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RESUMO 

 

Este artigo trás a música Cowboy Fora da Lei de Raul Seixas como objeto de análise 

semiótica, com o objetivo de ponderar a respeito dos diversos significados subjetivos 

que a letra da canção pode obter em análise comparada ao período em que foi escrita, 

utilizando-se em especial da semiótica de Charles Sanders Peirce. A análise se utiliza de 

fatos reais para embasar os argumentos, onde o contexto político e social de uma época 

determinavam muitas objeções por parte dos cidadãos.  
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1 INTRODUÇÃO 

Durante os anos nos quais perdurou o regime militar no Brasil, de 1964 a 1985, muitos 

artistas dedicaram suas músicas à crítica social do governo, no entanto, essas músicas 

passavam por forte censura antes de serem liberadas para a execução pública. Com isso, 

os compositores tiveram que encontrar uma forma de burlar a censura escrevendo letras 

subliminares, que alcançassem o objetivo de contrariar o regime e mesmo assim fossem 

aprovadas pelos ditadores. Nesse contexto surgiu a contracultura, movimento que 

enfatizava a rejeição de sistemas políticos e econômicos nas décadas de 1960 e 1970, 

instaurando-se fortemente na esfera cultural do Brasil e dando o embasamento 

necessário para o surgimento de artistas como Raul Seixas, que trouxe a crítica para o 

Rock N’ Roll brasileiro fazendo o que artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso já 

faziam na Música Popular Brasileira – MPB. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, 

realizado de 30 de maio a 01 de junho de 2013. 
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As músicas de Raul Seixas fazem sucesso até os dias atuais. As letras são cheias de 

significados subjetivos que vão desde a revolta propriamente dita contra o regime, como 

em ―ouro de tolo‖, considerada tanto como uma autobiografia como uma crítica ao povo 

brasileiro conformado com a situação, e ainda ―Aluga-se‖, onde há uma crítica à dívida 

externa nacional e se oferece como alternativa de pagamento o aluguel do país aos 

credores. Além dessas, até a proposição de uma nova sociedade, em ―Sociedade 

Alternativa‖, passando por viagens astrais e supostos encontros entre ele e o diabo, 

como em ―Gita‖. Todas essas letras têm um especial conteúdo semiótico. Dessa forma o 

presente artigo pretende demonstrar como o estudo dos signos pode auxiliar na 

interpretação da letra de uma dessas músicas, ―Cowboy Fora da Lei‖, composta no final 

da ditadura militar, quando o movimento das Diretas Já mobilizou o país, 

principalmente os jovens, para lutar pelo direito à democracia. 

A semiótica auxilia na compreensão do processo social no qual estão inseridos diversos 

signos. Esses signos, por sua vez, remetem a inúmeras significações que precisam ser 

compreendidas de forma particular para sequencialmente serem introduzidas em um 

contexto mais amplo e complexo. É o que é feito com a relação entre uma simples 

canção e todo um círculo de informações e características peculiares a um povo, sendo 

que cada indivíduo tem uma percepção única ao entrar em contato com a canção, 

desenvolvendo impressões sobre ela que serão sua chave de entendimento básico para o 

conteúdo apresentado. 

Essas impressões são especialmente estudadas na semiótica peirceana, com ênfase no 

processo da percepção dos sentidos enviados ao receptor, atribuindo aos sons 

características particulares comandadas pelos seus conhecimentos prévios. Contando 

com essa ferramenta de análise é possível traçar um paralelo entre a letra da canção de 

Raul Seixas e a situação da sociedade no período no qual a música foi composta. 

 

2 A SEMIÓTICA 

Durante o século XX o mundo viu surgirem diversos estudos apontando para a área da 

comunicação em si, a linguagem e o entendimento dos emissores-receptores de 

mensagens, tanto nos meios de comunicação como para o entendimento da sociedade. 

