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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo adentrar o universo dos fãs do cantor e compositor 

Raul Seixas (1949-1989) e compreender o vínculo estabelecido entre fãs e ídolo, 

especialmente as homenagens realizadas ao artista em formato de tatuagem. Fazendo 

uso do método etnográfico em meios virtuais conhecido por Netnografia, a pesquisa 

ocorreu na rede social Facebook, concretamente em dois grupos de interação dedicados 

ao músico, incluindo observações distanciadas e participantes, questionários e conversas 

informais (conduzidas) com os interlocutores. A interação com os membros dos grupos 

permitiu estabelecer a motivação para a realização das tatuagens-dedicatória, marcadas 

principalmente por desenhos como símbolos, letras de música, a imagem física do 

cantor, entre outras, assim como os demais tipos de homenagens que foram observadas 

no decorrer da pesquisa. As tatuagens e demais homenagens são consequência da 

adoração e culto ao artista, por muitos considerado um filósofo. O trabalho não teve por 

intenção decifrar o artista ou suas músicas, mas sim compreender sua importância e sua 

influência através da fala de seus fãs, que mesmo após tantos anos de sua morte, 

procuram manter viva a memória e a trajetória desse personagem enigmático, um 

mestre que os guia e proporciona ensinamentos para a vida.  

 

Palavras-chave: Netnografia. Antropologia. Fã. Homenagem. Raul Seixas. Devoção. 

Tatuagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Este estudio pretende adentrar en el universo de los fans del cantante y compositor Raul 

Seixas (1949-1989), comprender el vínculo que se establece entre los fans y su ídolo, en 

especial los tributos hechos al artista a través de los tatuajes. Valiéndonos del método 

etnográfico en entornos virtuales conocido como Netnografia, la investigación se llevó a 

cabo en la red social Facebook, concretamente en dos grupos dedicados al músico. A 

partir de ese campo, estructuramos el trabajo a partir de observaciones independientes y 

participantes, cuestionarios y conversaciones informales realizadas con interlocutores 

diversos. La interacción con los miembros del grupo permitió establecer la motivación 

para llevar a cabo los tatuajes-dedicatoria, marcados principalmente por dibujos y 

símbolos, letras o la imagen física del cantante, entre otros, así como otros tipos de 

distinciones que se observaron durante la investigación. Tatuajes y otras distinciones 

aparecen como el resultado del culto y servicio al artista, que para muchos es 

considerado un filósofo. El estudio no tenía la intención de descifrar el artista o su 

música, sino entender su importancia e influencia por medio de los relatos de sus fans, 

que incluso después de tantos años de su muerte tratan de mantener viva la memoria y la 

historia de este enigmático personaje, un maestro que guía y ofrece lecciones de vida 

para sus seguidores. 

 

Palabras clave: Etnografía de Internet. Antropología. Fan. Honor. Raul Seixas. 

Devoción. Tatuaje. 
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INTRODUÇÃO 

 

i. Em campo – A Netnografia. 

 

Pesquisas etnografias são recorrentes no campo da Antropologia abrangendo os 

mais variados grupos, o pesquisador ou pesquisadora insere-se em determinado meio, e 

a partir de sua vivência tem a possibilidade de levantar dados relevantes para sua 

pesquisa, e através de seus interlocutores tem acesso a essas informações. Minha 

pesquisa também consistiu em uma etnografia, porém no meio virtual, e por esse motivo 

é chamada de “Netnografia”. 

A seguir apresento uma breve introdução a respeito deste método de pesquisa, o 

trecho a seguir foi retirado do artigo escrito pela antropóloga Andréia Martins, – mestre 

em antropologia pela Universidade Federal da Paraíba– e publicado na Revista 

Brasileira de Sociologia da Emoção
1
, que tem por título: Netnografia – Etnografia no 

mundo virtual, e faz referência ao surgimento do termo, assim como esclarece seu lugar 

dentro da antropologia. 

 

A Netnografia é o ramo da etnografia que analisa o comportamento livre dos 

indivíduos na Internet utilizando técnicas de pesquisa online para fornecer 

informações úteis. Ou seja, a netnografia é a etnografia no mundo virtual, na 

Internet.  

O termo foi cunhado por Robert V. Kozinets (1997) e tem sido utilizado, 

cada vez mais, como método de pesquisa ideal para objetos que envolvem 

parcial ou completamente a virtualidade. Esta é uma prática crescente, pois, 

como método, netnografia pode ser mais rápida, mais simples, menos 

custosa, mais naturalista e discreta que a etnografia (Kozinets, 2010; del 

Fresno, 2011) e também compreende a observação, a observação 

participante, a seleção de informantes e a abordagem. 

Etnografar no virtual é uma prática relativamente nova, empregada em 

Antropologia desde o começo dos anos 2000. Com isto, está vinculada 

diretamente ao crescimento, desenvolvimento e popularização da Internet. 

(MARTINS, Andréia. 2013:19-20) 

 

                                                 
1
Anais do 16º Fórum GREM, João Pessoa, abril a junho de 2013 RBSE – Revista Brasileira de Sociologia 

da Emoção, v.12, supl.01, Nov. 2013 – ISSN 1676-8965. 

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/RBSE%20supl.01.%20nov13.pdf (acesso em 2 de junho de 2016 às 

3h16m).  

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/RBSE%20supl.01.%20nov13.pdf
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Assim como num trabalho de campo no âmbito físico, a pesquisa no campo 

virtual também tem por objetivo estabelecer relações com indivíduos que fazem parte de 

grupos específicos; tal qual uma pesquisa num ambiente físico, é necessário prévio 

conhecimento do local a ser trabalhado, pouco a pouco o pesquisador ou pesquisadora 

se insere através de uma aproximação mais sutil, observando o território, partindo em 

seguida para observação participante, reconhecendo então os possíveis interlocutores, e 

com isso dá-se início às abordagens.  

É fundamental compreender como se dão as relações e formas de contato, e 

principalmente, é necessário ter muito cuidado com a forma de abordagem, em 

conversas presenciais temos a possibilidade de gestos e entonações de voz de acordo 

com o que queremos dizer; já no campo virtual uma frase a princípio inocente, sem 

nenhum tom ofensivo pode ser mal compreendida e se transformar em um grande 

problema, por esse motivo, é necessário pensar muito bem na forma de colocar as 

palavras, usando inclusive explicações claras do que se trata, esse foi um grande 

aprendizado que tirei em campo.  

A netnografia não pode ser considerada um meio para coleta aleatória de 

informações, o ambiente e as pessoas são os mesmos do campo físico, nossas ações 

devem ser sempre pensadas, e para toda ação há uma reação, portanto, os cuidados para 

com o campo virtual devem ser os mesmos do campo físico, e principalmente, 

precisamos ter muito mais sutileza ao adentrar nesse ambiente. 

 A vantagem encontrada por mim nesse método de pesquisa foi em relação à 

diversidade de contatos estabelecidos, tive a oportunidade de conversar com pessoas de 

vários Estados como São Paulo, Paraíba, Paraná, Minas Gerais entre outros, além da 

diversidade de contatos, considerando a localização, outro fator muito importante foi a 

disponibilidade dos interlocutores, o retorno vinha a todo instante com intervalo de 

tempo de horas ou dias (no máximo dois), o contato tornou-se permanente sem perder o 

sentido do que era buscado em campo. 

A Netnografia permitiu que meus interlocutores entrassem em contato comigo 

em variados momentos do dia, o que não seria possível num local físico, pois não 

estaria presente no campo físico com a mesma frequência que estava no campo virtual, 

principalmente nessa rede social virtual selecionada para a presente pesquisa.  

Mas também encontrei desvantagens, e considero necessário expor esse lado da 

pesquisa, faço uso ativo da rede social trabalhada há pelo menos dois anos, e a utilizo 

mais para me manter informada a respeito de novidades daquilo que me interessa como 
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páginas acadêmicas ou de entretenimento, e não tenho como foco conhecer pessoas 

através desse ambiente, portanto, realizar a pesquisa e obrigatoriamente manter contato 

foi um pouco difícil, pois não consigo criar muitos vínculos através da experiência 

online, manter conversas no ambiente virtual é um grande desafio para mim. 

Certamente essa foi minha maior dificuldade em campo, pois para mim, as relações 

virtuais causam extremo estranhamento. 

A motivação desta pesquisa surgiu ao acompanhar grupos de interação e 

discussão dedicados ao cantor e compositor Raul Seixas na rede social Facebook.  

O Facebook seria em uma pesquisa no campo físico o lugar de atuação, e os 

grupos selecionados para pesquisa, análise e levantamento de informações como o local; 

se fosse trabalhar com o meio físico seria com o fã clube, em sua sede, local que 

possibilita as reuniões entre os fãs, na rede social esses encontros ocorrem nos grupos, 

sem data específica, ao contrário do lugar físico a interação no meio virtual é constante.  

Dentre os quase cem
2
 grupos existentes dedicados a Raul Seixas no Facebook, 

optei por dois, o Raul Seixas
3
, com mais de 16mil membros e o Clube Seixista

4
 com 

mais de 7mil membros. 

A princípio acompanhava os grupos com interesse pessoal, por gostar das 

músicas de Raul, um dia observando os acontecimentos nos grupos percebi algumas 

fotos dos membros nas quais exibiam suas tatuagens, e não qualquer tipo de tatuagem, 

mas dedicadas a Raul, algumas imagens traziam o rosto em caricatura ou em desenhos 

muito reais, e também símbolos que remetiam a algumas de suas canções, e isso 

chamou muito minha atenção, pois sou amante da arte da tatuagem e tinha 

conhecimento da importância do músico no cenário musical brasileiro, nesse caminho 

de admiração e curiosidade nasceu essa pesquisa.  

O trabalho seguiu por dois caminhos: 1) a etnografia e 2) pesquisa de 

documentos e dados sobre o próprio Raul Seixas. Conforme os dados em campo 

surgiam, mais se fazia necessário aprofundar meus conhecimentos a respeito de Raul, 

todavia o foco não era necessariamente no artista ou suas músicas, mas sim nas relações 

que estabeleceu em sua época e que motivou a influência que exerce sobre seus fãs até 

os dias atuais, sendo seus feitos considerados como seu legado. 

                                                 
2
 É possível realizar pesquisas dentro da rede social, e digitando “Raul Seixas”, filtrando por grupos, 

apareceram entre 95 e 105 grupos, a inclusão e exclusão de grupos é frequente, portanto não é possível 

dar como certo determinado número. 
3
 https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/ (acesso em 05 de fevereiro de 2016 às 17h45m) 

4
 https://www.facebook.com/groups/212525368914819/ (acesso em 05 de fevereiro de 2016 às 17h46m) 

https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/
https://www.facebook.com/groups/212525368914819/


12 12 

A Etnografia ou Netnografia se constituiu através desses dois grupos no 

Facebook. A princípio o questionamento principal era a respeito das tatuagens, porém, 

no decorrer da pesquisa outros elementos se sobressaíram e tornaram-se fundamentais, 

colocando a tatuagem não em segundo plano, mas sim como consequência dessas outras 

motivações, com isso foi necessário primeiro compreender essas relações, para então 

entender o lugar da tatuagem como consequência desses fatores. 

 

ii. CAMINHOS
5
 

 

O capítulo primeiro se faz a partir de uma abordagem mais técnica, é realizado 

um mapeamento para reconhecimento do lugar e local de atuação a partir de uma 

descrição minuciosa da estrutura, composição e funcionamento dos grupos na rede 

social. Na sequência é feita a apresentação dos grupos acessados, assim como a inserção 

em campo, como se deram os primeiros contatos, as tentativas de abordagem realizadas, 

bem como os erros que possibilitaram aprendizados, correções e acertos no decorrer do 

processo de pesquisa, e os primeiros retornos recebidos.  

Já o capítulo segundo é marcado pelos motivos que antecedem às tatuagens, tal 

qual o surgimento da paixão: o conhecer e compreender Raul Seixas e reconhecer-se em 

sua obra, ato de grande importância na vida daqueles que o seguem fielmente, que em 

alguns casos, sequer eram nascidos na época de seu sucesso e até mesmo sua morte. 

Esse capítulo é marcado pela influência exercida pelo artista sobre seus fãs, que se 

iniciam em determinada linha de conhecimento proposta pelo artista, e então o cultuam, 

perpetuam suas crenças e posicionamentos, e somos levados a compreender que a 

ligação entre fã e ídolo é muito maior e vai além da admiração, temos um líder 

carismático que passa a dominar mentes e que dita modos viver, mesmo que sem 

perceber, e assim tomamos conhecimento da Sociedade Alternativa. 

O terceiro e último capítulo é dedicado às tatuagens, aos depoimentos coletados 

e relatos calorosos de admiração, paixão, crença, confiança, aprendizado e motivação 

para seguir um estilo de vida diferenciado. As tatuagens dedicadas a Raul são 

homenagens e também são carregadas de memórias daqueles que as possui, inclusive, 

há aquelas que possuem relação com o sobrenatural, com a crença num homem que 

tomou proporções inesperadas. Também serão abordadas nessa parte as significações 

                                                 
5
 Título da música de Raul Seixas: https://www.letras.mus.br/raul-seixas/83546/ (acesso em 06 de junho 

de 2016 às 16h14m). 

https://www.letras.mus.br/raul-seixas/83546/
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das tatuagens para aqueles que as realizam, as motivações para realização dessa marca 

corporal dedicada a esse ídolo enigmático. As análises foram divididas em três partes: a) 

classificação geral; b) o segundo tipo de tatuagens mais realizadas; c) a maioria das 

tatuagens, aquelas que evocam a Sociedade Alternativa e seu símbolo maior – A chave. 

Por fim, realizo uma breve análise do contexto sócio-histórico e político da 

época em que Raul Seixas viveu durante a criação da Sociedade Alternativa, assim 

como o estouro da sua carreira, a fase trabalhada recai no período da ditadura militar 

brasileira, período no qual o artista foi preso e torturado, sendo posteriormente exilado 

em Nova Iorque. Nessa parte será abordada a falta de documentação – que dizem não 

existir – a respeito dessa prisão, considerando que foram mantidos documentos 

comprobatórios somente da prisão do escritor e jornalista Paulo Coelho
6
, parceiro 

musical de Raul, fatos que deixaram lacunas na história e trajetória de Raul Seixas e que 

tornam ainda mais enigmática a história daquele que é considerado um mito do rock 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Biografia online de Paulo Coelho disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho (Acesso 

em 2 de junho de 2016 às 2h33m). Apesar de pessoalmente não considerar a Wikipedia uma das melhores 

fontes, no site (http://paulocoelhoblog.com/) do escritor ao procurar por sua biografia somos remetidos a 

esse link. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://paulocoelhoblog.com/
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CAPÍTULO I  

 

1. CAMPO, ABORDAGEM E INTERESSES. 

 

Minha intenção nas descrições a seguir é de permitir a visualização mental do 

meu campo, sem a necessidade de estar em frente a um computador ou outro meio 

eletrônico em conexão com o Facebook para que seja figurado. A proposta da descrição 

minuciosa apresentada é de possibilitar o acesso e inserção, mesmo que de fora, ao 

universo ao qual permaneci por alguns meses, os detalhes visuais do meu local de 

atuação estão presentes através desta representação estrutural. 

Além das descrições visuais, as primeiras abordagens e retornos obtidos também 

serão apresentados adiante, demonstrando minha chegada e os caminhos percorridos até 

a concretização do acesso aos dados aqui apresentados. 

Inicialmente encontrei algumas dificuldades que permitiram compreender como 

é o funcionamento no ambiente online/virtual, como por exemplo, o que chama ou não 

a atenção, considerando que se trata de grupos online onde ocorrem inúmeras 

publicações durante o dia, é certo que algumas se sobressaem mais que outras, com isso, 

alguns artifícios são necessários para que sejamos vistos nesse ambiente, faz parte da 

sua linguagem, mas não de uma determinada linguagem nativa específica, mas sim, de 

visibilidade. 

Com essas noções reconhecidas, meus objetivos foram atendidos e chamei a 

atenção dos fãs de Raul Seixas para a pesquisa, a partir desse momento estava inserida, 

fui acolhida e as possibilidades começaram a surgir. 

 

1.1 LUGAR E LOCAL DE ATUAÇÃO – DADOS GERAIS 

 

Rede Social Facebook - https://www.facebook.com/ 

Informações acerca da rede social
7
: 

- Data de início: Início em 4 de fevereiro de 2004 

- Descrição curta: Bem-vindo à página oficial do Facebook Brasil 

                                                 
7
 O breve histórico é fornecido pela própria rede social em sua página oficial: 

https://www.facebook.com/FacebookBrasil/info/?tab=page_info 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/FacebookBrasil/info/?tab=page_info
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- Informações gerais: Suas ideias e sugestões nos ajudam a melhorar constantemente os 

recursos do Facebook. Dê sua opinião sobre como podemos melhorar a sua experiência. 

www.facebook.com/help/feedback/?ref=gfabt 

- Informações pessoais: A missão do Facebook é dar às pessoas o poder de compartilhar 

informações e fazer do mundo um lugar mais aberto e conectado. Milhões de pessoas 

usam o Facebook para compartilhar um número ilimitado de fotos, links, vídeos e 

conhecer mais as pessoas com quem você se relaciona.  

- Site: www.facebook.com/facebookbrasil 

 

Raul Seixas - https://www.facebook.com/groups/raulrockclub  

Clube Seixista - https://www.facebook.com/groups/212525368914819/ 

 

1.2 COMPOSIÇÃO GERAL DOS GRUPOS NO FACEBOOK 

 

Todos os grupos criados dentro da rede social Facebook possuem o mesmo 

padrão: Foto de capa central; Nome do grupo lado esquerdo; Abaixo do nome ao lado 

esquerdo a privacidade, ou seja, se o grupo é público ou fechado (Público: Qualquer 

pessoa pode ver o grupo, seus membros e suas publicações; Fechado: Qualquer pessoa 

pode encontrar o grupo e ver quem está nele. Somente membros podem ver as 

publicações).
 8

 

Ao lado do nome do grupo e da privacidade encontrados sobre a capa aparecem 

opções ao lado direito: Entrou (contém as opções: Deixar de seguir grupo e sair do 

grupo); Compartilhar (para publicar em nossa página pessoal sem obrigatoriedade, 

uma opção para divulgação do grupo); Notificações (avisos enviados aos membros a 

respeito da atividade no grupo como todas as publicações, destaques, publicações de 

amigos e desativado, os membros podem escolher que tipo de atividade tem interesse 

em ser notificado a respeito); Reticências (adicionar pessoas, gerenciar solicitações, 

criar evento, adicionar aos favoritos, denunciar grupo, ocultar grupo, criar grupo novo). 

Abaixo da capa e das opções acima há cinco abas: Discussão: onde ocorre a 

interação entre os membros, todas as postagens disponíveis; Membros: Podemos ver a 

quantidade de membros e todos que fazem parte do grupo juntamente com a data de 

entrada no grupo, no caso de grupos fechados também vemos quem o aceitou no grupo. 

                                                 
8
 Informações fornecidas pelo Facebook ao passar o mouse sobre a restrição do grupo. 

http://www.facebook.com/help/feedback/?ref=gfabt
http://www.facebook.com/facebookbrasil
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Dentro da opção membros há uma aba “administradores”, temos acesso aos 

administradores do grupo assim como sua data de entrada (o que nos leva a supor a data 

de criação do grupo pela data de entrada do administrador mais antigo); Busca: Ao lado 

esquerdo a opção de busca, para encontrar postagens; Eventos: Caso haja algum evento 

de interesse do grupo poderá ser criado a partir dessa opção e disponibilizado dentro do 

grupo; Fotos: um álbum com todas as fotos já publicadas; Arquivos: lista todos os 

arquivos fotos ou documentos Office, PDF ou de imagens (foto e vídeo) postados no 

grupo. 

As postagens no grupo são realizadas através de um retângulo onde podemos 

escrever algo, inserir uma foto ou vídeo, criar uma enquete ou enviar algum arquivo 

(documentos Office ou PDF). Ao realizar a publicação no grupo, logo abaixo se abrem 

opções de “curtir
9
” e “comentar”, clicando em curtir informamos a quem publicou que 

visualizamos sua publicação, já a opção de comentar nos permite a interação entre 

aquele que publicou e os demais membros do grupo, todos possuem a opção de curtir e 

responder nossas respostas dentro daquele post, dessa forma ocorre a interação, 

discussões e conversas entre os membros do grupo. 

Além da possibilidade de curtir e comentar as publicações, ao lado direito há um 

espaço para que novos membros sejam adicionados, conhecidos que possam vir a ter 

interesse em participar do grupo, dessa forma podemos inserir o nome de algum contato 

nosso no Facebook ou seu e-mail, assim, convidando-o a participar do grupo, logo 

abaixo dessa opção temos a quantidade de membros total, e entre parênteses quantos são 

novos, algumas fotos dos membros aparecem abaixo, e em seguida há uma descrição do 

grupo. 

Uma opção que pode ser utilizada apenas uma vez e criada somente por algum 

dos administradores do grupo é a publicação fixada, normalmente utilizada para expor 

regras ou alguma informação importante que deverá ser visualizada por todos os 

membros, a publicação fixada permanece sempre na parte superior acima de todos os 

posts, não é uma obrigatoriedade seu uso. 

Os grupos não fornecem sua data de criação, a estimativa é feita observando a 

entrada dos administradores, clicando na opção membros aparecem todos os integrantes 

do grupo, sua data de entrada e qual administrador permitiu, no caso dos grupos 

                                                 
9
 “Curtir” é uma opção/ferramenta disponibilizada tanto em nossa página pessoal quanto nos grupos e 

páginas que participamos, é uma forma de dizer “gostei” ou “vi”, seu símbolo é uma mãozinha fazendo 

sinal positivo. 
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privados que necessitam de autorização para entrada, nos grupos públicos a entrada é 

direta e aparece apenas à data de entrada, além dos membros aparecem também em 

local separado quem são os administradores do grupo, que são no máximo cinco, data 

de entrada, quem os adicionou, o administrador mais antigo também é o que criou o 

grupo, sendo ele o primeiro integrante, dessa forma é possível estimar a data de criação. 

 

 

Printscreen da página: Visão geral da página do grupo Clube Seixista. 

 

1.3 DADOS GERAIS DOS GRUPOS TRABALHADOS 

 

• RAUL SEIXAS 

 

Foto de capa: Sylvio Passos e Raul Seixas 
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Descrição: Comunidade destinada aos fãs de Raul Seixas. 

Notícias recentes sobre o Universo Raulseixisticko www.raulrockclub.com.br 

It's only Raul Seixas. (But I like it.) 

Long Live Rock and Raul! 

www.raulseixas.org 

Quantidade de membros em 14 de março de 2016: 17.195 (239 novos) 

Data aproximada de criação: Estimado em 24 de outubro de 2010. 

Moderador (a) mais antigo (a): Raul Seixas (perfil fake/falso moderado por Sylvio 

Passos, essa informação é de conhecimento geral e pública). 

Interação geral: Participativo. 

Interação com a pesquisa: Menos participativo. 

 

• CLUBE SEIXISTA 

Foto de capa: Referência ao “Raulseixismo
10

” 

 

Descrição: Grupo criado para todos os fãs, ou pessoas que admiram Raul e sua obra. 

Todos serão bem vindos, podem postar fotos, vídeos, etc., e interagir com os membros. 

Quem brigar será banido do Grupo. 

Qualquer problema, falar comigo. 

Abraço! 

Quantidade de membros em 14 de março de 2016: 7.760 (46 novos) 

Data aproximada de criação: Estimado em 29 de setembro de 2013. 

Moderador (a) mais antigo (a): Pamela Jackson e Romário Magalhães 

Interação geral: Participativo. 

Interação com a pesquisa: Mais participativo. 

 

 

                                                 
10

 Raulseixismo é considerada pelos fãs uma filosofia de vida proposta por Raul. Abordarei esse termo 

adiante. 

http://www.raulrockclub.com.br/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.raulseixas.org%2F&h=7AQE8trzu&s=1
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1.4 RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

Para facilitar a identificação do que se trata de dados de campo e de referências 

bibliográficas ou virtuais opto por utilizar um recurso de diferenciação, portanto, todos 

os dados de campo estarão entre bordas. 

 

1.5 INSERÇÃO EM CAMPO E ABORDAGEM  

 

Minha primeira atitude foi de seguir observando as atividades e publicações dos 

membros de ambos os grupos, o máximo de interação que realizei foi fazer uso da 

opção curtir para os posts realizados, e a princípio também não comentava nos posts. 

Apenas observava as discussões entre os integrantes em cada grupo para ter ideia de 

como interagiam entre si e qual o formato de abordagem era utilizado naqueles 

ambientes. 

Após algumas semanas de observação que teve início em novembro/15, no 

início do mês de fevereiro/16, decidi que era o momento para entrar em contato direto e 

publicar no grupo a respeito da pesquisa, apresentando a mim como pesquisadora e o 

projeto de monografia de forma resumida e de fácil compreensão. O primeiro contato 

direto deu-se da seguinte forma:  

 

Carina Abreu Soares 17 de fevereiro às 15:46 · Curitiba, PR, Brasil 

Malucos e Malucas Beleza, tudo certo com vocês? 

Seguinte galera, sou estudante de Ciências Sociais/Antropologia na 

Universidade Federal do Paraná, estou terminando a facul, e pra terminar 

preciso apresentar a monografia/TCC. Admiro demais Raul e toda sua obra, 

assim como adoro tatuagens, então juntei duas paixões e decidi fazer a 

pesquisa com os fãs do Raul. 

Procuro aqueles que tenham tatuagem (uma ou várias) dedicada a Raul que 

queiram participar da pesquisa que estou fazendo. Não importa o que tenha 

tatuado, o que importa é que seja em homenagem ao Mestre Raul, e também, 

aqueles malucos que tenham mudado a aparência para parecer com Raul 

Seixas. Caso se enquadre nos dois casos responder os dois questionários.  

As respostas podem ser aqui nos comentários ou podem me enviar por e-

mail: carinaas1984@gmail.com ou inbox (fiquem à vontade para adicionar). 

Questionário Tatuagem (na resposta só coloca o número da pergunta do lado 

com a resposta) 
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1- Homem ou Mulher? 

2- Sua idade está entre: 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 60-70; (caso queira, 

pode citar a idade exata, e aqueles que têm menos de 20 anos, citar 

exatamente a idade). 

3- Cidade e Estado onde mora, se não estiver no Brasil pode mandar também. 

4- Quantas tatuagens em homenagem/dedicadas a Raul Seixas você tem? O 

que tem tatuado? Poderia postar (enviar) foto da(s) sua(s) tatuagem(ns)? 

5- Com quantos anos fez sua primeira tattoo dedicada a Raul? 

6- Porque fazer tatuagem em homenagem a Raul Seixas? 

7- Se Raul estivesse por aqui ainda e você pudesse mostrar pra ele essa 

homenagem, e ele te perguntasse: Porque você fez essa tatuagem, o que ela 

significa pra você, o que você responderia? 

8- O que acha que Raul diria ao ver sua tatuagem? 

Questionário mudança na aparência (na resposta só coloca o número da 

pergunta do lado com a resposta). 

1- Sua idade está entre: 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 60-70; (caso queira, 

pode citar a idade exata, e aqueles que têm menos de 20 anos, citar 

exatamente a idade). 

3- Cidade e Estado onde mora, se não estiver no Brasil pode mandar também. 

4- Com quantos anos decidiu ficar parecido com Raul e há quantos anos 

segue dessa forma? Porque dessa decisão? 

5- Você é cover (faz apresentações)? Se não for, o que te faz querer ser 

parecido fisicamente com o Raul? 

Aqueles que não se encaixam em nenhuma das opções, mas que queiram 

entrar em contato contando a respeito de sua história com Raul, seja como ele 

é importante em sua vida, como mudou seu modo de ver o mundo ou seu 

estilo de vida, essas histórias pessoais com Raul serão muito bem vindas. 

Galera agradeço demais cada um que participar, vamos conversando. 

Abraço, Carina. 

 

Minha opção de abordagem foi chegar até eles utilizando uma linguagem 

informal, fazendo também uso de gírias que é comum a eles e a mim também. Quanto 

ao questionário busquei preparar algo bem genérico para que fosse algo rápido, de fácil 

compreensão e resposta.  

A respeito desse primeiro contato, considerando a interação que acompanhei 

num primeiro momento, posso dizer que foi frustrante, apenas um membro do grupo 

Clube Seixista me respondeu e dez curtiram, já no do grupo Raul Seixas somente um 

curtiu meu post e não obtive nenhuma resposta. Percebi que chegando neles dessa forma 
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não obteria retorno, então logo pensei em outra forma de ter a atenção dos membros dos 

grupos.  

Enquanto buscava uma nova maneira de abordá-los, considerando que devemos 

ser visuais para chamar a atenção nesse ambiente, me lembrei que Vivi Seixas
11

 filha de 

Raul possui treze tatuagens
12

, duas delas são relacionadas a Raul, uma é o selo da 

sociedade alternativa
13

, e outra é diretamente dedicada ao pai, seu rosto no braço 

esquerdo, há inconsistência quanto à data de realização, mas o vídeo14 dela fazendo a 

tatuagem é datado de 2014, e nesse vídeo ela comenta a importância dessa realização. 

