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RESUMO: A banda precursora do rock nacional Os Mutantes é uma das principais referências 

no mundo da música brasileira dos anos 60 e 70, por isso objeto de estudo deste projeto, que se 

propõe a analisar a constituição discursiva de seu estilo como parte da identidade brasileira. A 

fundamentação teórica em que se baseia esta pesquisa é a filosofia da linguagem do Círculo de 

Bakhtin, especificamente calcada na concepção de gênero discursivo (composto por forma, 

conteúdo e estilo), a fim de compreender a arquitetônica da banda e esta é a importância desta 

pesquisa. A hipótese defendida é a de que o estilo d’Os Mutantes é antropofágico, dada a 

maneira coletiva de composição de sua obra. Além do experimentalismo e do psicodelismo, a 

banda traz consigo duas presenças marcantes que influenciam a constituição de seu estilo, tanto 

musical quanto composicional: o rock de The Beatles e a antropofagia carnavalesca da 

Tropicália. Espera-se, no final deste estudo, compreender como ocorre a construção 

arquitetônica da obra d’Os Mutantes como exemplar precursor do rock nacional e de um tipo 

pertencente ao gênero canção brasileira: o estilo Mutante de ser. 
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ABSTRACT: The band that was the precursor of national rock Os Mutantes was one of 

the main references in brazilian music world in the sixties and seventies, and, therefore, 

subjet of study of this project, which proposes to analise the discursive constitution of the 

band’s style as part of the brazilian identity. The theoretical fundamentation of this 

research is the philosophy of language of the Bakhtin Circle, specifically based on the 

conception of discursive genres (composeds of shape, content and style), in order to 

comprehend the band’s architectonic, and this is the importance of this research. The 

defended hypothesis is that Mutante’s style is anthropofagic, given the collective way 

its work was composed. Besides experimentalism and psychedelism, the constitution of 

the band’s style was influenced, musically and compositionally, by The Beatles’ rock 

and Tropicália’s carnivalesque
1
 anthropofagy. It is expected that, by the end of this 

study, we will be able to comprehend the architectonic construction of the Mutante’s 

work as an exemplar that was precursor of national rock and belonging to brazilian song 

genre: the style of being Mutante. 
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 Termo cunhado por Mikhail Bakhtin. Refere-se a um modo literário que subverte os conceitos do estilo 

ou atmosfera dominante e liberta-se deles por meio do humor e do caos. O termo tem sua origem no 

conceito de carnaval. 



INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Quando se ouve com melhor atenção as obras da banda pioneira do rock 

nacional, Os Mutantes, é possível observar, intrínseca a muitas de suas canções, duas 

presenças marcantes que irão influenciar seu estilo composicional: uma vinda do 

exterior, a banda inglesa The Beatles; e a outra, o Movimento Tropicalista
2
 em formação 

e atuação plena no Brasil dos anos 60 e 70.  

Antes d’Os Mutantes se tornarem a referência do rock brasileiro, eles eram 

apenas uma banda de garagem e seu repertório principal era composto, em sua maioria, 

por canções da banda The Beatles. Durante a gravação de seus discos, essa influência é 

bastante perceptível, pois o grupo dialoga bastante com a banda inglesa – além de tocar 

o repertório em inglês também "imita” a maneira de compor, tocar, musicar e cantar 

suas canções. Um dos motivos pelos quais o grupo se juntou foi por ter fascinação pelo 

quarteto de Liverpool, de acordo com Calado (1996, p.54).  

A formação definitiva da banda é: Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias 

Baptista - chamados de irmãos Baptistas. O nome oficial da banda, segundo Calado 

(1996, p.85), veio de encontros com o “Pequeno Príncipe” (apelido dado por Hebe para 

Ronnie Von, muito conhecido assim naquela época). Os jovens foram convidados para 

tocar alguns cover’s no programa O Pequeno Mundo de Ronnie Von e em um almoço 

pouco antes da estréia, o cantor e apresentador estava lendo O império dos Mutantes. 

Foi o que bastou para, de Os Bruxos, a banda passar a se chamar Os Mutantes, nome 

sugerido por Alberto Helena, produtor de Ronnie, por pensar na aceitação do público. 

