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"Literalmente uma lenda em sua época, servindo como um emblema de sua geração", o filme 

Easy Rider, lançado em 1969, conta a história de viajantes estadunidenses que percorrem as 

estradas de seu país sobre motocicletas, experienciando diversos aspectos da sociedade 

estadunidense da época, como o estilo de vida dos hippies, o abuso de drogas e sexo, terras sem 

lei, uma verdadeira jornada pela "contracultura". A abertura desta jornada, a cena título do filme, 

tem como trilha sonora a música Born to be Wild, lançada pela banda Steppenwolf no disco 

Steppenwolf em 1968. A partir de Freitas, sabemos que jornadas por lugares inóspitos ocupam 

lugar de valor no arcabouço cultural ocidental, possibilitanto o mapeamento de uma metáfora do 

caminhante revisitada por filósofos, compositores, professores, tratadistas e outros músicos pelo 

menos desde o século XVIII. Será então a revisão em torno de tal metáfora contributiva para 

apreciação crítica da canção Born to be Wild? Há aspectos de contracultura na canção Born to be 

Wild? Será possível discutir interações entre metáfora do caminhante, contracultura e a indústria 

da cultura através da canção Born to be Wild? 

Para discutir tais questões, propõe-se uma revisão da contracultura a partir de Roszak. O autor 

coloca a contracultura como um movimento de aversão à tecnocracia, um sistema que tem suas 

raízes na cultura ocidental, permeada pela "Razão" pelo menos desde o Iluminismo. O autor 

observa que, aos olhos da contracultura, a "Razão" mostrou-se uma crença em pressupostos 

dúbios sobre o homem e a natureza (ciência, progresso, técnica, método...), motivando um 

questionamento da juventude dos anos 60 em relação à tecnocracia e à cultura ocidental. A partir 

de Wicke, nota-se que a cultura do rock relaciona-se com os questionamentos da contracultura à 

tecnocracia, à tradição ocidental e a diversos aspectos da sociedade da segunda metade do século 

XX, criada à sombra da segunda Guerra Mundial. 

Wicke também nos conta que o rock nasceu num contexto em que a indústria crescia 

exponencialmente, possibilitanto avanços e experimentações tecnológicas em diversas áreas, 

inclusive na música. Tais experimentações proporcionaram sonoridades não compreendidas pela 

estética daquele tempo, bem como discursos de valor e relações sociais disruptivas que deram 

ouvidos à voz de músicos provenientes de classes antes marginalizadas. Nota-se uma dialética 

entre tais comentários de Wicke e a leitura de Adorno sobre a Indústria da Cultura, tão próxima 

do contexto original do rock, uma vez que o mesmo sistema que domina os meios de 

comunicação e adestra seus consumidores à sua própria vontade, como nos diz Adorno, foi 

também berço de uma cultura transgressora em relação à tecnocracia, à industrialização massiva 

e suas consequências sociais. 
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Aproximando-nos do repertório do rock, os comentários analíticos em torno da canção Born to 

be Wild, bem como de outros casos compreendidos por este trabalho, evidenciam um discurso 

transgressor construído pela combinação entre versos e acordes. Observa-se que os versos 

declaram o valor de longas viagens permeadas por valores românticos como empfindsamkeit e 

sturm und drang, remetendo à valorização do indivíduo, de sua subjetividade, de sua natureza 

instintiva, primitiva, em detrimento de uma Razão, do estado de consciência priorizado pela 

tradição ocidental. Tais versos são harmonizados por progressões que rompem as com as regras 

tonais, movimentam-se retrogressivamente no tradicional ciclo de quintas, vão na direção 

contrária em relação aos tradicionais tratados de harmonia que relacionam-se com um gosto 

musical construído pelo menos desde o século XVIII. 

Nota-se então que a revisão do trabalho de filósofos, compositores, professores, tratadistas e 

outros músicos notáveis da cultura ocidental pode ser contributiva para a leitura crítica do 

repertório do rock. No caso da canção Born to be Wild, é observável sua relação com os valores 

construídos em torno da metáfora do caminhante, bem como a ressignificação desses valores, 

uma vez inseridos no contexto da Indústria da Cultura, berço do rock, gênero que deu verdadeiros 

gritos de contracultura. 