 

E eu guardei esse espaço no meu braço, pra fazer uma tatuagem do meu pai, 

escolhi uma foto lindíssima, fiz questão de pegar uma foto do Raul bem pai e 

não do Raul artista, então é ele, sem óculos, olhando pra cima, olhando pra 

mim, to super emocionada. (Transcrição de uma das falas de Vivi enquanto 

realizava a tatuagem). 

 

Depois de assistir a esse vídeo realizei buscas na internet de fotos de Vivi 

mostrando essa tatuagem, encontrei uma em que a tatuagem do rosto de Raul é bem 

visível, a arte foi muito bem realizada e chama muito a atenção. Junto à imagem um 

breve texto, pois percebi na primeira tentativa de contato que textos grandes não 

chamam a atenção nos grupos, e não foi algo pessoal comigo, em geral, textos grandes 

não recebem muitas “curtidas”, então realizei o post e aguardei o retorno. 

 

Carina Abreu Soares 18 de fevereiro às 16:33 · Curitiba, PR, Brasil 

Vivi carrega a marca da sociedade alternativa e o rosto de seu pai marcados 

na pele. Quem aqui tem tatuagem em homenagem a Raul? Pode ser letra de 

música, frase, o rosto dele, qualquer tattoo em homenagem ao grande Raul. 

                                                 
11

 Vivian Seixas. http://viviseixas.com.br/index.php/bio/  
12

 http://www.midiorama.com/dj-vivi-seixas-conta-sobre-suas-tatuagens  
13

 https://raulsseixas.wordpress.com/2014/10/24/vivi-seixas-faz-segunda-tatuagem-em-homenagem-a-

seu-pai-confira/, acesso em 02 de abril de 2016 às 11h19m. 
14

 In: https://www.youtube.com/watch?v=P3-R2uCFReQ. Acesso em 29 de março de 2016 às 15h07m. 

http://viviseixas.com.br/index.php/bio/
http://www.midiorama.com/dj-vivi-seixas-conta-sobre-suas-tatuagens
https://raulsseixas.wordpress.com/2014/10/24/vivi-seixas-faz-segunda-tatuagem-em-homenagem-a-seu-pai-confira/
https://raulsseixas.wordpress.com/2014/10/24/vivi-seixas-faz-segunda-tatuagem-em-homenagem-a-seu-pai-confira/
https://www.youtube.com/watch?v=P3-R2uCFReQ
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Imagem da internet
15

: Vivi Seixas 

 

A imagem e o texto chamaram a atenção. Obtive 153 curtidas na publicação e 28 

comentários no Raul Seixas, já no Clube Seixista foram 269 curtidas e 53 comentários. 

Desses comentários muitos vieram com fotos de tatuagens, algumas das fotos 

comentadas e outras não, além das fotos alguns fizeram elogios à Vivi. Após ler tudo o 

que foi comentado, entrei em contato através dos comentários em resposta ao que foi 

respondido
16

 com cada um que postou foto ou disse possuir tatuagem. 

 

Postei aqui o pedido para ver suas tatuagens, para que compartilhassem esses 

trabalhos incríveis com todos os Seixistas, merecem ser vistos e admirados, 

são homenagens incríveis, e também, porque estudo Ciências Sociais na 

UFPR e estou realizando minha pesquisa de TCC a respeito dos fãs de Raul 

que fizeram tattoo em sua homenagem. Você gostaria de fazer parte desse 

projeto? A princípio é só responder o questionário que é padrão, mas 

poderemos conversar mais a respeito caso você possa e tenha interesse. (Se 

quiser ficar anônimo (a) é só dizer e sua identidade não será divulgada no 

trabalho, a foto da tattoo também só será usada se permitir). Fique a vontade 

para responder aqui, por inbox ou email: carinaas1984@gmail.com. 

Obrigada. 

 

- Idade (opcional). 

- Cidade onde mora. 

                                                 
15

 Foto de Ana Shiokawa de acordo com a página: http://www.oconciergepb.com.br/vivi-seixas-a-filha-

de-raul-e-dj-e-toca-no-rock-in-rio-deste-ano/ (acesso em 08 de junho de 2016 às 10h02m).  
16

 A frase “respondi ao que foi respondido” parece e é bastante redundante, mas dentro dos grupos ela faz 

todo sentido. 

http://www.oconciergepb.com.br/vivi-seixas-a-filha-de-raul-e-dj-e-toca-no-rock-in-rio-deste-ano/
http://www.oconciergepb.com.br/vivi-seixas-a-filha-de-raul-e-dj-e-toca-no-rock-in-rio-deste-ano/
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- Com quantos anos fez sua primeira tattoo em homenagem a Raul e quantas 

tattoo dedicadas a ele você tem? 

- Qual a sua relação com Raul (de que forma ele faz parte da sua vida) para te 

motivar a realizar essa homenagem? Fique a vontade para contar sua história 

com ele. 

- Se Raul estivesse na sua frente e você tivesse a chance de mostrar pra ele 

essa homenagem, e ele te perguntasse “o que essa tatuagem significa pra 

você?”, o que diria? Imagine que está respondendo pra ele. 

- Que reação você acha que ele teria vendo sua tatuagem? 

 

Esse segundo contato foi mais efetivo, chamou a atenção e gerou resultados e 

bons contatos. Não foram todos que responderam, mas obtive um bom número de 

respostas, aqueles que retornaram disseram estar dispostos a falar sobre Raul. 

Alguns me procuraram via inbox, ou seja, por mensagem privada no Facebook, 

pediam para que eu reenviasse as questões ou informavam ter visto meu post e estavam 

disponíveis para responder ao questionário, então, além do questionário que postei nos 

comentários das fotos no grupo, acrescentei a possibilidade para que falassem a respeito 

da influência que Raul exerce ou exerceu em suas vidas. 

 

Agradeço muito pela disponibilidade e interesse com meu projeto. Essas 

questões estão sendo enviadas a todos os interessados, mas fique a vontade 

para falar além das questões, contar suas histórias com Raul, como ele te 

motiva, inspirou e inspira, será um grande prazer conhecer sua história com 

Raul.  

 

Considerando as primeiras respostas que recebi no post, considerei fazer uso de 

termos nativos como inspirar e motivar – são comuns entre os fãs de Raul comentários 

como: ele me inspira; Raul minha fonte de inspiração –, por esse motivo utilizar essas 

palavras pareceu interessante, pois estava dizendo aquilo que para eles fazia sentindo, e 

com isso abri ainda mais as possibilidades para que os fãs falassem a respeito da 

importância de Raul para eles.  

Observando posts aleatórios, alguns chegavam e deixavam algo relacionado a 

Raul e iam embora sem falar mais nada. É comum que aquilo que seja dito no grupo 

não tenha nenhuma relação com os demais, por mais que para os outros integrantes 

daquele grupo não faça sentido aquele comentário, para aquela pessoa que realizou o 

post, naquele momento, para ela tem sentido e não é algo que precise ser comentado, 
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como foi caso do post a seguir em alusão direta à música que possui esse nome
17

. O 

post do Marcos recebeu 16 curtidas e nenhum comentário, é relacionado a Raul, ou 

acredita-se ser como é o caso, então está tudo certo, esses 16 ao curtir informaram a ele 

que visualizaram e deram atenção. 

 

Marcos Roberto bebendo Skol. 19 de março às 13:09 

Pare o mundo que eu quero descer. 

 

Já o comentário abaixo veio seguido de uma foto, cerveja e um CD de Raul 

Seixas ao fundo da imagem, esse post recebeu 7 comentários, e todos desejavam boa 

noite ou elogiavam a boa companhia do casal citado, B. Simões que realizou o post e 

sua companheira marcada, Fábia. A intenção foi de desejar boa noite aos demais e 

mostrar que estavam aproveitando o momento ouvindo Raul Seixas. 

 

B.Simões 20 de maio às 19:39 

E assim está a noite de sexta-feira de Fábia e eu... Bom final de semana turma 

de malucos (as) 

 

 

 Foi perceptível nesse processo que para eles é fundamental falar da influência 

que Raul exerce em suas vidas, isso é algo de grande importância, Raul faz parte de 

                                                 
17

 Chama à atenção a citação da música Pare o mundo que eu quero descer (Letra: 

https://www.letras.mus.br/silvio-brito/658072/;Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7sfA1BFPjyI, 

acesso em 07 de junho de 2016 às 11h53m), pois apesar de muitas vezes ser creditada a Raul, eu mesma 

acreditava que fosse dele, é na verdade composição de outro cantor, Silvio Brito 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlvio_Brito), mas é feita a referência a Raul, inclusive, por seus 

fãs. Acredito que o que motiva essa confusão seja a semelhança entre as músicas de Raul Eu também 

quero reclamar (Letra: https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48311/;Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0pHi0jMdOk, acesso em 07 de junho de 2016 às 11h51m) com a de 

Brito, as melodias (e vozes dos cantores) são semelhantes e pode ser isso que cause a confusão entre as 

autorias e os cantores, é assim que vejo, não é uma explicação oficial. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1708263959390462&set=gm.604643613036324&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=7sfA1BFPjyI
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlvio_Brito
https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48311/
https://www.youtube.com/watch?v=a0pHi0jMdOk
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momentos únicos e totalmente pessoais, o sentimento é subjetivo e não há necessidade 

de muitas explicações, se falou em Raul, se demonstrou sua importância é para isso que 

o grupo está ali, para que Raul seja lembrado e citado. 

Com essas observações optei por retirar o foco direto nas tatuagens e os deixei à 

vontade para falar o que fosse considerado importante, como suas relações e histórias 

com Raul, o questionamento a respeito das tatuagens permanecia ali presente, mas os 

deixar à vontade para que falassem a respeito da fonte de inspiração os deixou 

confortáveis, a conversa ficou muito mais natural e contar a respeito da motivação para 

realizar a tatuagem tornou-se mais viável, mas também veio para deixar muito claro a 

mim que a tatuagem é um resultado de outros fatores, então não era somente ela a 

questão à qual deveria estar atenta. A tatuagem não era o caminho, ela é a consequência 

de inúmeros outros elementos, pois todos os fãs possuem histórias relacionadas a Raul, 

mas nem todos possuem uma tatuagem dedicada a ele. 

Foi o caso de um rapaz que entrou em contato comigo via inbox e disse ter 

interesse em me ajudar com a pesquisa, porém, não se enquadrava no que eu me 

propunha a pesquisar, mas gostaria de contribuir de alguma forma e enviou uma música 

que gravou com sua banda em parceria com Sylvio Passos
18

 e isso chamou muito minha 

atenção. Seu nome é Alex, tem 43 anos e é músico da cidade de São Paulo. 

 

Oi Carina tudo bem? Vi seu post sobre o Raul, gostaria de contribuir de 

alguma forma, sou músico, vocalista de uma banda, gravamos um CD 

recentemente e nele consta uma releitura pra um som dele com a participação 

do Sylvio Passos, que foi amigo do Raul nos últimos anos. A música é o 

Conto do Sábio Chinês. 

 

O contato do Alex foi algo que chamou muito minha atenção, pois percebi que 

estava sendo muito enfática, chegando ao campo e impondo o que eu queria pesquisar, 

sem me importar com o que o campo tinha a oferecer, estava excluindo pessoas e 

histórias que poderiam contribuir muito com meu trabalho. Alex me fez abrir portas 

dentro do campo, e principalmente, modificou meu posicionamento como pesquisadora. 

                                                 
18

 Sylvio Passos é criador do primeiro fã clube destinado a homenagear Raul Seixas, foi amigo do músico 

e conviveu com ele durante os anos de 1980, além de presidente do fã clube, também é músico e vocalista 

de uma banda, a Putos Brothers Band em atividade atualmente. Essas informações foram colhidas 

aleatoriamente, tanto na página do músico no Facebook, assim como em entrevistas. 
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Após a primeira mensagem começamos a conversar e ele trouxe sua experiência 

com Raul Seixas, pedi a ele para que me contasse sua história.  

 

Conheci o trabalho do Raul, ainda garoto... Acho que a primeira musica dele 

que chamou a atenção que deu aquele "UP” foi SOS do álbum GITA.  Pouco 

tempo depois eu tinha alguns discos, camisetas e ia aos sábados na galeria do 

rock em Sampa pra assistir vídeos numa das lojas da galeria que era também 

um Fã clube do Raul (Raul Mania)! 

Na galeria do rock certa vez um amigo em comum chegou a mim e falou: 

"Alê descolei o endereço do Raul Seixas ele mora no Butantã (zona oeste) e 

passa um ônibus aqui perto vamos lá"? AGORA! Respondi e fomos... Eu 

Toninho (cara do endereço) e Daniel Carro um grande amigo meu até hoje. 

Não me lembro bem do percurso, mas logo estávamos lá três garotos de 15 

ou 16 anos, na Av. Vital Brasil,  a procura da rua do Raul. Raul Seixas 

morava na Rua Coronel Palimercio de Rezende, 216.  Uma Rua tranqüila, 

nobre com "pique" de rua particular. A casa era uma casa grande... Como 

todas da rua. Háaaa o portão era azul e a casa branca. rsrs 

Tocamos a campainha e ficamos os três no portão, adrenalina a mil e de certa 

forma tranqüilos... Nos sentíamos íntimos de Raul sem mesmo nunca tê-lo 

visto. rsrs 

Toquei a campainha mais uma vez e surge latindo um cachorrinho vira-lata 

branco e preto chegou até o portão, nos olhou e calou-se. Ficamos ali 

brincando com o cachorro  e já desanimados por não encontrar Raul em sua 

casa pensamos em ir embora quando um carro vermelho para em frente à 

casa. Olhamos um pro outro e sai de dentro do carro uma das ex. esposas do 

Raul (Lena Coutinho). Lena nos atendeu super bem, super educada e 

sensibilizada nos olhou e falou depois que nos apresentarmos e dissemos o 

porquê de estarmos ali. 

- Raul esta viajando lamento que tenham vindo e não encontrado. 

Rapidamente perguntei: Quando ele volta? Ai ela foi evasiva disse que não 

sabia ao certo e de repente nem sabia mesmo. rsrsr  

Nos despedimos dela e do cachorrinho do Raul (fiquei puto porque não 

perguntei o nome do cachorro). 

Enquanto Lena caminha já do lado de dentro da garagem da casa virou-se 

acenou com a mão, nos também acenamos e eu gritei ali do portão: FALA 

PRO RAUL QUE DEPOIS A GENTE VOLTA
19

. rs 

                                                 
19

 A letra em caixa alta foi enviada por Alex, decidi manter, pois demonstra a emoção presente em suas 

memórias. 
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A música do Raul tem uma influência muito forte em mim... Aprendi a 

compor ouvindo Raul e muitos outros, mas Raul sempre esteve presente 

de alguma forma no meu trabalho. 

Ano passado gravei um CD, o primeiro até aqui, e junto com meus amigos de 

banda decidi gravar além das nossas músicas uma releitura de uma música do 

Raul. O mais difícil foi escolher a música diante do rico e vasto repertório. 

No final gravamos “O conto do Sábio Chinês" do álbum Abre-te Sésamo e 

convidamos Sylvio Passos a participar da nossa gravação. Mantivemos a 

"ternura" no modo de cantar a música, mas "punkerizamos" ela... E 

misturamos um blues pra fazer jus às grandes misturas que o Raul fazia. 

(grifos meus) 

 

Alex me mostrou que Raul faz parte de inúmeros momentos das vidas de seus 

fãs, e de alguma forma eles querem retribuir tudo o que ele lhes forneceu, inspiração, 

motivação, influência, ensinamentos; e as homenagens são de variados tipos, sejam com 

músicas, tatuagens ou seguindo e repassando seus ensinamentos, e tantas outras formas 

que encontram de retribuir ao ídolo.  

Como disse anteriormente, a fala de Alex vem para reforçar a importância desses 

verbos na fala dos fãs de Raul, influenciar e inspirar, antes mesmo de conversar 

diretamente com eles já havia percebido a presença dessas duas palavras em seus posts 

nos grupos.  

Seja pela filosofia de vida que Raul propôs e seguia, assim como suas músicas 

de conteúdo contestatório, filosófico ou religioso, para grande parte dessas pessoas ele é 

uma espécie de mentor
20

, no sentido de ensiná-los por qual caminho devem seguir.  

Raul morreu no final dos anos de 1980, mas ainda sim continua a conquistar 

novos fãs, entre eles muitos que nasceram anos após sua morte. Sua influência 

permanece e conquista essa nova geração, um exemplo é Gabriela Quarenta, 21 anos da 

cidade de São Paulo.  

Uma das questões colocadas foi a respeito do significado da tatuagem para ela, 

mas pedi para que respondesse imaginando Raul em sua frente, o que diria a ele sobre o 

significado. 

 
Meu ídolo sempre foi ele, então eu sei que teria aqueles 5 segundos de estado 

de choque, mas depois diria o quanto ele é importante na minha vida, o 

quanto já influenciou até em escolhas que eu deveria tomar, o quanto 

gostaria que a arte dele continuasse por muitos e muitos anos.  

                                                 
20

 1 Guia e conselheiro de outrem.2 Pessoa que inspira outras. https://dicionariodoaurelio.com/mentor. 

https://dicionariodoaurelio.com/mentor
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Essa tattoo, pra mim, significa que eu sou parte de um universo que pensa, 

que age e que não se conforma com o que acontece ao nosso redor, que não 

se cala, que usa das palavras de um artista, que tinha uma visão incrível da 

sociedade. Essa tattoo significa um recomeço, uma filosofia diária, "o que eu 

quero, eu vou conseguir, pois quando eu quero, todos querem" "faça o que tu 

queres, há de ser tudo da lei", seja livre, pense e aja como um ser humano 

pensante. (Grifos meus) 

 

O significado da tatuagem para Gabriela está respaldado nas canções de Raul, a 

marca em sua pele é uma contestação, sua filosofia de vida, ela demonstra o quanto o 

ídolo influenciou suas escolhas e seu modo de viver e ver o mundo, e essa influência 

pode ser observada no trecho final de sua resposta, quando ela cita trechos de duas 

músicas do ídolo: Rockixe e Sociedade Alternativa, respectivamente. 

 

 

Foto: Gabriela Quarenta. 

 

A inspiração não está somente relacionada à sua filosofia e modo de viver, Raul 

vivia de maneira desregrada, fazia uso abusivo de álcool e drogas o que não era segredo, 

pois foi motivo de inúmeros problemas em sua carreira, ele mesmo confessou em seu 

diário que veio a público após sua morte, publicado no ano de 1992 e intitulado O baú 

do Raul – o diário pessoal e escritos inéditos do maior mito do rock brasileiro. 

 

Após a festa acabar e todos irem embora eu continuava bebendo e cheirando, 

sabendo que pela manhã tinha que pegar o avião e ir para o outro estado para 

outro show à noite. Bebia sozinho ou com alguém até o ponto de chegar a 

quebrar o hotel.  
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(...) 

Uma outra vez, na cidade de Caieiras, no interior de São Paulo, estava tão 

bêbado que o público achou que não era eu que estava ali, pois eu esquecia as 

letras de minhas próprias músicas; era uma sequencia de “brancos” no palco. 

O público começou a ficar irritado e a gritar: “Fora farsante”. Ainda por cima 

tive a audácia de me sentir indignado com a reação da platéia, vociferando 

para eles. Mandei chamar a polícia para me proteger de um linchamento. A 

polícia veio e me prendeu. Fui espancado, pois não conseguia sequer provar 

minha identidade ante o delegado. Nunca andei com documentos, confiava 

no nome e esqueci de lembrar me lembrar de não confiar no álcool. Vila 

Serena
21

, 13/9/1987. (O Baú do Raul, 2001:173) 

 

E o relato de uma das participantes do Clube Seixista veio para fazer oposição a 

esse estilo de vida autodestrutivo de um ídolo incontrolável e adorado, suas músicas 

inspiraram uma fã a abandonar o vício em cigarro, Rozilda, seu relato foi feito em 

resposta a uma publicação no grupo Clube Seixista, por sempre ver declarações sobre o 

Raulseixismo, inclusive, a própria capa do grupo faz alusão ao termo, perguntei o 

significado do termo, e ela me respondeu como o via através da sua decisão. 

 

Rozilda: Raul me inspira. Me faz forte. Ao contrário de todos. Digo todos 

porque já vi vários relatos também. Pesquiso muito, mas nunca li alguém 

dizendo que parou de fumar por causa das músicas de Raul. Sim. Eu 

estava sem ar e não poderia jamais deixar de cantá-las. Fazem 2 anos 

que demonstrei meu amor ao Mestre. Deixando de fumar depois de 25 

anos. (Grifos meus) 

 

Raul foi vítima de seus vícios, morreu aos 44 anos em consequência de uma 

pancreatite aguda, causada pelo uso excessivo de álcool, e Rozilda seguiu na contramão, 

abandonou o vício por amor a ele e suas canções, foi o jeito que encontrou para 

homenagear e agradecer seu Mestre
22

. Ela não realizou nenhuma tatuagem para 

homenageá-lo, mas decidiu cuidar de sua saúde e preservar sua vida como 

demonstração de carinho, sua forma de expressar amor e devoção foi preservar seu 

fôlego e sua voz para continuar a cantar suas músicas. 

                                                 
21

 Clinica de reabilitação ainda ativa, situada às margens da represa do Guarapiranga, no bairro de 

Interlagos em São Paulo, local onde Raul se internou (e foi internado) algumas vezes para tratamento 

contra a dependência química e de álcool. 
22

 Mestre com letra maiúscula, assim Rozilda citou Raul e outros mais também se expressam dessa forma. 



30 30 

O guia espiritual, Mestre, Guru e demais denominações, é assim que muitos o 

chamam, uma percepção que toma rumos que se assemelham aos religiosos.  

Leonardo Coelho é um exemplo dessa devoção ao Mestre, tem 18 anos e vive no 

interior de São Paulo, ainda mais novo que Gabriela citada anteriormente, Leonardo foi 

influenciado por seu pai desde criança a ouvir Raul, mas em suas palavras, “só agora, 

nos últimos anos que eu comecei a entender as letras dele”, além de possuir a tatuagem, 

de ouvir Raul e tê-lo como seu guia espiritual, uma espécie de pai, ele ainda levantou 

uma questão de grande fundamento aos fãs de Raul, a importância de compreender as 

letras de suas músicas, pois nas letras encontram-se os ensinamentos do mestre. 

 

Raul pra mim é como um pai, um mestre, um guia espiritual, eu aprendo 

muito e todo dia com ele. Sempre tento tirar o máximo das canções dele. 

Essa tatuagem significa que eu sou dono de mim mesmo, eu escolho o 

meu caminho, eu sou dono das minhas verdades. E ela também é uma 

homenagem a você Raul, por ter me passado esses conhecimentos. 

(Grifos meus.) 

 

A tatuagem no caso de Leonardo é claramente uma homenagem, sua tatuagem é 

dedicada a Raul como um agradecimento pelos ensinamentos que o jovem encontra em 

suas canções.  

 

 
Foto: Leonardo Toguia Coelho 

 

As tatuagens dedicatórias são em princípio pessoais, encarnam uma afirmação 

de amor e fidelidade (LE BRETON, 2004), realizar uma tatuagem em homenagem ou 

agradecimento ao ídolo é uma forma de demonstrar seu amor, mas não somente no caso 

da tatuagem, realizar algo em seu nome ou memória é uma forma de homenageá-lo, 

como o caso de Rozilda que deixou o cigarro ou de Alex que através de Raul tornou-se 
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músico, e ainda realizou sua homenagem regravando uma de suas canções a regravando 

do jeito que Raul o faria, de acordo com Alex, com o intuito de realizar misturas de 

gêneros musicais. 

No caso específico da tatuagem, o ídolo tatuado é uma fonte inesgotável de 

inspiração, trata-se de captar simbolicamente a força, caráter ou poder físico de certas 

personagens (LE BRETON, 2004). Leonardo tem em Raul seu Mestre, que lhe 

proporciona conhecimento, força, e de certa forma molda sua personalidade individual.  

Agora Evandro Cruz Seixas de 40 anos, mineiro de Barbacena, tornou-se um 

interlocutor muito presente e ativo em conversas a respeito de Raul. Considera-se 

divulgador de sua obra, é próximo a Kika Seixas
23

, uma das ex. esposas de Raul. Possui 

três tatuagens em homenagem a Raul, mas enviou foto de apenas uma, além das 

tatuagens falou de sua relação com o ídolo, segundo Evandro, possui pensamentos 

semelhantes aos de Raul a respeito de inúmeras questões. 

 

Evandro Cruz: Raul é a maior expressão de Liberdade na música brasileira, 

porque a obra dele é extremamente filosófica. Raul faz parte da minha vida 

exatamente por isso, por comungar comigo uma série de pontos de vista afins 

em relação à existência e às coisas da natureza, e que não fica somente nas 

reclamações de letras musicais vazias. Elas refletem também no nosso 

comportamento diário, nas nossas ações corriqueiras. Ou seja, é todo um 

movimento comportamentista, que dá uma banana paras as coisas muito 

certinhas e quadradas que a sociedade tenta nos obrigar a engolir. Por isso 

resolvi tatuar Raul em mim como se marca um gado. "Isso significa que eu 

entendo a sua língua". 

 

 
Foto: Evandro Cruz 

                                                 
23

 Angela Maria de Affonso da Costa. http://revistatrip.uol.com.br/tpm/kika-seixas (acesso em 02 de abril 

de 2016 às 12h04m). 

http://revistatrip.uol.com.br/tpm/kika-seixas
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Suas tatuagens assim como para os demais fãs é uma homenagem a Raul, mas a 

motivação para realizar a tatuagem não está em dedicar ou se inspirar, mas sim 

demonstrar que pertence e possui um histórico relacionado a Raul, ou seja, pertence ao 

molde de pensamento proliferado por Raul Seixas e conhecido como “Raulseixismo”. 

Para melhor compreender o lugar da tatuagem e o modo de pensar dos 

seguidores de Raul Seixas, considerei de grande importância compreender o que é o 

Raulseixismo ou Seixismo sob o ponto de vista deles, os fãs, pois muitos se consideram 

como tal ou aprendizes dessa que chamam de filosofia.  

Por esse motivo, nesse primeiro momento utilizo as tatuagens e alguns dados de 

campo como material de exemplificação, para abordar questões primordiais para a 

compreensão da relação entre os fãs e a realização das tatuagens dedicatórias, por esse 

motivo não há um aprofundamento sobre as mesmas, o terceiro capítulo será destinado 

à análise dos dados coletados, assim como o devido aprofundamento a respeito das 

tatuagens, permeado pelas análises a seguir. 
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CAPÍTULO II 

 

2. O CULTO A RAUL SEIXAS 

 

Acontece que minha linha agora é o egoísmo, ou raulseixismo. Tenho meus 

próprios valores, sou meu próprio País. Não sou melhor nem pior do que 

ninguém porque sou único
24

. Raul Seixas. 

 

O culto a Raul Seixas vem de encontro às suas inúmeras contradições, o profeta 

que não queria ser profeta, mas que não fazia muito para deixar de ser considerado 

como tal, o homem que não dava o menor valor ao artista que personifica o “Raul 

Seixas. Eu inventei.”
25

, e como também disse: Raul Seixas não tem nada a ver 

comigo
26

, mas Raul Seixas era e continua a ser a parte do homem e do artista que é 

cultuado, admirado e glorificado. 

Ele mesmo separava o indivíduo do artista e associava a obra ao artista que ele 

criou, essa condição de dissociação entre vida e obra é presente em trecho do livro
27

 de 

Paulo Guérios
28

 (2009), onde diz. 

 

“A dissociação entre a “vida” e a “obra” dos artistas, bastante comum quando 

se escrevem biografias de músicos, pintores ou literatos, faz com que se perca 

de vista a dimensão humana da criação artística. A obra de arte é tratada 

como se existisse por si só, independentemente da pessoa que a criou, e a 

pessoa se apaga, sob a imagem do mito criado a seu respeito, há, assim, um 

apagamento do ambiente social em que todos vivemos e o conseqüente 

privilégio a um indivíduo abstrato, destacado no mundo, que criaria em 

virtude de um dom inato que o torna inatingível por outros homens” 

(GUÉRIOS, 2009: 235)  

 

Muitas vezes vida e obra são separadas ao citar a trajetória de determinado 

artista, Raul por ele mesmo já o fazia, sua obra é vista pelo viés do mito, como é parte 

do título de seu diário publicado, maior mito do rock brasileiro, e essa mitologia a sua 

volta ele mesmo iniciou, inclusive, seu diário publicado não é uma autobiografia ou 

                                                 
24

 Raul Seixas por ele mesmo. p. 105 em entrevista para a Revista POP. 
25

 Escrito em 1983. O Baú do Raul. p. 158. 
26

 IBID. nota 24. 
27

 Heitor Villa-Lobos: o caminho sinuoso da predestinação 
28

 Escritor e professor adjunto na Universidade Federal do Paraná na área de Antropologia Social no 

Departamento de Antropologia (DEAN).  
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biografia, mas são trechos que deixam visível seu desejo de não ser esquecido, ele 

mesmo gostaria de ter sua história contada, tanto é que dentro de um baú de madeira 

guardava toda sua história, de confissões, textos e letras de músicas a papel de bala.  