Após alguns anos, Gilberto Gil convidou Os Mutantes para cantar no famoso 3º 

Festival Popular de Música Brasileira. Com a canção “Domingo no Parque”, a banda 

tem a sua primeira participação no disco Gilberto Gil (1968). Com isso, aconteceu o 

convite para participar do LP Tropicália ou Panis et Circensis (1968), do Movimento 

Tropicalista, na música “Panis et Cincensis” – a primeira canção gravada pela banda 

com a influência forte da Tropicália marcada tanto em sua composição quanto na 

música, pois ela é repleta de brincadeiras sonoras, incluindo uma peça nos ouvintes ao 
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 Tropicália, nome que logo virou moda e foi muito bem visto pelos adeptos do movimento, foi batizada 

dessa maneira por Nelson Motta, pois, antes, o movimento era denominado por Caetano Veloso de Neo-

Antropofagismo, por ser influenciado pelas ideias modernistas de Mário e, principalmente, de Oswald de 

Andrade. Mais tarde, essas ideias foram incorporadas pelos concretistas (especialmente pelo grupo 

Noigandres, formado, a princípio, por Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Ferreira Gullar), 

que muito também influenciaram o movimento tropicalista. 



final da canção, pois parece parar, o que faz o ouvinte pensar que o disco está com tipo 

de defeito, mas não passa de efeito construído pela banda. Efeito de pausa, de 

interrupção, de quebra, de silêncio forçado. Típica crítica velada ao momento histórico, 

constituído pela comunicação interrompida pela censura, pela proibição de se dizer o 

que se pensa e quer exprimir. Não é à toa que esse efeito aparece nessa canção que, em 

sua temática, trata da hipocrisia social das pessoas na “sala de jantar”, “preocupadas em 

nascer e morrer”. Mais, a hipocrisia da bossa nova em seu “Solar”, cantando a alegria de 

amores irreais, a paisagem vista da janela, fora da realidade dura que assolava os anos 

de ferro da Ditadura Militar no Brasil, com pessoas torturadas, desaparecidas, exiladas e 

mortas. A interrupção musical existente na canção condiz com a crítica retratada, de 

maneira simbólica, em sua letra. A interrupção tão naturalizada na época durante a 

execução de uma obra (seja ela musical, teatral ou de qualquer outro tipo) de arte 

considerada inapropriada para os padrões de determinado grupo social da época. 

Inseridos nesse contexto tropicalista, Os Mutantes se deparam com a 

oportunidade de gravar um disco. O desafio de cantar em português continua. Então, 

como deveriam cantar em sua língua nativa, buscam inspiração. Neste momento, Rita 

Lee tem sua participação marcante na banda, pois é ela que introduz os ritmos nacionais 

muito presentes no álbum Os Mutantes (1968).  

Com a mistura Beatles e Tropicália, a banda grava seu primeiro álbum, uma vez 

que Os Mutantes ainda não tinham seu estilo estruturado. Por isso, como Calado (2996, 

p.117) diz: “Os Mutantes, primeiro LP do trio, era recheado de curtições musicais e 

extramusicais”. Os elementos experimentais e o psicodelismo
3
 estão em quase todas as 

faixas. A banda dá o primeiro passo em busca de sua identidade musical. 

Como referência de cada tipo de presença no primeiro álbum, pode-se citar:   
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 O psicodelismo ou o estado psicodélico é caracterizado pela percepção de aspectos mentais 

originalmente desconhecidos e faz parte do espectro de experiências induzidas por substâncias 

alucinógenas (como o LSD ou a mescalina). Neste mesmo campo, encontram-se as distorções de 

percepção sensorial, a sinestesia, os estados alterados de consciência e, ocasionalmente, estados 

semelhantes à psicose. Segundo Paula (2007), o Psychedelic Experience descreve cinco níveis da 

experiência: 1. Aumento das capacidades sensitivas (principalmente visuais), tornando as cores mais 

intensas. Mudanças na comunicação entre ambos os lados do cérebro, tornando a música mais expressiva; 

2. Cores realçadas, ligeiras alucinações visuais (desenhos parecem adquirir terceira dimensão). Confusão 

mental e aumento das capacidades criativas; 3. Alucinações visuais (tudo parece curvado ou alterado em 

outros aspectos, caleidoscópios ou imagens fractais). Há alguma confusão entre os sentidos (sinestesia). 

Distorções na percepção temporal; 4. Alucinações extremamente fortes (objetos diferentes se fundem). 

Destruição ou divisão múltipla do ego (objetos parecem conversar com o indivíduo, ou este começa a 

sentir sensações contraditórias simultaneamente); 5. Sensação de fusão do sujeito com o espaço, outros 

objetos ou universo. A perda da realidade torna-se tão severa que desafia sua expressão verbal. Esses 

cinco níveis aparecem tanto nas letras e nas músicas quanto no encarte dos discos d’Os Mutantes. Nas 

letras, a reflexão sobre o ser humano em relação ao seu próprio estado de consciência; e, nas capas, as 

cores vibrantes e os objetos tridimensionais ganham vida. 



“Bat Macumba”, como canção muito influenciada pela Tropicália, pois 

composta e musicada por Gilberto Gil e Caetano Veloso. Apesar do arranjo de guitarra 

e a percussão que dão caráter pós-moderno à música, letra e música remetem aos 

terreiros de Candomblé. Essa canção resgata a cultura popular brasileira, porém não a 

popular no sentido comercial, mas a considerada primitiva, o que dá voz e incorpora o 

discurso nacional, tão procurado pelos Mutantes. Típico elemento modernista 

antropofágico, tal qual preconiza Oswald de Andrade.  

