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O surgimento da banda Mutantes e o destaque que
receberiam como representantes da música produzida no Brasil
acabariam por abalar a forma como estava se configurando a
música brasileira no fim da década de 60. A aceitação de
influências estrangeiras, as questões de política e identidade
culturais, a relação com o crescente fenômeno da comunicação
em massa, tudo parecia colaborar para o impacto do trio paulista
–  Sérgio Dias (guitarra), Arnaldo Baptista (baixo e teclados) e
Rital Lee (vocal) –  na cena musical da época. A atitude
experimentalista, receptiva, e a busca por uma linguagem
musical inovadora fizeram com que os Mutantes assumissem um
papel muito importante em relação a estas questões, forçando
uma ampliação do conceito de Música Popular Brasileira do
modo como se articulou ao longo dos anos 1950 e 60.

Uma importante revolução da música pop sessentista se
anunciava com a explosão criativa de bandas como Beach Boys e
The Beatles, cujos discos sugeriam novas possibilidades
instrumentais, temáticas, formais e tecnológicas, ampliando a
noção do que seria uma canção pop – que apresentava então uma
forma razoavelmente cristalizada. Com a virada da década
diversos elementos iriam se juntar ao som da música pop. No
Brasil, em junho de 1968 (um mês após o lançamento de
Tropicália ou Panis et Circences), os Mutantes lançam seu
primeiro disco, Os Mutantes; em menos de um ano, o trio
lançaria no início de 1969 o segundo álbum, Mutantes. O Brasil
ganhava o seu Fab Three. É curioso como, graças ao incansável
trabalho de pesquisa em tecnologia e audio do irmão mais velho,
César Baptista, os Mutantes foram capazes de tirar o imenso
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atraso tecnológico que assombrava os músicos brasileiros. Ao se
comparar os álbuns de 1968/69 dos Mutantes com as produções
internacionais da mesma época –  feitas em estúdios equipados
com os melhores equipamentos e gravadas com os instrumentos
mais modernos à disposição –  pode-se considerar que o trio
paulista alcançou resultados tão bons quanto o dos discos
importados.

Desde os seus primeiros dias de exposição ao grande
público, os Mutantes foram comparados aos Beatles. A alcunha
“Beatles brasileiros” pipocava nas manchetes de jornal dedicadas
ao trio após uma breve estadia na França em 1969: “É preciso
ouvi-los para acreditar que os Beatles não estão sozinhos na
vanguarda da moderna música popular”; “Nossos Beatles
brasileiros”; ou ainda: “Os Beatles brasileiros impõem-se aos
franceses”1. As associações incluíam comparações entre a
sonoridade das gravações, a presença no palco, a juventude, os
cortes de cabelo, o envolvimento com a vanguarda artística, ou
ainda o sucesso comercial que cada grupo atingia. É pertinente,
no entanto, guardar as devidas proporções. Em 1967, a diferença
mais evidente entre os Mutantes e os Beatles era talvez o tempo
de atividade profissional: quando os Mutantes gravaram suas
primeiras participações nas composições Bom Dia e Domingo no
Parque, de Gilberto Gil, para o festival de 1967, os Beatles já
eram um grupo maduro, famoso, e em vias de dissolução. 

É, no entanto, impossível ouvir os sons dos Mutantes sem
associar suas invenções a muito do que os Beatles fizeram. O uso
de orquestrações de forma mais ativa (e não como mero
acompanhamento), a variedade temática das letras, a adoção da
tecnologia como parte do processo de composição, a
sobreposição de sons musicais e ruídos, tudo isso é elo comum
entre o trabalho tardio dos Beatles e os primeiros trabalhos dos
Mutantes (e seus colegas tropicalistas, como Caetano Veloso,

1 CALADO, Carlos. A divina comédia dos Mutantes. 2. ed. São Paulo: Editora
34, 1996. P. 165.
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Gilberto Gil e Tom Zé, com os quais mantiveram uma intensa
relação colaborativa). Para comprovar a originalidade da criação
mutante em relação aos Beatles, é preciso encontrar parâmetros
de comparação que revelem elementos comuns aos dois grupos –
principalmente naquilo que é considerado sua “marca
registrada”, aquilo que se presume ter sido “inventado” por eles.
Veremos a seguir alguns pontos fundamentais no processo
criativo dos Beatles que acabaram sendo absorvidos,
reproduzidos e reinventados no trabalho dos Mutantes em seus
primeiros discos.