O fragmento que abre o livro é seguido por um prefácio que ele deixou pronto 

para quando sua história fosse contada, intitulado como PRE-FÁCIL: 

 

Há 37 anos que esse velho baú me acompanha aonde quer que eu vá. É 

enorme e pesado. Tenho minha vida toda escrita e jogada nesse baú. Desde 

garoto eu tinha essa idéia fixa de deixar escrito tudo o que eu vivenciava. 

Escrevendo e guardando, eu sentia que estava marcando as minhas 

pegadas pela vida. Achando que já tinha chegado o momento de utilizar o 

que fiz, transformei tudo o que tinha no baú em um livro. Nada poderia ser 

esquecido. Raul Seixas, 1983. (2001:11)  

 

Suas histórias como homem, artista, pai, amante, suas falhas, arrependimentos, 

decepções, nada poderia ser esquecido, fossem nos seus escritos ou em entrevistas a 

rádios, revistas, programas de televisão, jornais; suas ideologias também não poderiam 

ser esquecidas, e a mais marcante é o Raulseixismo, movido por uma questão mais 

individualista, idéias que vieram com o lançamento do álbum Novo Aeon, após o fim da 

sua parceria com Paulo Coelho. 

Minha linha agora é o egoísmo, ou raulseixismo, ou seja, para Raul ser 

Raulseixista estava associado ao desapego de valores outros, apenas suas crenças e o 

que fazia por si mesmo era o que importava, e essa passou a ser conhecida como sua 

filosofia, mas aquilo que era para ser individual, apenas seu, seguiu por outros 

caminhos, e o que era para ser “eu” se transformou num tipo de “eu coletivo”.  

E para alguns não se trata apenas de um modo de vida ou uma filosofia, alguns 

tomam o Raulseixismo como um culto, e fazem disso algo que se assemelha a uma 

religião, e na página 48 do livro intitulado Raul Seixas por ele mesmo, produzido por 

Sylvio Passos, em texto escrito por André Mauro, encontramos uma frase dita por Raul 

que transforma tudo isso numa grande contradição, as pessoas ficam ali esperando um 

profeta, um mestre. E se a gente deixa, vira mestre mesmo. 

E essa contradição se faz ainda mais presente com o fragmento presente no Baú 

do Raul, que contém seus escritos. 
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Meu nome é Raul e eu acho ele forte; o som de um rugido no início e um 

uivo de lobo no final. Sinto-me nesse momento a escrever sem pudor, sem 

medo das palavras, significados, valores
29

, pois neste momento é que vou 

escrever sobre mim. Sou eu sem interferências externas. Política para mim é 

loucura; é igual a seguir religiões. Cada ser é seu próprio universo! 

Abomino qualquer tentativa de agregação entre pessoas que são 

diferentes e julgam pensar igual. Mentira!!! Toda espécie de agrupamento 

na vida é tentativa de fortalecimento, necessidade de amparo. Medo de saber 

que é lindo ser diferente de todos os demais. 1984. Raul Seixas. (O Baú do 

Raul 2001:57) 

 

Abominava agregações, principalmente as religiosas, mas também as políticas. 

Ele não queria ser mestre, guia espiritual, guru ou profeta e foi nisso que se transformou 

com sua morte, ele não teve a opção de deixar ou não que isso acontecesse, mas mesmo 

que não quisesse ele deu a deixa para que isso acontecesse, sua partida repentina deu 

início à sua consagração.  

No entanto, apesar de ser algo que não desejava, é exatamente essa intenção 

colocada sobre seu nome que mantém sua memória viva, e com isso seus feitos e sua 

história não são esquecidos, exatamente o que desejava. Opostos que se atraem. Se 

tornar aquilo que não desejava é o que motiva a realização do seu maior desejo: não ser 

esquecido. 

 

2.1 RAULSEIXISMO 

 

Atualmente, Sylvio Passos é como se fosse o apóstolo-mor do 

Raulseixismo.
30

 

 

Em muitas de minhas leituras de artigos e trabalhos acadêmicos vi o termo 

Raulseixismo sendo citado, e também muito utilizado pelos fãs de ambos os grupos 
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 Não há referências que digam isso, mas dizer que não sente medo de escrever sem medo das palavras, 

significados ou valores nos remete às censuras, como diz o texto no mesmo livro, na página 71, Raul 

desabafa sobre a proibição de palavras: “Está na praça, já chegou o Dicionário do Censor. De A a Z tem 

todas as palavras que um dicionário tem. A diferença está na cruzinha preta, logo após a palavra, 

significando não pode. As que pode, o compositor deve conferir se não tem a cruz. A distribuição é feita 

para todos os compositores do país.” 
30

 In: noize.com.br/70-anos-de-raul-seixas-anticristo-do-rock/#1(Acesso em 15 de março de 2016 às 

11h44min)  

http://noize.com.br/70-anos-de-raul-seixas-anticristo-do-rock/#1
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observados, a própria capa do Clube Seixista faz alusão ao termo, assim como nos 

textos de Rosana da Câmara Teixeira
31

 e Juliana Abonízio
32

.  

Apesar da leitura dos trabalhos de ambas, assim como entrevistas e falas que li e 

observei a respeito do termo, de certa forma ainda permanecia uma incógnita para mim, 

pois a noção que, genericamente, sempre tive a respeito do termo Raulseixismo é que se 

tratava de uma filosofia proposta por Raul e que deveria ser seguida por seus fãs. 

Mas é bem mais do que isso, ao realizar leituras a respeito, assim como buscas 

na internet, muitas dúvidas permaneciam, além disso, novos questionamentos surgiram 

principalmente ao observar os membros dos grupos, por trás desse termo existem 

inúmeras discussões sobre sua apropriação, pois há aqueles que se dizem Raulseixistas e 

orgulham-se disso, e aqueles que não aceitam que fãs intitulem-se como tal, pois 

consideram que somente Raul poderia ser Seixista. 

Em entrevista concedida por Sylvio Passos ao repórter Ariel Fagundes do site 

especializado em música, NOIZE, o músico afirmou que já foi ameaçado por Seixistas, 

ameaças de violência e morte.  

Mas antes de me aprofundar mais a respeito dessa questão devo antes apresentar 

Sylvio Passos, considerado o mais importante discípulo de Raul Seixas e do 

Raulseixismo. Em reportagem realizada com Presidente do RRC (Raul Rock Club), por 

Camila Eiroa da revista Trip, ela o descreve como mais que um fã de Raul. 

 

Sylvio Passos não é só mais um fã de Raul Seixas. Ele é o guardião de toda a 

sua memória e o criador do primeiro fã clube oficial do cantor, o Raul Rock 

Club. Não bastasse a responsabilidade de preservar a memória do Maluco 

Beleza, ele teve a chance de ser amigo pessoal de seu maior ídolo. Tudo 

começou aos 17 anos, quando resolveu botar um anúncio no jornal para 

conseguir o telefone de Raul, que acabava de se mudar para São Paulo.  (In: 

http://revistatrip.uol.com.br/trip/sylvio-passos-o-amigo-criador-do-primeiro-

fa-clube-de-raul-seixas, acesso em 31 de março de 2016, as 15h24m) 
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 Rosana da Camara Teixeira: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723361J4 

(Acesso em 2 de junho de 2016 às 2h06m). Livro: Krig há bandolo: Cuidado aí vem Raul Seixas. Artigo: 

A gente ainda nem começou: Idolatria e culto entre os fãs de Raul Seixas 

(http://pontourbe.revues.org/1219, acesso em 03 de junho de 2016 às 16h09m). 
32

 Juliana Abonízio: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770395P7 (Acesso em 

02 de junho de 2016 às 2h05m). Do fundo do baú: as coleções dos fãs de Raul Seixas -  

 http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/805 (acesso em 03 de junho de 2016 às 

16h07m). 

 

http://revistatrip.uol.com.br/trip/sylvio-passos-o-amigo-criador-do-primeiro-fa-clube-de-raul-seixas
http://revistatrip.uol.com.br/trip/sylvio-passos-o-amigo-criador-do-primeiro-fa-clube-de-raul-seixas
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723361J4
http://pontourbe.revues.org/1219
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770395P7
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/805
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Entrei em contato com Sylvio através do Facebook via mensagem inbox para 

confirmar a veracidade das declarações dadas ao site NOIZE, se realmente pertenciam a 

ele, e com sua confirmação – Oi, Carina! Sim, são todas declarações minhas mesmo – 

optei por utilizar a entrevista como material de apoio. 

 

“Porra bicho, eu tô nisso há 33 anos lutando de todas as formas possíveis pra 

manter a memória do Raul viva e me deparo com uma fatia do público que 

tem um olhar messiânico pro Raul, é uma meia dúzia que eu chamo de ‘os 

black blocs do Raulseixismo’. Acabo sendo vítima desse grupo de seguidores 

(...) existe uma fatia do público que é muito radical (...) Essa coisa messiânica 

é preocupante. Eu já fui ameaçado de morte. Se você analisar o perfil dessas 

pessoas, vai ver que elas têm uma devoção quase religiosa com o Raul. Eles 

vêem no Raul um Jesus Cristo, um Deus!”. 

 

Após ler a entrevista novamente entrei em contato com Sylvio com o interesse 

de ter uma complementação à entrevista, algumas dúvidas que ainda permaneciam. 

 

Carina: Com sua experiência e toda sua relação com Raul, o que você acha 

que leva essas pessoas a esse tipo de comportamento? É realmente como 

discutir religião, se você diz algo contrário ao que esperam você se torna um 

herege e não pode se considerar admirador do Raul. Desculpe tantas 

perguntas, é que me chamou bastante a atenção, e você disse ter sido 

ameaçado de morte, isso aconteceu muitas vezes? 

 

Sylvio Passos: Essas pessoas que nutrem essa paixão cega por Raul, via de 

regra, carregam frustrações e, evidentemente, algum "distúrbio psicológico" 

com alguma base religiosa. Como a obra pluralista de Raul carrega em 

boa parte aspectos religiosos e os fãs com uma ligação mais intensa nas 

questões religiosas, sejam criacionistas e até mesmo teístas, afinal, ambos 

são extremos de uma mesma corda, tendem a olhar unilateralmente a 

obra de Raul por esse prisma e, pior ainda, generalizando interpretações 

equivocadas e influenciando incautos. Complexa a coisa, mas, por outro 

lado temos que levar em consideração que estamos lidando com pessoas e 

pessoas são muito complicadas por conta suas buscas individuais. Como o 

próprio Raul dizia: "Cada um de nós é um Universo.". Com relação a ter sido 

ameaçado, isso já ocorreu inúmeras vezes, seja ameaça de morte 

propriamente dita e agressões gratuitas, tudo isso em decorrência dessa coisa 
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um tanto quanto fundamentalista que existe entre alguns fãs de Raul Seixas. 

(Grifos meus) 

 

A breve troca de mensagens com Sylvio trouxe a questão dos fãs, segundo 

palavras dele, fundamentalistas, palavra essa que segundo o dicionário nos remete à 

fidelidade absoluta, interpretação literal de textos religiosos, atitude intransigente e 

obediência a princípios e regras
33

, não é uma questão a qual me aprofundarei 

considerando sua complexidade, mas certamente é um bom material para uma pesquisa 

direcionada. 

Nos grupos observados para a presente pesquisa, assim como outros grupos e 

perfis não citados, é possível perceber as divergência de opiniões, inclusive, presenciei 

um caso de expulsão de um membro por discordar das opiniões dos demais. Esse 

membro tem por costume realizar comentários a respeito do Raul Seixas humanizado, 

problemático e normalmente pouco citado, pois em grande maioria, vemos comentários 

sobre a perfeição do Mestre. 

 

Ed: Me excluíram do grupo do Raul. Censurado e expulso como foi Raulzito, 

por um bando de moralista 

 

Carina: Ed, apesar de ser fã você não idealiza Raul, e por isso foi expulso. 

Como você vê isso? Porque acha que esse tipo de coisa acaba acontecendo? 

 

Ed: Uma vez a Vivi Seixas disse que os fãs do Raul eram xiitas, quase foi 

linchada. Eu vejo mais ou menos assim. Os grupos do Raul são um saco, 

parece página de crente... "viva Raul" e aquele monte de amém. 

 

Ser um Raulseixista ou Seixista (sinônimos), não é somente se considerar um fã 

de Raul Seixas, é um ato quase que religioso para alguns, e como Ed citou, ele possui a 

sensação de estar em um ambiente de discussões religiosas onde Raul é divinizado por 

seus fiéis, e como Sylvio também citou, muitos ultrapassam o limite do ser fã, tornam-

se seguidores e tratam o ídolo como uma divindade, e, em casos extremos, agem de 

forma intolerante.  
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 https://dicionariodoaurelio.com/fundamentalismo 
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Ed Bene: Não há nada errado em ser um Seixista. O perigo é o fã passar do 

ponto e cegar no seu fanatismo. 

 

Ed Bene: Raul se portava como um Messias... E anti-messias ao mesmo 

tempo. Desde o começo, quando levavam crianças doentes para ele curar até 

os dias de hoje. É uma força inexplicável, ele não precisou de mídia para 

virar mito... Raul sabia falar com as massas, e as massas precisam de líderes. 

É só uma opinião 

 

Há posicionamentos diferenciados em relação à apropriação do termo, existem 

aqueles que se dizem Seixistas, aqueles que não se consideram por achar que somente 

Raul foi Seixista, mas que respeita o que o outro acredita, se quer intitular-se é uma 

questão pessoal e não cabe aos demais julgar, e existem aqueles que não querem ser 

chamados assim, pois não desejam ser rotulados.  

Quanto aos que não se consideram há um posicionamento bem marcado a 

respeito de somente Raul ser um Seixista, e para esses ele não foi uma pessoa que 

possuísse rótulos, pois seria igualar-se com aquilo que era buscado rompimento. 

 

Erasmo Castro Alves: Eu curto Raul desde sempre, me lembro de ouvir Raul 

no rádio AM antes mesmo de ir à escola, não uso o termo Raulseixista, na 

minha opinião, seria como comunista, budista hinduísta, neonazistas, ou 

outros istas, mas não crítico e nem me importo com quem usa o termo (...) de 

boa cada um é cada um, ou cada um de nos é um universo (...) não me 

preocupo se o Raul era ateu, se era drogado ou somente alcoólatra, ou se suas 

músicas tem algo oculto, não to nem aí se ele queria dizer isso ou aquilo em 

uma canção, não ouço todas as músicas, por exemplo, rock do diabo e mosca 

na sopa.  

 

Galzito Raul Rock Seixas: (...) a Raulseixista o único Raulseixista que existiu 

foi Raul, o barato é você ser você mesmo Karinesista, Ricardista Felipista 

etc, foi isso uma das tantas mensagens se Raul. 

 

Nando Cruz: Minha linha de raciocínio: Raul Seixas se posicionava como um 

anarquista individualista gostava da Thelema que também tem uma linha de 

raciocínio individualista. Portanto, quando Raul se declarou um Raulseixista 

e disse que sua obra era o Raulseixismo, ele queria dizer que aquilo tudo era 

pessoal. Só ele fazia, só ele era! Na minha linha de raciocínio, eu sou um 

estudante do Seixismo, mas eu não sou Seixista porque sou Nandocruzista. 
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Raulseixista era o Raul, ou outra pessoa que se chame Raul e tenha também 

uma filosofia de vida individualista! 

 

Pedro (nome fictício): Olha, é até preconceituoso o que vou te dizer, mas 

creio que a maioria dos fãs do Raul, os tais “Raulseixistas” são alienados e 

não entenderam direito as coisas que ele quis dizer. Então vira essa idolatria 

cega. E olha que sou fã deste cara. 

 

Posicionamentos favoráveis ao Raulseixismo fizeram-se presentes na maioria 

das respostas, selecionei algumas, aquelas onde seus autores buscavam explicar o termo, 

dessa forma pude conhecer variados pontos de vista. Os que se consideram 

Raulseixistas colocaram que ser é uma questão de gosto, de compreender o artista e sua 

obra, não contestar o Mestre, seguir seus ensinamentos, não ser contra nada ou ninguém 

aceitando as diferenças, se assumir fã mesmo em momentos de crítica, compreender que 

Raul, além de músico foi um filósofo, e tantos outros posicionamentos que seguem nas 

palavras de meus interlocutores.  

 

Eduardo Guimarães: Ser Raulseixista é uma questão de gosto, de valor, em 

ver uma artista ser consagrado pelo público sem ter usado a mídia para ser 

consagrar, uma artista que tem mais de 200 músicas, sempre esteve à frente 

dos outros músicos, as músicas sempre tem um sentido e uma importância 

dentro do cenário nacional, cara não temo falar muito sobre Raul Seixas, ele 

será sempre o maior de todos. Raul é Raul e quem gosta do Raul sabe disso, 

ele sempre será o nosso Raul, por isso todo ano os Seixistas comemoram a 

data de sua passagem, qual outro artista é tão lembrado como ele? Toca Raul. 

 

Mauricio Lopes: O verdadeiro Raulseixista não é contra a nada, pois Raul é 

liberdade, quem não é Raulseixista nunca entenderá a frase: Faça tudo o 

que tu queres, pois há de ser tudo da LEI. (Grifo meu) 

 

Keila Mirely: Vejo o Raulseixismo, não como querer ser igual ao Raul, e 

sim, aceitar que "cada homem e cada mulher é uma estrela", é ser quem você 

realmente é, é viver a "filosofia de liberdade" que ele pregava. É curtir e 

propagar o trabalho de Raul Seixas. É não se negar admirador dele diante das 

críticas, é saber entender a essência das canções deles, é entender que até a 

letra mais tola, tem seu significado... É isso. Pra mim, ser Raulseixista é ser 

livremente o que quer ser! (Grifos meus) 
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Dry Medeiros: Não tenho nada de concreto do Raul... Me considero uma 

Raulseixista porque tento viver numa sociedade onde terei que ter uma 

opinião formada sobre tudo!!!! Então prefiro ser essa metamorfose 

ambulante. Não é a quantidade do que tem que se faz ser Raulseixista e sim 

levar uma vida aparentemente parecida com a dele. 

 

Vinicius Sanchez: (...) De princípio não tive reflexão alguma sobre as letras, 

pra mim era algo apenas rítmico. Conforme fui crescendo pude perceber seus 

sentidos e mensagens, que muitas delas só com análise didática pude notar. 

Eu me considero Seixista, do meu ponto de vista ele não foi apenas um 

cantor, foi também um filósofo notável por mais que se espelhasse bastante 

em Schopenhauer. Sinto que Raul Seixas vive, e sempre que preciso de um 

conselho qualquer eu encontro em uma de suas canções. Essa foi minha 

homenagem a ele:  

 

 

Edson Oliveira: Ser Raulseixista é lutar pela verdadeira liberdade em todos 

os gêneros, expressão, ir e vir, ser ou não ser, querer ou não querer, 

respeitando sempre, com direito de igualdade e compromisso iguais a todos, 

independente de profissão ou religião, plantar paz e amor acima de tudo 

inclusive acima das guerras que não levam a nada. Assim é ser Seixista, ou 

seja, não fazer o jogo dos ratos, por isso não somos muito úteis ao sistema.  

 

Raul Seixas: A única linha do Raulseixismo é você respeitar o Mestre. 

 

André Lopes: Simples! Não ter queixas sobre Raul Seixas, já é motivo para 

dar atenção. Vivas! 

 

Santiago Seixas: Raul passa uma sensação de liberdade de expressão, a qual 

você tem seu direito de se impor mediante as leis e aos que lhe impedem de 

contrariar o que você não concorda porque você tem direito! É o livre-arbítrio 

de viver conforme a sua vontade... Raul foi e sempre será a minha e de 

muitas pessoas uma influência como a pessoa que foi lá e gritou pro mundo 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=696593823816009&set=p.696593823816009&type=3
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inteiro ouvir VIVA A SOCIEDADE ALTERNATIVA! ... Sou Raulseixista... 

Vivo o Raulseixismo e amo todos que fazem parte dessa imensa nação de 

malucos ambulantes. 

 

Arii Coser Seixas: Raulseixismo é ter a filosofia e um conceito de Raul. 

Levar pra frente seus ensinamentos e alquimia. Raulseixismo é não deixar o 

rock morrer. Não sou contra a consideração Seixista cada um se propõe 

sobre o que querer ser chamado. Toca Raul. 

 

Claudio Seixas: Eu aprendi a gostar das músicas do Raul Seixas desde 83 e 

passei a pesquisar a obra dele e até hoje com meus 41 anos cada dia que 

passa fico mais Seixista ainda e como um baiano que sou tenho mais orgulho 

ainda de dizer eu sou Seixista e todos que gosta do Raul tem um Seixista 

dentro de se Raul Seixas primeiro e último já mais aparecerá um set com a 

capacidade dele (viva a sociedade alternativa faça o que tu queres a de ser 

tudo da lei. 

 

Natanael Silva de Campos: É só entender a forma que ele se expressava, pois 

na época, era ditadura, qualquer coisa errada ou ofensa era censura política, 

ou se falasse de gays ou lésbicas era censura moral, era arriscado demais, só 

Seixistas entendem, assim como você entende... Parabéns pela tua escolha... 

Há ser um Seixista é nunca tentar ser um sujeito normal. 

 

Além de perguntar aos fãs de ambos os grupos, entrei em contato novamente 

com Sylvio Passos, gostaria de ter seu posicionamento, pois para muitos fãs ele é como 

uma parte de Raul Seixas, pois conviveu com ele e acompanhou inúmeros momentos de 

sua vida. O posicionamento de Sylvio é de certa forma uma mistura de ambas as 

colocações expostas pelos membros dos grupos, ao mesmo tempo em que defende como 

algo pertencente somente a Raul também compreende que alguns possam vir a intitular-

se como tal. 

 

Sylvio Passos: Eu defendo que Raulseixista era só o Raul porque ele escolheu 

o modo dele de viver e enxergar o mundo. No entanto as fãs, em sua grande 

maioria, se autodefinem como Raulseixista sem pensar bem na definição, 

sem perceber exatamente que o próprio Raul alertou, ou seja, que ele não 

estava trazendo nenhum solução, que ele estava fazendo o próprio caminho e 

que cada um deveria fazer seu próprio caminho também. É compreensível as 

fãs mais jovens se colocarem com Raulseixista, eu mesmo, quando garoto, 

assim me colocava, até que me dei conta de que o grande barato nisso tudo é 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945397232215038&set=p.945397232215038&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945397232215038&set=p.945397232215038&type=3
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ser Sylviopassista. Raul apontou caminhos, mas cada um escolhe o caminho 

que quer seguir. 

 

Compreender os dois lados, ser ou não ser Raulseixista, foi algo fundamental 

para compreender o sentido da realização das tatuagens dedicatórias, assim como outras 

formas de homenagens realizadas a Raul Seixas e toda a devoção dedicada a ele. Diante 

as respostas que recebi percebi o quão complexa é a relação dos fãs com Raul Seixas. 

Portanto, nas palavras dos Seixistas o Raulseixismo – levando em conta todas as 

respostas que recebi favoráveis e contrárias ao uso do termo, e fazendo uso das 

respostas de meus interlocutores, tentei de forma breve, traduzir o que compreendi – 

pode ser visto da seguinte forma: 

 

O Raulseixismo para os Seixistas 

 

Ser Raulseixista/Seixista é relembrar sua vida, manter sua memória de artista 

inabalável, superior aos demais, um artista único, uma pessoa memorável que 

mesmo após sua morte ainda sim reúne fãs em eventos dedicados a relembrar 

sua trajetória. Ser Raulseixista é ser livre e saber aceitar as diferenças, mas sem 

querer ser igual a Raul, não copiar, mas ser você mesmo vivendo tal qual a 

filosofia libertária que ele pregava.  

Ser Raulseixista é admirá-lo indiferente das críticas e compreender a essência de 

suas canções, sem se importar se é a letra mais conhecida e enigmática ou a mais 

simplista, pois um Seixista sabe que toda letra de Raul possuía significados. 

Para ser um Raulseixista não é necessário ter nada físico a seu respeito, sejam 

discos, fotos, tatuagens ou qualquer coisa concreta do ídolo, não importa o que 

tenha dele, o que importa é seguir a vida conforme ele seguiu. 

Um Seixista não vê Raul apenas como um cantor, mas também como um 

filósofo, um mestre, um guia que sempre que necessário tem um conselho para 

oferecer através de suas canções. É lutar pelo direito de ir e vir, pela igualdade 

de gêneros, é buscar a igualdade e manter o compromisso com todos 

independente de sua profissão, opções ou religião que siga, um verdadeiro 

Raulseixista planta a paz e o amor afastando as guerras que não levam a nada.  

Ser um Seixista é viver a Sociedade Alternativa, é ter liberdade e poder se 

expressar. É ter direito de discordar daquilo que não concorda. Um Raulseixista 
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não deixa o rock morrer, se aprofunda sempre mais a respeito da filosofia 

deixada por Raul. Um Raulseixista respeita os ensinamentos do Mestre e 

propaga sempre o trabalho de Raul Seixas. 

(Contrários) Considerar-se Raulseixista é receber um título e se intitular 

seguidor dessa linha de pensamento, é estar rotulado e marcado no meio em que 

convive igualando-se aos demais. O problema não está no rótulo, mas sim no 

risco de aprofundar-se tanto, comprar exageradamente, seguir cegamente os 

ditos ensinamentos do Mestre e, dessa forma o fã, antes somente admirador da 

obra, tornar-se um fanático extremo, um fundamentalista Seixista, da mesma 

forma que seguem determinados grupos religiosos, propagando a fidelidade cega 

e intolerante. 

Há os que digam que Raul portava-se como um messias e antimessias ao mesmo 

tempo, uma das tantas contradições presentes nesse artista tão enigmático, sua 

forma de se posicionar o elevava a uma posição de liderança, um líder que 

passou a ser cultuado e adorado.  

O fanático não respeita os demais e considera-se o único capaz de compreender 

a obra de Raul Seixas, acredita que sabe tudo a seu respeito e os demais fãs, por 

não ter tanto conhecimento como o fanático diz ter e também não possuir 

materiais a respeito do ídolo tais como livros, discos, pertences pessoais, torna-

se um mero espectador, não sendo merecedor do direito de considerar-se um 

Seixista, seguidor da obra do “Mestre”, perdem sua essência e perdendo sua 

essência se enxergam cercados pela vida de outro, como se estivessem fundidos 

ao seu mestre. 

Não há necessidade de idolatria, seguir seus passos não é um problema, o 

problema está quando os limites são ultrapassados, pois cada um deve possuir 

sua própria noção de si sem assimilação do outro. 

O Raulseixismo é algo pessoal que pertencia somente a Raul, um exemplo para 

ser seguido, mas não tomado para si. A ideia do Raulseixismo é seguir os 

próprios passos sem se deixar manipular, Raul apontou caminhos, mas cada um 

escolhe o caminho que quer seguir. 

Raulseixistas ou não, todos seguem a filosofia e os ensinamentos de Raul. 
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2.2 O Processo de formação de um Raulseixista 

 

Um estilo de vida formado a partir de uma filosofia que possui sentido dentro de 

determinado universo: o dos fãs de Raul Seixas.  

A vertente do Raulseixismo ou Seixismo, como já explorada, é repleta de 

ensinamentos, que cabe aos interessados a busca por aprofundamento a respeito do que 

ela é e o que tem a oferecer. O aprendizado é bastante subjetivo, pois cada um extrai 

aquilo que mais cabe a si, e apesar da subjetividade do conhecimento e do que cada um 

extrai do Raulseixismo, os discursos são em suma, muito parecidos. 

Pertencer ao universo Raulseixísto não é apenas uma questão de querer 

pertencer, o processo para se fazer um Seixista é baseado em aprendizados e rupturas 

pelo qual o iniciante deve passar, e assim atingir um novo nível, tal qual expresso por 

Turner (1974:127) o neófito na liminaridade deve ser uma tabula rasa, uma lousa em 

branco, na qual se inscreve o conhecimento e a sabedoria do grupo, no caso não de um 

grupo específico, pois não é o grupo que repassa os conhecimentos, mas sim os 

ensinamentos proferidos pelo Mestre em questão que cabe a cada um buscar conhecer. 

Ser um Raulseixista não é apenas gostar das músicas de Raul ou se identificar 

com elas, me colocando em contraste a eles, eu não sou uma Raulseixista, apesar de 

estar trilhando um caminho que possa me elevar a uma, se assim eu desejar, com a 

pesquisa tenho agregado conhecimentos e venho me aprofundando na filosofia proposta 

por Raul, mas o aprendizado deve ser constante, um verdadeiro Seixista está sempre 

buscando mais conhecimentos. 

O processo para tornar-se é uma forma de ritual, porém, pessoal e a princípio 

solitário. O ato de romper que citei anteriormente, pelo qual o iniciante deve passar, está 

associado ao desligamento com aquilo que anteriormente acreditava, e estar disposto (a) 

a agregar conhecimento.  

O Seixismo prega a liberdade de não precisar estar preso a regras e a um modelo 

pré-existente, pois é necessário permanecer em constante evolução sem “ter aquela 

velha opinião formada sobre tudo
34

”, a canção Metamorfose ambulante muitas vezes é 

associada à fuga do padrão e mantém a premissa da mudança constante, não estar preso 

a nada, pois tudo está se transformando, inclusive e principalmente, opiniões, crenças e 

relações. 

