inteiro 
É como ganhar dinheiro 
Mas isso é fácil 
E você não vai parar 
Você não tem perguntas 
Prá fazer 
Porque só tem verdades 
Prá dizer 
A declarar!... 
 
1.13. Teddy Boy, Rock E Brilhantina 
Composição: Raul Seixas 
 
Eu quero avacalhar com toda a turma da esquina 
Com meu cabelo cheio de brilhantina 
Dançando o rock ao som de Elvis`n Roll 
Eu vivo num clima brabo, cheio de violência 
E você faz sinal de paz e clemência 
E ainda me diz que é um bicho muito "Underground"  
E ainda me diz que é um bicho muito "Underground" 
 
Eu vivo de olho na vitrine da moda 
Vendo robots padronizados é soda com coca-cola 
e bugigangas que é pop 
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Hey bicho! Onde é que vai com essa flor no cabelo? 
Com esse sorriso de paz e desespero? 
Olhe pro lado e você vai entender 
Entender (?) 
 
Agora todo imbecil passa por gênio poeta 
Em cada esquina um pseudo-profeta 
Com um guarda-chuva e um pirulito na mão 
Com um guarda-chuva e um pirulito na mão 
 
Let`s rock, man 
 
Não quero mudar o mundo com esse papo furado 
Só acredito em quem pulou o cercado 
Quatro bulldogs vigiando o portão 
Quatro bulldogs vigiando o meu portão 
 

1.14. Tente  Outra Vez 
Composição: Raul Seixas / Marcelo Motta / Paulo Coelho 
 
Veja! 
Não diga que a canção 
Está perdida 
Tenha fé em Deus 
Tenha fé na vida 
Tente outra vez!... 
 
Beba! (Beba!) 
Pois a água viva 
Ainda tá na fonte 
(Tente outra vez!) 
Você tem dois pés 
Para cruzar a ponte 
Nada acabou! 
Não! Não! Não!... 
 
Oh! Oh! Oh! Oh! 
Tente! 
Levante sua mão sedenta 
E recomece a andar 
Não pense 
Que a cabeça agüenta 
Se você parar 
Não! Não! Não! 
Não! Não! Não!... 
 
Há uma voz que canta 
Uma voz que dança 
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Uma voz que gira 
(Gira!) 
Bailando no ar 
Uh! Uh! Uh!... 
 
Queira! (Queira!) 
Basta ser sincero 
E desejar profundo 
Você será capaz 
De sacudir o mundo 
Vai! 
Tente outra vez! 
Humrum!... 
 
Tente! (Tente!) 
E não diga 
Que a vitória está perdida 
Se é de batalhas 
Que se vive a vida 
Han! 
Tente outra vez!... 
 

1.15. S.O.S. 
Composição: Raul Seixas 
 
Hoje é domingo 
Missa e praia 
Céu de anil 
Tem sangue no jornal 
Bandeiras na Avenida Zil... 
 
Lá por detrás 
Da triste linda Zona Sul 
Vai tudo muito bem 
Formigas que trafegam 
Sem porque 
 
E da janela desses quartos 
De pensão eu como um vetor 
Tranqüilo eu tento 
Uma transmutação... 
 
Oh! Oh! Oh! Seu Moço! 
Do disco voador 
Me leve com você 
Pra onde você for 
Oh! Oh! Oh! Seu Moço! 
Mas não me deixe aqui 
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Enquanto eu sei que tem 
Tanta estrela por ai... 
 
Andei rezando 
Para Totens e Jesus 
Jamais olhei pro céu 
Meu Disco Voador além 
Já fui macaco 
Em domingos glaciais 
Atlântas colossais 
Que eu não soube 
Como utilizar... 
 
E nas mensagens 
Que nos chegam sem parar 
Ninguém pode notar 
Estão muito ocupados 
Prá pensar... 
 
Oh! Oh! Oh! Seu Moço! 
Do Disco Voador 
Me leve com você 
Prá onde você for 
Oh! Oh! Oh! Seu Moço! 
Mas não me deixe aqui 
Enquanto eu sei que tem 
Tanta estrela por ai 
Enquanto eu sei que tem 
Tanta estrela por ai 
Enquanto eu sei que tem 
Tanta estrela por ai... 
 
 


