
Sonoridades e dilemas na obra de Rita Lee: o início
da carreira e o disco que não foi

Jefferson William Gohl

Em 1970 a gravadora Polygram através do selo Polydor
investe no lançamento do primeiro disco de estúdio de Rita Lee
intitulado “Build Up”. Este lançamento ocorre como resultado de
um investimento da empresa Rhodia e como estratégia de
promoção de várias marcas que num pool de empresas acabavam
lançando Rita Lee como artista solo numa carreira conduzida
pela gravadora, e pelo empresário da música André Midani.

Segundo CALADO (1995) e BARTSCH (2006), André
Midani estava planejando uma carreira solo para Rita Lee. A
partir do patrocínio da Rodhia aos “Mutantes”, Midani pretendia
gravar um disco pop sem grandes pesquisas musicais, tendo Rita
Lee como estrela maior. Nascia em 1970 uma primeira
experiência solo na gravação do LP ‘Build Up’, que apesar da
participação do grupo, não permitiu liberdade para
experimentalismos. Contraditoriamente ao controle da indústria
fonográfica o eu poético feminino ganha uma autonomia rara no
Brasil na idealização da composição musical. A própria idéia
sugerida pelo título do LP Build Up não poderia negar esta
autonomia que Rita Lee poderia adquirir do grupo “Os
Mutantes”. O tema da construção de uma carreira pela indústria
cultural, era a discussão inerente da faixa que abria o disco
‘Sucesso aqui vou eu’, que lembrava os musicais norte-
americanos de Hollywood, que com arranjos de Duprat
comportando cordas e sopros de efeito grandiloqüente. A letra
dizia:

-119-



Sucesso aqui vou eu (Build Up)1

Como Ginger Rogers vou sapatear
Mais de mil vestidos vou poder usar[...]

Será que algum dia
Famosa eu seria?
Meu sonho acontecia
E eu direi goodbye!
Mamãe, papai
I wanna be a star!

Este disco repleto de citações cinematográficas e
sonoridades que colocam a voz de Rita Lee em registros
menores, tem seus timbres escolhidos por uma dinâmica
‘relativamente’ experimental em que o conjunto guitarra-baixo é
pouco expressivo, dando lugar a pianos e os arranjos para
orquestra de Rogério Duprat. Este conjunto se articula na
construção de uma sonoridade que flerta com determinada
perspectiva. Perspectiva esta, em que, a projeção de uma voz
feminina não mais se identificasse com o ambiente das canções
de fossa que marcavam formas do cantar para as mulheres da era
do rádio entre os anos 50 e 60 e nem mesmo o novo estilo de
separação métrica e controle vocal que a Bossa Nova havia
trazido como novidade naquele período.

O disco é concebido de modo a importar várias formas
sonoras: de musical da Brodway, trovadorismo medieval, música
religiosa, ritmos caribenhos, tangos abolerados e alguma
incursão jazzistica articulados por uma costura rítmica de
compasso 2/4 ou 4/4. Há um realce da voz por meio dos baixos
tons e volume empregados pelo instrumental e uma variação
melódica advinda da harmonia com que os acordes são
empregados. Neste quadro a voz feminina e a incorporação deste
“eu poético”, se pauta em uma linguagem musical. Neste sentido
não assume referentes sonoros de canto que remeteriam ao

1 Sucesso aqui vou eu, de Rita Lee e Arnaldo Baptista. Incluída no LP  Build
up, POLYDOR, 1970.
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bolero ou a canção impostada de rádio. Essa aproximação com
os ritmos abolerados, acontecem em algumas canções como na
canção “Prisioneira do amor” gravada em 1970 para este álbum
“Build Up”, em que Rita interpreta um tango informado pelo
procedimento irônico cafona inaugurado pelo Tropicalismo e
este canto é uma paródia das dicções antigas em seus atributos
femininos ou masculinos.