Dentre esses estudos, está o desenvolvimento da semiótica com o estudo dos signos — 

que são formas de representar um objeto e atrelar significados a ele. Esses signos não 

estão ligados apenas à linguagem, mas a tudo que está relacionado ao mundo real e 
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imaginário, palpável ou não. São diversas as formas de comunicação para além da 

linguagem verbal que o indivíduo pode utilizar para entrar em contato com seus 

semelhantes, como explica Santaella (1983, p.1-2): 

 

Tão natural e evidente, tão profundamente integrado ao nosso próprio 

ser é o uso da língua que falamos, e da qual fazemos uso para escrever 

— língua nativa, materna ou pátria, como costuma ser chamada —, 

que tendemos a nos desaperceber de que esta não é a única e exclusiva 

forma de linguagem que somos capazes de produzir, criar, reproduzir, 

transformar e consumir, ou seja, ver-ouvir-ler para que possamos nos 

comunicar uns com os outros. 

 

A semiótica investiga todas as linguagens possíveis, analisando os modos de 

constituição de todo e qualquer fenômeno como algo que produz significação e sentido 

(SANTAELLA, 1983). Dessa forma o estudo pode ir além de uma análise superficial, 

passando para um ponto onde a convergência de sons, textos, imagens e impressões 

construam uma dinâmica nova e propiciem ao seu receptor um contato diferenciado 

com algo que anteriormente era comum. 

No caso das músicas, essas passam aos ouvintes diversas sensações que podem remeter 

à felicidade, tristeza, bem-estar, angústia e demais outros sentimentos apenas através 

dos acordes pelos quais são compostas. Nesse ponto entramos na análise da 

fenomenologia de Pierce que, segundo SANTAELLA (1983, p.6, grifo da autora) serve 

―[...] como base fundamental para qualquer ciência, meramente observa os fenômenos 

e, através da análise, postula as formas ou propriedades universais desses fenômenos‖, 

atribuindo significados aos mesmos que poderão ser aplicados a quaisquer fenômenos 

do gênero em diversas instâncias. Pierce com seus estudos chegou à definição de três 

modalidades possíveis de apreensão de todo e qualquer fenômeno, sendo em geral uma 

sequencialmente a outra. 

Na primeiridade, Pierce define o presente como algo que não pode ser apreendido, pois 

no momento em que se toma consciência dele, já está se falando de outro estágio. Na 

primeiridade estão as primeiras sensações em relação a um determinado signo, uma 

qualidade, um primeiro sentimento, antes mesmo de o indivíduo perceber o que está 

acontecendo. Como define SANTAELLA (1983, p.9): 

 

Tudo que está imediatamente presente à consciência de alguém é tudo 

aquilo que está na sua mente no instante presente. Nossa vida inteira 

está no presente. Mas, quando perguntamos sobre o que está lá, nossa 

pergunta vem sempre muito tarde. O presente já se foi, e o que 
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permanece dele já está grandemente transformado, visto que então nos 

encontramos em outro presente, e se pararmos, outra vez, para pensar 

nele, ele também já terá voado, evanescido e se transmutado num 

outro presente. 

 

Quando o indivíduo se dá por conta do que está sentindo em relação a determinado 

fenômeno, ele já está na instância da secundidade, tomando consciência e promovendo 

ações e reações em relação ao mundo que o cerca. O fenômeno para ter sentido físico, 

precisa de sua corporificação, de seu efeito tangível mesmo que em apenas um 

indivíduo que possa propagar essa reação, como explica SANTAELLA (1983, p.10): 

 

Certamente, onde quer que haja um fenômeno, há uma qualidade, isto 

é, sua primeiridade. Mas a qualidade é apenas uma parte do fenômeno, 

visto que, para existir, a qualidade tem de estar encarnada numa 

matéria. A factualidade do existir (secundidade) está nessa 

corporificação material.  