Caldeirão de estilos

A ideia de mesclar universos aparentemente distantes
numa canção pop não era novidade, pelo menos desde que os
Beatles gravaram um sitar (instrumento indiano de cordas
pinçadas) em Norwegian Wood (do álbum Rubber Soul, lançado
– inclusive no Brasil – em 1965). Ou mesmo alguns meses antes,
quando a canção Yesterday (do álbum Help) apresentava uma
canção com voz e violão acompanhadas de um quarteto de
cordas. O quarteto obteve grande êxito misturando em suas
canções elementos tão díspares quanto música tradicional
indiana, experimentação eletroacústica e uma levada rítmica de
sabor funkeado (como em Tomorrow Never Knows, lançada no
disco Revolver, de 1966). Comparativamente, se os Mutantes
“fisgaram” a sugestão dos britânicos ao incluir em seu rock ‘n’
roll uma gama extensa de sonoridades diferentes, a experiência
foi impulsionada à estratosfera graças à personalidade inquieta
dos jovens Sérgio, Arnaldo e Rita. Nisso, foram imensamente
encorajados pelos tropicalistas (especialmente nas figuras de
Gilberto Gil e do maestro/arranjador Rogério Duprat) e sua
busca pelo “som universal”  que receberia todas as influências
artísticas de braços abertos.

Entre suas experiências estão o uso de orquestrações
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pesadas e naipes de metais (como em Panis et Circenses, que
ainda contém sons de cítara e um trompete em staccato similar
ao que se ouve na canção Penny Lane2). Em canções como o
samba-rock Minha Menina, a ciranda Adeus Maria Fulô ou o
jogo de palavras de Batmacumba, o ritmo afro-brasileiro é
elaborado pela mescla de elementos tradicionais (pandeiro,
cuíca, violão) e de inovações como o efeito fuzz e o ritmo
funk/rock da guitarra de Sérgio Dias. A música Senhor F é outro
exemplo da exuberância de gêneros musicais condensados em
uma só canção: a composição mistura elementos do rock, música
de cabaré, dixieland e jazz. Já em Dois mil e um o trio une a
música caipira tradicional aos sons do rock distorcido e a efeitos
futuristas como o do theremin, instrumento gerador de sons
eletrificados.

Guitarras e algo mais

Além de misturar gêneros musicais em suas obras, os
Beatles arriscaram desde cedo a utilização de instrumentos
normalmente não associados ao mundo do pop/rock. Uma das
primeiras incursões foi em Every Little Thing (do álbum Beatles
for Sale, de 1964), na qual é possível perceber o uso de
tímpanos. No álbum seguinte, Help (1965), surgiram flautas
(You’ve got to hide your love away), piano e piano elétrico (You
like me too much, The Night Before e Tell me what you see) e um
quarteto de cordas em Yesterday. Nos discos posteriores, Rubber
Soul e Revolver, o catálogo de instrumentos da banda se amplia:
aparecem instrumentos como o sitar indiano (em Norwegian
Wood), caixinha de fósforos(!) em I’m looking through you,
harmônio em The Word e If I needed someone, e um piano cuja

2 Penny Lane foi gravada durante as mesmas sessões de estúdio que dariam
origem ao  álbum  Sgt.  Pepper.  A canção  foi  lançada  como  compacto,
juntamente com Strawberry Fields Forever, antes do álbum – por decisão
da gravadora.
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gravação em fita é reproduzida com o dobro da velocidade
original e dá origem a um som que parece ser de um cravo em In
My Life. Outras experiências são um octeto de cordas (Eleanor
Rigby), tabla (instrumento de percussão) e tambura (instrumento
de cordas) em Love you to, um órgão Hammond (She Said She
Said), cravo e trompa (For no One), e uma seção de metais em
Got to get you into my life.

