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A sadder and a wiser man, 

He rose the morrow morn. 

 

(COLERIDGE, 2006, p. 107)
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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

No presente trabalho, pretendemos demonstrar a relação da literatura com a música por meio 

da intertextualidade. Estudamos a intertextualidade e suas subdivisões de acordo com a crítica 

de Koch (2008). Ela pode ser classificada de acordo com alguns elementos que se destacam 

em cada caso: intertextualidade temática, intertextualidade estilística, intertextualidade 

explícita, intertextualidade implícita, intertextualidade intergenérica e intertextualidade 

tipológica. A literatura não está presente somente como inspiração temática das músicas, pois 

muitas canções são constituídas por elementos literários, na maioria das vezes poéticos, como 

sons, rimas e estrutura. Para a análise intertextual, utilizamos o poema “The Rime of the 

Ancient Mariner”, de Samuel Taylor Coleridge, um dos pioneiros do romantismo na 

Inglaterra e a música “Rime of the Ancient Mariner”, da banda britânica Iron Maiden, uma 

das maiores bandas de heavy metal do mundo. Muitas bandas do gênero heavy metal utilizam 

temáticas literárias em suas composições e com isso, existe uma possibilidade muito grande 

da literatura chegar aos mais diversos tipos de pessoas, sendo a responsável por sua 

disseminação, pois, para muitos, ela poderá ser o primeiro contato com o mundo literário. 

 

Palavras–chave:  Intertextualidade. Heavy Metal. Música. Literatura inglesa.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

In this paper, we intend to demonstrate the relation of literature with music through 

intertextuality. We study intertextuality and its subdivisions according to the criticism of 

Koch  (2008). It can be classified according to some elements that stand out in each case: 

thematic intertextuality, stylistic intertextuality, explicit intertextuality, implicit 

intertextuality, intergeneric intertextuality and typological intertextuality. Literature is not 

only present as a thematic inspiration from music, because many songs are made up of literary 

elements, mostly poetic ones, like sounds, rhymes and structure. For intertextual analysis, we 

use the poem "The Rime of the Ancient Mariner" by Samuel Taylor Coleridge, one of the 

pioneers of the romanticism in England, and the song "Rime of the Ancient Mariner", by the 

British band Iron Maiden, one of the biggest bands of heavy metal in the world. Many bands 

in the heavy metal genre use literary themes in their compositions and with this, there is a 

very great possibility for literature to reach the most different types of people, being 

responsible for its spread because for many people, it may be the first contact with the literary 

world. 

 

Keywords:  Intertextuality. Heavy Metal. Music. English Literature.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho de pesquisa bibliográfica da área de literatura investigará a 

intertextualidade constitutiva de enunciados entre música e literatura. Trata-se de uma análise 

interdisciplinar, em que a música (letra e melodia) surge a partir de obras literárias. 

Analisaremos a intertextualidade presente em canções do gênero heavy metal e da literatura 

internacional, demonstrando que esse gênero musical, apesar de muitas vezes ser 

marginalizado, pode se aproximar do erudito e contribuir para o nosso conhecimento literário. 

Utilizaremos a canção “Rime of The Ancient Mariner” da banda de heavy metal 

britânica Iron Maiden, pois essa é uma das bandas mais importantes do gênero e muitas de 

suas canções abordam literatura, cinema e fatos históricos, levando cultura e conhecimento 

aos seus ouvintes. Essa canção estabelece intertextualidade com o poema “The Rime of The 

Ancient Mariner” de Samuel Taylor Coleridge, que é de grande importância para a literatura, 

pois sua obra é uma das que marcam o início da literatura romântica de língua inglesa. Nesse 

sentido, abordaremos a simbiose dos textos, procurando observar a ligação entre a música e o 

poema. A letra da música é baseada no poema e a sua melodia ambienta o texto, pois, para 

cada parte da música, temos uma harmonização que se integra com a letra, fazendo-as 

dependentes uma da outra.  