“O Relógio”, ao contrário, associa-se aos Beatles. Essa canção é a primeira 

gravada no disco (também o primogênito) e tanto a letra quanto a música são dos jovens 

Mutantes. Um dos elementos mais marcantes nela é a quebra de ritmo, que chega a ser 

hipnótico de tão lento e, depois de duas estrofes, os ouvintes são surpreendidos por um 

andamento mais imponente, com a entrada da distorção da guitarra, da bateria, do baixo, 

de apitos e onomatopéias com função de percussão, durante a terceira estrofe. Passado 

esse momento “delirante”, há a volta ao andamento inicial.  O mesmo efeito de quebra 

de ritmo pode ser observado na canção “Long, long, long”, faixa do disco Álbum 

Branco (1968), de The Beatles. Todavia, ouvem-se ainda efeitos de sons externos, 

cotidianos e não típicos do universo musical, como tic-tac’s de relógios, como 

componentes instrumentais (e invasivos) da canção, o que já denota um ensaio 

experimental do que virá a ser o estilo antropofágico dos Mutantes.  

A relação pessoal entre Gilberto Gil e Os Mutantes se intensifica a partir de 68, 

pois, segundo Calado (1996, p.112), a banda passa a freqüentar reuniões com demais 

integrantes do Tropicalismo. Assim, a banda intensifica também o seu 

experimentalismo antropofágico e passa a ser vista como “os roqueiros tropicalistas”, 

termo usado por Calado (1996, p. 113). E chega a hora da banda começar a dar seus 

primeiros passos sozinha. Segundo Calado (1996, p.124-5), o grupo se inscreve para o 

Festival Nacional de Música Popular Brasileira, organizado pela TV Excelsior, com a 

canção “Mágica”, do segundo disco do grupo, Mutante (1969). Depois de muitas vaias, 

os estreantes ganham o terceiro lugar, o que é importante para melhor e maior 

visibilidade da banda no contexto brasileiro. Essa canção foi a propulsora do seu estilo, 

dado o uso inesperado da guitarra e a harmonia vocal típica da banda. 

O segundo disco, apesar da permanência de elementos composicionais e 

musicais dos Beatles, já possui um aspecto antropofágico mais definido, pois apresenta 

canções com elementos mesclados (rock e regional, moderno e antigo, sem 

predominância de um sobre o outro), o que demonstra a presença marcante da influência 



do Movimento Tropicalista, que se encontra em seu auge e possui, como proposta, a 

mistura de estilos. Logo, a presença das influências inglesa e brasileira são balanceadas. 

A canção “2001”, composta por Tom Zé, musicada e interpretada por Rita Lee, 

representa o Tropicalismo no segundo disco. Após a divulgação da versão da banda, de 

acordo com Calado (1996, p.147), Tom Zé foi até elogiado pelo poeta Augusto de 

Campos. Tom inscreve essa canção no 4º Festival da Record e inicia um diálogo 

expressivo com a banda. Os elementos tropicalistas nessa canção são o resgate, por 

meio de instrumentos musicais (como a viola caipira, a sanfona e o chocalho) e pela 

incorporação do registro linguístico do conhecido e chamado “caipira” no modo de 

cantar (a banda, em sua pronúncia, carrega os “R’s” regionalizados e pronuncia palavras 

como “Astronarta”, “parpar” e “sar”, típicos do interior), além da predominância de 

notas agudas semelhantes as de uma dupla sertaneja, com direito a segunda voz (feita 

por Arnaldo) e tudo. Esse tipo de entonação dá à canção um valor contrastante, uma vez 

que se trata de uma letra moderna cantada com sotaque regional (“caipira”). O 

andamento musical da canção também é dividido em dois: um moderno e outro 

regional. Cantar com Tom Zé rendeu ao grupo um grande amigo, que deu outro grande 

sucesso para banda em seu segundo álbum, a canção chamada “Qualquer Bobagem”, 

que Tom terminou para o grupo, conforme Calado (1996, p.152). 

Quando saiu o resultado do 4º Festival da Record, a canção “Divino Maravilho”, 

interpretada por Gal Costa, ganhou grande destaque. E isso chamou a atenção dos 

militares para as atitudes subversivas de deboche e ironia crítica à ditadura militar de 

Caetano e Gil, que são presos no dia 27 de dezembro e, exilados, foram obrigados a se 

desligar da Tropicália. A prisão dos artistas marca o início do fim desse movimento. 

