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Introdução 

 

 O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em que contrapomos 

regularidades discursivas na letrística do rock nacional do Brasil e da Argentina, que, 

por sua vez, se inclui em um projeto mais geral de estudo das discursividades urbanas 

de ambos países mediante a comparação de gêneros análogos. 

 Difundimos anteriormente trabalhos em que, centrando-nos em letras das 

décadas de 80 e 90, analisamos tendências quanto à delimitação das entidades 

pessoais na cena enunciativa, e quanto à representação e axiologização, em relação 

com a perspectiva dos enunciadores, do que se denomina como “verdadeiro” e/ou 

“real”. 

 Nesta ocasião, retrocederemos a períodos de constituição do gênero em 

ambos países, os últimos anos da década de 1960 e os primeiros da de 1970 (sendo 

conscientes de que essa constituição não teve ritmos, homogeneidade nem 

abrangência semelhante nas duas culturas nacionais), para contrastar algumas letras 

clássicas partindo de uma variável, a princípio, de objeto de discurso e de figuração: a 

encenação de uma dimensão identificada com a loucura. 

 

1. Enunciador roqueiro e racionalidade dominante 
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O rock e os fenômenos culturais com ele relacionados apresentam, no 

mundo todo, e nossos países não são exceções a respeito, algumas constantes 

quanto aos enunciadores que concorrem na sua letrística. Apesar da grande 

heterogeneidade e variabilidade dos mesmos, uma dessas constantes é o que com 

Díaz (2005, p. 164) podemos denominar “diferencia disidente”. Nas visões 

estereotipizadoras sobre o rock, essa característica é percebida e muitas vezes 

denominada como “rebeldia”. Nós, na tentativa de abordar o rock nas suas relações 

interdiscursivas na cultura contemporânea, descrevemos esse traço como a 

encenação de enunciadores não identificados com as racionalidades dominantes. 

Essa linha diretriz vai desenhando um “nós” não conformista que surge das diferentes 

estruturações enunciativas entre as vozes e figuras representadas. 

Em muitas composições, alguma entidade singular ou coletiva portadora 

dessa axiologia dissidente aparece, como locutor ou como personagem, representado 

em contraposição com uma massa “normal”, conformista, repetitiva, ou com um ser 

singular que sintetiza essa massa. No contraste entre esses pólos, o ponto de vista 

validado pelo enunciador assume formas que podemos tipificar em duas posições. 

Uma, a de quem tem a clareza de visão que permite perceber o coletivo alienado, mas 

se localiza junto dele criando um “nós” para o qual deseja uma mudança. Outra, em 

que a mudança é  desprezo do outro “normal” e separação mais ou menos radical a 

respeito dele. Já nas primeiras manifestações de poeticidade no campo do rock 

encontramos exemplos das duas posições. Na produção dos Beatles, “Nowhere man” 

mostra a primeira e “The fool on the hill” a segunda. A exposição crítica das carências 

do “homem de nenhum lugar” não impede o questionamento final, “isn’t he a bit like 

you and me?”, que instala um espaço comum de alienação. Em contraposição, os 

versos de “The fool...” estabelecem uma certeza, compartilhada por enunciador e 

personagem, de que são os outros os incapazes de ver aquilo que é visível para quem 

se afasta: “And he never listens to them/ He knows that they’re the fools/ But they don’t 
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like him…”. No caso dessa composição de Lennon e McCartney, a diferença se 

expressa mediante uma denominação (fool) que remete a um psiquismo estranho ao 

validado pelo senso comum. Será uma das primeiras formulações de algo que se 

repetirá longamente na letrística do rock: uma loucura preferida, procurada, ou até 

“necessária”. 

 

2. A especificidade da loucura e a etapa considerada 

 

O rock no mundo se relaciona, para muitos críticos da cultura (veja-se a 

síntese de Díaz (2005, p. 204-218)), a uma tradição anti-racionalista. Em particular, o 

período em que sua letrística passa a ter um certo grau de elaboração está muito 

relacionado ao encontro com os poetas Beatniks, por meio dos quais se estabelece 

um dos principais vínculos do rock com essa linhagem. Cremos que a produtividade, 

na discursividade roqueira, de significantes relacionados à loucura, à qual começamos 

a referir-nos no ponto anterior, é uma das manifestações dessa tradição. 