                                                 
34

 https://musicasbrasileiras.wordpress.com/2010/06/03/metamorfose-ambulante-raul-seixas/ (Acesso em 

09 de maio de 2016 às 10h36min).  

https://musicasbrasileiras.wordpress.com/2010/06/03/metamorfose-ambulante-raul-seixas/
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Jonas Medeiros: Ser Seixista é não ter aquela velha opinião formada 

sobre tudo, ou seja, não criticar se é assim ou assado, se tem ou não convém, 

não ter preconceito algum, seja porque o sujeito é careta ou o cara é 

escrachado. (Grifos meus) 

 

Não seguir regras e permanecer em constante evolução não significa que o 

indivíduo irá romper com a sociedade e infringir leis, mas sim aceitar a liberdade e ter a 

consciência de que todos são sujeitos livres para viver da forma que consideram 

corretas, isso de acordo com a filosofia Raulseixista e a lei de Thelema
35

 na qual foi 

inspirada, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. 

Passando a tomar essa consciência, aquele que era apenas um fã e admirador do 

estilo de um artista e suas músicas torna-se um neófito
36

 (aquele a ser iniciado, que está 

em processo de aprendizado), tal qual Raul se considerava, um neófito que não concluiu 

sua iniciação.  

 

Raul Seixas: (...) eu era neófito. Só na quarta iniciação eles contavam o 

segredo (risos). Por isso que a Sociedade Alternativa nunca começou, nem 

nunca terminou. Vi que meu ponto de vista não estava muito longe da AA. O 

que é, é. E sempre será. Não adianta mentir, mistificar. (Grifo meu). 

 

A antropóloga Rosana da Câmara Teixeira traz em seu artigo A gente ainda nem 

começou: idolatria e culto entre os fãs de Raul Seixas o lugar do Neófito a partir do 

relato abaixo – não há citação de quem disse –, assim como o processo de formação que 

acontece em fases diferentes: O Raulmaníaco
37 

e o Raulseixista 

 

O Raulmaníaco curte mais Raul dos Santos Seixas que o artista. Mais o 

homem que a obra. Geralmente são os mais ‘loucos’, que não estão 

basicamente envolvidos em estudá-la ou divulgá-la, mas sim, pegar como 

álibi os ‘defeitos’ de Raul Santos Seixas para justificarem os seus. 

                                                 
35

 Lei de Thelema: http://www.casadobruxo.com.br/textos/thelema.htm (acesso em 02 de abril de 2016 às 

13h31m). 
36

 A opção por usar o termo “neófito” ao invés de aprendiz ou estudante da linha do Raulseixismo se dá 

por dois motivos: 1- Por ser um termo muito usado por Raul Seixas ao contar suas experiências de 

aprendizado associadas ao ocultista Aleister Crowley, que o levou à Sociedade Alternativa e a filosofia 

Raulseixista, ele considerava-se um neófito não iniciado. 2- Por ser um termo presente na obra de Victor 

Turner que me dá embasamento teórico para a presente análise. 
37

 Esse termo não foi citado por nenhum dos meus interlocutores, por esse motivo não há uma explanação 

maior a respeito. 

http://www.casadobruxo.com.br/textos/thelema.htm
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Ambos são fãs de Raul Seixas, porém, o raulseixista é aquele que se afina 

com as idéias e vai fundo em buscar respostas. Questiona tudo. O 

Raulseixista, ao meu ver, é um tipo de fã mais ‘pé no chão’, com 

embasamento e opinião própria, que até discorda de algumas coisas dentro do 

universo raulseixístico. (...) De certa forma, acredito que todos já 

fomos raulmaníacos em algum tempo. Afinal raulmaníaco é o primeiro 

estágio, é o neófito. Para depois tornar-se um iniciado, um raulseixista. (In: 

http://pontourbe.revues.org/1219, acesso em 3 de maio de 2016 às 11h55min. 

Grifos da autora) 

 

Ao passar a ouvir Raul Seixas alguns associam seus comportamentos 

autodestrutivos a ele, como o excesso de bebida ou uso de drogas. O artigo de Teixeira 

foi publicado em 2007, e nove anos depois da publicação, percebo entre aqueles com 

quem mantive contato o mesmo posicionamento a respeito da obra de Raul e como é 

vista entre “desinformados”, e como se faz necessário o cuidado para não distorcer o 

que ele dizia, para assim, não rotular Raul apenas como um problemático, usando seus 

atos falhos para justificar comportamentos desregrados, há quem associe o fato de ser fã 

de Raul ao uso de drogas. 

 

Celso Sarmento: É muito curioso... Quando alguém desinformado sabe que 

você faz cover ou tem Raul como ídolo, várias acham que você usa drogas. 

 

Assim, o raulmaníaco seria um fã mais “apaixonado” que “curte” o som, 

coleciona, mas não segue ou se apropria da filosofia deixada por Raul Seixas 

em suas canções, pode ser visto como mais inconseqüente, assumindo 

algumas vezes condutas não convencionais, ou mesmo claramente 

transgressoras. Nesse sentido, usaria a obra musical do cantor como 

um álibi, inspirando-se, deste modo, mais no homem Raul Seixas, 

estigmatizado como “louco”, ou ainda na sua imagem de “rebelde” do 

que propriamente no artista. Ou seja, por não compreender a mensagem 

transmitida, a deturparia (...) (TEIXEIRA. IBID. Grifo meu) 

 

Aurélio Pedro: Acho que a melhor forma de retribuir a sua obra é respeitá-la, 

e não fazer como muitos fazem: distorcer as idéias dele, as músicas e os 

ideias, o rotulando muitas vezes como porra louca. Raul Seixas foi muito 

sério com o trabalho dele e merece no mínimo respeito por sua obra! 

 

http://pontourbe.revues.org/1219
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O processo de desenvolvimento de um Raulseixista começa quando ele passa a 

gostar das músicas, com isso a identificação com Raul Seixas se inicia, esse é o start 

para ir mais além, mas antes de começar a se aprofundar há em alguns casos o processo 

de colecionismo, materiais físicos relacionados ao artista, tais como: discos, livros e 

tudo mais que possa estar relacionado ao ídolo. 

Mas apesar de ser comum o colecionismo entre fãs em geral, não somente no 

caso de Raul Seixas, essa não é necessariamente uma obrigatoriedade, alguns não 

possuem nada de concreto relacionado ao ídolo, e ainda sim, consideram-se como 

seguidores, ter ou não ter material físico sobre o artista não é exatamente um diferencial, 

contanto que você compreenda o que ele quis dizer, compreender a obra é mais 

importante do que possuir um objeto, é importante que tenha assimilado suas idéias sem 

fazer uso errado ou pejorativo delas, dessa forma, manchando a imagem de Raul. 

 

Dry Medeiros: Não tenho nada de concreto do Raul. Me considero uma 

Raulseixista porque tento viver numa sociedade, onde terei que ter uma 

opinião formada sobre tudo! Então prefiro ser essa metamorfose 

ambulante. 

 

Após a primeira fase, a de conhecimento da obra, do artista, sua história, em 

alguns casos aquisição de materiais relacionados a ele, as letras das músicas começam a 

fazer sentido e não são somente ouvidas, elas passam a ser analisadas e comparadas 

com a realidade seja de toda a sociedade ou somente aquela vivida pelo neófito, 

tornando-o mais crítico. 

 

(...) enquanto o raulseixista estaria mais interessado na obra, em seu estudo e  

divulgação, se autodefinindo como mais crítico e consciente. A postura do 

raulmaníaco, tida como mais fanática, ou disruptiva pelos raulseixistas pode 

ser também avaliada como uma fase, um “primeiro estágio”, enquanto 

neófito, ele experimentaria e viveria esse momento intensamente até que 

mais amadurecido e consciente, passasse então a dedicar-se ao estudo da 

obra, tornando-se, portanto, mais questionador. (IBID. Sem página.)  

 

Passando por esses processos o neófito se torna um Raulseixista, um pesquisador 

da obra, que a analisa de forma mais amadurecida e consciente (TEIXEIRA), ele ainda 

tem o que aprender e compreender, mas já possui um posicionamento mais sério em 
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relação à obra e ao artista, passa a olhar não apenas como um fã, mas agora como um 

conhecedor que a cada dia se modifica e passa a fazer ainda mais parte desse universo. 

Como visto o processo de formação não é marcado por rituais físicos, não há 

realização de um cerimonial com membros mais antigos, marcações corporais, ou 

qualquer tipo de ritual direto com o neófito, cada um realiza sua própria evolução dentro 

da linha de pensamentos propostas por Raul Seixas.  

Turner nos fala das pessoas (personae) liminares, e de acordo com o autor, essas 

entidades liminares não se situam nem aqui nem lá; estão no meio e entre as posições 

atribuídas (1974: 117), os seguidores mais afincos do Raulseixismo consideram que 

verdadeiros Raulseixistas são aqueles que possuem conhecimentos aprofundados,  

respeitam a obra e a estudam, dessa forma é possível ver o neófito Seixista nesse não 

lugar, pois não é mais um desinformado, não é somente um fã, mas ainda não é um 

Seixista. 

 

Claudio Seixas: Eu aprendi a gostar das músicas do Raul Seixas desde 83 e 

passei a pesquisar a obra dele, até hoje com meus 41 anos cada dia que passa 

me torno mais Seixista ainda e como um baiano que sou, tenho mais orgulho 

ainda de dizer: Eu sou Seixista. E todos que gostam do Raul têm um Seixista 

dentro de si (...).  

 

Ser um Seixista finalmente está em compreender a obra e associá-la a sua vida, 

conseguir criar universos paralelos entre o estar e não estar, pertencer e não pertencer à 

estrutura social. 

 

Dry Medeiros: (...) Me considero uma Raulseixista porque tento viver 

numa sociedade, onde terei que ter uma opinião formada sobre tudo! 

Então prefiro ser essa metamorfose ambulante. 

 

A citação de Dry Medeiros remete à canção Metamorfose ambulante, ela diz 

tentar viver na sociedade estruturada onde as opiniões são formadas, há leis e regras a 

serem seguidas, enquanto na canção a proposta é oposta ao meio de vivência: não ter 

uma opinião formada sobre tudo. Ela compreende a necessidade de conviver em 

sociedade transitar por esse universo que de acordo com sua filosofia de vida não condiz 

com suas crenças, ela compreende as contradições de viver nesse lugar que de fato não é 
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seu lugar, e ainda sim se permite estar em constante mudança sem estar presa às regras, 

porém, as respeita e tenta conviver.  

Esse posicionamento condiz com a “communitas” proposta por Turner. 

 

A acentuação dada pelos “hippies” (Raulseixistas) à espontaneidade, ao 

imediatismo e à “existência” põe em relevo um dos sentidos que a 

“communitas” contrasta com a estrutura. A “communitas” pertence ao 

momento atual; a estrutura está enraigada ao passado e se estende para o 

futuro pela linguagem, a lei e os costumes. (...) a “communitas” e a estrutura, 

devem encontrar-se com todos os estágios e níveis da cultura e da sociedade. 

(Idem; 1974:138) 

 

O relato condiz com esse encontro entre a “communitas” e a estrutura, ambas se 

intercalam, mesmo que se contrastem mantendo suas oposições, a “communitas” 

Raulseixística foge às regras, enquanto a estrutura social mantém e cria regras, mas 

ainda assim, os Seixistas necessitam transitar entre esses dois espaços, o filosófico e o 

estrutural. 

Não posso afirmar que o processo pelos quais os fãs passam para mudar de 

status seja o mesmo processo ritual estudado por Victor Turner em seu livro o processo 

ritual, afinal, a análise de Turner é realizada a partir de uma sociedade distinta, com 

crenças distintas, que possui marcações intensas relacionadas ao rito de passagem, esse 

rito marca de forma significativa uma fase de transição em suas vidas, elevando-os 

socialmente e culturalmente, sendo um processo que envolve o todo e não somente um 

grupo específico.  

Porém, dentro da “communitas” Raulseixística o processo de transformação de 

um neófito em Raulseixista tem grande significado, principalmente para aquele que se 

considera iniciado e que passa a se sentir parte do todo que o interessa, aquele 

determinado grupo e não do todo geral da sociedade, se perdem da sociedade estrutural 

onde são indivíduos únicos e se encontram na “communitas” ou tribo de pertencimento, 

onde o coletivo compartilha interesses comuns, formando dessa forma um sujeito 

coletivo. 

Os Seixistas se tornam sujeitos individuais, mas se juntam em grupos formando 

sua “tribo”, unidos a partir de um mesmo interesse, com sentimentos em comum, e 

assim passam a ser sujeitos individualizados, que procuram olhar primeiro para si e 

seguir movidos por seus próprios ideais, tendo por base a teoria raulseixista, e esses 
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indivíduos juntam-se a grupos físicos ou virtuais, onde encontram semelhanças em 

outros, e se unem para que ocorra o desenvolvimento do seu grupo, aquele que o 

compreende e o aceita como é, tal qual nos apresenta Maffesoli. 

 

Aqueles que se apóiam no princípio de individualização, de separação, estes, 

pelo contrário, são denominados pela indiferenciação, pelo “perder-se” em 

um sujeito coletivo, o que chamarei de neotribalismo. 

Inúmeros exemplos da nossa vida quotidiana podem ilustrar a ambiência 

emocional que emana do desenvolvimento tribal. (MAFFESOLI; 2006:38) 

 

Os processos de formação e ruptura vivenciados pelos Seixistas podem ser bem 

diferenciados aos de sociedades como as estudadas por Turner, mas ainda sim, a ruptura 

e transformação marcam a passagem de cada um que se inicia, compreendi com cada 

um dos relatos aos quais tive acesso durante minha estada em campo, que o 

Raulseixismo é que para eles, os fãs, uma passagem que se dá de um estado de 

desconhecimento e inércia para um estado de iluminação, autoconhecimento e 

pertencimento.  

E para isso é fundamental estudar a obra deixada e compreender o que ela tem a 

dizer, faz parte do processo pós-iniciação a continuidade do aprendizado, o 

ensinamento, a perpetuação e o respeito, assim se faz a trajetória de cada um que se 

considera, de fato, um Seixista. 

 

2.3 Fundamentalismo e culto a Raul Seixas. 

 

Em muitas das conversas que mantive com meus interlocutores, em entrevistas 

ou conversas nos grupos, expressões referentes a Raul como Mestre, Guru, Guia 

espiritual foram constantes, percebi nas palavras de algumas pessoas com quem 

conversei mais do que admiração a Raul, foi possível perceber uma espécie de culto, 

inclusive, muito parecido com os cultos recorrentes em instituições religiosas dedicadas 

a um ser superior.  

Como citei em outro momento, busquei conhecer melhor o que seria a filosofia 

doutrinária conhecida como Raulseixismo, quis saber do seu significado para aqueles 
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que a seguem e a tomam como modelo a ser seguido, e entre os comentários
38

 que 

recebi no post realizado, a citação a respeito do mestre-discípulo se fazia bastante 

presente. 

 

Arlinda Chibante: Para mim, Raul Seixas foi um filósofo nato, não aquele 

que seguia seu mestre, mas o que seguia a si mesmo. Por isso que o acho uma 

pessoa insubstituível, ele tirava dele próprio as conclusões das diversas 

facetas da vida: orgulho, falsidade, covardia, comodismo, conformismo e 

todas e todas aquelas qualidades do ser humano, que o torna pior. Tenho 

orgulho em ser conterrânea dele. Parabéns aos seus familiares. 

 

Raul Seixas: A única linha do Raulseixismo é você respeitar o Mestre. 

 

Eunice Penna: Coisas do Coração, amo porque amo. E fim de papo. Viva 

Raul. Ontem hoje sempre. 

 

André Lopes: Simples! Não ter queixas sobre Raul Seixas já é motivo para 

dar atenção. Vivas! 

 

Santiago Seixas: Pra mim Raul passa uma sensação de liberdade de 

expressão a qual você tem direito de se impor mediante as leis e aos que lhe 

impedem de contrariar o que você não concorda porque você tem direito! É o 

livre-arbítrio de viver conforme a sua vontade. Raul foi e sempre será a 

minha influência e de muitas pessoas como a pessoa que foi lá e gritou para o 

mundo inteiro ouvir: VIVA A SOCIEDADE ALTERNATIVA! Sou 

Raulseixista, vivo o Raulseixismo e amo todos que fazem parte dessa imensa 

nação de malucos ambulantes. A minha tattoo do símbolo da sociedade 

demonstra o meu eterno amor pelo inesquecível Raul Santos Seixas. 

 

E no mesmo formato surgiram outros comentários, alguns até mesmo pareciam 

repetições dos demais, as palavras usadas são muito parecidas, inclusive termos como 

“mestre” e “inspiração” estão presentes em quase todos os discursos, como algo pronto 

a ser dito por todos aqueles que seguem a filosofia Raulseixista, e trata-se de pessoas 

que sequer se conhecem, há respostas ao post de pessoas que moram na região norte e 

                                                 
38

 Esclareço que são relatos soltos, em resposta a um questionamento exposto em ambos os grupos (Clube 

Seixista e Raul Seixas), esclareço não possuo muitas informações a respeito das pessoas que responderam 

ao post, portanto, não colhi informações sobre suas localizações e demais dados. As respostas são de 

moradores de várias partes do país. 
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no extremo sul do país, nos grupos não é perceptível relações de amizade, o que 

presenciei foram desconhecidos expondo opiniões parecidas. 

Com esses discursos, e também com o posicionamento de Sylvio Passos ao citar 

o excesso de muitos seguidores de Raul, muitos questionamentos surgiram a mim, pois 

a impressão que tive nesses discursos foi de se tratar de pontos de vista religiosos, 

inclusive, Sylvio Passos chama os fãs de fundamentalistas, termo bastante utilizado para 

citar grupos religiosos extremos, principalmente os existentes no oriente médio, mas 

que não necessariamente caiba somente a esses grupos, de acordo com o dicionário, o 

termo fundamentalismo está relacionado a atos de intransigência. 

 

Sylvio Passos: Com relação a ter sido ameaçado, isso já ocorreu inúmeras 

vezes, seja ameaça de morte propriamente dita e agressões gratuitas, tudo 

isso em decorrência dessa coisa um tanto quanto fundamentalista que existe 

entre alguns fãs de Raul Seixas. 

 

O que eu tinha até certo momento da pesquisa era o que Sylvio Passos dizia e 

também o que Ed Benê membro de ambos os grupos pesquisados, assim como Sylvio, 

Ed possui um posicionamento mais aberto em relação a Raul, inclusive, tem uma 

postura mais contestatória o que até mesmo gerou sua expulsão de um dos grupos, 

segundo ele. 

Entre os grupos analisados percebi algumas diferenças, os membros do Clube 

Seixista foram muitos mais abertos a responder meus questionamentos, mesmo os que 

de certa forma vieram a gerar polêmica, em nenhum momento fui repreendida pelos 

membros desse grupo, até mesmo posso dizer que me senti mais à vontade entre eles.  

No grupo Raul Seixas, desde o início da pesquisa foi perceptível um afastamento 

maior dos membros, poucos respondiam ao que eu postava, e quando respondiam eram 

poucos. Apesar de se tratar de um grupo administrado por Sylvio Passos, alguns 

membros do grupo agiam exatamente da forma que ele citou, com intransigência. 

Pensando nas questões que me causavam inquietação a respeito dessa visão 

religiosa que alguns colocavam sobre Raul, decidi postar em ambos os grupos o trecho 

de uma entrevista e em sequência deixei uma pergunta para que fosse respondida.  

A escolha do trecho deu-se exatamente por ter sido abordada a questão de 

doutrinação presente na música Gita, e como Raul a via, copiado exatamente como está 
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no livro, sem constar o nome do entrevistador, apenas o traço marcando a pergunta e o 

nome de Raul ao responder. 

 

“- Eu não gosto de Gita. 

Raul - Eu também não. É um disco doutrinário. Já reparou na capa? Estou eu 

lá, de dedo para cima, veja se é possível? Como se eu quisesse indicar 

caminhos para as pessoas. Mas é o retrato mesmo do que eu fui no passado. 

Eu estava pondo pra fora o meu lado de Cristo, de Jesus, sabe como é, que 

adora sofrer pelas pessoas, mostrar o caminho às pessoas, Gita foi todo 

assim. 

- Nessa época você fazia muitos shows, não é? 

Raul - É... era essa coisa mesmo, eu não fazia shows propriamente. Eu fazia 

discursos... sei lá... pregações...”  

(TRECHO DO LIVRO: RAUL SEIXAS POR ELE MESMO. 

ENTREVISTA PARA REVISTA DO ROCK. A GLÓRIA, 1975 - PÁGINA: 

30) 

______________________________________________________________ 

Muitos agem como se Raul fosse uma entidade, uma espécie de Deus ou líder 

religioso, ele mesmo tinha consciência que agia assim em dado momento. 

Como vocês veem isso? O que leva uma pessoa a ter Raul como um Deus? 

 

 

Dentro do Clube Seixista esse questionamento foi bem recebido e as respostas 

vieram em tom de explicação, eles demonstraram interesse em esclarecer minhas 

dúvidas e colocaram seus pontos de vista a respeito. 

 

Evandro Monteiro: Crenças a parte, jamais idolatro ninguém, nenhum ser 

humano esta a altura de ser idolatrado, ADMIRADO sim, IDOLATRAR, 

ENDEUSAR jamais... Somos seres limitados e imperfeitos. 

 

Eronaldo Lima: A divindade de Raul assim como outros, está na sua arte. 

 

Evandro Monteiro: Sim, aprecio a OBRA como artista, idolatrar jamais, acho 

perigoso, beira a loucura, veja o exemplo do assassino confesso do John 

Lennon que se dizia fã. 

  

Eronaldo Lima: Exatamente, e no final, todos os grandes mestres que 

passaram pela terra nos dava o seguinte ensinamento. "Siga o seu próprio 

caminho,pra ser feliz de verdade" 



55 55 

 

Adriana Marinho: Ai é que me referi á uma menina que perguntava sobre 

Raul. Não se pode resumi-lo apenas por uma fase de sua vida, ele foi muito 

além, sua filosofia não se trata de religiões ou Seitas, se trata apenas de 

liberdade e felicidade, era o que ele buscava e incentivava as pessoas a 

buscarem também. A essas pessoas que buscam a felicidade e a liberdade é 

que dá-se o nome de Sociedade Alternativa. 

 

Ricardo José Alves Silva: Deus? Acho exagero! Até brinco quando 

perguntam minha religião dizendo que sou Raulseixista, mas eu admiro o 

trabalho do artista Raul Seixas, jamais endeusarei, até porque o estilo de vida 

que ele levava, pelo menos para mim, não é nenhum exemplo! 

 

Marco Antonio: Endeusar um ser humano por si só já é uma loucura. 

Identificar-se com alguém que foi capaz de levar (e ate hoje ainda levar) as 

palavras de um mundo melhor, mais justo e livre o torna de certa forma, um 

líder. Quem idolatra Raul Seixas não pode ser dito como certo ou errado 

porque "pra cada pecado sempre existe um perdão, e o ponto de vista é q é o 

ponto da questão". Raul não era divindade, mas foi um mito, não foi um 

Deus, mas tinha a força louca de um. Raul não foi um ser metafísico, mas 

continua ainda hoje depois de sua morte entre nós. 

 

No grupo Raul Seixas também houve esse interesse em explicar, alguns 

posicionamentos muito interessantes, porém, nesse grupo encontrei também a 

intolerância de alguns que por não saber interpretar o que foi dito esbravejaram dizendo 

que eu estava os ofendendo e falando mal de Raul Seixas, o que me causou um grande 

desconforto.  

Já estava atuando no grupo há meses e sempre realizava posts, os membros mais 

ativos já sabiam da pesquisa, mas outros surgiram depois e viram aquilo que quiseram 

acreditar, para eles eu não era bem vinda e deveria aprender a respeitá-los, e o que mais 

busquei a todo instante que permaneci em campo foi respeitar cada um indiferente dos 

seus pontos de vista e modos de posicionamento.  

Essas pessoas seguem tão cegamente as palavras e sua crença em Raul Seixas 

que mesmo ele tendo dito que não gostava de determinado trabalho, como foi o caso de 

entrevista que escolhi para ilustrar meu questionamento, apesar de todas as indicações 

referenciais, eles entendem que é alguém falando de Raul, e mesmo quando outra 

pessoa tenta explicar e esclarecer o mal entendido eles não aceitam e simplesmente 
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partem para ofensas através de agressão verbal, e me pergunto como seria se eu tivesse 

frente a frente com essas pessoas, o que poderia ter acontecido, até onde seriam capazes 

de ir. 

 

C.A.P: Pra falar de Raul..e preciso muito estudo. 

 

M.S: Foi um sonho presta atenção, sonho. 

M. S: Tenho 4 livros. 

M. S: Ele era tão assim que você fala, que no livro as Valquírias de Paulo 

Coelho, pede ajuda a ele é só você ler. 

M. S: Fala para mim onde você leu isso, dá o nome do livro pra mim aí. 

Carina: Raul Seixas por ele mesmo. Entrevista para Revista do Rock. A 

Glória, 1975 - Página: 30 

M. S: Mais você entendeu o que ele disse? 

Carina: Sim, entendi o que ele disse, mas eu gostaria de ver o posicionamento 

dos fãs a respeito dessa questão, já vi alguns fãs colocando Raul da forma 

que perguntei, estou fazendo meu TCC da faculdade sobre Raul, e apenas 

busco algumas visões a respeito dessa questão que levantei. 

M. S: Pare de falar besteira meu. 

M. S: Escuta CAMBALACHE e então discutimos. 

Carina: Obrigada pela dica.  

M. S: Estamos só falando desculpa pelo jeito viu? 

Carina: Sim eu sei, sem problemas, estou aqui para ouvir o lado de vocês, 

não tenho pretensão de me posicionar, até porque já disse em outros 

momentos, estou começando a conhecer agora esses lados de Raul, tudo é de 

certa forma novidade para mim que apenas ouvia as canções sem maiores 

estudos. Estou aqui para aprender com vocês e saber como lidam com essas 

questões, e até que ponto são ou não importantes.  

M. S: Na ditadura o que você vê de mosca na sopa? 

M. S: Ou mamãe eu não queria? 

M. S: Agora que entendi, então fala para seus professores escutar 

Cambalache. 

Carina: Pode deixar, posso inclusive, se for o caso citá-la em meu trabalho, 

vou ouvir novamente e dessa vez prestando atenção na letra. 

M. S: Não foi o que você passou para nós desculpa aí. 

Carina: Que isso, eu que me desculpo, é que falei algumas vezes do trabalho, 

alguns já me viram perdida por aqui, já outros não, aí acabo não colocando 

que sou pesquisadora pra não ficar tão chata a conversa (risos), apesar de 

pesquisadora, admiro demais o Raul e estou aqui para aprender também 

como quem curte essa lenda do Rock. 

https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
https://www.facebook.com/groups/raulrockclub/permalink/1107994919265622/?comment_id=1108472152551232&ref=notif&notif_t=group_comment&notif_id=1460649377399991
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M. S: Melhor aprendizado é escutar o resto é conversa 

M. S: Saiba expor as perguntas, abraço e estamos aí. 

M. S: E outra, professor tem que ser de filosofia, o resto é... 

M. S a: Que me desculpe o grupo aí. 

 

L.S: Cara eu amo essa música acho uma fase muito legal do nosso mestre 

lindo, e mais ainda metamorfose ambulante quando ele diz tudo, “prefiro ser 

essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre 

tudo”. Então xuxu foda-se sua opinião. Obs: Xuxu tem gosto de nada fica a 

dica. 

 

Carolina Simões: L, ela retirou um trecho de uma entrevista, essas palavras é 

de Raul... Aprenda a interpretar para depois xingar os outros... 

 

L.S: Carolina Simões eu falei sobre a metamorfose que ele tanto enfatizava 

na canção, e nas palavras aprenda a interpretar. 

 

M.M: Tem que pensar antes de criticar uma obra de arte de um poeta e fazer 

uma pesquisa antes de falar besteira, porque o Raulzito morto vende mais e 

continua fazendo a diferença do que um montão de merda que não chega na 

unha do eterno poeta Raulzito. Desculpe o comentário tira esse esgoto de 

dentro da sua boca e pede desculpa a todos malucos beleza do grupo um forte 

abraço a todos malucos beleza, sou fã de todas as obras do Raul. 

 

Foi extremamente desagradável passar por isso, não pensei que vivenciaria tal 

situação considerando que todos com quem havia conversado anteriormente tinham sido 

totalmente solícitos e simpáticos à minha presença, mas por outro lado, eu que tinha 

somente as palavras de Sylvio Passos a respeito desses fanáticos em defesa a Raul e o 

Raulseixismo, pude sentir diretamente como eles agem e ter uma pequena noção do 

relato de Sylvio.  Considerando o relato de Sylvio, acredito que poderia ter sido bem 

pior, apesar das ofensas que recebi, ainda sim, foram leves considerando as ameaças de 

morte recebidas pelo fundador do RRC. 

Após esse acontecimento tomei a decisão de finalizar meu campo dentro do 

grupo Raul Seixas, não sei se o fato voltaria a acontecer caso eu realizasse novo post 

dentro do grupo, mas preferi colocar fim ao contato com o grupo, apesar de estar num 

espaço virtual considerei a finalização do campo a melhor opção. 
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Mas, apesar das ofensas de uns, outros membros do grupo foram muito 

atenciosos, e suas explicações foram muito interessantes. 