 

A partir de então é preciso associar a primeiridade e a secundidade em um processo 

intelectual, apresentando um produto do pensamento em relação à ação sobre o 

pensamento, a terceiridade, transformando um signo em outro signo e esse em um 

próximo em um processo denominado por Pierce de semiose infinita como define 

SANTAELLA (1983, p.11): 

 

Em síntese: compreender, interpretar é traduzir um pensamento em 

outro pensamento num movimento ininterrupto, pois só podemos 

pensar um pensamento em outro pensamento. É porque o signo está 

numa relação a três termos que sua ação pode ser bilateral: de um 

lado, representa o que está fora dele, seu objeto, e de outro lado, 

dirige-se para alguém em cuja mente se processará sua remessa para 

um outro signo ou pensamento onde seu sentido se traduz. E esse 

sentido, para ser interpretado tem de ser traduzido em outro signo, e 

assim ad infinitum. 

 

Com esses três processos pode-se explicar a relação dos indivíduos com as músicas 

assim como com tantos outros signos. Os indivíduos interpretantes configuram os sons 

ouvidos de acordo com suas experiências e atribuem a eles um significado relativo. 

Aplicando esse conceito à música Cowboy Fora da Lei, pode-se entender que a 

resignificação do enredo abordado pode remeter a outros conceitos de acordo com cada 

individuo. O próprio Raul Seixas
4
 afirmou em entrevista para o Jornal ―O Pasquim" em 

                                                 
4 SEIXAS, Raul Santos. Entrevista concedida ao Jornal Pasquin. Rio de Janeiro, novembro 1973. 
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novembro de 1973: ―Estudei literatura, comecei a ver a coisa sem verdades absolutas. 

Sempre aberto, abrindo portas para as verdades individuais‖ – ou seja, cada um pode ter 

a interpretação que quiser de suas canções, no entanto, elas foram escritas com um 

propósito, o que será abordaremos a seguir. 

3 DIRETAS JÁ! 

No final da ditadura militar no Brasil, no ano de 1983, a população – principalmente os 

jovens – se reuniu em manifestações para reivindicar o direito de eleger o Presidente da 

nação. O movimento conhecido como Diretas Já começou modesto e nas primeiras 

manifestações reuniu cerca de 10 mil pessoas. A revolta contra o regime, no entanto, foi 

ganhando o país e em pouco tempo as manifestações cresceram exponencialmente. Esse 

movimento social pode ser caracterizado segundo SNOW (2004 apud BERTONCELO, 

2009, p. 1) como:  

 

Coletividades agindo com algum grau de organização e continuidade 

fora dos canais institucionais ou organizacionais com o objetivo de 

desafiar ou defender a autoridade existente, definida institucional ou 

culturalmente, em um grupo, organização, sociedade... ou ordem 

mundial do qual elas fazem parte. 

 

O estopim para a organização popular foi a criação de uma emenda, pelo deputado 

Dante de Oliveira, que restabeleceria o direito da população de eleger diretamente o 

Presidente. Segundo as próprias palavras de Dante
5
 para reportagem da TV Câmara: 

―Eu sentia que ia ser uma campanha boa, mas não a campanha fantástica que foi‖. 

Foram trinta comícios a partir de janeiro de 1984 reunindo cada vez mais adeptos; em 

Belo Horizonte, a campanha reuniu 300 mil pessoas em fevereiro daquele ano. Alguns 

dias antes da votação da emenda, um milhão e setecentas mil pessoas se reuniram em 

São Paulo. Um dos participantes e organizadores da manifestação, Zeke Beze
6
, 

agrônomo e então presidente do Diretório Central de Estudantes – DCE, da UnB relatou 

para a reportagem da TV Câmara:  

 

Foi um dia especialíssimo, porque foi quando a gente percebeu que o 

assunto permeou a sociedade de uma forma muito forte, a gente sentia 

que ali era irreversível o processo. Senti naquele momento, naquelas 

horas que a gente ficou ali no comício tudo aquilo que a gente vinha 

pensando, sonhando, começar a tomar corpo, estava se encerrando ali 

                                                 
5 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=6uD8xQ9aoWM Acesso em: novembro 2012 
6 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=6uD8xQ9aoWM Acesso em: novembro 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=6uD8xQ9aoWM
http://www.youtube.com/watch?v=6uD8xQ9aoWM
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de fato o período da ditadura e estava se dando inicio à retomada da 

construção de um novo país democrático e participativo. 