A banda também se inscreve, mais tarde (em 1969), no Festival Internacional da 

Canção e ganha o segundo lugar com a canção “Ando Meio Desligado”, outra que 

representa o estilo d’Os Mutantes, pois, apesar de, aparentemente, tratar da temática 

amorosa, não tão explorada pela banda, versa sobre as sensações do uso de drogas – o 

desligamento da realidade. Essa canção é uma das mais conhecidas e, portanto, um dos 

pontos de sucesso da banda. 

Com fotos muito liberais de Rita Lee na cama com os dois irmãos (típica 

provocação da banda ao falso moralismo que imperava em muitos dos discursos da 

época) é lançado o terceiro disco, denominado Divina Comédia ou Ando Meio 

Desligado (1970), no qual há uma retomada da presença dos Beatles nas composições 

das canções, porém não com a mesma intensidade do primeiro álbum. A canção mais 



expressiva com elementos referentes à banda inglesa (precisamente da fase “Iê iê iê”,  

além da letra, a guitarra e o ritmo alegre) é “Hey Boy”, composição da banda.  

Em relação à Tropicália, a canção que melhor representa o primeiro momento da 

banda “pós–movimento” tropicalista (mesmo após a prisão de Gil e Caetano, Os 

Mutantes mostram que não deixam de misturar os ritmos e serem influenciados pelo 

contato estabelecido anteriormente) é “Chão de Estrelas”, composta por Orestes 

Barbosa e Silvio Caldas. Arnaldo canta imitando a impostação de voz de um velho 

seresteiro, com efeitos modernos de sonoplastia no decorrer da canção. 

O disco Jardim Elétrico, de 1971, é destoante das obras passadas, uma vez que, 

nele, o ar psicodélico é levado ao extremo, o que fica musicalmente marcado por um 

rock bem mais pesado do que o costumeiro e pela ausência quase que total dos 

elementos nacionais. Como a banda inglesa com o disco Sgt Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band (1967), Os Mutantes caminham em tempos de revoltas. 

O disco de 1972, Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurets, é considerado a 

obra prima dos Mutantes, por conter muitos elementos que revelam o estilo da banda, 

como por exemplo: a entonação do canto, o uso de instrumentos exóticos e a construção 

de letras antropofágicas (tudo isso como embrião do rock nacional). De acordo com 

Calado (1996, p.266), a canção “Balada do Louco”, do álbum citado, “marcou a estréia 

da cítara e do sintetizador – Harp, dedilhados por Rita nos estúdios brasileiros”, o que 

exemplifica o estilo do grupo. Esse é o último álbum do qual Rita participa, pois a 

ruptura amorosa com Arnaldo Baptista leva à ruptura com a banda. 

Ao se partir da trajetória histórica e musical d’Os Mutantes, pode-se refletir 

acerca do estilo da banda até a saída de Rita. Essa é a proposta deste projeto. Para tal, 

propõe-se, com a fundamentação teórica calcada na filosofia da linguagem do Círculo 

de Bakhtin, analisar algumas canções que possam ilustrar a constituição desse estilo, ao 

considerá-las representativas do mesmo.  

Mas, afinal, o que está se chamando aqui de estilo? 

Segundo Discini (2010, p. 115), “O estilo, ou o modo de ser do sujeito no 

mundo, pode ser pensado segundo a perspectiva oferecida pelos estudos do discurso”. 

Aqui, pensa-se o estilo a partir da perspectiva bakhtiniana, segundo a qual, o estilo é a 

recorrência de um modo de dizer (verbal e não-verbalmente, no caso da canção) que 

remete a um modo próprio de ser. Assim, a herança teórica oferecida pela obra do 

Círculo de Bakhtin permite pensar o estilo como a representação estética de um sujeito 

inacabado. Se o termo estética, tomado numa acepção lato sensu, pode compreender o 



estético da vida, para além do estético da arte, temos um sujeito realizado por meio de 

uma “imagem plástica criativa” (BAKHTIN, 1997, p. 60) dada sincreticamente 

(concomitância inevitável da presença do eu e do outro). Do “abraço” entre ambos, 

emergem os contornos de cada um, conforme Discini (2010, p.116). 

 Como prevê a filosofia do Círculo, não é possível estudar ou considerar uma 

concepção isoladamente. Elas dialogam e se complementam. Assim, tratar do estilo 

significa pensar a concepção de sujeito, de autor-herói, de ética e estética, de fundo 

dialógico e de enunciado-enunciação, de esfera de atividade e de gênero (composição, 

forma e estilo). Afinal, o estilo refere-se à linguagem viva, à intenção do sujeito na 

comunicação verbal, dado um trato composicional (conteúdo) específico (forma).  