Analisaremos alguns desses significantes nos desenvolvimentos 

particulares do rock na Argentina e no Brasil, considerando suas etapas iniciais. Não 

nos deteremos aqui, por razões de espaço, a considerar características dessas etapas 

nem diferenças importantes entre ambos países quanto à delimitação do campo do 

rock, para o qual remetemos a um de nossos trabalhos comparativos (FANJUL, 2008). 

Conde (2007, p. 39-41) aponta o período de 1967 a 1973 como de auge, no 

rock do mundo, do non sense e da estética psicodélica. É esse, em uma acepção 

muito ampla, o período inicial de construção de uma letrística de rock nos nossos 

países, e, em geral, em castelhano e em português. Mas neles, a própria necessidade 

de delimitação dentro do campo cultural, e uma conjuntura regional marcada pela 

violência e muitas vezes pela reação de forças conservadoras se relacionará com que, 

em geral, as letras mantenham uma estabilidade referencial maior. No contexto dessa 
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relativa nitidez, resulta fácil encontrar na letrística figuras que, como afirma Kozac 

(1990, p. 22), ao definir sua “identidade” se aproximam a “un tipo de marginalidad 

ligada a la locura”.  

 

3. Letras consideradas e variáveis de análise 

  

Selecionamos quatro letras das primeiras etapas do rock nos nossos 

países combinando dois critérios. Um, qualitativo: que se tratasse de clássicos de alto 

grau de reprodutibilidade nos cânones da época. Outro, que como explicamos na 

Introdução, tem a ver com a loucura como objeto e como figuração, especificamente 

como a explicamos no ponto 1: positivamente valorizada. Essas letras são: “La balsa” 

(Lito Nebbia e Tanguito, 1967), “Oye niño” (Miguel Abuelo, 1968), “Balada do louco” 

(Mutantes, 1971), e “Maluco beleza” (Raul Seixas, 1973). Acrescentamos uma quinta, 

“Los caminos que no sigue nadie” (Pedro y Pablo, 1970), que não chega a conter 

figurações nem significantes de loucura, mas instala um ser “afastado” em todos os 

aspectos descritos no ponto anterior, e representa uma “deriva” semelhante à que se 

registra nas outras letras. Transcrevemo-las a seguir. 

 

La balsa (Lito Nebbia — Tanguito1) 
Estoy muy solo y triste, acá, en este mundo abandonado./ Tengo una idea, la de 
irme al lugar que yo más quiera./ Me falta algo para ir pues caminando yo no 
puedo./ Construiré una balsa y me iré a naufragar./ Tengo que conseguir mucha 
madera,/ tengo que conseguir, de donde sea./ Y cuando mi balsa esté lista partiré 
hacia la locura./ Con mi balsa yo me iré a naufragar. 
 
Oye, niño (Miguel Abuelo) 
Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estallar./ Oye, niño, no seas tonto, haz tu 
cabeza estallar./ Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz./ Oye 
niño, ya no corras, no me quieras ganar./ Cuando mi nombre ya no exista, verás 
qué fe lúcida./ Ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar./ Todo lo que ata es 
asesino. Todo lo que ata no es la paz./ No hay camino hasta tu suerte, nadie te 
puede ayudar./ No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. 
 
Los caminos que no sigue nadie (Pedro y Pablo) 
Yo voy por los caminos que no sigue nadie/ y vuelco el sentimiento en la canción./ 
Yo tomo de la brisa ese olor a calle/ y es él el que me da la dirección./ Yo sé que 
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tapándome los ojos/ puedo estar mucho más lejos/ sin tener que caminar,/ y olvidar 
que en el cielo de la gente/ en lugar de un sol ardiente/ hay una moneda más./ Yo 
voy por los caminos que no sigue nadie/ y sin embargo soy feliz./ Yo voy perdiendo 
sangre como el sol de la tarde,/ la recupero en la canción./ Soy feliz con lo que a 
nadie le gusta,/ con lo que a todos asusta,/ aunque griten contra mí./ Y creo en 
Dios porque sólo él me entiende/ cuando allí me voy perdiendo tras de mi 
imaginación. 
 
Balada do louco (Mutantes) 
Dizem que sou louco por pensar assim/ Se eu sou muito louco por eu ser feliz,/ 
mais louco é quem me diz/ e não é feliz, não é feliz./ Se eles são bonitos, sou Alain 
Delon./ Se eles são famosos, sou Napoleão./ Mas louco é quem me diz/ e não é 
feliz, não é feliz./ Eu juro que é melhor/ não ser o normal/ se eu posso pensar que 
Deus sou eu./ Se eles têm três carros, eu posso voar./ Se eles rezam muito, eu já 
estou no ar/ Sim sou muito louco, não vou me curar./ Já não sou o único que 
encontrou a paz/ Mas louco é quem me diz e não é feliz, eu sou feliz. 
 