 

Enquanto a sociedade se organizava para a volta da democracia, dentro do regime 

militar o governo já estava enfraquecido devido à crise econômica que afetava o país. 

As medidas de impacto recessivo geraram enormes reações internas, que enfraqueceram 

as bases de apoio social e político do governo principalmente as camadas empresariais 

— que viam a recessão como prejuízo para os próprios investimentos ao mesmo tempo 

em que viam o crescimento econômico como melhor alternativa para o país —, assim 

como os trabalhadores assalariados recorreram à greve geral para manifestar seu 

descontentamento. Apoiando a todos esses profissionais, as manifestações populares 

pressionaram os governantes para adotar uma postura mais cautelosa em relação ao 

regime (BERTONCELO, 2009). 

Dentro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, um dos principais 

opositores ao regime, foi lançada a candidatura de Tancredo Neves, que embora eleito 

ainda de maneira indireta, foi o primeiro representante civil na Presidência após anos de 

ditadura militar. Tancredo
7
 não chegou a assumir a Presidência, falecendo dias antes da 

posse devido a problemas estomacais que provocaram uma infecção generalizada. O 

vice-presidente José Sarney, assumiu o cargo. A campanha das Diretas Já não obteve 

êxito na primeira tentativa, no entanto, Bertoncelo (2009, p. 19-20) considera que: 

 

Embora não tenha logrado seu objetivo principal, o movimento pelas 

Diretas enfraqueceu fortemente o regime militar e as bases de 

sustentação do Estado Varguista, reduzindo a capacidade dos 

dirigentes do regime e das lideranças pedessistas de conduzir o 

processo político em moldes favoráveis à reprodução de suas posições 

de poder. 

 

Em 1989 o povo foi às ruas novamente e dessa vez obteve o direito de eleger 

diretamente o Presidente da República. 

  

4 RAUL SEIXAS, O MALUCO BELEZA 

Raul Santos Seixas nasceu em Salvador, Bahia, em 28 de junho de 1945. Desde os 

primeiros anos de idade Raul demonstrava grande interesse pela biblioteca de seu pai. 

Ainda jovem, inventava histórias fantásticas que transformava em gibis e vendia a 

                                                 
7
 Ainda na atualidade há grandes controvérsias quanto à morte de Tancredo, sendo que muitos acreditam que ele 

tenha sido vítima de envenenamento por membros da ditadura. 
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Plinio Santos Seixas, seu irmão mais novo. As histórias iam de aventuras até encontros 

e conversas entre Deus e o diabo. 

Em 1954, Raul ganhou seu primeiro violão, ao qual não deu muito interesse até 

conhecer o Rock N’ Roll, ritmo americano apresentado a ele através de meninos que 

viviam no consulado americano na Bahia, próximo à casa de Raul. Elvis Presley, Little 

Richard e Chuck Berry foram os primeiros artistas do rock que Raul conheceu e 

despertaram seu interesse pela música. Ele relatou em uma de suas entrevistas, no 

trecho extraído da biografia do músico em seu fã club oficial na internet
8
: 

 

Eu ouvia os discos de Elvis Presley até estragar os sulcos. O rock era 

como uma chave que abriria minhas portas que viviam fechadas. 

Usava camisa vermelha, gola virada para cima. As mães não 

deixavam as filhinhas chegarem perto de mim porque eu era torto 

como o James Dean. Olhava de lado, com jeito de durão. Cada vez 

que eu cumprimentava uma pessoa dava três giros em torno do 

próprio corpo. Eu era o próprio rock. Eu era Elvis quando andava e 

penteava o topete. Eu era alvo de risos, gracinhas, claro. Eu tinha 

assumido uma maneira de vestir, falar e agir que ninguém conhecia. 