Prisioneira do amor2

Cafonas fueron los besos que me distes
Cafona tus presentes, tu amor
E para afastar-te da lembrança
Eu vou assitir mais televisão

Cafona fui eu por escravizar-me
E a todos teus caprichos me render
Cafona permaneço mais que nunca
Pois continuo doida a te querer

El abat-jour
Los discos de bolero son tan tristes
Na natureza morta que me destes
O abacaxi parece que tem vida

Mi corazón
Sangrando de tristeza e de saudade
Se tu não voltares me suicido
Pois sem ti não há felicidade

No seu conjunto os temas tratados nas letras se arranjam
de forma a produzir um deboche da busca pelo estrelato e em
alguns casos da própria forma musical que se está utilizando.
Conforme MORIN (2005) a busca pelo estrelato é a nova busca
pelo lugar entre os novos olimpianos no meio da cultura de
massa do século XX. O ser star conecta-se a uma promoção dos
valores femininos em que a feminilidade substitui o feminismo e
um estilo estético lúdico que a canção de consumo constrói para

2 Prisioneira do amor,  de  Élcio  Decário.  Incluída  no  LP  Build  Up,
POLYDOR, 1970.
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os jovens um lugar de integração para os temas dissonantes da
adolescência.

Tematicamente as letras discutem esse problema do
estrelato, no entanto em seus aspectos sonoros cada canção no
disco de 1970 se desenvolve de forma a ser entendida como obra
fechada e que, portanto, não se relacionam como numa suíte
musical. Não deixa de ser observável que o efeito de um mosaico
sonoro se faz ao longo disco, oferecendo um sentido geral que
polemiza com o rock em sua liberdade de convenções nas
apropriações de estilos. A interpretação da canção dos Beatles
And I Love Her3 com uma vocalização impostada e cambiante
sintetiza uma ideia de maneirismo latino americanizado. O
discurso romântico se encontra passionalizado por meio de uma
tensividade4 que insere pontos de inflexão sonora que
impulsionam e oferecem coesão a peça sonora dos Beatles em
suas cinco partes pelas dessemelhanças vocálicas da narradora.
Ocorre a impostação vocal da primeira e segunda parte da
execução, passando pela neutralização da passionalidade da
terceira e quarta parte chegando-se a uma solução musical sonora
de altas escalas e subida de tons altos promovendo uma
tensividade que desloca o sujeito de seu objeto de amor, tão
fortemente marcado na letra da canção. Esta tônica da canção
dos Beatles, se aplica no conjunto das canções em que se percebe
este mesmo deslocamento, seja no deboche a busca pelo
estrelato, de “Sucesso aqui vou eu”, ou a ‘Maria’ objeto de amor
da canção “José” registrada em sua voz.  

Para se pensar a canção, elemento que se destina ao canto
e à escuta com suas especificidades de transmissão, temos de
considerar que os elementos de oralidade se ligam ao ato e à

3 Composição de Lennon e McCartney, incluída no LP Buil Up, POLYDOR,
1970.

4 O conceito de tensividade será aqui empregado de acordo com a
abordagem de Luiz Tatit, como parâmetros de análise da canção (TATIT,
1997, p. 129-160).
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perfomance. Performance esta que após a intervenção da
indústria fonográfica oferece uma contrapartida no que diz
respeito a transmissão, recepção, execução e escuta. Assim a
canção se realiza através de uma série de aparatos tecnológicos.
Segundo ALMEIDA (2008), as análises  que comparam relações
entre canção e tecnologia e reprodução do livro por meio da
máquina de impressão, não encontram paralelismo. Isso tendo
em vista que o caso da canção, o aparato tecnológico não é meio
apenas, mas elemento configurador do próprio produto. O
conjunto dos aparatos tecnológicos disponíveis e utilizados se
integram ou participam da sonoridade recebida pelo ouvinte.

Existe uma complexificação do processo que decorre,
principalmente, do aumento do número e agentes e ações sociais
em jogo, o conceito de autoria e suas origens discursivas, tem de
passar pela noção de autor-modelo ou eu-lírico. Almeida defende
que a canção está transmutando-se constantemente através de
intérpretes e arranjadores e nestes a leitura de uma obra e sua
autoria se bifurcam. Se intérpretes e arranjadores são leitores,
desta maneira se convertem em leitores produtivos que se
transformam em pontos de origem e referência.

Toda a mediação (músicos, arranjadores, meios técnicos,
vitrolas de reprodução, etc) comprometem uma leitura puramente
hermenêutica da prosa da canção tornando relevante o ritmo que
opera na redução da unidade formal e apela para a facilidade de
memorização, diminuindo sensivelmente a opacidade da canção.