Maluco beleza (Raul Seixas) 
Enquanto você se esforça pra ser/ um sujeito normal/ e fazer tudo igual.../ Eu do 
meu lado aprendendo a ser louco,/ maluco total,/ na loucura real.../ Controlando a 
minha maluquez/ misturada com minha lucidez/ vou ficar, ficar com certeza/ 
maluco beleza./ E esse caminho que eu mesmo escolhi/ é tão fácil seguir,/ por não 
ter onde ir. 

 

Atenderemos a dois componentes da cena enunciativa, que, para sua 

exposição denominaremos “disposição” e “rotas”. O primeiro tem a ver com uma das 

dimensões da categoria de “ethos”. Considerando a relação que (MAINGUENEAU, 

2001, p. 139) estabelece entre essa categoria e as de habitus no referencial teórico de 

estudos sociológicos e culturais e hexis na retórica, entenderemos por “disposição” a 

articulação da entidade com o entorno social representado e o conjunto de seu 

acionar, opções e potencialidade de ação como corpo em movimento na cena criada. 

Na descrição dessa disposição, que atribuiremos a cada uma das instâncias pessoais 

representadas na cenografia (Op. cit., p. 123-124), contrapomos as ações referidas, 

atravessadas por duas variáveis principais: a atribuição de “propósito” ao acionar e a 

localização da entidade em relação com o espaço valorizado positivamente pelo 

enunciador.  

Com “rotas” atendemos à dimensão espacial da cenografia (“topografia”, no 

trabalho referido de Maingueneau), particularizada no tópico do deslocamento, da 

viagem, de grande produtividade no discurso do rock no mundo e que se registra de 
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modos diferentes nessas cinco letras. Referimo-nos aos possíveis percursos das 

diferentes entidades pessoais pelos “caminhos” introduzidos nessas cenografias. 

 

4. Caminhos da loucura lúcida  

  

Apresentaremos a nossa análise no seguinte quadro-resumo. Os símbolos 

usados são: L loucura, s solidão (ambas como dimensões “enunciadas”2), > em 

direção a, ▲ na perspectiva de, ≠ oposto a (antivalor), ║ diferente mas não oposto, 

PROP propósito. 

 

Música Instâncias 
pessoais 

Disposição Topografia (rotas) 

La balsa Eu = L  +s PROP  construir “el lugar que yo más 
quiera”/ Naufragar 

Oye, niño Tu > L  +s 
▲ 
Eu = L  +s 

> PROP 
 
além =  + L  =  +lúcido 

No hay camino, 
deve ser +s  

Los caminos que no 
sigue nadie 

Eu =    +s 
≠ 
La gente  

Introspectiva Interior/ o caminho 
em si > deriva 

Balada do louco Eu = L  -s 
≠ 
Eles  

Exterior encontrou a paz  
 
 

Maluco beleza  Eu = L +/-s 
║ 
Você > não L  

Escolha em circunstâncias 
dadas/   +lúcido 
 
PROP  esforço 

não ter onde ir 

 

 Nas duas letras argentinas em que o propósito se enuncia, ele é atribuído à 

entidade que está do lado da loucura. Em “La balsa” o eu construirá o objeto para ir-

se, e em “Oye niño” é necessário que o “tu” decida entrar na loucura: “haz tu cabeza 

estallar”. A decisão deve ser solitária (“nadie te puede ayudar”). A nova dimensão a 

ser atingida após a cabeça “estallar” é aquela em que o eu já está. Ela é liberadora e 

também mais lúcida. Também há lucidez para o eu de “Maluco beleza”. A lucidez é 

nele uma dimensão diferente da loucura, mas articulável com ela para atingir a loucura 

melhor (“ficar maluco beleza”). Porém, a disposição de propósito é atribuída ao “outro” 
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normal. No paralelismo inicial, “Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal 

e fazer tudo igual, eu, do meu lado aprendendo a ser louco...”, enquanto “esforçar-se 

para ser” implica propósito, “aprender a ser” aparece como saber ser melhor o que já 

se é. Esse acionar de aprendizagem é resultado de uma escolha relativa (“eu escolhi” 

mas “por não ter onde ir”) ou de uma combinação de circunstâncias dadas, nas quais 

a lucidez do herói é poder desenhar sua tática de vida. Em “La balsa” e em “Oye niño”, 

o deslocamento, que não é mais que o desejo dos seres representados, é mostrado 

quase como dever, no segundo caso reforçado por um enunciador de tom claramente 

proverbial. 