 

Fernando Alves: O Raul criava essa situação de Messias, com músicas 

proféticas e vestes de magos, ao mesmo tempo que esculhambava tudo e se 

negava a ser prefeito. Um cara intenso, contraditório e anárquico. Genial. 

  

Erasmo Castro Alves: Raul era um ser pensante, e como tal questionava até 

seus pensamentos, suas idéias, suas atitudes e era sincero, não tinha que 

esconder nada por isso, compôs metamorfose ambulante, coisa que a grande 

maioria não assume mudar de atitude de maneira de pensar e de agir 

 

José Ricardo: Eu sempre questiono essa posição doutrinária, no sentido que a 

musicalidade é tão importante quanto as letras. Quando criança eu não tinha 

noção do que era Gita e já me chamava atenção, como todas outras músicas. 

Pensar nessas coisas metafísicas é coisa de adulto. Acho que Raul foi um 

homem simples e corajoso, fez a diferença. 

 

Lais X Flavio: Acho que o fato dele se mostrar sempre à frente do tempo... 

Você houve Raul hoje e suas musicas de 30 anos atrás ainda se encaixam 

perfeitamente na atualidade e vai continuar se encaixando por muitos e 

muitos anos, pois ele captou a essência do universo... Ele com certeza era 

muito mais evoluído que a maioria de nós. 

 

Bruno Lupi: Eu tenho esse livro, várias entrevistas nele têm o mesmo teor 

autocrítico. Com relação à religião Raulseixista (acredito que o termo é 

plausível), creio que ela tem sua gênese na busca coletiva por respostas, bem 

como todas as religiões: segundo o livro de Rubem Alves: "O que é 

religião?", a religião seria um conjunto de simbologias que imprimem sentido 

a vida, que permitem ao ser humano se identificar no espaço, se localizar no 

mundo. Quando surge um homem, trazendo supostas respostas que fogem à 

normalidade, apontando caminhos que antes sequer se cogitaria seguir, é 

natural que se aglutine ao seu redor fanáticos que projetem nele a salvação 

coletiva. Todavia, como disse muitas vezes posteriormente, Raul acreditava 

que a salvação era individual, buscada em nenhum outro lugar a não ser em si 

próprio, como uma espécie de processo íntimo de purificação, ou algo 

parecido. Isto é, não existe um único messias, e sim um messias dentro de 

cada um - como ele expressa na canção "messias indeciso", entre outras. 
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Edvaldo Xavier: Todo mundo busca respostas, e não existe verdade absoluta, 

mas quem não tem coragem ou inspiração pra viver da sua própria maneira e 

vontade, se agarra em ensinamentos e atitudes de algum líder, guru, mestre 

ou Deus como queiram. 

 

Carolina Simões: Li uma vez que nos seus últimos anos de vida, tinha se 

tornado ateu... Neste mesmo livro que você citou em uma entrevista ao 

repórter, ele diz que não é religioso e nem místico... Disse também o que 

podia chegar mais perto enquanto classificação é o agnosticismo e foge do 

assunto dizendo que entende mais de música e muito de cinema. Talvez por 

ter construído um público místico e temia que uma entrevista complicasse 

sua intimidade de quase um guru para os fãs... Não o vejo como um Deus e 

nem guru... Sempre o admirei por sua audácia e sua inteligência... Não era à 

toa que ele sempre se mantinha bêbado (risos)... Tem um trecho em "Só pra 

variar", que ele diz assim: "pena não ser burro, não sofria tanto." Ele não se 

conformava com as regras impostas nas religiões sobre o pecado, o céu o 

inferno, o certo ou o errado, ele tirava onda em algumas músicas sobre esses 

temas religiosos. 

 

Dentre os que compreenderam meus questionamentos surgiram respostas 

fascinantes, inclusive, a constatação que o Raulseixismo pode ser visto sim como um 

tipo de religião para aqueles que seguem a filosofia.  

 

Bruno Lupi: Com relação à religião Raulseixista (acredito que o termo é 

plausível), creio que ela tem sua gênese na busca coletiva por respostas. 

 

Edvaldo Xavier: Todo mundo busca respostas, e não existe verdade absoluta, 

mas quem não tem coragem ou inspiração pra viver da sua própria maneira e 

vontade, se agarra em ensinamentos e atitudes de algum líder, guru, mestre 

ou Deus como queiram. 

 

Nos dois grupos encontrei posicionamentos negando-se a idolatrar 

religiosamente Raul, enquanto outros analisavam essa vertente de Raul, e consideraram 

a possibilidade de ser Raul uma espécie de Messias, ou que promovia o conhecimento 

do Messias de cada um. 

 

Ricardo José da Silva: Deus? Acho exagero! Até brinco quando perguntam 

minha religião dizendo que sou Raulseixista, mas eu admiro o trabalho do 
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artista Raul Seixas, jamais endeusarei, até porque o estilo de vida que ele 

levava, pelo menos para mim, não é nenhum exemplo 

 

Eronaldo Lima: A divindade de Raul assim como outros, está na sua arte. 

 

Adriana Marinho: Sua filosofia não se trata de religiões ou Seitas, se trata 

apenas de liberdade e felicidade (...) a essas pessoas que buscam a felicidade 

e a liberdade é que dá-se o nome de Sociedade Alternativa. 

 

Evandro Monteiro: Aprecio a OBRA como artista, idolatrar jamais, acho 

perigoso, beira a loucura, veja o exemplo do assassino confesso do John 

Lennon que se dizia fã. 

 

Marco Antonio: Raul não era divindade, mas foi um mito, não foi um Deus, 

mas tinha a força louca de um. Raul não foi um ser metafísico, mas continua 

ainda hoje depois de sua morte entre nós. 

 

Mesmo após sua morte ele continua entre nós, fazendo-se onipresente, possuía a 

força de um Deus mesmo não sendo, não era divindade, mas foi um mito. Raul está vivo 

de alguma forma e aparece como um Deus ou um semideus, talvez não como Jesus 

Cristo, apesar de se parecer com a figura cristã em algumas tatuagens de sua fisionomia 

realizadas por alguns de seus fãs. 

Abaixo duas imagens, uma como costumeiramente Jesus é retratado, e a outra 

uma foto de tatuagem do rosto de Raul, elas demonstram a semelhança, o que permite 

ainda mais essa associação entre Raul e a figura de messias.  Essas imagens ilustram o 

que tenho proposto até aqui ao abordar essa adoração pelo ídolo, por mais que não haja 

essa comparação entre as pessoas com quem conversei, é possível observar que a 

fotografia escolhida para ser tatuada é aquela que mais remete ao profeta e ao pensador. 
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Fotos: Imagem internet
39

 / Pirrilo Batista 

 

Por mais que Raul negasse a idéia de ser visto como um profeta, ele mesmo 

acabava fixando essa imagem naqueles que o seguiam. No Baú do Raul há um 

fragmento datado de 1983, escrito por Raul, e que nos remete ao texto contido no 

Evangelho de São Mateus (11: 28-30). Abaixo os dois textos para comparação. 

 

28
 “Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. 

29 

Tomai meu jugo sobre vós e receberei minha doutrina, porque eu sou manso 

e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. 
30 

Porque 

meu jugo é suave e meu peso é leve”. (O Evangelho revelado aos humildes, 

p. 1297). 

 

Eu sou simples, acanhado, educado, incapaz de ferir alguém com este 

propósito. Sou primeiramente o cara que só quer ver tudo e todo mundo feliz. 

A mim não importa pensar que estou triste, pois sei que sou feliz. Por ser 

feliz é que agüento, numa boa, a infelicidade do próximo. Podem vir a mim; 

aqui está o seu abrigo, eu jamais me negarei a receber e ajudar quem 

quer que seja de qualquer nível ou raça. Minha função é essa. 1983. 

(Raul Seixas. O Baú do Raul. 2001:48). 

 

Observando ambos os textos é possível compreender a conotação religiosa 

atribuída ao músico, pois ele mesmo de alguma forma se colocava assim. Sei que 

generalizações são infundadas, mas todos aqueles com quem tive contato seguem as 

palavras de Raul, sejam as palavras do Mestre e/ou filósofo.  

                                                 
39

 http://www.siteevangelico.net/imagens/imagens-evangelicas-imagens-de-jesus-em-desenho-24.jpg, 

acesso em 13 de junho de 2016 às 23h55m).  

http://www.siteevangelico.net/imagens/imagens-evangelicas-imagens-de-jesus-em-desenho-24.jpg
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A desobediência é uma virtude necessária à CRIATIVIDADE. 

Sou anarquista diferente das correntes políticas; posso prever, eventualmente, 

um substituto para a qualidade espiritual que desapareceu da vida da maioria 

dos homens, já que as religiões tradicionais perderam seu ímpeto e sua 

credibilidade. 

Existe o “entraram numa” de que o governo é uma necessidade na 

organização da vida social. O patrão, o padre e o professor nos “ensinam” 

que o governo é necessário. Se acrescentarmos o juiz e o policial para 

pressionar aqueles que pensam de outra forma, vamos entender como o 

preceito da utilidade e de necessidade do patrão e do governo foi 

estabelecido. 

O serviço militar obrigatório destrói todos os benefícios que o sistema 

deveria defender. Resistência ao serviço militar. 

Como podemos viver sem o Estado? Sem o governo sobre o cidadão? 

- Tudo tem o seu lugar marcado na “cadeia da vida”, e se seguíssemos a 

própria natureza tudo acabaria bem. Mas se qualquer espécie rompesse a 

cadeia, afastando-se da natureza, sobreviria o desastre.  

O homem nasceu livre, mas em toda parte eu o vejo acorrentado. (Raul 

Seixas. O Baú do Raul. 2001:84) 

 

Os textos escritos por Raul, suas músicas ou suas falas em entrevistas são 

carregados de doutrinas, tal qual o texto escrito para abertura do show Krig-Há-

Bandolo. 

 

Nós estamos no princípio de uma nova era, uma era um tanto quanto 

conturbada, mas onde os prógonos
40

 estão vencendo os epígonos
41

. Esse é um 

momento histórico que jamais houve outro igual. É a idade da 

conscientização. Estamos pela primeira vez tomando consciência geral da 

situação do planeta. O mundo é nossa casa que o cupim destruiu, e já não 

cabem mais remendos. Temos consciência de que é preciso construir outra 

totalmente nova. Essa tarefa cabe a cada um de nós. 1973. (Raul Seixas. O 

Baú. 2001: 82) 

 

                                                 
40

 s.m. O primeiro; o mais ilustre. Precursor de um movimento literário, artístico etc. 

(http://www.dicio.com.br/progono/, acesso em 14 de junho de 2016 às 15h59m). 
41

 s.m. Representante da geração seguinte. Seguidor, discípulo de um grande mestre nas letras, nas 

ciências, nas artes. (http://www.dicio.com.br/epigono/, acesso em 14 de junho de 2016 às 16h01m). 

http://www.dicio.com.br/progono/
http://www.dicio.com.br/epigono/
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Essa figura emblemática se transformou em fonte de conhecimento, aprendizado 

e crenças, com suas doutrinas pregando um modo diferenciado de vida, sem regras, 

onde reina a liberdade de pensamentos, atitudes, ou conforme seja desejado viver. O que 

faz sentido para esses fãs, seguidores ou devotos de Raul, é não estar preso a amarras 

sociais sejam elas quais forem. 

 

2.4 O Carisma de um líder.  

 

Attention, Raul, para não se alienar sendo apenas o compositor 

carismático que é Raul Seixas. Este é um personagem que eu já esgotei. 

Vide a dica de Metamorfose Ambulante (que eu compus com catorze anos ou 

menos dizendo: “Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te 

odeio, amanhã...” 1977. (Raul Seixas. O Baú. 2001:38) 

 

O próprio Raul tinha consciência de seu carisma, comandou e comanda uma 

revolução mental que permanece em atividade até os dias atuais, fonte de intensa 

identificação agiu como um líder nato e assim é reconhecido. 

 

Marco Antonio: Identificar-se com alguém que foi capaz de levar (e ate hoje 

ainda levar) as palavras de um mundo melhor, mais justo e livre o torna de 

certa forma, um líder. 

 

Ele foi um verdadeiro líder, e continua sendo, suas músicas continuam a proferir 

suas palavras, pensamentos e filosofia. Em Economia e Sociedade, em seu segundo 

volume, Max Weber analisou variados tipos de dominação, e dentre esses modelos 

analisados encontramos a dominação carismática, que tem como característica a 

admiração de determinado líder, seguir essa liderança é questão de empatia e ruptura. 

Raul Seixas é um líder carismático nato, e não me engano ao dizer isso em 

tempo presente, esse tipo de liderança o define, pois seus ideais são seguidos e 

reafirmados ao grito de “Viva a Sociedade Alternativa”, proferido pela primeira vez 

ainda nos anos de 1970, permanecendo nos dias atuais eternizado por seus seguidores. 

O líder deixou esse plano, mas seus ensinamentos e filosofia permanecem perpetuados 

na ideologia de seus órfãos. 

Os apontamentos realizados por Weber direcionam Raul Seixas para esse lugar 

de liderança carismática, foi explicitado por Weber (2004:326) que, o herói carismático 
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não deriva sua autoridade de ordens e estatutos, dessa forma, o ideário de Sociedade 

Alternativa é diretamente associado a esse molde de liderança, sem regras, ordens ou 

estatutos, um grito de liberdade que rompe com condições vigentes, seja na época de 

sua criação, seja nos dias atuais. 

 

(...) o carisma, em sua essência, não é nenhum complexo "institucional", mas, 

onde se apresenta em seu tipo "puro", exatamente o contrário. Os portadores 

do carisma, tanto o senhor quanto os discípulos e sequazes, para cumprirem 

sua missão, têm que encontrar-se fora dos vínculos deste mundo. (IBID. 326) 

 

O líder carismático e seus seguidores não se encaixam em regras, existe a 

tentativa constante de romper com aquilo que os domine, e apesar da liderança 

carismática ser um tipo de dominação, a dominação sobre esses discípulos não os 

obrigam a seguir subordinações, mas ainda sim sem seguir regras ou subordinações, 

seguem as palavras de seu mestre, messias, profeta, guia ou qualquer outra 

denominação que possa enquadrar-se para o líder. Raulseixistas, em sua maioria, 

seguem um movimento e ensinamentos que prega a liberdade e a ruptura com o sistema, 

mas um fundamento de grande importância é seguir o que foi dito pelo Mestre e não 

discordar de seus pressupostos. 

 

Segundo seu sentido e conteúdo, a missão pode dirigir-se, e em regra o faz, a 

um grupo de pessoas determinado por fatores locais, étnicos, sociais, 

políticos, profissionais ou de outro tipo qualquer: neste caso, encontra seus 

limites no círculo destas pessoas. (IBID. 326) 

 

A liderança carismática que possui determinado líder não perpassa seus limites, 

e como apresentado por Weber, o sentido e o conteúdo está relacionado a um grupo de 

pessoas, e dentro desse grupo encontra seus limites. E foi isso que encontrei entre os 

seguidores de Raul Seixas, um grupo delimitado que segue suas próprias regras, que na 

verdade não são regras, pois regras não existem dentro da Sociedade Alternativa, talvez 

possa chamar de organização, pensamentos e filosofias.  

Entre si todos se entendem, fazendo parte dos grupos analisados no Facebook, 

ou mesmo fora, quem é Raulseixista conhece a ideologia e sabe como seguir os 

ensinamentos do Mestre, e apesar de se tratar de um grupo que se entende e se 
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relaciona, muito do que falam está relacionado ao âmbito pessoal, presenciei muitos 

relatos individualistas, o que se aprende é para si, mesmo que faça parte do todo.  

Inclusive, ao tratar da questão da tatuagem e seus significados, as declarações 

foram muito pessoais, como agradecimento ao que aprendeu com as letras das músicas, 

modo de ver o mundo, busca por liberdade e ruptura com o sistema, o que procuram e o 

que encontram no líder é muito subjetivo, apesar dos depoimentos se cruzarem e juntos 

formar uma única corrente, o que se espera encontrar em Raul Seixas é pessoal. 

 

2.5 Viva! Viva à Sociedade Alternativa. 

 

“Se você não está dentro da Sociedade Alternativa, a 

Sociedade Alternativa sempre esteve dentro de você
42

” Raul 

Seixas. 

 

A jornalista Melanie Retz traz em sua reportagem escrita para a revista História 

em Foco – Sociedades Secretas publicada em setembro de 2009
43

– a afirmação feita por 

Sylvio passos de que a sociedade proposta por Raul Seixas e Paulo Coelho nunca 

existiu de fato, mas, de fato, nunca deixou de existir. Essa frase faz muito sentido e cabe 

nas falas dos seguidores dessa sociedade proposta, ela nunca deixou de existir. 

 Se a função da dominação carismática é a relação empática entre líder e 

discípulos, onde a ruptura com as regras e a não institucionalização era o que de fato 

deveria prevalecer, a Sociedade Alternativa se encaixaria perfeitamente no molde, se 

não fosse o público de Raul Seixas que não compreendeu muito bem o que ele e Paulo 

Coelho queriam levar com o grito de Viva à Sociedade Alternativa.  

A reportagem de Melanie Retz conta com depoimentos de Sylvio Passos, o mais 

próximo que pude chegar do que de fato foi, ou quase foi, a ideia da Sociedade 

Alternativa para Raul Seixas, o depoimento de alguém que foi muito próximo a ele, e 

que com conhecimento pode dizer o que poderia ter sido e o que deu errado. 

 

O público hipnotizado… Um bando de “Raulseixistas” dizendo “amém” 

a tudo que o ídolo dizia… Êpa, mas e a liberdade de ser quem você é? Pois 

é, aconteceu exatamente o que Raul e Paulo não queriam. “O próprio Raul 

                                                 
42

 Raul Seixas por ele mesmo, página 63. 
43

 Não tive acesso ao material físico, o texto que uso aqui foi disponibilizado por Sylvio Passos e 

encontra-se no site do fã clube. https://raulsseixas.wordpress.com/sociedade-alternativa/ (Acesso em 02 

de maio de 2016 às 01h01min) 

https://raulsseixas.wordpress.com/sociedade-alternativa/
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acabou desgostando daquilo, porque a proposta dele era uma e a reação 

do público foi outra. Começaram a vê-lo como um guru, um deus, um 

salvador da pátria”, relata Passos. Raul se dizia “Raulseixistas”; o público 

foi atrás. “Eles não entenderam que, pela filosofia de Raul, só ele poderia ser 

“Raulseixistas” e cada um deveria buscar sua própria filosofia de vida. Seria 

praticamente uma sociedade anarcoindividualista. “Eu acredito que, para 

quem compreende de fato, a coisa no todo remete a isso: você ser a sua 

própria religião, seu próprio país, você ser o centro de tudo, sem prejudicar os 

outros nem querer ser melhor do que ninguém”, diz o criador do fã-clube. 

(Revista História em foco – Sociedades secretas; Setembro 2009; sem 

número de página – Grifos meus). 

 

Liberdade de ser cada um a si mesmo, foi aí que a Sociedade Alternativa deu 

errado, o líder da massa raulseixística foi tão intenso, mexeu tanto com a cabeça de seus 

discípulos/fãs/seguidores, que esses não compreenderam do que se tratava a ideia 

elaborada pelo Mestre e seu parceiro Paulo Coelho.  

A ideia de cada um ser cada um sem seguir um modelo se quebrou quando todos 

passaram a seguir Raul como líder, enquanto o que se esperava era o rompimento com o 

sistema doutrinário sócio-político-religioso, o fascinante da ideia era não ter a quem 

seguir e não foi isso que aconteceu. 

 

Tudo começou quando o cantor Raul Seixas, no inicio da década de 1970 leu 

um artigo muito maluco de Paulo Coelho sobre extraterrestres em uma 

revista e resolveu procurá-lo. Estava dada a largada para uma grande amizade 

que se tornou também parceria profissional, que se transformou em música, 

que virou manifesto ideológico e que, por fim, deu asas à Sociedade 

Alternativa. (Melanie Retz - Revista História em foco – Sociedades secretas; 

Setembro 2009; sem número de página). 

 

A Sociedade Alternativa não é uma criação proposta apenas por Raul Seixas, ela 

é uma das tantas parcerias realizadas entre o cantor e o escritor e jornalista Paulo 

Coelho, que segundo o texto de Retz, já havia participado de várias sociedades 

secretas místicas e ocultistas, e assim como o amigo e parceiro escritor, Raul também 

gostava de participar desses grupos. 

 

 “O Raul sempre foi dado a sociedades. Desde garoto, ele tinha a “Sociedade 

dos Fumantes de Cigarro”, a “Sociedade dos Curtidores de Rock and Roll”, e 
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isso foi crescendo com ele. Em 1971, quando já estava na CBS (que hoje é a 

gravadora Sony Music), ele criou a “Sociedade da Grâ-Ordem Kavernista”, 

que propunha uma retomada de valores que ficaram nas cavernas… Enfim, 

Raul sempre carregou essa coisa de sociedade e, quando conheceu Paulo 

Coelho, ele encontrou um outro maluco, com umas idéias mais loucas ainda. 

Era a metade que faltava para dar forma e estabelecer os preceitos do que 

seria a “Sociedade Alternativa”, conta Sylvio Passos.” 

A principal bandeira da sociedade deles é mais que uma simples alternativa. 

É a opção de ser livre para ser quem você é. “A base primordial da Sociedade 

Alternativa é a idéia de liberdade, mas não liberdade somente no sentido de 

não estar numa gaiola, é uma coisa muito mais ampla. Independentemente do 

setor em que você está, seja gerente de banco ou cantor de rock, o importante 

é você ter consciência de que é livre para fazer aquilo que gosta. A idéia é 

simples, é básica”, explica Passos. 

“Eles propunham a liberdade. Mas não a libertinagem. Os hippies até tinham 

idéias parecidas com as da Sociedade Alternativa, mas confundiram liberdade 

com libertinagem. Já Raul pregava a liberdade – ele tinha uma visão 

anárquica da sociedade – mas sabia que a liberdade total era impossível e 

tinha claro em mente que o direito dele terminava quando começava o do 

outro”, diz. 

Eles eram seguidores da Lei de Thelema (lei da vontade) criada pelo ocultista 

inglês Aleister Crowley (1875 – 1947), que se autodenominava a “Besta 

666”. Para ele, pecado seria qualquer atitude que restringisse os impulsos 

naturais e limitasse a vontade humana. Tal idéia realmente virou lei para 

Paulo e Raul, e ganhou evidencia na música dos compositores. Dois 

exemplos claros são as letras das músicas “Sociedade Alternativa” (um hino 

a sociedade) e “A lei”. “A Lei de Thelema é puro Crowley. Thelema é uma 

palavra grega que significa vontade, portanto, a lei da vontade. Não aquela 

vontade de jogar uma pedra na casa do vizinho ou de sair fazendo sexo com 

deus e o mundo. Não é isso. É uma vontade natural, espontânea, verdadeira. 

Um pé de feijão nasce ou um pelo no braço cresce por causa da lei da 

vontade. É ela que faz as coisas acontecerem”, explica Passos. 

Pode até ser que músico-manifestantes seja uma boa definição, pois foi 

justamente por serem compositores e utilizarem suas letras como forma de 

expressão e manifesto que a Sociedade Alternativa se perpetuou. Mas se 

pensarmos bem, as canções eram um meio, não um fim. “No palco havia toda 

uma situação teatral. Além das músicas, que eram a expressão viva do 

pensamento da Sociedade, Raul lia manifestos com trechos de Crowley e 

Proudhon. Com um discurso afiadíssimo, cheio de metáforas e um carisma 

absurdo, deixava o público hipnotizado”, conta Passos. (Revista História 



68 68 

em foco – Sociedades secretas; Setembro 2009; sem número de página – 

Grifos meus). 

 

E Sylvio nos remete novamente à liderança carismática de Raul, diretamente dita 

e explicitada, um carisma absurdo, deixava o público hipnotizado. No palco o ídolo era 

o cantor e também o líder doutrinador de uma massa de centenas de milhares que o 

seguiam, que confiavam em sua palavra, seguiam o que era dito como devotos, o 

público hipnotizado… Um bando de “Raulseixistas” dizendo “amém” a tudo que o 

ídolo dizia, e esse não era o pressuposto, mas ele mexeu com a mente de pessoas, Raul 

colocou na cabeça de seu público algo que eles passaram a ter como verdade. 

 

Eles realmente mexeram com a cabeça das pessoas com suas letras 

incrivelmente inusitadas. E ela ainda tem tudo a ver com o símbolo da 

Sociedade, que é uma chave. Na verdade é uma letra do alfabeto egípcio, 

também conhecida como Cruz Ansata (uma circunferência com um “T” 

embaixo), que ganhou degraus na parte inferior e ficou parecendo uma chave. 

“A Cruz Ansata significa vida eterna. Como ela foi modificada, virou uma 

chave. É uma chave que abre cabeças, que abre percepção, que abre todas as 

portas. É uma maneira simbólica de falar do espírito. A proposta é você se 

deparar consigo mesmo”, explica.  

 “A Sociedade Alternativa em si é um conceito, não é uma coisa física. Era 

uma forma de pensamento, uma idéia. No inicio, o Raul e o Paulo até 

imaginavam colocá-la em prática, faziam relatórios, houve a divulgação da 

aquisição de um terreno na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais que 

serviria para construir a comunidade. Mas a Sociedade Alternativa, enquanto 

prática é utópica: não existe a menor condição de virar uma coisa concreta. 

Na minha concepção, quando o homem começou a se organizar em sociedade 

e começaram a existir leis, ordens e regras, a partir desse momento, 

inconscientemente, os indivíduos que não estavam satisfeitos com o que era 

imposto, criaram uma alternativa, uma condição diferente. Portanto a 

Sociedade Alternativa nunca começou e nunca terminou: ela sempre existiu. 

É uma forma de não aceitar as regras vindas de outros que não combinem 

com suas idéias”, esclarece Sylvio Passos. E teria como concretizar? Pouco 

provável. “Vamos supor que a Sociedade Alternativa fosse constituída, que 

encontrássemos um terreno, que montássemos ali uma sociedade alternativa, 

como existem aos montes no mundo. Ela ia depor contra ela mesma, porque 

alguém dessa organização ia se virar contra as regras dela e ia começar tudo 

de novo. Daí a proposta de ela ser uma coisa conceitual. Só assim ela 

funciona. Na verdade, é só uma idéia que cada individuo absorve de maneira 



69 69 

diferente”, evidencia Passos. (Revista História em foco – Sociedades 

secretas; Setembro 2009; sem número de página). 

 

A Sociedade Alternativa em sua máxima é um conceito de liberdade para que 

cada um seja aquilo que deseja ser, contanto que não venha a ferir aquilo que o outro 

acredita, pois cada um tem a sua crença do que é ser livre, e atacar o outro com aquilo 

que acredita ultrapassa o limite, as regras aplicam-se dentro do limite de cada um, assim 

como a liderança carismática cabe dentro de um determinado grupo. Os seguidores 

dessa filosofia fazem parte de um grupo que acreditam na liberdade, no seu direito de 

liberdade e expressão, assim como nas propostas do líder, mas para dar certo cada um 

deve estar dentro dos seus limites. 

A Sociedade de Raul e Paulo não aconteceu de fato, não era algo físico apesar de 

existir a pretensão, como disse Raul em entrevista à revista POP no suplemento HitPOP 

no ano de 1975
44

, questionado sobre a existência da Sociedade Alternativa Raul 

respondeu: Ela existe, mas não é palpável. Ela está aí, no ar, dentro deste momento. 

Ela não era palpável, fisicamente não existia uma Sociedade Alternativa, e como 

Raul disse, ela está no ar, na cabeça de cada um, e mesmo não sendo uma realidade 

visível, os manifestos aconteciam durante a complicada época da ditadura militar 

brasileira, e como era de se esperar, toda a rebeldia e contestação ganhariam 

visibilidade, e os rapazes receberiam a atenção que não desejavam.  

 

Estavam com vinte e poucos anos de idade, muito sucesso e dinheiro, e essa 

idéia era completamente diferente na época. Por dois anos eles conseguiram 

mandar bala nos manifestos. Até que os militares prestaram atenção e ai a 

coisa ficou complicada. Eles receberam visitas desagradáveis de alguns 

agentes federais, foram presos – embora só haja documentação da prisão 

de Paulo, a de Raul sumiu – e tiveram que dar uma parada nos palcos e ir 

para os Estados Unidos”, relata. E a Sociedade perdeu força, perdeu gás e, 

depois, perdeu Raul…”(Revista História em foco – Sociedades secretas; 

Setembro 2009; sem número de página – Grifos meus). 

 

Raul não desejava ser cultuado por seu público, assim como não queria ser 

profeta, mestre ou guia espiritual (associações feitas ao artista nos anos de 1970 devido 

a canções como Gita), mas diante suas tantas contradições, ele se considerava um 

                                                 
44

 Disponível em Raul Seixas por ele mesmo, página 105. 
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profeta, não somente ele era um, mas em seu modo de ver, todos possuem em si 

profetas em potencial, como dito por ele em entrevista ao jornal Canja
45

, o repórter o 

questionou se ainda mantinha seu lado profeta. 