Com o álbum Sgt. Pepper, era como se eles tivessem
chegado à conclusão de que tudo era possível –  criativamente,
financeiramente, com todo o tempo de estúdio necessário à sua
disposição. O próprio George Martin afirma que a banda tinha
sinal verde para fazer o que quisesse, inclusive com aprovação
da gravadora: “o grupo é um sucesso tão grande que ninguém da
EMI ousaria contestar o que fazemos.” (HEYLIN, 2007, p.129).
Isso deu espaço para que o quarteto levasse adiante as idéias
mais radicais que pudessem passar por suas mentes, originando
um disco repleto de sons surpreendentes. Alguns dos
instrumentos utilizados no álbum além do conjunto
guitarras/bateria: piano, tímpanos, congas, maracas, orquestras
de cordas e de metais, naipe de harmônicas, clarinetes, sinos
tubulares, instrumentos indianos (tambura, sitar, dilruba,
swordmandel, tabla) e diversas colagens sonoras através de
manipulação de gravações em fita eletromagnética.

Os Mutantes seguiram os mesmos passos, inspirados
pelos Beatles e incentivados por seus companheiros tropicalistas.
Para que seja possível comparar a concentração de instrumentos
diferentes no trabalho dos Beatles com a instrumentação dos
Mutantes, vejamos alguns instrumentos constantes das faixas do
primeiro disco do grupo, Os Mutantes (1968), além da
participação do trio baixo/guitarra/bateria: naipes de metais,
harpa, cítara, órgão, flauta doce, congas, clavas, tímpanos,
xilofone, caixinha de fósforos, percussão nordestina (caixa de
guerra, zabumba, guizos, caxixi), cuíca, e uma banda ao estilo
“dixieland” (trombones, trompetes, clarinete e piano). O segundo
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álbum (Mutantes, de 1969) manteve a intensa participação de
metais e orquestra e acrescentou algo mais: grande orquestra
(cordas, madeiras, metais e percussão), violino solo, violoncelo
elétrico, harpa, viola caipira, sanfona, trompa, fagote, alaúde,
bongôs, castanholas, sintetizadores e theremin.

Ao compararmos as descrições acima, é possível verificar
muitas semelhanças na instrumentação de Sgt. Pepper com os
álbuns dos Mutantes. Porém, A orquestração é especialmente
distinta na comparação dos Beatles com os Mutantes: enquanto
George Martin, com sua formação clássica, tendia a manter seus
arranjos dentro de padrões formais mais conservadores, Rogério
Duprat aproveitava para liberar todo seu conhecimento e
criatividade em arranjos de vanguarda –  que não excluíam de
todo a sonoridade clássica, mas seguiam uma linha mais
experimentalista que a do arranjador britânico. Os Mutantes
também apresentam uma maior diversidade de instrumentos –
seja nos de cunho tradicional, seja nos mais modernos, seja na
percussão e instrumentos típicos regionais. É possível que
Gilberto Gil tenha sido o responsável, em grande parte, pela
abertura dos Mutantes a tamanha riqueza sonora. Ao apresentar
ao trio o conceito de “som universal”, Gil já tinha em mente não
só toda a variedade de instrumentação dos Beatles, como a
imensa gama de instrumentos afro-brasileiros (atabaques,
bongôs, caxixis) e nordestinos (pífanos e rabecas, imitados por
flautas e violinos nas gravações). 