Com essa pesquisa, pretendemos destacar que a literatura pode estar presente em 

qualquer tipo de manifestação artística e contribuir para a sua divulgação para todos os grupos 

de pessoas, pois, apesar da proximidade existente entre a música e a literatura, as pessoas têm 

mais interesse e maior acesso à música, pois muitas vezes a literatura é posta em um patamar 

de erudição que a distancia do alcance popular. Assim, por meio da música as pessoas podem 

ser introduzidas ao mundo literário. Como fonte de pesquisa, abordaremos as críticas de 

Koch, Cavalcanti e Bentes (2008) e Golstein (2005) por nos proporcionarem o suporte teórico 

e metodológico para nossa proposta.  

Ademais, o trabalho será dividido em três capítulos. No primeiro, abordaremos a 

intertextualidade, quais são os tipos existentes e a relação da música com a literatura. No 
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segundo falaremos sobre o poema selecionado, o autor e sua importância para a literatura 

inglesa, o gênero musical escolhido, a banda compositora/intérprete e sua música. Para 

finaizar nosso estudo, o terceiro capítulo será composto pela análise comparativa entre a 

música e o poema. 

Ao final, esperamos que seja estabelecida a relação da literatura com o heavy metal e 

que com isso seja possível para o ouvinte adentrar no mundo literário por meio da música. 

Desse modo, o ouvinte pode ser preparado para prestigiar a literatura mundial com a 

contribuição do gênero musical. 
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1 INTERTEXTUALIDADE, LITERATURA E MÚSICA 

 

 

Neste capítulo, buscaremos demonstrar o que é a intertextualidade e como ela é 

classificada de acordo com a crítica de Koch, Bentes e Cavalcanti (2008). Também 

demonstraremos a relação entre a música e a literatura, exemplificando os traços literários 

presentes em algumas canções. 

 

1.1 O que é intertextualidade 

 

Muitas vezes, ao lermos algum texto, escutarmos alguma música, assistirmos a um 

filme ou vermos uma pintura, nos lembramos de algo que já conhecemos anteriormente. 

Quando comprovamos que o que estamos vendo, lendo ou ouvindo tem um intertexto com 

algo já produzido anteriormente podemos chamar de intertextualidade, ou seja, a 

intertextualidade é a relação de semelhanças que encontramos entre diferentes obras e épocas: 

 

O texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente neste 

ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o posterior 

como o interior, juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos que esse contato é 

um contato dialógico entre textos... por trás desse contato está um contato de 

personalidades e não de coisas (BAKHTIN, 1986 apud KOCH , 2008, p.9). 

 

Segundo Koch (2008), o conceito de intertextualidade foi introduzido por Julia 

Kristeva na década de 1960 a partir dos estudos sobre dialogismo bakhtiniano. Para o 

estudioso russo, a concepção dialógica da língua e da linguagem é essencial para o estudo da 

linguagem, pois em todo o discurso está também presente, além da voz do enunciador, a voz 

do outro. A partir desses estudos, Kristeva troca a noção de intersubjetividade de Bakhtin pela 

noção de intertextualidade: “todo o texto é absorção e transformação de um outro texto. Em 

lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade, e a linguagem poética 

lê-se pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 2005, p.68). 

Assim, para Kristeva, todo texto é constituído de outro texto, sempre que escrevemos, 

falamos ou escutamos algo, pode existir a presença de algo que já foi exposto anteriormente, 

ou seja, é uma releitura do que foi dito no passado e isso constitui a intertextualidade: “a 

palavra (o texto) é um cruzamento de palavras (de textos) onde se lê, pelo menos, uma outra 

palavra (texto)” (KRISTEVA, 2005, p.68). 
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De acordo com Koch (2008), podemos definir a intertextualidade em geral como um 

conceito stricto sensu, em que o texto é constituído por qualquer intertexto já produzido: “A 

intertextualidade stricto sensu ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto 

(intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou 

da memória discursiva dos interlocutores” (KOCH, 2008, p.17). 

Ou seja, em todo discurso encontramos a intertextualidade, pois o que dizemos ou 

escrevemos vem da memória do que vivemos e, assim, ao encontrar em um texto essa 

lembrança, ocorre o procedimento da intertextualidade. 

 

1.2 Tipos de intertextualidade 

 

Segundo Koch (2008), podemos dividir a intertextualidade de acordo com suas 

características mais marcantes, como o tema, a presença ou não do intertexto, a semelhança 

ou diferença dos gêneros, o tipo de texto, etc. Exploraremos alguns desses tipos de 

intertextualidade que serão necessários para confecção da nossa análise. 