 

Raul Seixas: Todos nós somos profetas em potencial. É só ter um momento. 

Agora, eu acho o momento. Eu não estou me impondo nada. Eu não estou 

impondo coisa nenhuma. Estou apenas propondo. (Raul Seixas por ele 

mesmo. 1993:122) 

 

Não vou ser mais guru de ninguém. Já estive numa posição assim. Não quero. 

(Idem. p. 31) 

 

Em relatos de Sylvio somos remetidos ao conhecimento que ter “devotos” foi 

uma das motivações para que o Maluco Beleza desanimasse de seus planos relacionados 

à Sociedade Alternativa, o próprio Raul acabou desgostando daquilo (...) começaram a 

vê-lo como um guru, um deus, um salvador da pátria, o que ele havia planejado era 

muito diferente do que estava acontecendo, ele propôs a liberdade, seus fãs entenderam 

que era para que o seguissem como um novo profeta, e essa crença permanece ainda nos 

dias atuais, os novos fãs ainda o vêem dessa forma, há uma crença no legado de Raul 

Seixas, sendo inclusive motivação para que sejam feitas tatuagens em nome dessa 

crença, em agradecimento aos ensinamentos deixados por ele.  

 

Leonardo Coelho: Eu gostei muito da Sociedade Alternativa e A Lei que ele 

compôs junto com o Paulo Coelho. Eu gosto muito desses assuntos 

exotéricos então logo pesquisei sobre Aleister Crowley, Lei de Thelema e 

mais alguns assuntos específicos. Eu me identifiquei muito com A Lei de 

Thelema "Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei" então resolvi marcar a 

minha pele com o símbolo da Sociedade Alternativa que seria uma sociedade 

nessas leis e princípios trocados. Raul pra mim é como um pai, um mestre, 

um guia espiritual, eu aprendo muito e todo dia com ele. Sempre tento tirar o 

máximo das canções dele. "Essa tatuagem significa que eu sou dono de mim 

mesmo, eu escolho o meu caminho, eu sou dono das minhas verdades. E ela 

também é uma homenagem a você Raul, por ter me passado esses 

conhecimentos." 

 

                                                 
45

 Raul Seixas por ele mesmo. “Entrevista dada na redação do jornal Canja, São Paulo, em outubro de 

1980 ao repórter Ricardo Porto de Almeida (de manhã...)”. (Página 115).  
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Raul possuía e ainda possui grande poder de influência, sua aceitação era tão 

intensa por seu público que mesmo no momento em que tentou romper com os padrões, 

acabou se tornando um padrão. Não fazer parte de um todo carregado de regras, o 

propósito da Sociedade Alternativa aos poucos se perdia, pois a própria aos poucos se 

tornava um padrão, assim como Raul se tornava aquilo que não desejava: um modelo a 

ser seguido. 

Não desejava ter um líder e passou a ser um, não era devoto, mas é devotado por 

muitos, um mestre de grande sabedoria. Sua morte o elevou a uma liderança 

onipresente, assim como em muitas crenças religiosas, um ser supremo. Para seus 

devotos é o detentor de imensa sabedoria, e com isso ascendeu a um patamar que não 

pretendia, metamorfoseou-se numa entidade idolatrada, respeitada e onisciente que 

proporciona ensinamentos que devem ser seguidos e repassados. 

 

“Todo homem tem direito de pensar o que quiser. Todo homem tem direito 

de amar quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo 

homem tem direito de morrer quando quiser. Direito de viver, viajar sem 

passaporte, direito de pensar, de dizer, de escrever, direito de viver pela sua 

própria lei, direito de pensar e de escrever, direito de amar, como e com 

quem ele quiser.” – Trecho da música A LEI, de Raul Seixas, inspirada no 

texto Liber Oz, de Aleister Crowley. (Revista História em foco – Sociedades 

secretas; Setembro 2009; sem número de página). 

 

Por ter tido essa oportunidade de compreender melhor a relação entre os fãs e o 

ídolo, foi possível ter noção da dimensão da significância de Raul para aqueles que o 

seguem e admiram. Com isso posso retomar a questão inicial que norteou essa pesquisa 

e me levou a buscar os fãs de Raul: As tatuagens e homenagens realizadas em sua 

memória. 
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CAPÍTULO III 

 

3. IDOLATRIA CARIMBADA – AS TATUAGENS. 

 

O interesse que deu início a essa pesquisa foi guiado a partir do que será 

abordado nesse terceiro e último capítulo, as tatuagens realizadas pelos fãs de Raul 

Seixas em sua homenagem. Como visto no capítulo anterior, a tatuagem não é o foco 

principal para os fãs, mas sim uma consequência de inúmeros outros fatores como a 

devoção, a crença, as músicas, o ensinamento, e o amor pelo ídolo, e como já dito em 

outro momento, todos os fãs possuem histórias com Raul Seixas, mas nem todos 

possuem tatuagens, e isso se sobressaltou, tornando essencial a compreensão desses 

outros fatores para então falar das marcas corporais. 

A abordagem a ser realizada no presente capítulo começa nas tatuagens e segue 

para outros fatores de importância para compreensão das relações entre os fãs, Raul 

Seixas e um contexto histórico-social especifico associado a uma época, que 

permaneceu com o passar dos anos, se transformando em modelo de resistência que 

ainda nos dias atuais mantém seu sentido intacto. 

 

3.1 AS TATUAGENS REALIZADAS PELOS FÃS DE RAUL SEIXAS. 

 

Ao abrir o questionamento em ambos os grupos – Clube Seixista e Raul Seixas – 

em posts a respeito de quem possuía tatuagem em homenagem a Raul Seixas, recebi em 

resposta um total de 54 imagens
46

 de tatuagens, desse total apenas 12 responderam ao 

questionário enviado, e desses que responderam pelo menos 3 possuem mais de uma 

tatuagem dedicada ao artista, 2 entraram em contato espontaneamente explicitando sua 

relação com o cantor. 

No quadro abaixo especifico os tipos de tatuagens presentes nas fotos que recebi, 

reforçando que nem todos responderam aos meus contatos, todas as imagens seguem em 

anexo, algumas já citadas no decorrer do texto. 

 

                                                 
46

 O total de imagens recebidas foi 54, porém, nem todas pertencem a pessoas diferentes, muitos daqueles 

que responderam ao post colocaram mais de uma foto. Há casos de pessoas que possuem mais de duas 

tatuagens em homenagem a Raul, por esse motivo o grande número de imagens e um número reduzido de 

depoimentos. 
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Tipo (Desenho) Quantidade 

Chave 16 

Rosto (realista) 6 

Caricatura 9 

Chave + Sociedade Alternativa 13 

Letra de música 3 

Autógrafo 1 

Símbolo relacionado à música 1 

Nome Raul 1 

Caricatura + Nome Raul 2 

Chave + Nome Raul 1 

Música + Caricatura 1 

Total 54 

Quadro de tatuagens realizadas. 

 

Observando a totalidade de imagens recebidas, é possível perceber que a maioria 

que se manifestou nos grupos optou por realizar uma tatuagem relacionada à Sociedade 

Alternativa e o símbolo de liberdade proposto: a chave, totalizando um total de 30 

tatuagens.  

 

Keila Mirely: Quanto à tatuagem em homenagem a ele, sempre quis fazer, 

mas não sabia ao certo o que fazer. Daí cheguei a conclusão que nada o 

representaria melhor que a chave da Sociedade Alternativa, e a fiz!  

Significa a liberdade de ser quem eu sou! (Grifos meus) 

 Foto: Keila Mirely 
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Aqueles que realizam tatuagens relacionadas à Sociedade Alternativa ou à 

chave, prezam pela liberdade de poder ser aquilo que almejam, pois para eles cada 

indivíduo tem o direito de ser aquilo que anseia ao seu modo, sem que outros tentem 

direcioná-los. Esse desejo de liberdade está relacionado à ruptura com o 

Estado/Sistema, assim como conceitos gerais de dominação social, política ou religiosa, 

adiante será mais bem abordada essa relação dos fãs com essas tatuagens em específico. 

Mas de antemão é possível perceber que as falas em sua maioria estão interligadas, 

algumas se repetem e outras se completam. 

 

Daniel Chehade – (...) descobrindo cada vez mais coisas sobre ele fui me 

encontrando cada vez mais ali. Ele sempre me inspirou a ser quem eu sou. A 

não tem vergonha nem ligar para opinião alheia. E sempre seguir meu 

caminho. E até sobre amor. Foi, e é um cara muito importante na minha vida. 

A tattoo significa que eu sempre carregarei parte disso comigo.  

E essa tatuagem significa minha liberdade, a marca que eu levo de eu ser 

eu mesmo. O símbolo que eu sempre lembrarei que eu posso ser eu. E que eu 

tive um mestre para me ensinar isso. 

 Foto: Daniel Chehade 

 

Keila e Daniel trouxeram praticamente as mesmas respostas a respeito do 

significado das tatuagens que possuem, contudo, Daniel enfatiza o fato de ter tido um 

mestre para ensiná-lo, inclusive, ele diz ter aprendido com Raul a não ligar para a 

opinião alheia. Le Breton (2004:12) nos diz que a marca corporal é um meio de ganhar 

autonomia, uma maneira simbólica de tomar posse de si, e também nos diz que muitos 

jovens dizem temer um julgamento a seu respeito, e a fala de Daniel vem contradição ao 
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posicionamento dos jovens citados por Le Breton, pois nesse caso, ele não se importa 

com os julgamentos. 

Ao que acompanhei nos grupos Daniel e Keila não se conhecem, ela é de 

Pernambuco e ele da Bahia, assim como outros casos de pessoas que moram em regiões 

afastadas e também não se conhecem, mas o conceito, a compreensão e os significados 

da simbologia tatuada são os mesmos: a liberdade. 

 As sociedades tradicionais fazem uso da marca corporal para unir e romper com 

as diferenças, já na sociedade contemporânea a marca tem por finalidade enfatizar as 

diferenças, exatamente como é proposto por Le Breton. 

 

Se a tatuagem das sociedades tradicionais repete formas ancestrais gravadas 

numa filiação, as marcas contemporâneas, pelo contrário, têm em primeiro 

lugar um objetivo de individualização e estética; são, com efeito, algumas 

vezes formas simbólicas de entrega ao mundo, mas sob uma forma 

estritamente pessoal, recorrendo mesmo a motivos que apenas pertencem a si  

próprio. (LE BRETON, 2004:12-13) 

 

A fala dos Seixistas se encaixa na idéia do pertencimento a si mesmo, rompendo 

com a igualdade, com o intuito de tornar-se diferente dos demais, reafirmando um modo 

de viver diferenciado. 

Se durante a ditadura militar a palavra era a contestação diante a privação do 

direito de expressão, a tatuagem nos dias atuais vem como elemento contestatório, o 

corpo é o mural onde se expõe aquilo que nem sempre é bem visto. Mesmo que hoje em 

dia a tatuagem esteja inserida no contexto de arte, ainda sim, muitos a vêem através de 

um viés negativo, pois por (Le Breton 2004: 10-11) mais de um século a tatuagem é 

sinônimo de marginalidade, dissidência, de delinqüência e a sua história ligada, 

sobretudo aos interstícios da sociedade civil, a tatuagem muitas vezes carrega a ideia de 

ir contra ao conservadorismo. 

O corpo se transforma em objeto de manifesto, e no caso dos Seixistas recebe 

uma marca externa com significado de rompimento, mostrando o (Le Breton 2004:13) 

lugar da sua liberdade no seio de uma sociedade a que apenas está formalmente ligado, 

considerando que essas pessoas querem romper com esse modelo de sociedade.   

Nem sempre será possível romper com o sistema como muitos dizem, e a marca 

corporal possibilita a posse total de algo, no caso seus corpos, (Le Breton 2004:12) em 

vez de exercer um controle sobre a sua existência, o corpo é um objeto ao alcance da 
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mão sobre o qual a vontade pessoal se exerce praticamente sem entraves, a tatuagem 

permite um tipo rompimento, mas também de posse de si e de total dominação sobre 

suas ações. A liberdade se faz presente no corpo. 

Em seguida ficam em evidência tatuagens de caricaturas de rosto e/ou corpo 

inteiro e as realistas do rosto, a primeiras marcadas pelo estilo Old School/Bold Line, 

conhecidas por traços mais grossos, e as que prezam pelo Realismo, marcadas por traços 

mais finos e complexos, essas chamam a atenção pela riqueza de detalhes, parecendo 

mais fotografias do que desenhos
47

. 

Abaixo dois exemplos desses estilos, e é perceptível a diferença, uma é 

visivelmente um desenho, a outra nos confunde, à primeira vista podemos inclusive, ser 

tomados pela dúvida se realmente é uma pintura na pele ou uma fotografia sobre a 

mesma. 

 

 

Fotos: ClaiRaul Dias / Evandro Cruz Seixas 

 

Dentre todos que entraram em contato e gentilmente responderam ao 

questionário enviado e considerando a tatuagem realista, um dos relatos em especial, o 

de Pirrilo Batista, já citado em outro momento, da cidade de São José do Rio Pardo, 

interior de São Paulo, chamou muito minha atenção, ele possui uma tatuagem que tende 

ao realismo, o rosto de Raul em seu ombro direito, uma imagem pensativa do artista que 

                                                 
47

 Não possuo conhecimento aprofundado a respeito das escolas de tatuagem e suas vertentes, porém, 

considero interessante trazer como curiosidade os estilos de tatuagens existentes, dentre elas as mais ou 

menos usuais. Os estilos são: Old School, Bold Line, New School, Realismo/Portrait, Tribal, Maori, 

Celta, Watercolor/Aquarela, Pontilhismo, Psicodélica, Biomecânica, Branding e Escarificação/Auto-

relevo. http://blog.baratocoletivo.com.br/blog/variedades/os-diferentes-estilos-de-tatuagem/ (acesso em 

19 de maio de 2016, às 9h38m) 

http://blog.baratocoletivo.com.br/blog/variedades/os-diferentes-estilos-de-tatuagem/
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nos remete às imagens dos filósofos clássicos, imagem que condiz muito com esse que é 

considerado como um filósofo, criador de uma linha de pensamento, um mestre.  

 

 

Fotos: Pirrilo Batista 

 

O que chamou a atenção em especial no depoimento desse rapaz foi o tom 

sobrenatural presente em sua narrativa, condizendo exatamente com a devoção que 

muitos possuem em torno de Raul. A conexão entre o aprendiz e o mestre que poderá 

ser vista adiante no relato, é uma demonstração fiel da divindade que muitos encontram 

em Raul Seixas, sua onipresença e onisciência são destacadas de forma muito intensa, 

tanto que um sonho foi o motivo para que Pirrilo realizasse sua tatuagem dedicada a 

Raul, pois foi um pedido do próprio. 

 

Pirrilo Batista: Primeiramente está sendo um prazer falar do nosso mestre 

Raul. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de São José do Rio Pardo, 

cidade com um pouco mais de 60 mil habitantes. Eu sempre fui muito fã de 

tatuagens e sempre tive um sonho de me tatuar por inteiro. Fechar o 

corpo, mas nunca fugindo do meu idealismo. De ser contra o sistema. A 

primeira tattoo que tive foi um símbolo da paz, a qual me representa muitas 

coisas, principalmente o nosso mestre, pois desse símbolo que me veio a 

ideia ainda mais de tatuá-lo. A tattoo representa muito mais que um desenho. 

Tatuagens é um modo de expressar seus sentimentos. Raul para mim e 
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quase tudo na minha vida, pois graças a ele sou uma pessoa especial para 

esse mundo. Vocês podem até pensar que é mentira, mas é verdade.  

Eu não ia tatuar Raul nesse local do corpo e nem nesse dia. Mas um mês 

antes da tattoo sonhei que estava conversando com ele, e ele me pediu 

para expressar todo amor que tinha por ele. Que não poderia mais adiar, 

que restava para vim muitos preconceitos por uma escolha que deveria fazer, 

até aí não estava entendendo nada. Passou um dia e sonhei de novo com o 

mestre, mas nesse sonho a gente estava lutando contra a ditadura e ele estava 

muito ferido, mas aí ele me pediu para levar ele nas costa. Aí levei ele nas 

costas até uma cabana que tinha numa cidade que não sei até hoje. Minhas 

costas do lado direito estavam puro sangue do Raul. 

Aí comecei a falar com ele, cuidar dele, mas ele estava muito mal. Aí do nada 

apareceu um pardal e sentou no meu ombro. E ficou paradinho vendo meu 

desespero, aí do nada acordei assustado 

No outro dia pensando no sonho me arrepiei inteiro, pois vi que foi uma 

mensagem do mestre para mim, pois onde estava seu sangue no meu 

corpo era a onde iria fazer a próxima tattoo. E meu tatuador e conhecido 

como pardal, fiquei todo arrepiado. 

Sai do trabalho e fui ao estúdio conversar com ele e perguntei para se ele 

tinha vontade de tatuar o Raul, ele falou que sim, mas queria tatuar um 

super fã dele, e ele falou que esse cara era eu, putz maior arrepio que 

bateu. Aí falei que tinha vindo para ver se podia mudar o desenho e ele 

aceitou. 

Entrar no fator preconceito agora. Sofro muito por preconceito por ter muitas 

tattoo, e ser considerado meio maluco de por causa do modo de me expressar, 

modo de me vestir e algumas mochilagens que já fiz. 

Mas o maior preconceito que sofri foi quando ia a algum local sem camiseta, 

ponto turístico e as pessoas, homens, falando: Esse cara é viado porque 

tatuou um homem nas costas. Vire mexe escutava isso, mas nunca liguei, 

pois esse cara que crítica com certeza é de dentro do sistema. 

Essa tatuagem para mim significa demais, pois eu senti sua positividade, 

me chamando para realizar esse trabalho. 

 

Esse relato além de trazer à luz muito do que foi dito anteriormente, ilustra 

perfeitamente a imagem divina de Raul Seixas para muitos de seus admiradores, a 

Deidade do artista. Frases como um mês antes da tattoo sonhei que estava conversando 

com ele, e ele me pediu para expressar todo amor que tinha por ele, me levou a pensar 

em relatos feitos por religiosos quando falam a respeito de milagres ou aparições 

divinas que os levam a realizar atos de fé.  
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O que Pirrilo expressa segue a mesma idéia, mas sua divindade, sua força 

superior de crença é Raul Seixas, e foi ele quem enviou uma mensagem, o rapaz 

compreendeu os símbolos presentes em seu sonho, os interpretou e a crença levou esse 

discípulo Seixista a atender um pedido supremo marcando sua pele com o rosto de seu 

mestre. 

Além da devoção, na fala de Pirrilo há a forte presença do conceito de 

rompimento, tal qual prega a ideologia libertária, ele desejava tatuar o corpo inteiro com 

a intenção de romper com o sistema, e fez associação com aquele que criticou sua 

tatuagem demonstrando grande preconceito, com alguém que está dentro do sistema. O 

depoimento de Pirrilo é a expressão maior da devoção, crença e manifestação de 

confiança naquilo que Raul deixou. Mesmo sem querer ser um mestre foi nisso que se 

transformou, sua morte o elevou a um ser onisciente e onipresente, mais que um mestre 

ou um guru, tornou-se uma divindade cultuada. 

Em observação geral, foram apresentadas: uma tatuagem de autógrafo; um trem, 

menção à canção Trem das sete; duas com a frase “toca Raul
48

”, três letras de música, 

das pessoas que tatuaram letras de música, duas responderam ao contato, Márcia e 

Cibelle, e treze continham a escrita Sociedade Alternativa.  

No caso da última, é comum entre aqueles que possuem a chave também 

carregarem a frase “Sociedade Alternativa” tatuada junto ao símbolo, nem todos o 

fazem, mas algumas fotos que recebi mantinham esse padrão, assim como foi o caso de 

uma das mulheres que entrou em contato. 

As tatuagens da Márcia chamaram minha atenção, pois ela tinha a chave 

contornada pela escrita “Sociedade Alternativa” e também o trecho da letra da música 

que é parte da Lei de Thelema, Todo homem e toda mulher é uma estrela, e a premissa 

dessa frase é que cada ser humano é intrinsecamente um indivíduo independente, com 

seu próprio caráter e suas próprias motivações
49

, ela afirmou e reafirmou sua crença nas 

                                                 
48

 “Ninguém pode afirmar com segurança de onde veio esse ‘Toca Raul’, mas que virou uma mania 

nacional, isso virou”, comenta Sylvio Passos, presidente do Raul Rock Club e considerado uma 

autoridade no assunto. “De shows com estrelas internacionais, passando por rodinhas de violão, 

barzinhos, casas noturnas, salão de festas... Sempre tem alguém que grita. Acho natural músicos e artistas 

se irritarem com isso. Outros acham graça. (...) Marco Mazzola, amigo de Raul Seixas e produtor dos 

primeiros discos do Maluco Beleza, acha que o grito já é algo tradicional. (...)“Acho que antes era uma 

coisa séria, e depois o conceito se transformou. Quem pede pra tocar Raul no meio de um show quer algo 

inusitado, quer quebrar o protocolo. Com certeza isso vai passar de geração em geração, porque até os 

mais novos gritam”, diz. (Tatá Aeroplano)” http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1276358-

7085,00-G+INVESTIGA+A+ORIGEM+DO+FAMOSO+GRITO+TOCA+RAUL.html (Acesso em 21 de 

maio de 2016 às 01h14m). 
49

 http://www.imagick.org.br/pagmag/turma2/crowley.html (Acesso em 19 de maio de 2016, às 10h44m).  

http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1276358-7085,00-G+INVESTIGA+A+ORIGEM+DO+FAMOSO+GRITO+TOCA+RAUL.html
http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1276358-7085,00-G+INVESTIGA+A+ORIGEM+DO+FAMOSO+GRITO+TOCA+RAUL.html
http://www.imagick.org.br/pagmag/turma2/crowley.html
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ideologias deixadas por Raul, e ele próprio disse que o individualismo é muito mais 

sincero do que as preocupações com a coletividade
50

, o foco deve prevalecer primeiro 

no “eu”, depois nos demais. 

 

 

Foto: Márcia Maria Wolf 

 

Márcia Maria Wolf: Com o passar dos anos fui construindo minha 

personalidade, uma metamorfose constante que somos. Difícil lhe dizer qual 

a música que mais gosto, parece que todas cabem em algum momento da 

minha vida, horas por alegria, saudade ou dor. 

E o amor por Raul, sua figura, sua cabeça e suas músicas além de estarem 

cravadas em minha alma, agora estão em minha pele. Sou uma canceriana do 

dia 27/06 e como boa canceriana sou muito sentimental, e não existe outra 

persona na face da Terra que me represente tanto como Raul Seixas. Se eu 

tivesse o grande prazer e honra de encontrar com ele, ficaria quietinha, 

estática e se conseguisse dizer algo, eu diria que essa tatuagem é toda a 

admiração, amor e loucura que sinto por ele. Mas na verdade Carina acho que 

tem também muito haver com a ideologia da Sociedade Alternativa, onde eu 

acredito que 'Todo homem, toda mulher é uma estrela...' 

 

Suas tatuagens eram
51

 uma homenagem ao ídolo, mas também uma forma de 

afirmar seu pensamento, modo de ver a vida e suas crenças, e considerando seu 

                                                 
50

 Fragmento da entrevista concedida a Aloysio Reis para o Jornal da Música, novembro de 1975, 

disponível no livro Raul Seixas por ele mesmo, página 110. 
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depoimento, é possível perceber que tinha consigo a ideologia da Sociedade Alternativa, 

suas marcas corporais eram relacionadas, nome, símbolo e trecho da música, portanto, 

uma Raulseixista, seguidora da filosofia e das idéias propostas por Raul. 

 

 

Foto: Márcia Maria Wolf 

 

Já a tatuagem da Cibelle, trecho da música Tente outra vez que também dá título 

à canção, chamou minha atenção pelo diferencial dos demais, a realização da tatuagem 

não está relacionada com a ideologia, mas sim com o intuito de homenagear, e não se 

trata de uma homenagem necessariamente feita a Raul Seixas, mas sim, ao tio e fã de 

Raul, que faleceu quando ela ainda era criança, e que a levou a gostar das músicas do 

artista, uma forma de manter suas memórias registradas, além da sua crença no caráter 

motivacional presente na letra. 

Considerando Le Breton (2004:37), em inúmeras sociedades humanas as marcas 

corporais são associadas a ritos de passagem em diferentes momentos da existência ou 

então são vinculadas a significados precisos, no caso de Cibelle essa marca é bastante 

clara, está relacionada à sua família e seu emocional. Ao contrário dos demais, não 

menciona o desejo de romper ou viver outro tipo de realidade, para ela o significado da 

tatuagem é o de motivação. Não há uma fixação em Raul Seixas, mas sim em suas 

                                                                                                                                               
51

 A escrita em tempo passado é proposital, pois infelizmente a Márcia faleceu no mês de maio, aos 44 

anos, mesma idade de Raul quando se foi e inacreditavelmente também de uma parada cardíaca, uma 

daquelas coincidências que definitivamente não poderia deixar de comentar, mesmo que nessa breve nota, 

não conheci sua história para dizer que tipo de vida levava, se cometia ou não abusos como Raul fazia, 

mas é impossível não observar tais coincidências, principalmente ao ler e reler seu depoimento a respeito 

das tatuagens e seu amor por ele; sua partida repentina mexeu bastante comigo. A respeito da pesquisa 

conversamos uma vez, e foi quando me concedeu essas respostas, não tive a oportunidade de conhecê-la 

pessoalmente, mas pretendia. Conversei com muitas pessoas interessantes, com muitas delas mantenho 

contato através do Facebook, mas a maioria mora em outros Estados, e a Márcia por morar em Curitiba, 

eu pretendia conhecer em eventos que estão ocorrendo nesse mês de maio, um espetáculo musical 

dedicado a Raul Seixas. 
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memórias familiares, de bons momentos vivenciados nos quais o artista de alguma 

forma fez parte. 

 

Cibelle Rosa: Infelizmente um dos meus tios faleceu quando eu tinha 9 anos, 

era o que mais curtia Raul, e ainda hoje quando escuto a música " Medo da 

Chuva" parece ele tocando no violão como ele sempre fazia, talvez seja um 

dos motivos que eu me apeguei mais as músicas e ao estilo de vida do Raul. 

Essa homenagem escrita: "Tente outra vez", me anima, alimenta uma força 

em mim que às vezes custo a acreditar que tenho, por isso fiz num local 

visível aos meus olhos, e por incrível que pareça é a primeira coisa que vejo 

quando acordo. (...) Eu apenas diria que três palavras podem fazer a diferença 

no seu dia, e pra mim faz a diferença todos os dias. 

Foto: Cibelle Rosa 

 

Na contramão de Cibelle vêm todos aqueles que são assumidamente 

Raulseixistas, enfatizam sua admiração por esse ícone de todas as formas possíveis, o 

considerando um mestre, filósofo e poeta, merecedor de toda a admiração e respeito 

possíveis, e a maioria daqueles que possuem tatuagem e consideram-se Seixistas, 

possuem a chave carimbada definitivamente em suas peles. 
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3.2 A CHAVE DA SOCIEDADE: CORPO, TINTA, SÍMBOLO, DEVOÇÃO E 

IDEOLOGIA 

 

Contando com todos aqueles que responderam ao post realizado nos grupos, 

obtive pelo menos 54 imagens de tatuagens, 30 estão diretamente relacionadas à 

Sociedade Alternativa, mais da metade, e praticamente todas contém a chave.  

Esse fato me levou a compreender a importância dessa simbologia para os fãs de 

Raul Seixas, nem todos que a possuem em forma de tatuagem são necessariamente 

seguidores da filosofia, ou se consideram Raulseixistas, mas a chave e a Sociedade 

Alternativa são os símbolos maiores da vida de Raul Seixas, do seu legado, sua 

existência e passagem pela terra, a chave da Sociedade Alternativa possui tanta 

importância no universo dos Seixistas quanto à cruz ao cristianismo. 

Para os cristãos, Jesus quando passou pela terra carregou a cruz, e nela foi 

torturado e morto, e com Raul Seixas não foi tão diferente, e ele mesmo citou em 

entrevista (...) eu já estava sabendo que o tempo de sofrer havia passado. Ser 

crucificado como Jesus Cristo é coisa do passado
52

, obviamente tratam-se de contextos 

totalmente opostos.  

Raul foi um transgressor e a Sociedade Alternativa era o diferencial dentro do 

sistema, isso chamou a atenção do Regime o que o levou à prisão, ele conta –como será 

abordado mais adiante em local específico a respeito da questão – ter sido torturado e 

posteriormente exilado em nome do que se tornou seu legado aos Seixistas.  

Rafael é um desses exemplos de seguidor e aprendiz fiel, tem o mestre em sua 

mente e também marcado em sua pele. Nas costas, em letras grandes possui o nome de 

Raul Seixas, no braço direito a chave e a frase Sociedade Alternativa, e em local não 

informado, a caricatura do rosto do Mestre, realizou todas essas homenagens, pois para 

ele o cantor é um exemplo a seguir, o que diz cabe perfeitamente nas falas dos demais 

Raulseixistas, é admiração incondicional, respeito e adoração. 