Claro que eu não tinha consciência da mudança social que o rock 

implicava. Eu achava que os jovens iam dominar o mundo. 

 

Dez anos depois, em 1964, Raul Seixas gravou seu primeiro disco com o grupo Raulzito 

e Seus Panteras, desde então Raul passou por produtor da gravadora CBS e voltou a 

compor e lançar em 1972 com o álbum ―Ouro de Tolo‖, que foi considerado como uma 

autobiografia do cantor e ao mesmo tempo uma rígida crítica à sociedade vigente. A 

carreira prosseguiu com a fase mais mística do cantor e o lançamento de várias músicas 

que remetem à Sociedade Alternativa criada por ele baseado na obra de Aleister 

Crowley, com a única regra ―Faça o que tu queres, pois é tudo na lei‖. Nesse projeto, 

teve o apoio do escritor Paulo Coelho, com quem teve uma amizade turbulenta, cheia de 

idas e voltas tanto na parceria musical como na vida particular. O lado místico de Raul 

foi definido por ele próprio na entrevista ao jornal O Pasquin
9
: 

 

É uma escada. Um estágio. Nós estamos no primeiro estágio. Estamos 

transando com a fase "Terra" da coisa. Esse primeiro estágio tem que 

ser assim. O segundo estágio é outra coisa, já é mais aberto. Não se 

pode começar uma coisa assim, você tem que manipular. Por 

exemplo, Raul Seixas. Eu tô segurando Raul Seixas ali embaixo, 

como uma marionete. Eu tô aqui em cima. Eu sei até que ponto ele 

                                                 
8
 Disponível em: http://raulsseixas.wordpress.com/biografia-raul-seixas/ Acesso em: novembro de 2012 

9
 Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/raul/pasquin.htm Acesso em: novembro de 2012 

http://raulsseixas.wordpress.com/biografia-raul-seixas/
http://www.casadobruxo.com.br/raul/pasquin.htm
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deve subir um pouquinho mais, cada vez mais. Mas nunca ele pode 

chegar aonde eu estou. 

 

Mesmo que a sociedade alternativa não tivesse sido criada com o propósito principal de 

atacar a ditadura e sim defender um ideal que o músico acreditava, de uma sociedade 

mais liberal, foi devido a essa música e a divulgação desse ideal em outras canções e 

entrevistas concedidas pelo cantor que ele foi preso, torturado e exilado nos Estados 

Unidos no ano de 1974, voltando ao país somente em 1979 com a política de abertura e 

anistia. 

Raul foi considerado um dos maiores críticos da ditadura militar de forma subliminar. 

Diferentemente de cantores como Caetano Veloso e Chico Buarque, Raul conseguia 

transmitir suas músicas de forma alegre e descontraída, conseguindo certo respaldo por 

parte da TV Globo, que colocou várias de suas músicas em trilhas de novelas. Com isso, 

foi possível para Raul burlar a censura em muitos casos, caso da letra de ―Óculos 

Escuros‖ que sofreu inúmeras alterações até ser liberada, com o título alterado para 

―Como Vovó Já Dizia‖, para a execução na trilha sonora da novela ―O Rebú‖, em 

dezembro de 1974. 

Raul tentava colocar nas canções o que considerava necessário transmitir, de forma que 

o governo não intervisse, ou censurasse o mínimo possível. Ele, obviamente, foi 

censurado em várias músicas, mas alterava o conteúdo até conseguir colocar na letra o 

mesmo que dissera anteriormente, com outras palavras, até ser liberado pela censura. 

Em entrevista, no ano de 1973, para o apresentador Nelson Motta no programa 

―Mocidade Independente‖ (apud SANTOS, 2007) o produtor musical Carlos Imperial 

destacou: 

 

Raul Seixas foi uma bomba que explodiu no cenário artístico 

brasileiro, a música popular brasileira ansiava e necessitava pela 

aparição de alguém e esse alguém foi Raul Seixas. Ele está fazendo a 

música que o povo quer, ou seja, ele está dez anos na frente, mas 

mantendo os pés nos dias de hoje (...) e isso é muito importante, 

porque ele encontrou uma maneira nova de dizer coisas velhas. 