Enquanto os Beatles poliam seus diamantes até uma
forma perfeita e definida, os Mutantes aderiam a uma espécie de
caos controlado como regra geral: uma mesma canção poderia
condensar inúmeros universos, formando um colorido tecido
instrumental a partir dos retalhos. As soluções encontradas pelo
grupo, por sua leveza, bom-humor, inventividade e irreverência,
escancararam as portas e convidaram todos para uma grande
festa sonora.
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O som do ruído

O interesse dos Beatles em novos sons não se resumia a
experimentações com instrumentos diferentes. Lennon e
McCartney estavam interessados em música eletroacústica (feita
a partir da manipulação de sons gravados) e na música concreta
(elaborada a partir da gravação de sons cotidianos). Os primeiros
registros dessa espécie em discos dos Fab Four aparecem no
compacto Rain e no álbum Revolver, nas faixas Yellow
Submarine e Tomorrow Never Knows (todos lançados em 1966):
a canção Rain apresenta a voz de Lennon gravada em fita e
reproduzida ao contrário. Em Tomorrow Never Knows foram
utilizados diversos loops (trechos curtos tocados repetidamente)
em fita. Em Yellow Submarine, a banda realizou experiências
com o tipo de colagens sonoras que seriam elevadas à máxima
potência no álbum seguinte: podemos ouvir diversos ruídos de
água, metal e vozes alteradas, além da marcante inserção da
gravação de uma banda de metais, que surge logo após a frase
“and the band begins to play...” [e a banda começa a tocar]. O
resultado é incrivelmente similar ao que os Mutantes fariam mais
tarde na faixa Panis et Circenses, incluindo os sons no momento
da refeição quando Ringo Starr canta “the friends are all aboard”
[os amigos estão todos a bordo].

O disco Sgt. Pepper foi palco de diversas
experimentações “ruidosas”  dos Beatles: as colagens sonoras
foram utilizadas em várias músicas, quase sempre para ilustrar
algo que a letra da canção sugeria. Enquanto isso, os Mutantes –
ao abraçarem a ideia de incluir em suas músicas qualquer som
que lhes viesse à mente – agiram como se tivessem esparramado
uma caixa de brinquedos e quisessem brincar com todos ao
mesmo tempo. Na gravação de seus dois primeiros álbuns, raras
foram as canções que passaram incólumes aos ruídos extra-
musicais adicionados, dos mais sutis aos mais espalhafatosos. A
canção Panis et Circenses incluía uma colagem abrupta, na qual
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podemos ouvir os ruídos de uma sala de jantar

Muitos outros ruídos e vozes se espalham pelas músicas
do trio paulista. Minha Menina conta com Jorge Ben Jor
convocando todos a tossir logo no início da faixa – e, além disso,
várias vozes permeiam a canção toda, cantando, gritando e
fazendo barulhos variados; O Relógio possui vários sons
imitando (evidentemente) relógios; Adeus Maria Fulô se inicia
com uma ambientação misteriosa incluindo ruídos de vento e
pássaros; Baby tem uma sonora “lambida”  após a frase “você
precisa tomar um sorvete”; em Le Premier Bonheur Du Jour, o
trio gravou uma bomba de inseticida para simular o efeito de um
prato de bateria reproduzido ao contrário. Antecipando em
alguns anos o que o Pink Floyd faria em sua famosa canção Time
(do álbum The Dark Side of the Moon, de 1973), os Mutantes
usaram o som de badalos de relógio para ilustrar a canção Tempo
no Tempo. Fechando o álbum Mutantes, a faixa Ave Gengis Khan
usa dois efeitos similares ao que se ouve nos Beatles: a platéia ao
início da música, e a voz reproduzida ao contrário (no caso, a voz
do pai dos Baptista, doutor César).

No segundo álbum, mais comentários sonoros
permeiam as gravações: Dom Quixote é ambientada com o que
parece ser uma multidão inflamada, e conta com uma citação
direta do apresentador de televisão Chacrinha e sua buzina
(Arnaldo imita um bordão típico do apresentador: “palmas para o
Dom Quixote, que ele merece!”). Na canção Dois mil e um,
juntamente com os sons futuristas do theremin e de um gerador
de frequências, podemos ouvir uma buzina de automóvel e vozes
tenebrosas imitando fantasmas; ilustrando a cena noturna de
Banho de Lua, ouvimos um estranho som similar a algum tipo de
interferência eletromagnética; em Rita Lee ouvimos risos e
assovios, que surgem também na faixa Mágica.  