 O estudo do estilo é, de maneira ampla, o estudo da entonação de um sujeito de 

linguagem, representação representada do mundo real, de maneira semiótica, o que 

significa estudar a expressividade (forma) da tonalidade valorativa (social ou 

emocional) do sujeito acerca de um dado tema (conteúdo), representado com sua marca 

identitária (seu estilo), na composição de um dado gênero discursivo, numa dada esfera 

de atividade específica, em diálogo com outros sujeitos e enunciados. Num sentido 

amplo, o estudo estilístico faz parte do estudo genérico que, por sua vez, constitui o 

estudo da linguagem como discurso, como comunicação viva, composta por um sujeito 

inacabado (eu-outro), responsável e responsivo, ética e esteticamente. 

 Os atos humanos são representados pelos atos de linguagem. Entende-se como 

atos de linguagem as ações dos sujeitos de linguagem (eu - outro), reflexos e refrações 

dos sujeitos humanos. Os atos desses sujeitos re-velam o homem (sua intencionalidade 

– tom valorativo-emocional), seu estilo discursivo. Pensar a linguagem desse ponto de 

vista significa refletir sobre a ação humana e entendê-la como ato ético-estético 

dialógico. Isso significa pensar no outro e em si ao mesmo tempo, em movimento. 

Como a linguagem é dialógica, ela se relaciona com os atos existentes (passados) e 

também com aqueles que podem ocorrer (no futuro) em resposta ao enunciado realizado 

(no presente). Assim, ser responsável e ético é pensar acerca da responsividade dos atos 

do "eu" com relação aos outros que o cercam e o constituem. Uma ação jamais é única, 

monológica, apartada de tudo e todos. Ao contrário. Ela é dialógica, pois se relaciona 

com tudo e todos. A vida é feita de escolhas. Escolher é um ato estilístico de linguagem 

porque representação de uma ação humana. Ato dialógico - responsivo, responsável, 

estético e ético ("sem álibi da existência", como diria Bakhtin, 1997, p. 23). Afinal: “o 



discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e não 

pode existir fora dessa forma” (BAKHTIN, 1997, p. 293). 

Com base no pensamento bakhtiniano, pensa-se não naquela “resposta imediata, 

materializada no ato real da resposta fônica subseqüente, ou no ato do cumprimento de 

uma ordem”, mas na resposta formulada por um sujeito, ao incorporar para si 

determinada entonação do outro, via semântica discursiva. Tem-se, assim, a resposta do 

sujeito atrelada ao “campo das determinações inconscientes”, o que corresponde a uma 

resposta dada segundo um modo próprio de discursivizar o mundo.  

Com apoio no pensamento de Bakhtin (1997, p. 290), deduz-se que, constituído 

por meio de uma compreensão que “é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, 

forçosamente a produz”, o sujeito discursivo, como autor de seus enunciados, institui-se 

conforme determinado ouvinte de outros discursos. Como enunciação que verbaliza 

vozes sociais, tem-se um sujeito que poderá apresentar determinada “compreensão 

responsiva (ativa)” própria, social ou emocional.  

O sujeito, por ser correlato ao ethos (Aristóteles, s.d., p. 34), remete à imagem 

que o auditório faz do orador, como “caráter moral”. Segundo o ethos de um enunciador 

pressuposto a um enunciado, tem-se o próprio estilo configurado como uma modalidade 

da “compreensão responsiva ativa”. De acordo com Discini (2010, p. 129), “Por meio 

da atenção conferida ao modo de dizer e não àquilo que o orador afirma sobre si 

mesmo, o outro, como auditório, constrói a imagem responsiva correspondente ao ethos 

ou estilo do enunciador”. Desse modo, pode-se pensar na entonação expressiva 

imprimida a um dado enunciado em particular (as canções d’Os Mutantes elencadas 

como corpus desta pesquisa), a qual será complementar à entonação da totalidade 

pressuposta (o estilo d’Os Mutantes como precursor do rock nacional, como voz de 

brasilidade – via antropofagia). Esta pode ser o gênero (canção, mais especificamente, 

rock), caso em que se tem o estilo individual observado (Os Mutantes) em cotejo com o 

estilo do gênero (canção, rock nacional, rock inglês – via Beatles – antropofagia – via 

Tropicália e suas influências concretistas e modernistas). 

O enunciado concreto está radicado em determinada esfera de atividade humana. 

Dada a afirmação bakhtiniana de que “cada esfera de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso” (1997, p. 279), entende-se que a própria esfera de utilização da língua pode 

ser entendida como discurso. Determinada esfera de comunicação, considerada como 

fonte geradora e legitimadora de gêneros, supõe práticas sociais consolidadas e, com 



elas, o tipo de discurso correspondente. A temática, bem como a estrutura 

composicional e o estilo pertencentes a eles subsidia a distinção entre um discurso (uma 

esfera) e outro (a). Especialmente a temática sofre restrições semânticas de acordo com 

a esfera de utilização da língua da qual o gênero emerge. Logo, a especificidade de cada 

esfera reporta aos ecos de enunciados produzidos segundo a temática, a composição e, 

conseqüentemente, o estilo dos gêneros que a constituem. 