 

1.2.1  Intertextualidade temática 

 

De acordo com Koch (2008), a intertextualidade temática ocorre quando textos (obras 

literárias, textos jornalísticos, poemas, etc) ou qualquer expressão artística como música, 

filmes, teatro, programas de televisão etc. tratam do mesmo assunto, pertencem ao mesmo 

autor ou ao mesmo período literário ou temporal. 

Por exemplo, o livro Drácula (1897), de Bram Stoker e a música “At Dawn They 

Sleep” (1985)
1
, da banda norte-americana Slayer estabelecem a intertextualidade temática 

porque as duas obras tratam do mesmo assunto: vampiros.  

 O romance de Bram Stoker conta a história de quando Jonathan Harker se hospeda no 

castelo de Conde Drácula na Transilvânia e percebe que não é apenas um hóspede e sim 

prisioneiro do seu estranho anfitrião. Já a música descreve as características e os hábitos dos 

vampiros como podemos notar no trecho a seguir: 

 

Blood sucking creatures of the night 

Nocturnal spectre hiding from the light 

Cries screaming out every fright 

                                                           
1
 Disponível em: http://letras.mus.br/slayer/102550/. Acesso em: 29 set. 2015. 
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Eagerly awaiting plight 

Apparitions from the pits of Hell 

Death plagues the streets in which they dwell 

Demented lust, the secrets they must keep 

Addicted to your blood 

At dawn they sleep
2
 

 

Como vemos ambos os textos dividem a mesma temática e, por isso, estabelecem a 

relação intertextual, pois nesse tipo de intertextualidade o aspecto que procuramos relacionar 

entre as obras é o tema. 

 

1.2.2  Intertextualidade estilística 

 

De acordo com Koch (2008), a intertextualidade estilística ocorre quando a forma do 

texto é repetida ou parodiada, como em jargões, dialetos, estilo de um determinado gênero, 

autores, etc. 

 Como por exemplo, encontramos na música “Wasting Love” (1992)
3
, da banda inglesa 

Iron Maiden, a mesma estrutura do poema “To Some Ladies” (1817)
4
, de John Keats, 

composto por sete estrofes e quartetos, tal qual na música citada: 

 

What though while the wonders of nature exploring,  

I cannot your light, mazy footsteps attend;  

Nor listen to accents, that almost adoring,  

Bless Cynthia’s face, the enthusiast’s friend:  

 

Yet over the steep, whence the mountain stream rushes,  

With you, kindest friends, in idea I rove;  

Mark the clear tumbling crystal, its passionate gushes,  

Its spray that the wild flower kindly bedews.  

 

Why linger you so, the wild labyrinth strolling?  

Why breathless, unable your bliss to declare?  

Ah! you list to the nightingale’s tender condoling,  

Responsive to sylphs, in the moon beamy air.  

 

’Tis morn, and the flowers with dew are yet drooping,  

I see you are treading the verge of the sea:  

                                                           
2
 Criaturas noturnas sugadoras de sangue / Espectros noturnos encondendo-se da luz / Choros gritando a cada 

susto / Esperando ansiosamente a situação / Aparições dos poços do Inferno / A morte assola as ruas em que eles 

moram / Luxúria demente, os segredos que eles devem manter / Viciado em seu sangue / Ao amanhecer, eles 

dormem. Disponível em: https://letras.mus.br/slayer/102550/traducao.html. Acesso em: 07 dez 2015. 
3
 Disponível em: http://letras.mus.br/iron-maiden/19342/. Acesso em: 29 set. 2015. 

4
 Disponível em: http://www.john-keats.com/gedichte/to_some_ladies.htm. Acesso em 29 set. 2015. 
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And now! ah, I see it - you just now are stooping  

To pick up the keep-sake intended for me.  

If a cherub, on pinions of silver descending,  

Had brought me a gem from the fret-work of heaven;  

And smiles, with his star-cheering voice sweetly blending,  

The blessings of Tighe had melodiously given;  

 

Ithad not created a warmer emotion  

han the present, fair nymphs, I was blest with from you  

Than the shell, from the bright golden sands of the ocean  

Which the emerald waves at your feet gladly threw.  