Ao chegarem em seus derradeiros registros, as duas
bandas teriam se concentrado mais nos instrumentos musicais
que nos ruídos pouco convencionais (que afinal haviam perdido
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o encanto). Abbey Road, último disco gravado pelos Beatles e
lançado em 19693, retoma a noção de uma banda tocando ao
vivo, com menos overdubs e poucos efeitos. No último disco dos
Mutantes, Tudo foi feito pelo Sol (1974), a banda (que contava só
com Sérgio Dias da formação original) já teria abandonado
totalmente essas sonoridades: só havia espaço para sons
estranhos nos efeitos das guitarras, teclados e sintetizadores à
moda do rock progressivo.

Além do quatro por quatro

Sérgio Dias teve uma espécie de epifania: “Os Beatles
tinham acabado de lançar All you need is love, então eu descobri
[a fórmula de compasso] sete por quatro. Ah, que barato, né!
Então eu fiz [a canção ‘Senhor F’] em sete por quatro.”4 A
composição que deixou Serginho tão fascinado pelo compasso
sete por quatro, All you need is Love (compacto lançado em
1967) não possui uma métrica constante de sete tempos. Na
verdade, a organização métrica da canção é bastante complexa
para uma composição de apelo popular, especialmente antes do
florescimento do rock progressivo nos anos 70, que levaria as
experimentações rítmicas a novos patamares. All you need is
Love apresenta a seguinte organização de compassos:

3 Abbey Road foi o último registro dos Beatles antes da dissolução da banda.
No entanto,  o último álbum lançado foi  Let  it  be,  disco cujas músicas
haviam  sido  deixadas  nas  mãos  do  produtor  Phil  Spector.  Ele  ficou
responsável  por  elaborar arranjos mais completos para uma coleção de
músicas extraídas de várias seções de gravações da banda.  Let it be foi
gravado entre 1968 e 1970, e foi lançado em 1970.

4 Em  entrevista  ao  programa  “Discoteca  MTV”,  exibido  pela  MTV
brasileira  em  06  de  julho  de  2007.  Versão  online  disponível  em  <
http://youtu.be/sQAL9tfxAG8> Acesso em 16 out. 2011.
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VERSOS: 7/4 7/4 4/4 4/4 7/4

REFRÃO: 4/4 4/4 4/4 4/4

4/4 4/4 4/4 2/4

Tabela 1 – Organização métrica de All you need is love:

Os Beatles já haviam experimentado as alternâncias de
compassos antes. A canção We can work it out, de 1965, possui
uma estrutura quaternária para os versos, mas apresenta uma
marcante alteração para compasso ternário (ou quiálteras)
durante determinado momento. Uma possível representação
esquemática deste trecho, que se inicia com o verso “ life is very
short, and there’s no time...” poderia ser a seguinte:

Figura 1 – Alteração rítmica em We can work it out

A mesma alternância através das quiálteras acontece em
Strawberry Fields Forever, de 1967. A música possui métrica
quaternária, mas a cada vez que Lennon entoa o título da canção
ao final dos versos, o compasso se altera para 6/85. 

5 Vale mencionar outras canções em que as alterações métricas são
marcantes: “Good Day Sunshine”  possui uma acentuação que pode ser
interpretada como 3/4+5/4; “She Said She Said”  alterna compassos
quaternários e ternários (as duas músicas são do álbum Revolver); em
“Good Morning, Good Morning”, do disco Sgt. Pepper, o compasso
apresenta alternâncias entre 3/4, 4/4 e 5/4.
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Seguindo a mesma linha, os Mutantes também
realizaram algumas experiências com alternância de fórmulas
rítmicas. Três canções merecem destaque nesse campo: Senhor F
(de 1968), Dom Quixote e Mágica (ambas de 1969). Em Senhor
F, a assumida inspiração de Serginho após ouvir All you need is
Love dá origem a uma organização métrica ainda mais variada.
Os versos da canção alternam três compassos 7/4 e quatro
compassos 4/4; o trecho final surge em forma de uma coda
instrumental em compasso composto, 6/8. Para efeito de
comparação, vejamos abaixo um esquema geral da canção:

VERSOS 7/4 7/4 7/4

4/4 4/4 4/4 4/4

“RAGTIME” 4/4 4/4 4/4 4/4

CODA (instr.) 6/8 6/8 6/8 6/8

Tabela 2 – Organização métrica de Senhor F

A mesma abordagem é utilizada em Dom Quixote,
alternando compassos em 4/4, 12/8 e passagens
quaternárias/binárias na forma de dois compassos 4/4+2. A
canção Mágica apresenta duas seções que se alternam do início
ao fim da música. O início é em compasso 3/4 com andamento
bastante arrastado; após alguns versos, o compasso ternário é
substituído pela fórmula 4/4 em andamento mais ligeiro. 

Além de inserir novas métricas em suas composições,
outra característica marcante na música dos Beatles e dos
Mutantes é a elaboração do desenvolvimento harmônico. O rock
‘n’  roll clássico bebia diretamente na fonte do blues e sua
característica sequência de doze compassos, elaborada sobre os
graus I, IV e V do campo harmônico –  geralmente utilizando
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acordes de sétima. Desde o início, os Beatles incluíam não só os
acordes I, IV e V do blues, como também todo o campo
harmônico maior/menor e acordes de empréstimo modal. Basta
observar, por exemplo, a canção All My Loving, do álbum With
the Beatles, de 1963: além de passear tranquilamente pelo campo
harmônico de Mi Maior, a composição apresenta um acorde D
(que pode ser analisado como um empréstimo do modo dórico).

À medida que os Beatles desenvolviam sua técnica
composicional, expandiam as explorações harmônicas, incluindo
uma gama maior de acordes. Já em 1964, a canção If I fell era
introduzida por uma exótica progressão de acordes; no mesmo
ano, a canção A Hard Day’s Night se iniciava com um acorde de
sonoridade ambígua. O acorde aparenta ser uma dominante com
nona e quarta suspensa, algo como G7/9/sus4; porém, a tensão não
se resolve em Dó Maior como era de se prever, mas se
encaminha para a tonalidade de Sol Maior. No álbum Sgt.
Pepper,  o quarteto incluiu no disco a canção Within You, Without
You, elaborada em um ambiente modal, em que a progressão de
acordes é substituída por um bordão grave; no mesmo disco
surge ainda uma passagem orquestral de um cromatismo
apoteótico em A Day in the Life. Apesar disso tudo, ainda que as
canções de Sgt. Pepper sejam harmonicamente bem-elaboradas
para os padrões do rock da época, os Beatles permaneceram
relativamente acomodados em um mundo tonal, não indo muito
além de incursões por tons vizinhos e eventuais acordes
estranhos à tonalidade da peça6. 

Os Mutantes também trataram logo de romper com a
harmonia básica do blues e do rock. Suas composições são
espécies de híbridos-rock. Samba-rock, jazz-rock, macumba-