                                                 
52

 IBID. nota 34. Jornal da Música, 1975. 
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Fotos: Rafael Agostini de Santana 

 

Rafael Agostini de Santana: Raul pra mim é um grande filósofo e poeta, ele 

foi um homem que literalmente viveu aquilo que pregou, e apesar de tudo é 

um dos maiores exemplos a ser seguidos. 

(...) nossas homenagens a ele é uma forma de estarmos mais perto e 

conectados com ele. 

Hoje em dia chego até a irritar as pessoas pelo meu "fanatismo" e eu 

apenas lhes peço provas e argumentos de que ele não era tudo isso. Não 

vamos ser hipócritas em dizer que ele era perfeito, ele influenciou sim de 

certa forma negativa as pessoas e infelizmente mesmo hoje as de mente fraca. 

 

Se a chave é o símbolo máximo, a letra é a filosofia escrita, a oração, mantra e 

manifesto, a Sociedade Alternativa pode nunca ter se concretizado fisicamente, mas 

como Raul afirmava, ela estava no ar, na mente de cada um, ela era real para quem 

acreditasse nela, e ainda é real mesmo sendo um posicionamento condizente com 
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determinada época, cada um possui a sua Sociedade Alternativa, e como diz a letra faz o 

que tu queres, pois é tudo da Lei. 

 

Viva! Viva!  

Viva A Sociedade Alternativa... 

 

Se eu quero e você quer 

Tomar banho de chapéu 

Ou esperar Papai Noel 

Ou discutir Carlos Gardel 

Então vá! 

Faz o que tu queres 

Pois é tudo 

Da Lei! Da Lei! 

 

(...) 

 

"-O número 666 

Chama-se Aleister Crowley" 

Viva! Viva! 

Viva! A Sociedade Alternativa 

"-Faz o que tu queres 

Há de ser tudo da lei" 

(...) 

"-A Lei de Thelema" 
53

  

 

O manifesto e sua premissa de liberdade possuem tanto significado aos 

seguidores de Raul, que apenas ouvir e fazer o que ela diz não é o suficiente, é 

necessário mais, é preciso expressar de todas as formas a intensidade que essas palavras 

carregam, ela é impressa, registrada e exposta na pele para quem queira ou não ver. 

 

Santiago Seixas: Pra mim Raul passa uma sensação de liberdade de 

expressão a qual você tem seu direito de se impor mediante as leis e aos 

que lhe impedem de contrariar o que você não concorda porque você 

tem direito! É o livre-arbítrio de viver conforme a sua vontade... Raul foi 

e sempre será a minha e de muitas pessoas uma influência como a pessoa que 

foi lá e gritou pro mundo inteiro ouvir: VIVA A SOCIEDADE 

                                                 
53

 https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48333/ (acesso em 02 de abril de 2016 às 13h28m). 

https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48333/
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ALTERNATIVA! Sou Raulseixista... Vivo o Raulseixismo e amo todos que 

fazem parte dessa imensa nação de malucos ambulantes. A minha tattoo
54

 do 

símbolo da sociedade demonstra o meu eterno amor pelo inesquecível Raul 

Santos Seixas. 

 

O discurso Seixista é intenso e caloroso, a Sociedade Alternativa é a ruptura com 

a repressão, é a libertação, é o diferenciar-se dos demais seguindo uma nova lei, quando 

Raul e Paulo levantaram a bandeira da Sociedade Alternativa, o país passava por um 

momento de crise, onde os direitos, o livre-arbítrio, o direito a pensar e se expressar era 

podado, um lugar para ser, falar e pensar da forma que quisesse era o sonho, era a 

utopia, com um lugar assim o direito à liberdade estaria garantido.  

A música também rompia com o ideário cristão trazendo a lei de Thelema
55

 

proposta pelo ocultista Aleister Crowley
56

. Raul não tinha uma religião definida, se 

definia ateu, mas também profeta, um profeta que não queria ter seguidores, durante 

toda sua vida foi movido pela contradição, e isso fica explícito em metamorfose 

ambulante, uma das músicas mais conhecidas de seu repertório: prefiro ser essa 

metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, eu quero 

dizer agora o oposto do que eu disse antes.  

Nem mesmo o mais afinco fã e/ou pesquisador de Raul Seixas terá em seu poder 

a exata compreensão de quem ele foi, porém todos possuem um pouco dele, a seu modo 

cada um extrai para si uma parte da essência do artista, e com maestria desvendam 

pouco a pouco seus enigmas, cada um do seu jeito possui uma parte de Raul. 

Vivemos outros tempos, a ditadura não é mais o regime político vigente no país, 

temos a liberdade de expressão garantida, mas ainda sim o sentido de busca pela 

liberdade e individualidade permanece, o desejo de querer ser alguém que traga orgulho, 

livre dos modelos pré-definidos. O ideário de não permitir que outros determinem 

modos de ser, ou que dominem seus pensamentos e destino ainda é o lema dos 

Seixistas: a liberdade de ser. 

 

Keila Mirely: Quanto à tatuagem em homenagem a ele, sempre quis fazer, 

mas não sabia ao certo o que fazer. Daí cheguei a conclusão que nada o 

                                                 
54

 Santiago não enviou foto da tatuagem, seu depoimento foi retirado de uma conversa no grupo a respeito 

do Raulseixismo. 
55

 Ver nota 33. 
56

 http://www.aleistercrowley.com.br/biografia.html (acesso em 02 de abril de 2016 às 13h45m). 

 

http://www.aleistercrowley.com.br/biografia.html
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representaria melhor que a chave da Sociedade Alternativa, e a fiz! (...) 

Significa a liberdade de ser quem eu sou! 

 

 

Foto: Keila Mirely 

 

É interessante observar nos grupos de fãs de Raul Seixas a necessidade de 

autoafirmação, o querer tomar posse de si através dos conceitos deixados por ele, uma 

maneira de romper com as regras, uma busca constante de diferenciação por “ser contra 

o sistema”, de acordo com palavras de Pirrilo Batista. 

Nos grupos observados encontrei indivíduos que segundo Maffesoli (2006:38) se 

apóiam no princípio de individualização, de separação, estes, pelo contrário, são 

denominados pela indiferenciação pelo “perder-se” em um sujeito coletivo. Almejando 

pela diferença todos ali se tornam iguais, assumindo um padrão que cabe somente entre 

os seguidores de Raul, quem está dentro desses grupos de culto ao cantor, possui ou 

pelo menos tenta demonstrar, que tem um modelo de pensamento inspirado no ideal de 

liberdade proposto e iniciado pela lei de Thelema. 

Esses grupos propõem um formato diferenciado de envolvimento, onde o que os 

une é um sentimento e a necessidade de serem guiados pelo mestre. 

 

O tribalismo refere-se à uma vontade de "estar-junto" ("être-ensemble"), onde 

o que importa é o compartilhamento de emoções em comum. Isso vai formar 

o que Maffesoli identifica como uma "cultura do sentimento", formada por 

relações tácteis, por formas coletivas de empatia. Essa cultura do sentimento 

não se inscreve mais em nenhuma finalidade, tendo como única preocupação, 

o presente vivido coletivamente. (LEMOS, André. Ciber-socialidade: 
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tecnologia e vida social na cultura contemporânea. In: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/14575)  

 

Maffesoli indica o surgimento de grupos unidos pela empatia, pelo mesmo 

sentimento, e foi isso que encontrei em ambos os grupos, há um compartilhamento de 

emoções, mesmo quando ocorra discordância no modo de pensar, por mais que existam 

posicionamentos distintos, ainda sim a empatia os mantém unidos. 

A tatuagem é uma forma de expressar e agradecer por todo o aprendizado, de 

confrontar e mostrar aos demais que segue determinada filosofia e os ensinamentos do 

mestre, independente do que os demais irão pensar a respeito. E não somente a 

tatuagem, mas todos os tipos de homenagem dedicados a Raul Seixas demonstram esse 

sentimento em comum: homenageá-lo, mantê-lo vivo; e por mais que os membros 

tenham atitudes dentro da comunidade que remetam ao momento, como o simples fato 

de postar uma música, uma foto sua com uma camiseta ou um simples comentário de 

que está ouvindo determinada música, demonstra o interesse que os ensinamentos sejam 

perpetuados para que os novatos possam observar os aprendizados e saibam que 

existiram aqueles que divulgavam o nome de Raul antes deles.  

Fazer parte do grupo é a possibilidade de encontrar semelhantes que 

compreendam seus sentimentos por Raul, e também estar num lugar onde possam se 

expressar de acordo com seus modos de ser e pensar sem a necessidade de se importar 

com julgamentos, ser a si mesmo sem a obrigatoriedade de prestar satisfação de seus 

atos.  

 

E.P: Quanto maior o número de regras, menor a chance de alguém se tornar 

uma metamorfose ambulante. 

 

Esses grupos são pequenos modelos de Sociedades Alternativas, prezam o 

direito de cada um, mas esse direito não pode ferir os direitos e bem estar dos demais, 

portanto, na teoria não existem regras ou pelo menos são ao máximo reduzidas, e essa é 

uma crença comum nesses grupos, entretanto, na prática algumas se fazem necessárias 

para a organização dos mesmos. 

 

E.C: Rapaz faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Mas como em todo 

lugar, tem que seguir suas regras pra se adaptar não vejo o porquê bater de 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/14575
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/14575
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frente a administração do grupo. Tendo sempre em vista que os posts sejam 

sempre alvo o Raul! 

 

As regras diminuem as possibilidades da total liberdade de acordo com aquilo 

que os Seixistas acreditam, mas são necessárias, e nem mesmo Sociedades Alternativas 

podem ou poderiam conviver harmoniosamente totalmente sem regras, como 

demonstram esses grupos. 

 

3.3 RAUL SEIXAS E AS LACUNAS DA DITADURA MILITAR. 

 

Fiz-me cantor e compositor em 1973. Discutido, polêmico, maldito, o 

“demolidor solitário” 
57

, segundo os críticos. Através da música expunha meu 

ponto de vista sobre a humanidade. Em 1974, com ordem de prisão do 1º 

Exército, fui detido e deportado para a América, acusado de subversão contra 

a ditadura de Geisel. Após desistir de “tomar” a RCA Victor brasileira fui 

concebido paxá da Rede Globo de Televisão. 1980. (Raul Seixas. O Baú. 

2001:63) 

 

Anteriormente informei que haveria um espaço específico para abordar a 

questão do Regime Militar, assim como dados relacionados a esse período histórico que 

diretamente envolve Raul Seixas e a Sociedade Alternativa, motivação da maioria das 

tatuagens realizadas pelos Seixistas.  

Antes, um breve histórico, através de fragmentos do texto produzido por Celso 

Castro ao Centro de pesquisa e documentação de história contemporânea da Fundação 

Getúlio Vargas (CPDOC) a respeito do que foi e como se instaurou o Regime Militar no 

Brasil. 

  

Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado 

contra o governo legalmente constituído de João Goulart. (...) Nos primeiros 

dias após o golpe, uma violenta repressão atingiu os setores politicamente 

mais mobilizados à esquerda no espectro político, como por exemplo, o CGT, 

a União Nacional dos Estudantes (UNE), as Ligas Camponesas e grupos 

católicos como a Juventude Universitária Católica (JUC) e a Ação Popular 

                                                 
57

 “Demolidor solitário”, Raul é realmente chamado dessa forma, podemos encontrar o termo no texto da 

revista Contigo! Escrito por Gláucia Padilha no dia da morte do artista. 

http://oberronet.blogspot.com.br/2012/08/ha-23-anos-reportagem-sobre-morte-e-o.html (acesso em 14 de 

junho de 2016 às 15h23m). 

http://oberronet.blogspot.com.br/2012/08/ha-23-anos-reportagem-sobre-morte-e-o.html
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(AP). Milhares de pessoas foram presas de modo irregular, e a ocorrência de 

casos de tortura foi comum (...). Os militares que assumiram o poder em 

1964 acreditavam que o regime democrático que vigorara no Brasil desde o 

fim da Segunda Guerra Mundial havia se mostrado incapaz de deter a 

"ameaça comunista". Com o golpe, deu-se início à implantação de um regime 

político marcado pelo "autoritarismo", isto é, um regime político que 

privilegiava a autoridade do Estado em relação às liberdades individuais, e o 

Poder Executivo em detrimento dos poderes Legislativo e Judiciário. 

(CASTRO, Celso. In: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964, acesso em 30 

de maio de 2016 às 17h50m. Fragmentos).  

 

Nesse período o autoritarismo fez-se presente, os direitos foram restringidos e 

punições instauradas aos que se colocavam contra as regras e normas impostas pelo 

governo. Sua duração foi de 21 longos anos, marcados por prisões arbitrárias, torturas, 

exílios, medo e silenciamento de militantes contestadores como estudantes, músicos, 

escritores, jornalistas, professores e todos aqueles que se impusessem às normas. 

Incontáveis crimes foram cometidos por agentes do Estado contra os direitos humanos, 

entre eles inúmeros homicídios e desaparecimentos nunca esclarecidos, e por muitos 

anos permaneceram impunes, suas vítimas e familiares em silêncio. 

No entanto, no ano de 2011, através da lei de nº 11528/2011, foi criada a 

Comissão Nacional da Verdade (CNV) 
58

, que teve por intuito esclarecer casos de 

violação aos direitos humanos ocorridos entre setembro de 1946 a outubro de 1988 

focando muito além dos 21 anos do Regime Militar.  

 

Art. 1
o
 É criada, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a 

Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as 

graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8
o
 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o 

direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação 

nacional. (http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-

acesse-o-relatorio-final-da-cnv, acesso em 30 de maio de 2016 às 18h08m). 

 

Dividido em três volumes, o relatório é o resultado de dois anos e sete meses 

de trabalho da Comissão Nacional da Verdade, criada pela lei 12528/2011. 

                                                 
58

 http://www.cnv.gov.br/ (acesso em 30 de maio de 2016 às 00h58m).  

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv
http://www.cnv.gov.br/
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Instalada em maio de 2012, a CNV foi criada para apurar e esclarecer, 

indicando as circunstâncias e a autoria, as graves violações de direitos 

humanos praticadas entre 1946 e 1988 (o período entre as duas últimas 

constituições democráticas brasileiras) com o objetivo de efetivar o direito à 

memória e a verdade histórica e promover a reconciliação nacional. 

(Disponível em http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-

conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv, acesso em 30 de maio de 2016 às 

01h11m). 

 

Dentre as inúmeras investigações realizadas pelos membros da CNV dentro do 

citado período histórico, a Sociedade Alternativa foi um dos temas abordados. A 

respeito da prisão, tortura e exílio sofridos por Raul há poucas informações, tendo o 

texto como foco principal o escritor Paulo Coelho, na época parceiro de Raul em 

inúmeras composições, assim como na criação da Sociedade Alternativa. 

No Relatório, em seu volume II e texto de número 9 há uma seção intitulada 

Canção Popular – estudos de caso, iniciando na página 345 (1.1), são mencionados os 

primeiros casos, dos cantores e compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, que foram 

duramente perseguidos durante o Regime, principalmente Caetano Veloso, na próxima 

seção (1.2) é abordado o caso de Paulo Coelho.  

Iniciando-se na página 348, o texto começa relatando os primeiros contatos entre 

Raul e Paulo, no ano de 1972, o cantor e compositor Raul Seixas entra em contato com 

o jornalista Paulo Coelho, após a leitura de um artigo de sua autoria em uma revista 

intitulada A pomba, especializada em ufologia (Relatório CNV; 2014:348), contato esse 

que foi responsável pela aproximação e parceria musical da dupla que pode ser 

encontrada em inúmeros trabalhos, em especial, no álbum Krig-Há, Bandolo lançado no 

ano de 1973. 

De acordo com dados do Relatório da CNV, no dia 27 de maio de 1974, 

enquanto Raul e Paulo trabalhavam no segundo disco receberam o chamado para 

comparecer ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) para esclarecer 

questões a respeito do álbum lançado, o trecho diz: 

 

No dia 27 de maio de 1974, em meio aos trabalhos de finalização do segundo 

disco, Raul Seixas e Paulo Coelho compareceram ao DOPS, no Rio de 

Janeiro, às 15 horas, para prestar esclarecimentos sobre o álbum Krig-Há, 

Bandolo!. Os dois se apresentaram sem advogado, pois acreditavam que essa 

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv
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seria mais uma intimação para discutir a liberação de canções censuradas
59

, 

fato já ocorrido anteriormente. 

Raul Seixas foi liberado após aproximadamente 30 minutos de depoimento. 

(Relatório CNV; 2014:348).  

 

Em resumo, Raul e Paulo foram chamados a prestar esclarecimentos sobre o 

álbum Krig-Há Bandolo, devido a um gibi que tinha como autor Paulo Coelho, esse gibi 

acompanhava o LP (Long Play) e/ou Disco de vinil. 

 

O policial encarregado do interrogatório questionou o conteúdo do gibi 

encartado no LP, de autoria do compositor, com desenhos de sua então 

namorada, Adalgisa Eliana Rios de Magalhães, 28 anos, estudante de 

Arquitetura. Tratava-se de uma história em quadrinhos com quatro páginas 

inspirada nas aventuras de Tarzan, personagem criado pelo escritor Edgar 

Rice Burroughs. 

(...) 

No interrogatório foram questionados sobre o conteúdo do gibi e a criação da 

Sociedade Alternativa, marcadamente influenciada pela contracultura. No 

início da década de 1970, depois de desmantelar as organizações de luta 

armada, um dos alvos da repressão passou a ser os adeptos do movimento 

hippie, que ganhava espaço no Brasil por meio da criação de diversas 

comunidades que pregavam os ideais da contracultura. Essa parecia ser a 

principal motivação para a prisão. (IBID.)  

 

No entanto, apesar da Sociedade Alternativa ser considerada pelos fãs, o legado 

de Raul, em documentos oficiais o artista é colocado como coadjuvante, e a 

responsabilidade e interesse a respeito pelo caso está associado a Paulo Coelho e sua 

então namorada na época, Adalgisa.  

No Relatório temos o seguinte texto escrito a partir do depoimento de Paulo 

explicando questões relacionadas ao LP, o gibi e a Sociedade Alternativa: 

 

Que a origem do folheto “Krig-Há, Bandolo!” prende-se ao fato de uma 

necessidade de divulgação do disco de Raul Seixas, e sua ideia surgiu 

numa reunião na gravadora Phillips, aprovada por produtores e pelos artistas 

citados [...] Que foi criada a “Sociedade Alternativa”, onde a ideia era 

                                                 
59

 Para maior dimensão a respeito da censura e para conhecimento das músicas censuradas na carreira de 

Raul Seixas, indico a leitura da dissertação (transformada em livro) na área da história produzida por 

Paulo dos Santos – Raul Seixas: A mosca na sopa da ditadura militar. Censura, tortura e exílio (1973 – 

1974).  
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não ser contra ou a favor de nada, e sim propor uma outra solução, 

alternativa, neutra, que chamasse a atenção; que o nome do folheto (o 

mesmo da capa do disco) surgiu num momento de euforia de Paulo Coelho 

da Silva (sic) que, lendo a revista “Tarzan”, subiu numa mesa imitando-o e 

proferiu “Krig-Há, Bandolo!”, nome imediatamente aceito pelos demais 

presentes. (IDEM; 2014:350. Grifos meus)  

 

No documento produzido pela CNV não há esclarecimentos a respeito das 

alegações feitas por Raul Seixas em entrevistas, de acordo com matéria do site EM.com 

60
a entrevista de Raul não consta no relatório final da Comissão Nacional da Verdade 

(CNV), que também não encontrou documentos que comprovem fala dele. 

Na matéria citada acima há uma parte da transcrição da entrevista de Raul à FM 

Record no ano de 1988, o áudio pode ser encontrado no site de vídeos Youtube
61

, 

porém, o trecho que trarei abaixo é de uma transcrição completa deste áudio feita por 

mim. 

 

FM Record: Vamos falar um pouco dessa sua teoria sobre a Sociedade 

Alternativa e o que aconteceu. Queria que você abrisse o jogo um pouco Raul 

e falasse um pouco daquela barra que você passou e que a gente sabe que 

você passou, acho que o povo que não conhece muito bem, e que foi uma 

época negra para a história brasileira, para a cultura brasileira, e para você 

também certo? Que você saiu graças a Deus, está aí forte para caramba, com 

um fã clube violento, gravando direto e é isso que interessa.   

Raul Seixas: Em 1974 eu estava com a Sociedade Alternativa, essa ideia 

estrutural de Sociedade Alternativa, os parâmetros todos desenvolvidos em 

plena raia, estava numa época exotérica, freqüentando tudo e participando de 

tudo, escrevendo para o John Lennon, não sabia que ia me encontrar com ele, 

também não sabia que seria expulso do Brasil, ordem de prisão do 1º 

exército. Ia ser doando para mim por uma sociedade exotérica egípcia famosa 

no mundo inteiro de Aleister Crowley, 666, me foi legado um terreno em 

Minas Gerais, e acho que culminou aí essa delegação do terreno, onde eu ia 

construir uma cidade, uma anti-cidade, um projeto de uma anti-tudo, é o anti-

guarda. Ia fazer uma cidade modelo, e nós estávamos tão loucos, 

embriagados pela ideia, eu e o Paulo Coelho. Tinha um advogado, um juiz, 

tinha pessoas importantes em cada área, era da sociedade alternativa, então, 

                                                 
60

 (Em http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/01/05/interna_nacional,604738/um-maluco-

beleza-um-mago-e-a-censura.shtml, acesso em 24 de maio de 2016 às 10h06m). 
61

 https://www.youtube.com/watch?v=bt3OP1iB81Q (acesso em 30 de maio de 2016 às 3h25m).  

http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/01/05/interna_nacional,604738/um-maluco-beleza-um-mago-e-a-censura.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/01/05/interna_nacional,604738/um-maluco-beleza-um-mago-e-a-censura.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=bt3OP1iB81Q
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foi quando tudo foi desativado porque eu fui expulso para Nova Iorque, 

eu fiquei um ano exilado do Brasil sem poder voltar.  

Eu fui pego na pista do aterro quando eu voltava de um show, o carro da 

DOPS barrou o meu táxi, atravessou o táxi e eu fiquei nu com uma carapuça 

preta na cabeça, fui para um lugar se não me engano acho que foi Realengo, 

eu sinto que foi por ali, um lugar subterrâneo onde tinha limo, eu me lembro 

que eu tateava as paredes e tinha limo, vinha uns cinco caras me interrogar, 

tinha um bonzinho, tinha um outro bruto que me dava murro, outro que dava 

choque elétrico em lugares particulares de tudo, e eu fiquei três dias lá, sabe 

cada um tinha uma personalidade, mas pense numa tortura de personalidades, 

eu não sabia quem vinha, eu só sentia os passos, eu sabia que tinha um que 

estava se aproximando... Ih deve ser o cara que bate... E após três dias eu 

estava no aeroporto, já tinha deixado o LP Gita gravado e não sabia que ia 

fazer sucesso sozinho, e estourou né? 

O Gita estourou, acho que tocou umas seis faixas, uma por uma; Sociedade 

Alternativa, Gita, Medo da chuva. Foi um disco muito explorado, e então eu 

estava lá nos Estados Unidos, já tinha encontrado com John Lennon, já tinha 

corrido o país, era casado com uma americana
62

 na época, e tinha cantado 

com Jerry Lee Lewis, em Memphis, Tennessee, ele me acompanhou de 

piano, eu tinha transado
63

 um bocado nos estados unidos, quando veio o 

Consulado Brasileiro e bateu na porta do meu apartamento, isso quase em 

dezembro de 74 né? Bateu na porta dizendo que eu já podia voltar que o 

Brasil me chamava e que eu já era patrimônio nacional (risos), que estava 

vendendo discos (risos). Cinicamente o cara falou assim, é, ai eu voltei né? 

Estava com muita saudade, voltei para o Brasil e encontrei o disco estourado 

aqui, o Gita. Foi mais ou menos assim que eu passei aquele ano de 74, mas 

tudo bem, eu me refiz, eu graças a Deus não fiquei com trauma psicológico 

nenhum, parece que as coisas se processam dessa maneira mesmo. (Grifos 

meus). 

 

Raul disse que ia construir uma cidade
64

, uma anti-cidade, um projeto de uma 

anti-tudo, considerando a ideia em seu contexto geral, é possível associar a Sociedade 

Alternativa como o contraespaço proposto por Focault, uma heterotopia, pois a 

                                                 
62

 Edith Wisner (Disponível em http://wwwblogtche-auri.blogspot.com.br/2012/04/as-mulheres-de-raul-

seixas.html, acesso em 30 de maio de 2016 às 16h43m).  
63

 Termo usado na época para dizer que fez muitas coisas. O verbo nos anos de 1970 possuía inúmeros 

significados estando relacionado a ações ou atitudes. 
64

 Essa (anti) cidade receberia o nome de “Cidade das Estrelas”, de acordo com a página virtual Imagik, 

os documentos estão sob o poder da Sociedade Novo Aeon 

(https://templonovoaeon.wordpress.com/sociedade-novo-aeon/), localizada no local onde seria construída 

a Cidade das Estrelas. (http://www.imagick.org.br/pagmag/musiritu/Raul.html. Acesso em 03 de junho de 

2016 às 14h10m).   

http://wwwblogtche-auri.blogspot.com.br/2012/04/as-mulheres-de-raul-seixas.html
http://wwwblogtche-auri.blogspot.com.br/2012/04/as-mulheres-de-raul-seixas.html
https://templonovoaeon.wordpress.com/sociedade-novo-aeon/
http://www.imagick.org.br/pagmag/musiritu/Raul.html
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Sociedade Alternativa é e/ou seria a contestação, e caso viesse a se transformar em algo 

físico, ela seria o lugar que se diferenciaria dos demais, segundo Foucault as 

heterotopias (2013:28) são a contestação de todos os espaços (...) criando uma ilusão 

que denunciava todo o resto da sociedade como uma ilusão, (...) ou ao contrário, criando 

outro espaço real tão perfeito, tão meticuloso, tão bem disposto quando o nosso é 

desordenado, mal posto e desarranjado.  

A proposta de Paulo e Raul encaixa-se dentro desse contexto, era o anti, o 

contra, o fora, aquilo que poderia ser diferente do comum, existindo fisicamente ou não, 

a Sociedade Alternativa sem sombra de dúvidas enquadra-se como uma heterotopia de 

uma época, uma utopia que tinha por intuito se opor ao real, ao físico e que contradizia 

a condição existente naquele momento, a oposição ameaçava, pois a utopia poderia se 

transformar em algo real caso a Cidade das Estrelas fosse construída de fato.  

 

Há países sem lugar e histórias sem cronologia; cidades, planetas, 

continentes, universos, cujos vestígios seria impossível rastrear em qualquer 

mapa ou qualquer céu, muito simplesmente porque não pertencem a espaço 

algum. Sem dúvida, essas cidades, esses continentes, esses planetas 

nasceram, como se costuma dizer, na cabeça dos homens, ou na verdade, no 

interstício de suas palavras, na espessura de suas narrativas, ou ainda, no 

lugar sem de seus sonhos, no vazio de seus corações; numa palavra, é o doce 

gosto das utopias. No entanto, acredito que há – em toda sociedade – utopias 

que têm um lugar preciso e real, um lugar que podemos situar no mapa; 

utopias que têm um tempo determinado, um tempo que podemos fixar e 

medir conforme o calendário de todos os dias. (FOUCAULT; 2013:19).  

 

É interessante notar que a Sociedade Alternativa enquadra-se dentro de ambos os 

espaços, cronológico e não cronológico, ao mesmo tempo em que se enquadra dentro do 

período marcado de 1974, no contexto sócio-histórico e político brasileiro da ditadura 

militar, ainda sim, está fora da cronologia, pois ultrapassou o tempo e não pertence a 

nenhum lugar, ela existe na mente dos herdeiros dessa ideia, dos Seixistas que a 

enxergam com suas inúmeras possibilidades, ela não precisa ser física, a frase dita por 

Raul traduz o sentimento e a crença dos Seixistas no ideal desse contraespaço: A 

Sociedade Alternativa sempre esteve dentro de você. 
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No site de Paulo Coelho
65

 é possível encontrar inúmeros documentos
66

 dessa 

Sociedade, manifestos, registros entre tantas outras provas de sua existência, abaixo 

uma imagem com trecho do documento de distrato
67

. 

 

 

Imagem: Trecho inicial do distrato da Sociedade Alternativa 

 

É interessante notar que existem documentos sobre a heterotopia de Raul e 

Paulo, porém, nada existe sobre a prisão de Raul Seixas, na anteriormente citada matéria 

do site EM.com somos remetidos à frase a respeito da pesquisa realizada pela Comissão 

Nacional da Verdade: não encontrou documentos que comprovem fala dele, mas me 

pergunto desde que tive acesso ao relatório quais tipos de documentos poderiam ser 

produzidos a respeito das torturas cometidas.  