As canções compostas pelo conjunto “Os Mutantes”
ainda em parceria com Rita Lee e identificadas em certa medida
com a proposta tropicalista, possuíam uma dose de
experimentalismo - e a opacidade se desfazia na comparação
destas unidades sonoras, com as canções de festival (RIBEIRO,
2002) e simultaneamente da chamada música comercial da
Jovem Guarda. Em três anos a busca por novas formas sonoras
de expressão levaram Rita Lee a aprofundar sua experiência no
uso de sua voz e “  Os Mutantes”  entenderam que não mais
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necessitavam de uma voz para a incursão nas sonoridades
progressivas de um rock orientado para o virtuosismo e focado
nos timbres eletrizados.

O processo de desligamento da artista Rita Lee de seu
conhecido grupo de rock “Os Mutantes”  levou a formação de
uma dupla denominada “Cilibrinas do Éden”. As sonoridades
experimentadas por este grupo ficaram registradas em um álbum
de 19735, composto por Rita Lee e Lúcia Turnbull. A dupla, que
apesar de ter integrantes masculinos dos Mutantes
acompanhando suas canções, ficou reconhecido como um grupo
feminino, como era o projeto original de Rita Lee de formar um
grupo exclusivamente feminino, e demonstrando um aprendizado
com o rock anglo americano. A dupla formada por Lucia
Turnbull e Rita Lee abordava em suas composições temáticas
abrangentes, como marginalidade, conexão com a natureza, sexo,
suicídio e temas ligados a transgressão. As sonoridades
primavam pela execução timbrística de um instrumental
pesadamente elétrico e com referências que iam de Beatles e
acordes Rolling stonianos, até levadas de rockabily  que
remontavam a Elvis Presley e a Jovem Guarda.

Rita Lee e Lucia Turnbull em 1973 ao se apresentarem na
inauguração do Palácio de Convenções Anhembi, com o grupo
“As Cilibrinas do Éden”, com a finalidade de abrirem o show
para “Os Mutantes”  além do uso de equipamentos pré-
sintetizadores eletrônicos como o Teremim, levaram um
repertório de sonoridades metalizadas em escalas altas, timbres
como violas com corda de metal, sinos, distorções eletroacústicas
instrumentais e um uso da voz contrastantemente acústico em
escalas médias e subidas de tons e semitons controlados. Tal

5 As Cilibrinas do Edén, Philips, 1973. Este disco foi gravado entre o final
de 1973 e início de 1974 e nunca ganhou lançamento comercial que
guardou as fitas masters de gravação. No fim da década de 1990 quase foi
lançado oficialmente, mas algumas negociações entre os artitas envolvidos
impediram e em janeiro de 2009 finalmente saiu um lançamento fora do
país pirata limitado de 1.000 cópias sendo 500 LPs em vinil e 500 CDs.
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configuração da sonoridade escolhida pela artista Rita Lee
operava uma distinção ou diferenciação em relação aos rapazes
do grupo “Os Mutantes”  apesar de contar com seu
aparelhamento elétrico. Operava-se assim uma leitura de grupo
de instrumentistas e arranjadores de um campo comum porém
com perspectivas diferentes. 

Observa-se que discordavam no tratamento a dar à
performance da voz feminina dentro da linguagem do rock. Na
canção “E você ainda duvida?”  os arranjos, riffs de guitarras e
base rítmica, acontecem num crescendo de andamento e subida
de tons que dificultam a justaposição da voz feminina da dupla.
Assim na primeira parte da canção “E você ainda duvida?”
quando se executa a totalidade da primeira elocução há uma
polarização entre voz, instrumental timbrístico e andamento
rítmico mais lento, para na segunda parte estabelecer um
crescendo em que a justaposição da voz fica comprometida,
frente as dissonâncias escolhidas e velocidades virtuosísticas do
conjunto do instrumental elétrico. Parte da canção “Tutti Frutti”
de Little Richards foi  escolhida pelos rapazes do grupo para
encerrar a execução de “E você ainda duvida”  o que confere a
performance como um todo alta voltagem cinestésica. “Tutti
Frutti”  que foi imortalizada em interpretações por Elvis Presley
foi recortada em seu refrão e temática central para compor esta
fusão sonora. Apesar de “Tutti Frutti”  originalmente não conter
uma temática rebelde a rigor, o fato desta canção estar somada à
canção composta por Rita Lee e Lucia Turnbull - que
tematicamente polemiza um dilema juvenil - acaba realizando
em seu conjunto uma defesa do rock enquanto linguagem,
segmento de mercado e crítica comportamental.