 

Nos anos de 1980, Raul passou por graves problemas de saúde causados pelo abuso de 

bebidas alcoólicas, passando por vários tratamentos e se afastando um pouco do mundo 

da música. Essa fase foi definida pelo cantor em um momento de grande depressão, 

contrariando tudo que sempre acreditou e divulgou, suas palavras foram relatadas por 

Kika Seixas (1992, p.170): 
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Estou sofrendo, não compreendo nada. Nada me motiva, tudo são 

repetições. Continuo bebendo. Estou infeliz. Preciso de alguém que 

acredite em mim. Não sei o que é ter fé, ordem, autoridade ou 

verdade. Respostas - perguntas. Três esposas vi partir. Não gosto de 

mim, não acredito em mim. Um vazio enorme, inseguro, solitário, 

incapaz de lidar com o cotidiano. Cansado de ser auto-destrutivo. 

Desesperado, tendências suicidas. Odeio meu Rock N' Roll, penso em 

morrer. 

 

Em 1989, Raul lançou seu último álbum ―A Panela do Diabo‖, com o sucesso 

―Carpinteiro do Universo‖. Então em 21 de agosto de 1989, Raul Seixas foi encontrado 

morto em sua cama pela empregada. 

 

5 ANÁLISE DA MÚSICA “COWBOY FORA DA LEI” 

A música ―Cowboy Fora da Lei‖ foi escrita por Raul Seixas em 1985, após o final do 

movimento das Diretas Já. Seguindo a mesma linha de outras músicas anteriormente 

mencionadas, Raul adicionou à letra de ―Cowboy Fora da Lei‖ uma severa crítica à 

situação em que o país chegou com a mobilização e situação praticamente de 

calamidade pública, relembrando o velho oeste americano. 

A música foi lançada apenas dois anos depois de ser composta, no álbum Uah-Bap-Lu-

Bap-Lah-Béin-Bum!, que começou a ser produzido pela gravadora Copacabana em 

1986, mas devido às internações de Raul para o tratamento contra o alcoolismo, o álbum 

só ficou pronto em 1987. 

Podem ser feitas várias relações da letra da música com o contexto sócio-político-

cultural da época em que foi composta e até mesmo com os dias atuais, visto que, 

mesmo tendo sido composta em um período de transição do Regime Militar para a 

Democracia no país, a canção conserva-se com preceitos aplicáveis ao estado atual da 

política brasileira. Nos últimos anos foram registradas muitas cenas de corrupção no 

país, sendo que uma das maiores e mais divulgadas pela mídia foi o caso do mensalão, 

que envolveu políticos de vários partidos aliados ao governo federal do então Presidente 

Luis Inácio Lula da Silva. 

Dessa forma, a análise feita a seguir pretende demonstrar alguns conceitos presentes na 

música e avaliá-la de acordo com a semiótica peirceana, onde podem ser encontrados 

pontos relevantes que não são absorvidos diretamente apenas ouvindo a música sem 

associá-la ao momento da composição. 
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Letra da Música Cowboy Fora da Lei 

Mamãe, não quero ser prefeito 

Pode ser que eu seja eleito 

E alguém pode querer me assassinar 

Eu não preciso ler jornais 

Mentir sozinho eu sou capaz 

Não quero ir de encontro ao azar 

Papai não quero provar nada 

Eu já servi a Pátria Amada 

E todo mundo cobra a minha luz 

Oh! Coitado, foi tão cedo 

Deus me livre! Eu tenho medo 

Morrer dependurado numa cruz 

Eu não sou besta pra tirar onda de herói 

Sou vacinado, eu sou cowboy 

Cowboy fora da lei 

Durango Kid só existe no gibi 

E quem quiser que fique aqui 

Entrar pra história é com vocês 

 

O título da canção remete a um cowboy, figura que lembra os vaqueiros americanos que 

habitavam o velho oeste e eram conhecidos justamente por descumprirem as leis e 

serem perseguidos pelos xerifes das cidades. No caso da música, o cowboy seria o 

próprio Raul, considerado crítico severo do regime político vigente e perseguido pela 

Polícia Federal. 