 

For, indeed, ’tis a sweet and peculiar pleasure,  

(And blissful is he who such happiness finds,)  

To possess but a span of the hour of leisure,  

In elegant, pure, and aerial minds. 

 

Wasting Love (Iron Maiden) 

   

Maybe one day I'll be an honest man 

Up 'till now I'm doing the best I can 

Long roads, long days, of sunrise, to sunset 

Sunrise to sunset 

 

Dream on brothers, while you can 

Dream on sisters, I hope you find the one 

All of our lives, covered up quickly 

By the tides of time 

 

Spend your days full of emptiness 

Spend your years full of loneliness 

Wasting love, in a desperate caress 

Rolling shadows of nights 

 

Dream on brothers, while you can 

Dream on sisters, I hope you find the one 

All of our lives, covered up quickly 

By the tides of time 

 

Sands are flowing and the lines 

Are in your hand 

In your eyes I see the hunger, and the 

Desperate cry that tears the night 

 

Spend your days full of emptiness 

Spend your years full of loneliness 

Wasting love, in a desperate caress 

Rolling shadows of nights 

 

Spend your days full of emptiness 
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Spend your years full of loneliness 

Wasting love, in a desperate caress 

Rolling shadows of nights 

 

 Podemos observar que a música se assemelha com o poema por meio de sua 

estruturação, da maneira em que seus versos são divididos, sendo assim, ocorre a 

intertextualidade estilística, pois essa é uma das características que podem ser relacionadas a 

esse tipo intertextual. 

 

1.2.3  Intertextualidade explícita 

 

De acordo com Koch (2008), a intertextualidade explícita ocorre quando a fonte do 

intertexto é mencionada no texto, como em referências, resumos, resenhas, traduções, etc. 

Esse tipo de intertextualidade é muito comum em produções acadêmicas. Também podemos 

encontrar esse modo intertextual na música e na literatura. 

O projeto William Shakespeare’s Hamlet (2001) já nos mostra a fonte do conteúdo em 

seu nome, nele várias bandas executam músicas baseadas na obra do poeta, como por 

exemplo, a canção “Visions of Beyond”
5
, interpretada pela banda Hammer Of The Gods, que 

nos demonstra a cena em que Hamlet tem a visão do fantasma de seu pai morto: 

 

Before my very eyes it appeared 

(Certain night) 

So alive as my bated breath 

At the first moment 

I couldst not believe 

Insisted I hast so I waited 

For the same dead hour 

  

While such freezing cold 

Charmed the silence, 

There he was, standing clearly far away 

Only a true king 

Could act that way 

He was the night preceding the day 

  

In his eyes, chagrin oceans 

Drowned his rage 

His face, formerly hot like the sun 

Was mantled by the virgin snow 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.angelfire.com/trek/hmlyrics/hamlet/hammer.htm. Acesso em: 29 set. 2015. 
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Yes, he looked steadily at me 

He waved his hand and 

I thought I had something to say 

But on the distant horizon 

Which seemed so close 

Dawn was breaking once again 

A fearful feeling 

Filled his eyes and he disappeared 

As the cock crowed! 

  

"My lord, if thine eyes believe that 

This ghost is really thy dead father 

Won't thee show thyself to him 

In order to discover 

The reasons of his return... 

  

If he's a demon, 

Or an angel with broken wings, 

Thou shalt at least investigate, my lord 

For nothing returns from the afterlife 

After losing what was trust to us 

Before our birth 

  

So, follow us through this dark night 

And take with thee thy honour 

When a phantom returns, it's because 

Something is coming up 

And there is a rotten smell 

On Denmark's ground..."
6
 

 

 Na letra da música encontramos citação que faz referência à obra: “Mar. Let's follow; 

'tis not fit thus to obey him. Hor. Have after.--To what issue will this come? Mar. Something 

is rotten in the state of Denmark.”
7
 (SHAKESPEARE, 1998, p. 27) e do seu autor William 

Shakespeare no nome do projeto no qual ela faz parte, senso assim, isso nos leva a ter a 

intertextualidade explícita, pois nos é apresentado a fonte de inspiração para as letras das 

músicas que compõem o álbum. 