E você ainda duvida?6

Deixe de uma vez o seu cabelo crescer
Largue essa mania, dê o braço a torcer
Abra essa cabeça e comece a entender

6  Canção incluída no LP As cilibrinas do Eden.
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Que Deus está mais contente porque finalmente
Já tem muita gente sabendo do rock and roll
Comendo rock and roll
Bebendo rock and roll
E você ainda duvida
Que existe uma vida melhor
Quando a gente entende o rock and roll

Pare de pensar que só você é que é
Pare de dizer "não sei se é homem ou se é mulher"
Pare de pegar aquele amigo pelo pé
E pare pra ver e ouvir e cantar e dançar
E viver e morrer só sabendo do rock and roll
Comendo rock and roll
Bebendo rock and roll
E você ainda duvida
Que existe uma vida melhor
Quando a gente entende... yeah, yeah yeah

Em seu conjunto as canções compostas pelas Cilibrinas
do Éden, praticamente não se articulam com os referenciais
latino americanos. Diferentemente do disco de 1970 Build Up,
que buscava exatamente estas conexões sonoras. Nestas
composições a proposta era outra, apesar de serem baladas, ou
seja, possuírem andamentos mais lentos e vocais buscando uma
forma mais acústica, planos médios e tons menores de
vocalização. O instrumental e as escolhas temáticas expressas
nas letras podem ser considerados mais “pesados”. Em sua
totalidade as apresentações do Anhembi foram significadas como
insucesso, mas a experiência que a artista Rita Lee reteve
daquele momento parece ter marcado sua carreira de forma
indelével.

As apresentações dos Mutantes e das Cilibrinas do Éden
foram noticiadas posteriormente por Regina Penteado7 na Folha
de São Paulo - em matéria que francamente desqualificava o rock

7 PENTEADO, Regina. “O som dos Mutantes e um rock de Elvis.”  Folha 
de São Paulo, 12/05/1973.
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por meio de observações de uma espectadora imaginária mais
velha que entendia o rock dos anos 50 mas não se identificava
com a nova proposta. A racionalização desta personagem assim
se dava:

Mas depois sossegou. Viu Rita Lee cantar em dupla
com uma moça de quem ela nunca havia ouvido
falar, Lucia Turnbull – as duas vestidas com aquelas
roupas esquisitas que a Rita sempre inventa. [...] –
e, pela reação da platéia percebeu que, pelo menos
enquanto elas cantassem aquilo que ela julgou
serem rock-baladas acompanhadas só por seus
violões, não iria acontecer nada de mais. Aplausos
comedidos e mais nada.8

A jornalista Regina Penteado por meio de sua
conservadora personagem, considerou que a única apresentação
meritória e que realmente teve identificação da platéia foi a
canção “Tutti frutti”  de Elvis Presley. Para a repórter nem Rita
Lee nem os Mutantes empolgaram. Responsabilizou às várias
debilidades técnicas de som parte do fracasso do show. A
jornalista em nenhum momento considerou que o uso da voz de
Rita estava deslocado do grupo “Mutantes”  em prol de uma
proposta diversa e que a do grupo “Mutantes”. Ao mesmo tempo
em que o grupo estava sem uma voz pensada como composição
nas altas escalas de suas guitarras. Na mesma página em matéria
sobre o mesmo assunto Walter Silva9 outro jornalista realizou
somente elogios ao show e a capacidade técnica instalada de 5
mil e seiscentos watts e a mobilização de um público de 3500
pessoas. Sua tônica era a do clima de liberdade artística juvenil e
enfatizou que a única preocupação inicial era a da proibição
possível da censura sobre os conteúdos ali cantados.
Curiosamente o conjunto formado por Rita Lee mais tarde
também se chamará “Tutti Frutti”, esta escolha parece ser
8 Idem
9 SILVA, Walter. “Cinco mil e seiscentos watts de liberdade.” Folha de São 

Paulo, 12/05/1973
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advinda da percepção dos resultados deste show.  