A palavra lei apresentada no título deixa espaço para um conceito vago e divergente na 

sociedade para a qual foi composta. Visto que na época do Regime Militar, o real 

significado da palavra foi distorcido e voltado para os interesses dos militares, como no 

Ato Institucional Nº 5, conhecido como AI5
10

, que permitia ao Presidente da República 

adotar medidas próprias ao Estado de Sítio. A palavra pode, portanto, ser considerada 

como um ícone, pois se apresenta como uma qualidade que remete a algo que pode ser 

variável, como explica SANTAELLA (1983, p. 14): 

                                                 
10

 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL921542-5601,00.html Acesso em: 

novembro de 2012 

http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL921542-5601,00.html
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E isto porque esse conjunto de qualidades inseparáveis, que lá se 

apresenta in totum, não representa, de fato, nenhuma outra coisa. O 

objeto do ícone, portanto, é sempre uma simples possibilidade, isto é, 

possibilidade do efeito de impressão que ele está apto a produzir ao 

excitar nosso sentido. Daí que, quanto mais alguma coisa a nós se 

apresenta na proeminência de seu caráter qualitativo, mais ela tenderá 

a esgarçar e roçar nossos sentidos. 

 

Partindo para os primeiros versos da música: Mamãe não quero ser prefeito / Pode ser 

que eu seja eleito / E alguém pode querer me assassinar. Na secundidade, trocando a 

palavra prefeito pela palavra presidente fica clara a relação com a morte de Tancredo 

Neves que, segundo pessoas próximas do ex-Presidente, teria sido envenenado por 

membros da Ditadura para que não pudesse assumir a Presidência. Raul provavelmente 

optou pela palavra ―prefeito‖ porque no velho oeste essa era a autoridade máxima da 

cidade. A conclusão que Raul chega nesses versos remete a terceiridade, algo tangível e 

decidido, ação e reação em relação à proposta conceituada, o fato de não querer ser 

Presidente porque poderia ser assassinado. 

Nos versos seguintes: Eu não preciso ler jornais / Mentir sozinho eu sou capaz / Não 

quero ir de encontro ao azar. Durante as Diretas Já a mídia tentou encobrir as 

manifestações, mostrando pouca ou nenhuma referência a elas nos jornais e outros 

meios de comunicação. Também, na época da Ditadura Militar, colunistas de jornais 

tinham suas matérias censuradas e no lugar destinado a elas nos periódicos eram 

colocadas receitas de bolo. Nesse ponto merece destaque a palavra mentir, que não se 

refere a qual mentira em específico o autor seria capaz de contar, mas remete a um certo 

tipo de mentira (aquela contida nos jornais), podendo ser associada ao índice. Como 

ressalta SANTAELLA (1983, p. 14):  

 

Uma coisa singular funciona como signo porque indica o universo do 

qual faz parte. Daí que todo existente seja um índice, pois, como 

existente, apresenta uma conexão de fato com o todo do conjunto de 

que é parte. Tudo que existe, portanto, é índice ou pode funcionar 

como índice. Basta, para tal, que seja constatada a relação com o 

objeto de que o índice é parte e com o qual está existencialmente 

conectado. 

 

 No terceiro verso: Papai não quero provar nada / Eu já servi a Pátria Amada / E todo 

mundo cobra a minha luz. Durante as ―Diretas Já‖, Tancredo era considerado a 

esperança do povo, todos esperavam que ele servisse à pátria de forma a atender os 
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direitos de todos. Raul reunia milhares de fãs por todo o Brasil, que consideravam o 

artista, também, como esperança e queriam que ele continuasse escrevendo letras de 

protesto que incentivassem a população. Nesse verso, ainda encontra-se um hipoícone 

de terceiro nível na última frase, com a metáfora ―todo mundo cobra a minha luz‖ visto 

que a palavra luz não se refere necessariamente a luz e sim a sabedoria. Santaella (1983, 

p. 14, grifo da autora) define o conceito de hipoícone como: ―Hipoícone de terceiro 

nível são as metáforas verbais. Estas nascem da justaposição entre duas ou mais 

palavras, justaposição que põe em intersecção o significado convencional dessas 

palavras.‖. 