Bakhtin (1997, p. 317) realça a expressividade relacionada à polêmica 

deflagrada, reservando para esta um caráter circunstancial: “Com muita freqüência, a 

expressividade do nosso enunciado é determinada – às vezes nem tanto – não só pelo 

teor do objeto do nosso enunciado, mas também pelos enunciados do outro sobre o 

mesmo tema aos quais respondemos, com os quais polemizamos”. O autor destaca que 

tal polêmica determina “a insistência sobre certos pontos, a reiteração, a escolha de 

expressões mais contundentes (ou, pelo contrário menos contundentes), o tom 

provocante (ou, pelo contrário, conciliatório), etc.” (Idem). Bakhtin opta por especificar 

graus de contundência para que seja determinada a expressividade de determinado 

enunciado. Ainda, ao enfatizar que “a expressividade de um enunciado é sempre, em 

menor ou maior grau, uma reposta”, confirma a entonação como conceito análogo ao da 

expressividade (e esta, equivalente ao estilo). 

Segundo o filósofo russo, nos gêneros literários (pode-se ampliar essa 

observação para gêneros artísticos, como é o caso da canção) “o estilo individual faz 

parte do empreendimento enunciativo enquanto tal e constitui uma das suas linhas 

diretrizes” (1997, p. 283). Resta descobrir, entretanto, o contrato previsto pela cena 

genérica, para que se pense a função discursiva dos fatos lingüísticos e se identifique o 

estilo d’Os Mutantes. “A definição de um estilo em geral e de um estilo individual em 

particular requer um estudo aprofundado da natureza do enunciado e da diversidade dos 

gêneros do discurso”, é o que sugere Bakhtin. Diferentes estilos (o dos Beatles e o da 

Tropicália) postos em confronto no interior do estilo d’Os Mutantes emergem como 

rupturas e conciliações de vozes da História e esta é a importância deste projeto. 

Ao pensar sob esse ponto de vista é que as canções que se seguem foram eleitas 

como corpus de análise deste projeto como exemplares do estilo d’Os Mutantes. A 

tabela mostra a preocupação com a trajetória histórica da banda, uma vez que, em breve 

mapeamento e estudo prévio, percebeu-se que as influências dos Beatles e da Tropicália 

encontram-se marcadas enfaticamente nos primeiros discos e que, ao abandonarem, 



pouco a pouco, a postura de cover’s e ao começarem a se arriscar cada vez mais, Os 

Mutantes passaram a delinear seu estilo (antropofágico), ao longo de sua trajetória: 

 

 I   n   f   l u   ê   n   c   i   a   s Estilo 

 The Beatles Tropicália Mutantes 

    

Discos C            a n                ç                 õ        e                s 

    

Os Mutantes (1968) “O Relógio” “Bat Macumba”  

Mutantes (1969)  “Dois Mil e Um (2001)” “Mágica” 

A Divina Comédia ou 

Ando Meio Desligado 

(1970) 

  “Ando Meio Desligado” 

Jardim Elétrico (1971)    

Mutantes e seus Cometas 

no País Baurests (1972) 
  “Balado do Louco” 

 

Durante o início da carreira, o grupo começa a compor e as influências de The 

Beatles e da Tropicália são inegáveis, ainda que a banda também preze por sua marca, 

seu estilo antropofágico, mais visível e amadurecido com o passar do tempo. 

Ainda será necessário pesquisar para comprovar se a característica de 

incorporação de estilos, composições conjuntas e influências musicais d’Os Mutantes 

pode ser considerada antropofágica, bricolagem ou kitsch. Todavia, a princípio, parte-se 

da ideia de que seja antropofagia – e que este seja o grande elemento Mutante de suas 

canções – dada a influência da Tropicália em sua obra e esta se querer neo-

antropofágica, como a denominava, no início, Caetano Veloso, influenciado pelos 

modernistas do início do século XX (em especial, por Oswald e Mário de Andrade) e 

pelos concretistas dos anos 50/60. Para partir aqui da premissa de que o estilo Mutante 

de ser é antropofágico, foi feito um breve estudo acerca dessa concepção. 

 A palavra antropofagia significa “homem que come gente”. Todavia, sua 

designação foi incorporada na literatura, nos anos 20, de maneira metafórica. O conceito 

foi transportado pelos modernistas brasileiros de primeira fase para um outro campo 

semântico, o cultural. A partir do quadro Abapuru ou O Antropófago, de Tarsila do 

Amaral, Oswald de Andrade e seu grupo começaram a pensar no brasileiro como um 

sujeito “selvagem”, um índio aculturado que necessitava ser despido e “desaculturado” 



para poder assumir sua identidade brasileira, composta por todas as influências das 

culturas dos povos que por aqui passaram. 