Conforme DAVINI (2008), a voz enquanto objeto e os
conceitos de vocalidade já desenvolvidos por Paul Zumthor, nos
impelem para a superação da a-historicidade e do caráter
individual presentes nos discursos sobre a voz e a palavra em
performance, considerando também a contingência social e
histórica do indivíduo e do grupo.

Esta idéia grupal e histórica da produção da voz e palavra
vem incorporar também a problemática da evolução tecnológica
que, incidindo sobre nossas percepções de tempo e espaço, atua
igualmente sobre noções de sujeito e, portanto, de personagem;
enfim, sobre o corpo.

A experiência que se percebe quanto aos corpos em
massa, em shows ou grandes grupos,  como força política ou um
tornar-se visível, foi explicada por SCOTT  (1999), como
elemento - que trata da emergência de uma nova identidade
ligada aos agenciamentos da sexualidade numa história das
diferenças de gênero ou grupo.

Nas canções das Cilibrinas do Éden os efeitos sobre as
vozes da dupla, como ecos, metalizações e distorções
dissonantes, são de um experimentalismo que qualifica uma
busca por uma nova colocação da voz feminina como o centro de
um processo musical em que as contingências históricas dos
indivíduos se articulam performaticamente. O fato é que do
conjunto das canções das Cilibrinas apresentadas no show do
Anhembi destacou-se Mamãe natureza como uma solução
musical possível como caminho estético de adequação sonora
para  Rita Lee. 

Rita Lee busca o assumir de um eu poético feminino,
além da busca pelas sonoridades mais cambiantes dentro das
referências latino americanas. No ano seguinte de 1974 na
gravação do disco Atrás do Porto tem uma cidade há indicações
da passionalização que a tensividade do canto indica, e também
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temas latinizados, como nas canções Yo no creo pero..., Menino
bonito, Ando Jururu e, claro, Mamãe Natureza acabam por
amolecer as métricas do rock anglo americano, num uso mais
constante da síncopa no fundo rítmico somadas às dissonâncias
do instrumental elétrico.

Segundo MACHADO  (2011), o cancionista popular
busca a explicitação dos conteúdos emocionais da canção,
quando existem conflitos no caso das canções românticas ou
quando a resolução do conflito já ocorreu, neste nível a
expressão percorre os caminhos da alegria e do entretenimento.
Nesse sentido a canção de Rita Lee percorre na construção
entoativa que se estende da fala ao canto uma orientação mais
rigorosa, que produz a fala no canto. No entender de TATIT
(2002), uma “dicção” específica se opera buscando naturalidade
e um aparar de arestas que a tensividade do canto modula. As
canções de celebração e de encontro criadas e produzidas por
Rita Lee, carregam consigo uma história e uma imagem da
própria artista e do gênero musical adotado por ela. Ainda
segundo Regina Machado, o cantor/intérprete carrega, associada
a sua voz, uma imagem e história pessoal que é responsável pelo
elo de paixão com o ouvinte. A expressão vocal no Brasil, que
opera a compatibilização entre melodia e letra para garantir sua
eficácia comunicacional, constrói um núcleo de sentido e  uma
identidade em que a voz do enunciador, eu-poético ou do
narrador ancora o principal núcleo de sentido.

Isto se dá primeiramente em seu aspecto mais natural que
diz respeito às qualidades do timbre, capaz de expressar sozinho
uma amplitude de significações e sentidos, e depois através das
habilidades do cantor de explicitar os conteúdos entoativos e
interpretativos, estabelecendo um elo com as propriedades
autorais, por vezes até evidenciando elementos que não haviam
sido observados pelo compositor.

Na interpretação da canção Minha fama de mau de
composição de Erasmo Carlos em parceria com Roberto Carlos,
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no referido show de 1973 do Anhembi, Rita Lee e Lucia
Turnbull além de resignificar este conjunto de referências do
rock nacional, atribuem um sentido ambivalente para a canção.
Esta ambivalência é decorrente de duas escolhas; a primeira em
função da performance do canto que promove a passionalização
do conteúdo quando da inflexão tensiva do verso “Não quero
torturar meu coração”  e a segunda escolha é quanto a inserção
do acorde e verso dos Beatles ao final “  It’s been a hard day’s
night”  que pelo seu conteúdo se aproxima da mensagem
“conservadora”  da canção, expressa na imagem do homem que
espera,  e quer da mulher uma posição subserviente. A colagem
sonora funciona como distinção da Jovem Guarda e transforma
em brincadeira a posição assumida originalmente pelo autor da
canção. 