 “Los caminos que no sigue nadie” e “Balada do louco” têm em comum a 

nítida contraposição com o coletivo da racionalidade dominante, representado na 

cenografia respectivamente como “la gente”/ “todos”/ “griten” e “eles”/ “dizem”/ “quem 

me diz”3. Diferenciam-se claramente pela disposição do eu representado, introspectiva 

na letra argentina e voltada para o exterior na composição de Mutantes. Essa 

orientação para fora-de-si tem duas expressões: as várias comparações com “eles” e 

a possibilidade de brincar de ser outro. A respeito, é ilustrativo comparar a relação 

representada com Deus/ Dios. O “Creo en Dios porque solo él me entiende” não 

apenas carece do tom humorístico de “se eu posso pensar que Deus sou eu”, mas 

também está mais próximo de um valor factual e coloca a divindade em uma relação 

direta com a perspectiva interior do ser, realçada em múltiplas imagens da letra.  

A solidão, não registrada ou negada (“não sou o único que encontrou a 

paz”) na representação do ser nas letras brasileiras, é característica invariável na 

articulação do mesmo nas letras argentinas consideradas, como surge do quadro 

anterior. Como uma pequena amostra de sua força na constituição do ethos no 

gênero, veja-se a tradução de “Under the boardwalk” (The Drifters) realizada por Lito 

Nebbia (um dos autores de “La balsa”) em 1967 e popularizada por outros intérpretes 
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anos depois. A solidão é tópico acrescentado e claramente oposto à cena do original 

em inglês: 

(Under the boardwalk) Out of the sun./ 
(Under the boardwalk) We’ll be having some 
fun./ (Under the boardwalk) People walking 
above./ (Under the boardwalk) We’ll be 
making love. 

Me encuentro solo, sin un amor./ Me 
encuentro solo, bajo la rambla estoy./ Me 
encuentro solo, todos tienen su amor./ Me 
encuentro solo, ya no sé qué hacer. 

Informação extraída de Conde (2007, p. 56). 
 

5. “Ya no estás solo, estamos todos en naufragar”4 

 

A maior semelhança entre as letras de ambos países se apresenta 

precisamente entre aquelas composições em que, como “Balada do louco” e “Los 

caminos...”, a disposição de propósito não está em jogo e em que há contraposição 

explícita com o outro rejeitado, seguindo a variante “fool on the hill” explicada no ponto 

1. 

Quanto às “rotas” seguidas, vemos em ambos países uma reivindicação da 

“deriva” que os liga ao movimento rock no mundo (naufragar, não ter aonde ir), 

especificada, nas letras argentinas, como percurso interior. 
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Notas 

 

                                                
1 Precisamente a própria figura de Tanguito (José Alberto Iglesias, 1945-1972) está relacionada 
à loucura, nos alvores do rock argentino. Teve várias internações em hospícios, e sua trágica 
morte, atropelado por um trem, foi em uma das saídas da internação. Sua desaparição em 
momentos iniciais do ingresso (conflituoso) do campo na indústria cultural transformou-o em 
mito, um dos maiores do movimento. Se não na sua vida, apenas reconstruível por relatos, 
quanto menos como personagem criado, ele reúne todas as características do tipo de herói 
dominante na discursividade do rock argentino que analisamos neste e em outros trabalhos. 
 
2 Restringimo-nos a isso porque nosso objeto é o enunciado e rejeitamos, a respeito, qualquer 
análise psicologizante que “deduza” traços de caráter dos enunciadores ou personagens, como 
se estes fossem seres extradiscursivos dotados de psique. 
 
3 Por tratar-se de uma oposição de valores e perspectivas, representamos, no quadro, a 
separação entre as instâncias pessoais nessas letras com o signo ≠ , enquanto usamos ║para 
separar o “eu” e o “você” de “Maluco beleza”. 
 
4 Fragmento de “Canción para náufragos”, da banda argentina “Patricio Rey y los redonditos de 
ricota”. A esse fragmento é atribuído um diálogo polêmico com “La balsa” vinte anos depois. 