A partir dessa visão, o lexema antropofagia adquiriu outro sentido e passou a ser 

um conceito, uma bandeira defendida pelos modernistas do início do século XX. Para 

um povo “selvagem”, uma cultura, uma arte e uma língua “selvagem”. Nesse sentido, o 

conceito de antropofagia passou a ser entendido e incorporado como característica da 

literatura, preocupada com a busca de uma identidade genuinamente brasileira. Mais 

que isso, a antropofagia passou a ser compreendida como uma espécie de canibalismo 

cultural, ou seja, comer - no sentido de mastigar (e nem sempre engolir) – a cultura do 

outro (no caso, o rock da banda de Liverpool) e, triturada, junto com as nossas 

manifestações artísticas e culturais (tropicalistas), “vomitar”, em forma de arte, 

expressões “propriamente” brasileiras (Mutantes, no caso).  

 A partir dessa idéia é que os modernistas da geração de 20 incorporam a 

característica da mistura, da pluralidade e da heterogeneidade cultural como tipicamente 

brasileiras. Levam essa idéia tão a sério que lançam uma revista denominada Revista de 

Antropofagia e, na primeira edição, o “Manifesto Antropófago”, escrito por Oswald de 

Andrade, de certa forma, traz as características da arte antropofágica. Voltada, 

principalmente, para o desenvolvimento das cidades (tema que aparece, por exemplo, 

em “2001”, como já foi dito), a arte do grupo modernista de primeira fase acabou sendo 

caracterizada pelo traço transitório da ruralidade para a urbanidade como “reflexo e 

refração” da nação. Claro que, num outro contexto, a antropofagia d’Os Mutantes acaba 

por incorporar outros elementos também. Como diria Augusto de Campos, no prefácio 

da Revista de Antropofagia (1975: s/ p.): “Sinal de que os nossos ‘antropófagos’ 

continuam a interessar, e de que a ‘antropofagia’ realmente não está morta”.  

 Pensar a antropofagia deslocada do âmbito literário para o universo musical 

pode parecer uma “heresia”, mas os antropófagos de primeira geração já diziam que ela 

não pertence a um território específico. Ao contrário. Segundo Campos (1975: s/p.) “A 

antropofagia não quer situar-se apenas no plano literário. Ambiciona mais. ‘A descida 

antropofágica não é uma revolução literária. Nem social. Nem política. Nem religiosa. 

Ela é tudo isso ao mesmo tempo.’ (No. 2 – De Antropofagia)”.  

 Não é por acaso que essa tese é retomada e aparece, agora, num outro contexto, 

nas canções d’Os Mutantes, como componente estilístico identitário – a brasilidade – de 

sua obra [influenciada diretamente pelo Concretismo e pela Tropicália e, indiretamente, 



pelos antropófagos, especificamente, Oswald de Andrade, uma vez que os primeiros 

influenciadores (Tropicalistas) foram, por sua vez, influenciados por este].  

 A antropofagia, que, como disse Oswald, “salvou o sentido do modernismo”, é 

também, segundo Campos (1975: s/ p.), “a única filosofia original brasileira e, sob 

alguns aspectos, o mais radical dos movimentos artísticos que produzimos”. Ainda de 

acordo com o crítico, “Ilhado pela ignorância e pela incompreensão, Oswald parecia ter 

perdido a batalha. ‘Venceu o sistema de Babilônia e a gestão de costeleta’, chegou a 

escrever. Mas, ressuscitou nos últimos anos, para nutrir o impulso das novas gerações. 

Tabu até ontem, hoje totem”. No necessário banquete totêmico não se deve, porém, 

apenas comemorar, mas comer a vida, devorá-la, desfrutá-la, pois, como dizia Oswald: 

“SOMOS ANTROPÓFAGOS”.  

Nesse sentido, pode-se compreender tanto o humor debochado e a ironia ácida 

existentes nas canções d’Os Mutantes quanto a presença de mais de uma voz e de um 

andamento musical em suas canções como selvageria antropofágica, como uma forma 

de rebeldia, de ação estilística diante do silêncio opressor que tenta apagar/anular vozes 

contrárias ao que o sistema ditatorial pregava na época. Mais, pode-se compreender esse 

“grito” como o estilo Mutante de ser (da canção) brasileiro(a). 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos da pesquisa se dividem em Geral e Específicos: 

 

Objetivo Geral: 

 

- Analisar, no corpus desta pesquisa, alguns elementos discursivos e musicais que 

marquem a constituição do gênero (composição, forma e estilo) da banda Os Mutantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Examinar os elementos cancioneiros (letra e música) advindos da influência da banda 

The Beatles presentes na obra d’Os Mutantes. 