Erasmo Carlos em suas memórias muito mais tarde
revelava:

A proposta dos Mutantes era bem mais avançada do
que a nossa. Já demonstravam preocupação nítida
com a mistura de elementos novos, harmonias e
timbres inusitados, sonoridades ousadas e um quê
de brasilidade que não havia em nosso primitivo,
ingênuo e maravilhoso bê-a-bá do rock tupiniquim.
(ERASMO CARLOS, 2009, p. 195)

A opinião de Erasmo Carlos sobre “Os Mutantes”  na
época foi revelada a Carlos Imperial: “O Tropicalismo é  a
Jovem Guarda adulta e politizada, é a música brasileira
universal.”10  A busca pela permanência no meio fonográfico
passa portanto por um aprendizado no uso dos recursos técnicos
e propostas historicamente dadas, mas acaba sempre naquilo que
permanece enquanto potência e continuidade – a voz.

A questão da voz na canção popular está intimamente
associada a uma estética sonora da fala. Desta forma a opção
metodológica da explicitação do uso da voz como meio

10  Idem, p.197
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expressivo da construção dos sentidos na canção,  na análise do
material cancional de Rita Lee, se faz pois fundamental para
traduzi-la em termos pessoais.O que a canção tem a dizer é o que
orienta a forma como será dita. O sujeito narrador neste caso em
que compositor e intérprete se confundem numa mesma persona
Rita Lee, particularizam um eu poético que por seus
comportamentos vocais definem uma identidade cancional e
estabilizam uma dicção. Os níveis discursivos, narrativos e
tensivos - somados a interação entre letra e melodia - propostos
por Regina Machado11 permitem uma abordagem do
comportamento vocal do sujeito que canta e narra.

No show do Cilibrinas do Eden, a canção Gente fina é
outra coisa possui uma tônica na representação do sujeito que
assume dilemas contraculturais, em que a figurativização vocal
reforça uma narrativa que polariza os desejos do indivíduo frente
a sociedade e os grupos familiares ou tradicionais.

Gente Fina É Outra Coisa

Por que você diz que vai fazer e não faz, uh
Não, não, não, não
Assim não da mais, uh
Não, não, não, não
E eu não posso deixar
Se alguma coisa está errada eu preciso falar
A verdade
A verdade

E eu sei que você está com medo de dar, uh
Não, não, não, não
E o que vão pensar, uh
Não, não, não

11 MACHADO (2011). A metodologia de que se valeu Regina Machado para
analisar as canções de três intérpretes femininas na década de 1980 está
ancorada na semiótica de Luiz Tatit, e funciona aqui como uma das
ferramentas de interpretação na medida em que permite a articulação da
canção a um contexto histórico dado e não somente como descrição de
técnica vocal.
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Não vá se misturar com esses meninos cabeludos
Que só pensam em tocar
E você escuta o papai dizendo

Que gente fina é outra coisa
Mas gente fina é outra coisa
Que gente fina é outra coisa
Mas gente fina é outra coisa

Então você fica nessa indecisão, uh
Não, não, não, não,
Papai tem razão, uh
Não, não, não, não,
E não me venha dizer
Que você vai sair de casa e batalhar pra viver
É mentira
É mentira

Hoje mesmo eu te vi
Pensei que fosse o seu pai, uh
Não não não não
Que decepção, uh
não não não não
Eu fiquei triste de ver
A sua vida começando pelo lado errado
E você está acreditando mesmo

Que gente fina é outra coisa
Mas gente fina é outra coisa
Que gente fina é outra coisa
Mas gente fina é outra coisa

A gravadora Phonogram em 29 de agosto de 1973, por
meio de seu gerente geral de atividades paralelas J. C. Muller
Chaves, encaminhou uma solicitação de reexame da proibição
que havia sofrido esta canção e liberação para gravação da
música. O processo n°520 arquivado na Divisão de censura e
Diversões públicas da Polícia Federal, consta de mais três
músicas de outros autores também vetadas, para gravação.
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O parecer 7303/73 12 do Depto. da Polícia Federal dizia “
O conteúdo da letra musical título é negativista e inoportuno,
posto que conclama o jovem a marginalidade social, induzindo-
o à filiação a movimentos tipo “hippie”. Isto posto sou pela não
liberação da presente composição.”