A principal contradição que vejo nos dados coletados sobre Paulo Coelho e Raul 

Seixas é que no relatório cita que ambos apresentaram-se ao DOPS espontaneamente, 

Raul foi interrogado por 30 minutos e Paulo respondeu por horas ou dias de 

interrogatório, assim como Adalgisa, mas não condiz com os relatos de Raul, e em 

nenhum momento o cantor informa ter sido enviado aos Estados Unidos junto a Paulo 

Coelho, assim como não há relatos da existência de cópia desse suposto depoimento de 

30 minutos dado por ele. 
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 http://pcfoundation.wpengine.com/foundation/sociedade-alternativa.php (acesso em 03 de junho de 

2016 às 14h40m).  
66

 Todo esse material encontra-se disponível ao público na página do escritor com link na nota 49. 
67

 Rescisão de contrato. 

http://pcfoundation.wpengine.com/foundation/sociedade-alternativa.php
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Em nova conversa com Sylvio Passos, em 16 de maio, perguntei a respeito da 

CNV, se ele havia sido procurado assim como o biógrafo de Paulo Coelho, perguntei a 

ele da representatividade de Paulo diante à Sociedade Alternativa. 

 

Carina Abreu Soares: Sylvio, tudo bom? Estava lendo o Relatório da 

Comissão Nacional da Verdade, e vi que no volume2/texto 9 

(http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-

%20Texto%209.pdf), ao se referir à Sociedade Alternativa, o documento foca 

em Paulo Coelho (inclusive a seção 1.2 é intitulada como:Paulo Coelho) e 

Raul é uma espécie de coadjuvante. 1- Quando ocorriam essas pesquisas para 

elaboração do relatório você foi procurado para falar a respeito de Raul, tem 

ideia do que motivou o foco no Paulo? (considerando que o material ao qual 

tiveram acesso foi fornecido pelo biógrafo do Paulo, e você possui imenso 

conhecimento e materiais sobre a vida do Raul, não apenas como biógrafo ou 

fã, mas também como amigo); 2- Em suas conversas com Raul, ele 

comentava sobre as torturas que sofreu, o exílio e seu posicionamento 

político? Seria possível me contar um pouco dessa parte da história dele ou 

indicar algum material para leitura? Agradeço muito. 

 

Silvio Dos Passos: O Paulo Coelho tinha grande parte da responsabilidade 

intelectual mesmo. Você já viu o site dele com os arquivos desse período. Ele 

praticamente escrevia tudo. Raul era o porta-voz da coisa em si, era o cara 

de frente, o que tinha carisma, o artista. Sacou? 

 

Carina Abreu Soares: Sim, tive acesso aos arquivos, essas dúvidas surgiram 

mais devido ao Relatório da Comissão Nacional da Verdade, o documento 

deu a entender que Raul não teve muita participação e que Paulo era a peça 

fundamental, sendo Raul apenas o coadjuvante. Inclusive, o documento 

coloca em dúvida a prisão e as torturas vividas por Raul, ficou uma lacuna e 

aquela dúvida pairando, se foi ou não verdade tudo que ele disse ter vivido, a 

prisão no aterro, as surras, choques e tudo mais. Dizem faltar comprovação, 

inclusive as falas de Paulo e Raul em dado momento parecem contraditórias. 

Vou acessar novamente os arquivos. Muito obrigada. 

 

Silvio Dos Passos: Sempre que Raul falava disso ele se tremia todo, chegava 

a chorar, inclusive. Que ele sofreu alguma coisa sofreu, senão não teria o 

comportamento que tinha sempre que tocávamos nesse assunto. 

 

http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%209.pdf
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%209.pdf
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Silvio Dos Passos: Paulo Coelho, o melhor “aluno” de Raul Seixas, libera 

material inédito da Sociedade Alternativa na Internet. Confira! 

https://raulsseixas.wordpress.com/2014/04/29/paulo-coelho-o-melhor-aluno-

de-raul-seixas-libera-material-inedito-da-sociedade-alternativa-na-internet-

confira/ 

 

É notável a não presença de Raul Seixas ou um aprofundamento a respeito de 

suas declarações, não são alegações de que viveu, são afirmações a respeito de um 

momento de sua trajetória pessoal que foi apagado, usando palavras de Sylvio Passos, 

“misteriosamente” existem apenas documentos da prisão de Paulo Coelho, a lacuna 

que fica não é relacionada à prisão de Paulo, a veracidade das informações, ou qualquer 

dado relacionado ao escritor, muito pelo contrário, assim como Raul ele viveu seus 

momentos de terror durante sua permanência no DOPS, mas por qual motivo não existe 

nada a respeito de Raul Seixas? As respostas ainda são especulativas. 

Ao transcrever a entrevista de 1988 foi possível perceber o tom de voz 

embargado por lembranças, não é uma estória inventada, trata-se de um momento 

apagado da vida de alguém, o que Raul viveu nesse lugar que ele acredita ser em 

Realengo, só ele sabia, o que ele viu e viveu morreu com ele, nenhum papel pode provar 

sua história, mas o depoimento de Sylvio – que muito mais que um fã presidente de fã 

clube, foi amigo, esteve com ele em diversos momentos – contando a respeito das 

atitudes de Raul ao tocar no assunto, certamente merecia ao menos uma menção, 

mesmo que breve, em um documento que analisou os crimes contra os direitos 

humanos, ocorridos num período em que a cultura e os direitos de expressão 

transformaram-se em algo que emanava perigo ao governo.  

O relato feito por Raul em entrevista, retratado por Sylvio como um momento 

difícil de ser relembrado pelo músico, também é corroborado por Roberto Menescal
68

, 

elevando a importância de seus relatos para a história, não apenas como artista, mas o 

colocando como uma das vítimas do Regime Militar, não sendo apenas um coadjuvante, 

mas também o elevando a vítima da censura. 

 

Roberto Menescal, músico e amigo de Raul conta uma história que ilustra a 

ingenuidade da dupla que pretendia trazer boas novas ao mundo com a sua 

Sociedade Alternativa. Em 1974, Raul e Paulo Coelho receberam um convite 

do porta-voz do general Ernesto Geisel, que dizia querer maiores 

                                                 
68

 http://www.robertomenescal.com.br/wpress/?page_id=104 (acesso em 30 de maio de 2016 às 00h48m). 

https://raulsseixas.wordpress.com/2014/04/29/paulo-coelho-o-melhor-aluno-de-raul-seixas-libera-material-inedito-da-sociedade-alternativa-na-internet-confira/
https://raulsseixas.wordpress.com/2014/04/29/paulo-coelho-o-melhor-aluno-de-raul-seixas-libera-material-inedito-da-sociedade-alternativa-na-internet-confira/
https://raulsseixas.wordpress.com/2014/04/29/paulo-coelho-o-melhor-aluno-de-raul-seixas-libera-material-inedito-da-sociedade-alternativa-na-internet-confira/
http://www.robertomenescal.com.br/wpress/?page_id=104
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informações sobre a Sociedade Alternativa. Segundo Menescal, ficaram na 

maior alegria quando receberam o comunicado, porque realmente 

acreditavam que o governo militar queria discutir com eles suas idéias. 

Fizeram então diversos contatos com assessores do governo militar, o 

resultado dessa confiança traduziu-se em buscas ilegais em seus 

apartamentos, prisão e posterior exílio nos Estados Unidos. Os jornais da 

época falavam que Raul tinha ido para os Estados Unidos bater um papo com 

John Lennon. A história do exílio só estourou nos anos 80, quando se podia 

falar um pouco do que aconteceu na época.  

Segundo Raul, ele foi torturado para poder dizer os nomes das pessoas 

que faziam parte da Sociedade Alternativa, que segundo Geisel, era um 

movimento revolucionário contra o governo. Então Raulzito resolveu 

mentir, dizendo que tinha pacto com o demônio ao invés de dizer que tinha 

parte com a revolução.  

Em uma entrevista, Raul disse o seguinte: "Literalmente é choque no saco. 

Fui torturado mesmo no governo Geisel. Me pegaram no Aterro do 

Flamengo, me botaram uma carapuça e fiquei três dias num lugar 

desconhecido. Aí vieram três pessoas: um bonzinho, outro mais inteligente - 

que fazia as perguntas – e um mais ‘agreste’, mais violento. Depois me 

colocaram num aeroporto e fui direto para o Greenwich Village (bairro 

nova-iorquino)"(Em: 

http://www.ocultura.org.br/index.php/Sociedade_Alternativa, acesso em 21 

de maio de 2016 às 1h50m). 

 

A mesma matéria da Em.com informa que pesquisadores da CNV tiveram 

acesso a documentos que provaram a prisão de Paulo e Adalgisa. 

 

Os pesquisadores da CNV tiveram acesso a documentos do órgão de 

segurança que comprovam que o casal foi conduzido ao 1º Batalhão de 

Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita, no Bairro Tijuca, no Rio de 

Janeiro. “O compositor foi interrogado entre 23h de 14 de junho e 4h do dia 

seguinte. Ao contrário da ficha do Dops, quando fotografado com bigode e 

cavanhaque, Paulo Coelho é identificado como tendo barba e bigode 

‘aparados’. Ou seja, a data do inquérito do compositor e de sua namorada no 

DOI-Codi (14 e 15 de junho) não corresponde ao dia em que foram presos e 

seqüestrados (27 e 28 de maio)”, detalha o relatório da CNV. (In: 

http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/01/05/interna_nacional,604

738/um-maluco-beleza-um-mago-e-a-censura.shtml, acesso em 30 de maio 

de 2016 às 2h12m).  

http://www.ocultura.org.br/index.php/Sociedade_Alternativa
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/01/05/interna_nacional,604738/um-maluco-beleza-um-mago-e-a-censura.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/01/05/interna_nacional,604738/um-maluco-beleza-um-mago-e-a-censura.shtml
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Assim como inúmeros momentos de sua vida a prisão de Raul, as torturas 

sofridas e o exílio são também tratados de forma contraditória, considero os dados 

contraditórios, pois no relatório da CNV, no estudo de caso do escritor Paulo Coelho, a 

conclusão é feita da seguinte forma: 

 

No dia 14 de julho de 1974, um mês e meio depois do seqüestro e da 

tortura, ainda apresentando um grave quadro de abalo psicológico, 

Paulo Coelho, acompanhado por Raul Seixas, embarca para Nova 

Iorque para passar uma temporada de férias sem previsão de retorno ao 

Brasil. (Relatório CNV; 2014:350. Grifos meus).  

 

Férias! Assim é definida a saída de Raul Seixas e Paulo Coelho do país, é dito 

que Paulo enfrentava traumas, um quadro de abalo psicológico e que saiu do Brasil em 

férias acompanhado por Raul Seixas, onde foram passar uma temporada sem previsão 

de retorno na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. 

Contudo, fica uma imensa lacuna sobre o que de fato aconteceu a Raul Seixas 

durante sua prisão, o documento menciona um depoimento de no máximo 30 minutos, 

seguido por sua liberação, porém, temos uma entrevista concedida por Raul que fala 

desse momento em sua vida, prisão, tortura e exílio, ou como mencionado no 

documento da CNV, sua viagem à Nova Iorque, que na verdade não foi uma viagem de 

férias sem previsão de volta, e muito menos foi algo que ele de fato tivesse interesse em 

fazer.  

É incômodo perceber como foram dados tratamentos distintos a histórias que se 

cruzaram e se fizeram juntas, não é possível fazer afirmações, mas a impressão que tive 

com esse documento é que Paulo Coelho tem mais importância por ser um artista de 

âmbito nacional que possui renome internacional
69

, conhecido por seus livros traduzidos 

em dezenas de idiomas, do que Raul Seixas, um artista que teve sua história construída 

e concretizada no Brasil
70

. 

Todas essas questões me levam a pensar em todo o material ao qual tive acesso 

durante a pesquisa, cada um dos fãs de Raul Seixas com quem tive a oportunidade de 
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 http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06n9/Escritor_Brasileiro_Que_Mais_Vendeu_Livros 

(acesso em 30 de maio de 2016 às 2h25m).  
70

 Raul Seixas é um artista nacional, mas sua obra é reconhecida também fora do país, no Rock in Rio 

2013, realizado na cidade de São Paulo, o cantor norte americano Bruce Springsteen 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruce_Springsteen, acesso em 30 de maio de 2016 às 3h11) canta 

Sociedade Alternativa em seu show homenageando Raul Seixas 

https://www.youtube.com/watch?v=XN5xCuP3A24 (acesso em 30 de maio de 2016 às 3h18). 

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06n9/Escritor_Brasileiro_Que_Mais_Vendeu_Livros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruce_Springsteen
https://www.youtube.com/watch?v=XN5xCuP3A24
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conversar, para essas pessoas e tantas mais, afinal o universo Seixista é muito maior do 

que essa pequena amostra à qual tive acesso, a Sociedade Alternativa é um legado de 

Raul deixado a eles, tanto é que esses mesmos fãs realizam tatuagens daquilo que a 

simboliza, e em sua maioria, as tatuagens dos Seixistas são da chave da Sociedade, e 

seu grito um sonoro Viva! Viva à Sociedade Alternativa. Raul faz parte da história da 

música nacional, suas canções tornaram-se hinos, e ainda nos dias de hoje, vinte e seis 

anos de sua morte, continuam fazendo sentido e onde quer que sejam tocadas serão 

reconhecidas. 

Ainda no relatório da CNV, outros trechos de depoimentos de Paulo Coelho 

tratam do surgimento da Sociedade, inclusive a explicação e motivação de seu 

surgimento, sua existência é pautada na idéia de manter e reforçar a carreira do cantor 

em ascensão Raul Seixas, que precisava de algo que mantivesse sua carreira, e a 

Sociedade Alternativa seria um diferencial. 

 

(...) ainda em 1973 o depoente e Raul Seixas concluíram “que o mundo vive 

um intenso período de tédio” (sic); que por outro lado verificaram que a 

carreira de um cantor, quando não vem acompanhada de um movimento 

forte, tende a se encerrar rapidamente. Que o declarante e Raul Seixas então 

resolveram “capitalizar o fim do hippismo e o súbito interesse despertado 

pela magia no mundo” (sic); (...) Que o depoente e Raul Seixas resolveram 

fundar a “Sociedade Alternativa”, “A qual foi registrada em cartório 

pra evitar falsas interpretações” (sic); que o depoente e Raul Seixas 

estiveram em Brasília e expuseram os preceitos da Sociedade Alternativa 

aos chefes da Polícia Federal e da Censura, que colocaram “que a 

intenção não era ir contra o governo, mas inclusive interessar a 

juventude num outro tipo de atividade”. (IDEM. p. 350. Grifos meus) 

 

Comprovada por documentos ou não, a história de Raul Seixas com a ditadura 

militar se transformou em mais um episódio que marca a história desse artista nacional, 

quando se trata da fala de seus fãs, a Sociedade Alternativa está relacionada a ele e não 

a Paulo Coelho, por mais que tenha sido Paulo o agente influenciador, assim como seu 

principal idealizador, e Raul “apenas” o artista divulgador, como dito por Passos. 

A parte da história que conta o lado ruim da Sociedade Alternativa na vida de 

Raul foi apagada e não aparece na história, ela não foi documentada, o relato é do 

próprio contando o que viveu e as lembranças de amigos que o viram sofrer com as más 

recordações, não há registros que comprovem o sangue derramado ou hematomas 
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espalhados pelo corpo, não há provas de que houve marcas ocasionadas pela violência 

exercida, essa fase definitivamente se apagou com Raul no dia 21 de agosto de 1989, e 

foi enterrada com ele no cemitério Jardim da Saudade na cidade de Jacobina na Bahia 

(cova 1647-A, quadra 1), mas o legado da Sociedade Alternativa e sua melhor parte 

pertence ao Maluco beleza. 

Sua liderança é marcada nas falas de seus fãs que são admiradores e devotos, 

para uns ele foi apenas um homem que tentou agir de acordo com aquilo que acreditava, 

e por isso se entregou a isso de corpo e alma – assim como hoje fazem seus herdeiros –, 

já para outros, sua partida o elevou a um tipo de ser superior, muito além do seu tempo, 

que veio a esse mundo para ensinar algo que ainda não era conhecido através de suas 

crenças sempre em mutação, sua irreverência e modo de ver a vida. 

A chave tornou-se símbolo supremo dessa ordem, e é diretamente associada a 

Raul, mais uma de suas apropriações acidentais, uma simbologia pessoal: sua cruz. A 

cruz daquele que se entregou e se doou por algo maior, pelos direitos, pela possibilidade 

de que fosse possível que cada um descobrisse a sua própria Sociedade Alternativa, e 

seu próprio profeta existente dentro de cada um. 

Raul Seixas e o seu Raulseixismo mantêm seguidores de uma época, e novos 

surgem ano após ano. Sua chave se transformou em marca de resistência e rompimento, 

a posse que cada um toma de si, de seus corpos e mentes. Se na mente está o 

ensinamento, no corpo a tinta, a cicatriz inapagável em desenhos, letras e rabiscos, 

agradecimentos daqueles contestadores que preferem ser essa metamorfose ambulante a 

ao invés de manter aquela velha opinião formada sobre tudo, e que dia após dia mantém 

vivo o grito que acompanha gerações: Toca Raul! Viva à Sociedade Alternativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A marca é um limite simbólico desenhado sobre a pele, fixa um batente na 

busca de significado e de identidade, é uma espécie de assinatura de si pela 

qual o indivíduo se afirma em uma identidade escolhida. (Le Breton, 2010: 

40) 

 

Marcar o corpo para demonstrar a identidade escolhida diante os demais, assim 

como o trecho acima escrito por Le Breton em seu livro Adeus ao corpo, os 

Raulseixistas marcam suas peles afirmando suas identidades individuais, formadas a 

partir daquilo que é considerado fundamental: os ensinamentos de seu mestre Raul 

Seixas. 

A marca corporal, no caso as tatuagens-dedicatórias, estão relacionadas à 

formação de opinião, na crença de um estilo de vida diferenciado que permite a 

possibilidade de rompimento com as regras sociais, mas que principalmente, tem por 

finalidade focar no indivíduo e seu direito ao individualismo, de pensar em si próprio 

antes de pensar nos demais, assumir suas crenças e fazer aquilo que deseja, contudo, 

respeitando os limites e as crenças alheias.  

O que permite o surgimento e permanência na crença de que tudo é possível está 

pautado naquilo que Raul Seixas deixou como herança, as letras de música que são 

tratadas como hinos ou de textos filosóficos que devem ser compreendidos, assimilados, 

vividos e repassados. Raul foi e ainda é associado à imagem de um filósofo, ele mesmo 

se via como um filósofo autodidata, que leu os clássicos e que desenvolveu 

aprofundamento intelectual. 

Suas músicas possuem conteúdos que permitem análises, aprofundamentos que 

despertam a curiosidade, canções que tratam dos mais variados temas, desde religião
71

 a 

política
72

, passando pela homossexualidade
73

 em tom de ironia, pelo amor
74

 e até 

mesmo pela autoajuda
75

, são inúmeros temas abordados por Raul, e são essas 

abordagens que permitem pensar a respeito de assuntos diferenciados, e com isso 

                                                 
71

 Gita https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48312/, acesso em 13 de junho de 2016 às 00h47m. 
72

 Aluga-se https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48296/, acesso em 13 de junho de 2016 às 00h49m. 
73

 Rock das aranhas https://www.letras.mus.br/raul-seixas/75678/, acesso em 13 de junho de 2016 às 

00h51m. 
74

 A Maçã https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48293/, acesso em 13 de junho de 2016 às 00h56m. 
75

 Tente outra vez https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48334/, acesso em 13 de junho de 2016 às 

00h58m. 

https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48312/
https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48296/
https://www.letras.mus.br/raul-seixas/75678/
https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48293/
https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48334/
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encaixar o que as músicas dizem em momentos da vida, nisso encontramos a relação 

entre a música e a filosofia, o que estrutura a relação entre os fãs e suas canções. 

A tatuagem surge como consequência de fatores que vão da identificação com 

alguma canção ao agradecimento, e essa gratidão vem pelos ensinamentos que a maioria 

retira das letras a partir da identificação e das interpretações realizadas. Assim como 

marcam o reconhecimento de uma linhagem, pertencem ao raulseixismo e com isso, 

principalmente considerando as tatuagens relacionadas à chave da Sociedade 

Alternativa, marcam suas peles demonstrando que aprenderam com o mestre que podem 

ser livres, e que possuem direitos, principalmente de expressar suas opiniões de acordo 

com seu modo de pensar, e assim realizar aquilo que desejam. 

Esse modo de pensar está relacionado ao que era vivido nos anos de 1970 diante 

a falta de direitos, a censura e falta de liberdade, questões que a música Sociedade 

Alternativa expõe, essa que é referenciada como símbolo maior da liberdade, retomada 

de direitos e não dependência para realizações, Raul Seixas viveu as repreensões da 

época, mas apesar da passagem de tempo, ainda hoje é uma canção que se faz atual, 

assim como muitas de suas músicas, e isso o mantém atual, com seu status de mestre, 

ainda um líder que coordena massas que o segue, respeitando e cultuando sua memória. 

Dentro de ambos os grupos com os quais trabalhei, foi possível encontrar falas 

muito semelhantes entre os membros, falas que muitas vezes se completavam e 

demonstravam a importância e influência de Raul Seixas na vida dessas pessoas. O 

interessante no trabalho com grupos online é que mesmo trabalhando com pessoas 

fisicamente distantes e que nem mesmo se conhecem, é possível perceber que estão 

unidas por um mesmo pensamento, são afetivamente ligadas em nome dessa figura e de 

seus ensinamentos, e na busca constante de manter viva sua memória. 

Além das tatuagens, inúmeras outras homenagens são realizadas em nome de 

Raul, como shows de aniversário de vida e morte, passeata, seu nome em ruas, viadutos 

e filhos de fãs, inúmeras homenagens são realizadas para Raul Seixas, algumas dessas 

podem ser encontradas no livro Krig há bandolo! Cuidado, aí vem Raul Seixas da 

antropóloga Rosana da Câmara Teixeira.  

Raul é uma fonte inesgotável e muitos estudos ainda podem vir a ser realizados, 

mas recortes precisam ser feitos para o bom andamento da pesquisa, e por esse motivo, 

nem tudo poderia ser citado aqui. 

Finalmente, esclareço que mesmo este trabalho estando diretamente relacionado 

à música, um cantor e seus fãs, as músicas não receberam maior aprofundamento por 



105 105 

não se tratar do foco de interesse dentro do recorte proposto, pois compreender as 

relações que ligam ídolo e seguidores foi o que permitiu compreender os significados 

das tatuagens-dedicatórias a Raul, mas principalmente, esse estudo me levou a 

compreender que todos os fãs possuem intensa ligação, mas que não necessariamente 

essa ligação será marcada em sua pele com uma tatuagem. A tatuagem marca 

identidade, pertencimento e ideologia, mas nem sempre estará presente, sempre haverá 

uma forma de homenagear Raul Seixas. 
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DISCOGRAFIA RAUL SEIXAS
76

 

 

ÁLBUNS DE CARREIRA 

 

1968 – Raulzito e os Panteras – Lançado em LP, K7 e CD 

1971 – Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta sessão das 10 – Lançado em LP, 

K7 e CD 

1973 – Os 24 maiores sucessos da Era do Rock – Lançado em LP, K7 e CD 

1973 – Krig-Ha, Bandolo! – Lançado em LP, K7 e CD 

1974 – O Rebú (Trilha sonora original – Raul Seixas & Paulo Coelho) – Lançado em 

LP, K7 e CD 

1974 – Gita – Lançado em LP, K7 e CD 

1975 – 20 anos de Rock – Lançado em LP, K7 e CD 

1975 – Novo Aeon – Lançado em LP, K7 e CD 

1976 – Há dez mil anos atrás – Lançado em LP, K7 e CD 

1977 – Raul Rock Seixas – Lançado em LP, K7 e CD 

1977 – O dia em que a terra parou! – Lançado em LP, K7 e CD 

1978 – Mata Virgem – Lançado em LP, K7 e CD 

1979 – Por quem os sinos dobram – Lançado em LP, K7 e CD 

1980 – Abre-te Sésamo – Lançado em LP, K7 e CD 

1983 – Raul Seixas – Lançado em LP, K7 e CD 

1984 – Raul Seixas ao vivo – Único e Exclusivo – Lançado em LP, K7 e CD 

1984 – Metrô linha 743 – Lançado em LP, K7 e CD 

1985 – Let Me Sing My Rock and Roll – Lançado somente em LP 

1986 – Raul Rock volume 2 – Lançado em LP, K7 e CD 

1987 – UAH-BAP-LU-BAP-LAH-BÉIN-BUM – Lançado em LP, K7 e CD 

1988 – A Pedra do Gênesis – Lançado em LP, K7 e CD 

1989 – A panela do Diabo – Lançado em LP, K7 e CD 
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 Todos os dados aqui presentes foram retirados da página do Raul Rock Club (RRC), as atualizações são 

constantes. (https://raulsseixas.wordpress.com/discografia/, acesso em 14 de junho de 2016 às 16h23m).  

https://raulsseixas.wordpress.com/discografia/
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ÁLBUNS POSTUMOS 

 

1991 – Eu, Raul Seixas (Ao Vivo – Show na Praia do Gonzaga, Santos/SP 1982) – 

Lançado em LP, K7 e CD 

1992 – O Baú do Raul – Lançado em LP, K7 e CD 

1993 – Raul Vivo (Ao Vivo – Shows em São Paulo 1983) – Lançado em LP, K7 e CD 

1994 – Se o rádio não toca (Ao Vivo – Show em Brasília 1974) – Lançado em LP, K7 e 

CD 

1998 – Documento – Lançado somente em CD 

2003 – Anarkilópolis – Lançado somente em CD 

2005 – O Baú do Raul Revirado Lançado somente em CD como brinde do livro O Baú 

do Raul Revirado 

2014 – “Eu Não Sou Hippie” (Ao vivo no Cine Teatro Patrocínio – Patrocínio/MG 

1974) – Gravadora Eldorado 

2014 – “Isso Aqui Não é Woodstock, Mas Um Dia Pode Ser” (Ao vivo no II Festival de 

Águas Claras 1981) – Gravadora Eldorado 

 

CAIXAS (EDIÇÕES ESPECIAIS
77

) 

 

1995 – Raul/Série Grandes Nomes (Caixa com 4 cds e livreto ilustrado) 

2002 – Maluco Beleza (Caixa com 6 cds e livro ilustrado) 

2009 – 20 Anos Sem Raul Seixas [ Box com CD + DVD. Reedição do CD e VHS 

“Documento” lançado em 1998, incluido afaixa inédita Gospel. ] 

2010 – 10.000 Anos à Frente – (Caixa com 6 cds + libreto) 

2014 – 25 anos Sem o Maluco Beleza – Toca Raul! (6 cds + 1 DVD ) – Gravadora 

Eldorado 
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 O cantor Zé Ramalho (http://ramalheando.blogspot.com.br/2008/02/biografia.html, acesso em 18 de 

junho de 2016 às 13h39m) gravou um álbum em homenagem a Raul, porém, esse trabalho foi alvo de 

inúmeras críticas por parte de Paulo Coelho, que não permitiu que Zé regravasse músicas que tivessem 

sua coautoria na composição, e Zé por sua vez teceu críticas ao escritor devido seu posicionamento, como 

pode ser visto na reportagem de Pedro Alexandre Sanches para a Folha de São Paulo 

(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3004200126.htm, acesso em 18 de junho de 2016 às 

13h43m). Zé Ramalho canta Raul Seixas foi lançado no ano de 2001.  

http://ramalheando.blogspot.com.br/2008/02/biografia.html
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3004200126.htm
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01) As aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor – Raul Seixas, Shogun Arte,Rj – 

1983 

02) Raul Seixas por ele mesmo – Sylvio Passos – Martin Claret Editores, SP – 1990 

03) Raul Seixas, uma antologia – Sylvio Passos e Toninho Buda, Martin Claret 

Editores, SP – 1992 

04) Baú do Raul – Kika Seixas e Tárik de Sousa, Editora Globo, SP – 1992 

05) Eu quero cantar por cantar – Ayrton Mugnaini Jr. – Nova Sampa Editora, SP – 1993 

06) Trem das sete – Luciana Alves, Toninho Buda, Drago, Jairo Ferreira, Zelinda 

Hypólito, Ayrton Mugnaini Jr., Costa Senna, Nova Sampa Editora, SP – 1995 

07) A trajetória de um ídolo – Thildo Gama, Pen Editora, SP – 1995 

08) Raul Seixas e o Sonho da Sociedade Alternativa – Luciana Alves, Martin Claret 

Editores, SP – 1993 

09) Raul Seixas, Musicalmente falando – Thais de Moraes, Nova Sampa Editora, SP – 
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13) Raul Rock Seixas – Kika Seixas, Editora Globo,SP – 1995 
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15) Raul Seixas, entrevistas e depoimentos – Thildo Gama, Pen Editora, SP – 1997 
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17) A Paixão Segundo Raul Seixas – Toninho Buda, Editora Maya, SP – 1999 
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 Material retirado da página do RRC. Dentre os livros estão teses e dissertações de variadas áreas. 

(https://raulsseixas.wordpress.com/livros-publicados/, acesso em 14 de junho de 2016 às 16h39m). 

https://raulsseixas.wordpress.com/livros-publicados/
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22) Raul Seixas: A Verdade Absoluta – Filosofias, Políticas e Lutas – Mário Lucena, 

McBel Oficida de Letras, SP – 2002 

23) Raul Seixas – Dez Mil anos à frente – Marco Haurélio, M2Mídia, 2003 
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32) Novo Aeon – Raul Seixas no Torvelinho de seu tempo – Vitor Cei Santos, Editora 
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