No quarto verso: Oh! Coitado, foi tão cedo / Deus me livre! Eu tenho medo / Morrer 

dependurado numa cruz. Nesse verso, Raul compara Tancredo a Jesus Cristo, 

considerando-o como uma espécie de ―salvador da humanidade‖, que se sacrificou para 

que a população brasileira fosse liberta e ao mesmo tempo demonstra sua própria 

fraqueza, dizendo que teria medo de morrer em uma cruz. A palavra cruz foi usada 

como forma de remeter a esse conceito, sendo um símbolo do cristianismo reconhecido 

por convenção social. Santaella (1983, p. 14) ressalta que: 

 

Sendo uma lei, em relação ao seu objeto o signo é um símbolo. Isto 

porque (...) extrai seu poder de representação porque é portador de 

uma lei que, por convenção ou pacto coletivo, determina que aquele 

signo represente seu objeto. Note-se que, por isso mesmo, o símbolo 

não é uma coisa singular, mas um tipo geral. E aquilo que ele 

representa também não é um individual, mas um geral. 

 

No refrão: Eu não sou besta pra tirar onda de herói / Sou vacinado, sou cowboy / 

Cowboy fora da lei / Durango Kid só existe no gibi / E quem quiser que fique aqui / 

Entrar pra história é com vocês. No final da música Raul reconhece que não pretende 

virar herói, mesmo sendo uma pessoa à margem das regras determinadas pelo Regime 

Militar, e ainda declara que heróis só existem em histórias em quadrinhos, deixando 

essa função para quem quiser. Tendo em vista que Raul escreveu essa música quando já 

estava em estado de depressão e desacreditado de seus ideais, esse verso pode ser 

analisado como uma desistência. O cantor cansou de tentar ser herói e delegou essa 

função de tornar-se um personagem histórico a quem bem entendesse. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se considerar a música ―Cowboy Fora da Lei‖ não somente como uma crítica à 

sociedade vigente como também uma declaração do autor de que cansou de tentar 
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modificar a situação política através de sua música. Apontando nitidamente a questão 

do perigo que alguém que contrariasse o regime estava sujeito, visto que os candidatos a 

presidente corriam o risco de serem assassinados. 

Os sentidos da canção podem remeter a simplesmente um cowboy covarde do velho 

oeste, até um artista cansado de lutar por ideais que nunca se concretizavam, passando 

por tantas outras interpretações que podem ser atribuídas de acordo com as imagens, 

experiências e sensações formadas na mente de quem a ouve. Dessa forma, cada signo 

da música pode ser transformado em outro signo, e esse em outro ainda, num processo 

de semiose infinita. Pode-se ponderar que o medo que permeia a música é o principal 

reflexo do sistema no qual foi composta e assim transmitida para quem a ouve, medo 

esse que se mistura com chacota se associado ao som alegre e animado da canção, no 

entanto, prestando-se atenção ao som pode-se perceber um tom de tristeza ao fundo 

remetendo novamente ao que a letra quer dizer.  

Raul Seixas morreu em 1989, mesmo ano em que a ditadura teve seu fim oficial e 

derradeiro. No entanto, assim como as músicas de Raul permanecem atuais, mesmo 

tendo sido escritas há mais de vinte anos, o sistema político ainda reflete arbitrariedades 

cometidas nos anos de Ditadura Militar, em especial os casos de corrupção que são 

apontados todos os dias pelos meios de comunicação e o silenciamento de testemunhas 

desses crimes contra a sociedade. 
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