Refletindo sobre as tensões do aparato repressivo social
sobre os indivíduos naquele contexto em que a contracultura
constrói representações alternativas chega-se a tese central
presente na obra de Norbert Elias. Para ELIAS (1994b e 1992)
os indivíduos são condicionados socialmente ao mesmo tempo
pelas representações que fazem de si mesmos e por aquelas que
lhes são impostas pelos outros com quem entram em relação.
Assume a forma de dilemas (ROCHER, 1976) que entram em
crise sob o peso das tensões que as várias representações
assumem para os indivíduos frente a sociedade.

Em suma, o que se entende por “individuo”  e
“sociedade”  ainda depende em grande parte, da
forma assumida pelo que as pessoas desejam e
temem. Trata-se de algo amplamente condicionado
por ideais carregados de sentimentos positivos e
antiideais carregados de sentimentos negativos. As
pessoas vivenciam o “indivíduo”  e a “sociedade”
como coisas distintas e frequentemente opostas –
não porque possam realmente ser observadas como
entidades distintas e opostas, mas porque as pessoas
associam essas palavras a sentimentos e valores
emocionais diferentes e, muitas vezes contrários.
Esses padrões emocionais funcionam como moldes
aos olhos da mente; determinam, em boa medida,
quais os fatos percebidos como essenciais e quais os
descartados como sem importância ao se refletir
sobre as pessoas isoladas e sobre as sociedades que
elas formam em conjunto. (ELIAS, 1994, p.75)

12 Arquivo Nacional DF. Divisão de Censura e Diversões Públicas- DCDP. 
Fundo Censura Prévia. Cx  644: Processo n° 520 – Banda da Ilusão-Gente 
Fina- Deus Sulamericano-Teima, 1973
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Uma economia psíquica é observada como um
instrumento de percepção: arte de observar, que é citada muitas
vezes ao longo da obra de Elias, e que segundo ele permite a
pessoa se domine ao dominar os outros. Nesse sentido o
“indivíduo”  é um processo que passa por um processo e
diferenciação em direção ao autocontrole e a autocensura. Um
controle mais severo das emoções e dos afetos, quando a
autoridade é interiorizada num remate do processo de civilização
num princípio das renúncias das pulsões.

Após o show do Anhembi a gravação do disco foi feita
mas a prensagem para a comercialização nunca ocorreu. É
plausível presumirmos que a gravadora não tenha desejado se
indispor com as instâncias governamentais com um disco de
resultado duvidoso tecnicamente como foi o registro das
Cilibrinas ao vivo, e com ressalvas formais das autoridades. O
restante do processo no parecer 7046/73 subsequente  expedido
desta vez pela Divisão de Censura foi classificado quanto ao
gênero musical como de protesto, de linguagem simbólica e
tema social, e mensagem negativa- induz aos maus costumes e
foi entendido como não liberado em qualquer faixa etária. Trazia
em seu laudo analítico mais considerações acerca do conteúdo da
letra.

Na letra em exame uma jovem insurge-se contra o
pátrio poder, ao tentar persuadir um amigo a
desacreditar de seu pai, para juntar-se ao grupo
juvenil de comportamento duvidoso. Considerando
tratar-se de matéria para gravação em disco, que
terá, portanto, grande penetração entre as diversas
camadas sociais, e levando ainda em conta a
sutileza dos versos, que propõe de imediato a
indagação ao público em torno da mensagem,
manifesto-me pela sua não liberação, nos termos do
art. 41. “c” do dec. 20.493/46.13

13  Ibidem Processo n° 520 fl. 06, 1973
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A canção aludida fez parte os shows de 1974, mas acabou
não sendo registrada em disco posteriormente, tanto quanto a
canção “Bad trip”  (Ainda bem) que também foi vetada no
processo 9551/7314 em 23 de outubro em função e seu tema
pouco convencional e que apesar de liberada mais tarde não
retornou mais a carreira da artista.

Em novembro de 1973 Rita Lee prestando depoimento ao
jornal “O Globo”, após sucesso já consolidado do  show Tutti-
Frutti e do grupo que se tornava homônimo refletia sobre o
passado e sobre sua trajetória.