- Verificar quais os elementos cancioneiros Tropicalistas foram incorporados por Os 

Mutantes em suas canções. 

- Refletir sobre a constituição do estilo d’Os Mutantes como antropofágico. 



 

PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O trabalho será de 12 meses com atividades divididas em 6 partes de um 

bimestre cada, conforme segue: 

 

. Primeiro Bimestre: Embasamento teórico – Círculo Bakhtin, Medvedev e Volochinov, 

especialmente ao que se refere ao diálogo, sujeito, gênero (composição, forma e estilo), 

esfera de atividade, arquitetônica.   

 

. Segundo Bimestre: Continuação da fundamentação teórica e contextualização da 

trajetória histórica e musical d’Os Mutantes. 

 

. Terceiro Bimestre: Finalização do embasamento teórico e da contextualização da obra 

d’Os Mutantes, elaboração e entrega do relatório parcial à FAPESP. 

 

. Quarto Bimestre: Início das análises do corpus com ênfase na questão do estilo. 

 

. Quinto Bimestre: Análise dialógica do corpus com a verificação de marcas da 

Tropicália e The Beatles nas canções d’Os Mutantes como elementos imprescindíveis 

para a construção do estilo da banda.   

 

. Sexto Bimestre: Análise do estilo da banda Os Mutantes, elaboração e entrega o 

relatório final à FAPESP. 

 

As reuniões entre orientadora e orientando serão semanais, bem como a 

continuação da participação do aluno no GED, coordenado pela professora, o que trará 

maior familiaridade com a teoria e compreensão do corpus. Além disso, o proponente 

também está inscrito num curso de extensão sobre teoria e análise de canção, a ser 

ministrado ao longo de todo o segundo semestre de 2011 por sua orientadora.  

Quanto à divulgação do desenvolvimento e dos resultados da pesquisa, 

orientadora e orientando se comprometem em publicar artigos e participar de, pelo 

menos, quatro eventos acadêmicos no decorrer da vigência da bolsa. 

A tabela a seguir possibilita melhor visualização do cronograma proposto: 



 

Etapas 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim 5º Bim 6º Bim 

       

Embasamento teórico X X X    

Contextualização  X X    

Análise do corpus    X X X 

Relatório Parcial   X    

Relatório Final      X 

Eventos  X X  X X 

GED X X X X X X 

Orientação X X X X X X 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Tratar do estilo de acordo com a concepção bakhtiniana significa pensar o 

discurso como ato ético e estético dos sujeitos eu-outro, autor e herói. Assim, pensar 

numa “atividade estética que me é própria” é, conforme Bakhtin (1997, p. 285), ratificar 

o outro como “material resistente e pesado, um material para ser trabalhado e moldado 

com o intuito de proporcionar a forma plástica a determinado ser”. 

Esta pesquisa se centrará na abordagem de gênero (composição, forma e estilo) e 

arquitetônica da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin. O material de análise é 

composto por seis (6) canções elencadas como corpus, conforme citado anteriormente; 

bem como as esferas de atividade da obra d’Os Mutantes. 

Esta será uma pesquisa de caráter interpretativista analítico-descritivo e será 

composta por quatro (4) etapas: primeiramente, descrever-se-á a trajetória histórico-

musical da banda e pensar-se-á no corpus em seu contexto; depois, analisar-se-á as 

canções elencadas como corpus da pesquisa; num terceiro momento, procurar-se-á as 

marcas dialógicas dos Beatles e da Tropicália presentes na canções elencadas neste 

projeto; e, por fim, por meio da concepção de gênero (composição, forma e estilo), 

pretende-se chegar à arquitetônica da obra d’Os Mutantes.    

 

FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As ferramentas de análise do material se focarão numa perspectiva de pesquisa 

qualitativa do corpus, a partir e por meio do qual será feito um levantamento dos 

elementos composicionais e musicais da banda inglesa The Beatles e do Movimento 

Tropicalista presentes na obra d’Os Mutantes como parte integrante de seu estilo 



discursivo (antropofágico), uma vez que será possível constatar se as presenças externas 

que tanto influenciaram a banda de maneira intensa em determinados momentos 

(especificamente no início de sua carreira) deixaram algumas marcas que influenciaram 

a constituição do estilo Mutante de ser, mesmo com o passar do tempo. 

Esta pesquisa pode contribuir com os estudos dos gêneros discursivos e, 

especificamente, da canção, por meio da forma de publicações (artigos e capítulos de 

livros), visto a importância do estudo do estilo como parte da arquitetônica d’Os 

Mutantes, com o intuito de alcançar o mais profundamente possível sua abrangência 

estética, por meio da busca de diálogos (com a Tropicália e The Beatles, 

especificamente) que justifiquem a tessitura discursiva e musical de sua obra.  
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