6  É  digna  de nota  a  ousada experimentação  com música eletroacústica
realizada no álbum “The Beatles”, lançado em 1968, ano seguinte a Sgt.
Pepper. A música “Revolution n.9” é uma longa colagem de sons musicais,
vozes e ruídos, todos editados e alterados por efeitos de fita magnética.
Não chega a ser uma canção – é antes um experimento de manipulação
sonora.
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rock, orquestra-rock. E em cada um desses híbridos, a música
segue um caminho harmônico distinto. Assim como os Beatles, o
trio não se distanciou do tonalismo a ponto de estabelecer uma
ruptura; no máximo, expandiu o sistema tonal incluindo
empréstimos, cromatismos e acordes dissonantes. Nesse sentido,
o grupo brasileiro explorou mais a fundo as sonoridades
dissonantes, aproximações cromáticas e harmonias mais
complexas. Vejamos alguns exemplos: Senhor F apresenta em
determinado trecho quatro acordes maiores que se sucedem em
progressão descendente de semitons. Na música O Relógio a
canção se desenvolve quase que exclusivamente no movimento
pendular que oscila entre Lá Maior e lá menor. Um efeito similar
é utilizado em Fuga n.2, em que diversos arpejos dissonantes são
construídos sobre um pedal na nota dó. Em Dia 36, a estrutura
simples dos acordes é elaborada através das ressonâncias do
violão – Sérgio utiliza cordas soltas em quase todos os acordes,
gerando dissonâncias que alteram substancialmente a sonoridade
da música. Já na canção Dois mil e um, com letra de Tom Zé, a
introdução em formato de música caipira com direito a viola e
sanfona caminha para uma trivial cadência IV-V-I em Lá Maior.
No entanto, logo na primeira estrofe, dois acordes (G e G#) que
não fazem parte do campo harmônico de Lá Maior invadem a
música, causando um choque inesperado para uma canção que
prometia ser bastante tradicional. Logo adiante, no momento em
que a moda de viola se transforma em um rock pesadíssimo, a
harmonia se altera e orbita junto ao acorde de dominante E.

Outra característica comum no tratamento harmônico
das canções do trio é a composição de músicas a partir de
grooves, ou seja, ostinatos rítmico-melódicos sobre acordes, ou
sequências de acordes fixos. Os casos mais marcantes são
Batmacumba (construída inteiramente sobre a repetição dos
acordes D7 e G7) e Adeus Maria Fulô (cujo arranjo conta
exclusivamente com o ritmo repetido da percussão
acompanhando as vozes). Algo similar acontece em Trem
Fantasma e Mágica, ambas elaboradas sobre ostinatos em Lá

-152-



Maior (ainda que com algumas inserções de outros acordes no
decorrer das canções). Assim como o bordão modal de Within
You, Without You, os grooves roubam a importância da
progressão harmônica, colocando o encadeamento dos acordes
em segundo plano.

Os Beatles levaram sua experimentação harmônica a um
patamar tonal enriquecido por acordes de passagem e
empréstimos modais. Os Mutantes arriscaram alguns passos em
outras direções através de dissonâncias, cromatismos e grooves
marcantes7. Ambos procuraram, cada um a seu modo, partir as
correntes do I-IV-V. 

Mutantes não são besouros

Para os Beatles, devido a sua carreira estabelecida,
reconhecimento internacional e gigantesca base de fãs, a
escalada do rock ‘n’  roll juvenil até uma música mais rica
complexa foi bastante árdua; o quarteto tinha raízes bastante
fortes no rock americano, e já havia gravado versões para
canções de ícones como Chuck Berry, Little Richard e Carl
Perkins. Ainda que representassem sangue novo para o rock ‘n’
roll, deviam muito aos fãs do bom e velho rock ‘n’ roll. Portanto,
cada passo em direção a novos experimentos musicais
representava uma escolha entre agradar aos apreciadores dos
Beatles do passado e ampliar os limites de sua própria
sonoridade e personalidade.

Seguindo o caminho anunciado pelos Beatles, os
Mutantes se aproveitaram sem escrúpulos das ideias a que foram
expostos. o Ao adotar o rock como a base de sua música,
trabalhando sempre apoiados na formação constituída de baixo,

7 Apesar de ser uma prática menos frequente em suas canções, os Beatles
também usaram a ideia de um groove repetitivo em canções como Ticket
to Ride ou Tomorrow Never Knows.
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guitarras, teclado, bateria e vocais, inevitavelmente os Mutantes
abriram espaço para críticas quanto à sua autenticidade no
cenário musical brasileiro. Porém, aceitando influências da
música nacional e abrindo espaço para novas experiências –
impulsionados pelo contato com o efervescente grupo
tropicalista –  Sérgio Dias, Arnaldo Baptista e Rita Lee
conseguiram imprimir uma identidade única à sua música, indo
além de meros copiadores e tornando-se pares criativos dos
Beatles.
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