A época dos Mutantes foi maravilhosa, mas senti
necessidade de ramificar e desenvolver aquele
trabalho que representava o filtro das idéias de
muita gente. Mas naquele tempo eu era mais
deslumbrada, não ligava para nada, queria assustar
as pessoas com as minhas roupas estranhas e não
ter preocupações. Em certas situações é melhor ser
assim, mas agora estou em outro momento,
tomando consciência de certas coisas, o que é bem
mais difícil.15

A matéria traz o realese do show com as principais
canções: “Gente fina é outra coisa”, “Mamãe natureza”, “Nessas
alturas dos acontecimentos”, “Dando tratos a bola”  e “Festival
divino” e enfatiza o amadurecimento da artista que pensa em um
público aberto ou mais descompromissado. A artista Rita Lee
segue com as auto-reflexões.

14 Arquivo Nacional DF. Divisão de Censura e Diversões Públicas- DCDP.
Fundo Censura Prévia. Cx  645: Processo n° 548 - Rita Lee , 1973 nesta
canção a sugestão ao suicídio é notada pela censura que veta e mais tarde
libera a canção que não diz textualmente uma fala pró ato final. A
mensagem é sim de saída de um momento depressivo. A razão desta
ambiguidade quanto ao veto se encontra justamente na significação sonora
do tema da letra e da tensividade vocal que figurativiza a disjunção do
sujeito.

15 “Ficção científica em vez de fantasia.” O Globo, 16/11/1973.
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Bivar vê a vida como um espetáculo e passei a
adotar um pouco esta visão. Não sei aonde quero
chegar, mas a música é um caminho em que
desabafo, analiso e ofereço alguma coisa.16

O jornalista do jornal O Globo enfatiza que seu pai é
dentista e queria o mesmo para ela, mas insiste na tensão que o
mundo dos shows tem para a profissionalização do grupo e no
sentido de amadurecimento que Rita Lee pode desenvolver.
“Apesar de toda a procura por amadurecimento, Rita ainda fala
com jeito de menina” 17

Eles não entendem nada. Fazem um esforço enorme
para me aceitar, mas no fundo não me entendem.
Sabe eles ficam espiando o que vai sair. Mas sou
honesta, falo com eles e mesmo sem me entender
me aceitam eles ensinam [ileg.] mas eu não sei se
ensino a eles.18

Nesse sentido a família e mesmo o grupo “Os Mutantes”
estão dados como universos superados. Conforme expresso na
reportagem o sonho comunitário contracultural de Rita Lee de
um festival como o de Woodstock se encontra redimensionado.
“Não perco mais meu tempo tentando modificar o mundo. [...]
Foi no meu tempo de hippy, de paz e amor, o que era meu era de
todo mundo.” E seguindo um raciocínio de como não conseguiu
manter recursos monetários com seus shows, afirma “ E tenho
muita vontade de me juntar a pessoas para ainda fazer um
festival do jeito que todo mundo quer e ninguém consegue: ao ar
livre, tudo de graça. Mas é preciso uma organização boa e muito
dinheiro, o que está difícil, mas não impossível.”19

 É necessário observar que no ano de 1973 quando a

16  Idem
17  Idem
18  Idem
19  Idem
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artista iria completar 26 anos de vida, o que ocorre é a
incorporação dos controles externos que a sociedade, de forma
universalista e particular. Um autocontrole e autocensura
modulando sua personalidade e grupo social que se ordenam a
partir da dinâmica das sociedades industriais avançadas com
processos complexos de formatação do produto cultural que será
industrializado.

Concluindo, se observarmos a condução da carreira de
Rita Lee durante a década de 1970 até o auge de sua carreira no
inicio do anos 1980, entendemos que a composição de rock cada
vez mais se conectava a uma linguagem pop. Linguagem que
efetuava uma boa dose de autocensura dos temas correntes da
contracultura seja a rebelião comportamental juvenil ou a
representação de um eu poético feminino cada vez mais presente.
As sonoridades recuperando  ou construindo uma integração
maior com as audições latino americanas reconhecíveis do
grande público formaram uma cunha de entrada na cultura
estabelecida das gravadoras, e da sociedade e forjou um dos
mitos do rock brasileiro que ficou na memória da geração de
1980.
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