 

1.2.4  Intertextualidade implícita 

 

                                                           
6
 Então, siga-nos através desta noite escura / E leve com você tua honra / Quando um pantasma retorna, é porque 

/ Algo está acontecendo / E há algo de pobre / No reino na Dinamarca...” Disponível em: 

http://www.angelfire.com/trek/hmlyrics/hamlet/hammer.htm. Acesso em 02 dez 2015. 
7
 Marcelo: Vamos seguí-lo; é um erro obedecer agora. / Horácio: Vou com você. Mas o que é que quer dizer 

isso? / Marcelo: Há algo de podre no Estado da Dinamarca. (SHAKESPEARE, 2014, p. 27). Tradução de Millôr 

Fernandes.  
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Segundo Koch (2008), a intertextualidade implícita ocorre quando o intertexto não é 

mencionado no texto, e o autor espera que o seu leitor/ouvinte reconheça a sua fonte, como no 

caso da paródia. Também nesse tipo de intertextualidade enquadra-se o plágio; porém, nesse 

caso, o autor espera que o intertexto usado não seja reconhecido. 

A música “The Evil That Men Do” (1987)
8
, da banda Iron Maiden foi inspirada em 

uma citação de William Shakespeare, presente na obra “Julius Caesar” (1599). A frase está 

presente em um discurso proferido por Antony no funeral de Caesar: “[...] The evil that men 

do lives after them; The good is oft interred with their bones;”
9
 (SHAKESPEARE, 1955, 

p.76). 

 

The Evil That Men Do (Iron Maiden) 

 

Love is a razor 

And I walked the line on that silver blade 

Slept in the dust with his daughter 

Her eyes red with the slaughter of innocence 

And I will pray for her 

I will call her name out loud 

I would bleed for her 

If I could only see her now 

 

Living on the razor's edge 

Balancing on the ledge 

Living on the razor's edge 

Balancing on the ledge 

 

Balancing on the ledge 

Living on the razor's edge 

Balancing on the ledge 

You know, you know! 

 

The evil that men do lives on and on 

The evil that men do lives on and on! 

The evil that men do lives on and on 

The evil that men do lives on and on!
10

 

 

Circle of fire my baptism of joy 

And an end it seems 

The seventh lamb slain 

The book of life opens before me 

                                                           
8
 Disponível em: http://letras.mus.br/iron-maiden/19307/. Acesso em: 29 set. 2015. 

9
 Aos homens sobrevive o mal que fazem, mas o bem quase sempre com seus ossos fica enterrado. Disponível 

em : http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/cesar.html. Acesso em: 07 dez 2015.  
10

 O mal que os homens fazem vive para sempre! Disponível em: https://letras.mus.br/iron-

maiden/19307/traducao.html. Acesso em: 07 dez 2015. 



18 
 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set.2016. ISSN 2177-3408 

 

 

And I will pray for you 

Some day I may return 

Don't you cry for me 

Beyond is where I learn 

 

Living on the razor's edge 

Balancing on the ledge 

Living on the razor's edge 

You know, you know! 

 

The evil that men do lives on and on 

The evil that men do lives on and on! 

The evil that men do lives on and on 

The evil that men do lives on and on! 

 

Yeah, yeah! 

 

Living on the razor's edge 

Balancing on the ledge 

Living on the razor's edge 

You know, you know! 

 

The evil that men do lives on and on 

The evil that men do lives on and on! 

The evil that men do lives on and on 

The evil that men do lives on and on! 

 

The evil 

The evil 

The evil that men do! 

 

The evil 

The evil 

The evil that men do! 

 

Yeah, yeah! 

 

 

Notamos que o refrão da música, acima grifado, faz referência à citação presente no 

discurso de Antony, dessa maneira percebemos a referência utilizada para a elaboração da 

canção. 

 

1.2.5 Intertextualidade intergenérica 

 



19 
 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set.2016. ISSN 2177-3408 

 

Segundo Koch (2008), a intertextualidade intergenérica acontece quando um texto de 

determinado gênero é capaz de exercer a função de um texto de outro gênero, ou seja, textos 

de diferentes gêneros que se adaptam. 

Como exemplo podemos usar a música “God Save The Queen” (1977)
11

, da banda inglesa 

de punk rock Sex Pistols que faz referência ao hino britânico de mesmo nome é usado como 

um protesto contra a monarquia do país. A seguir temos o hino onde a rainha é celebrada e em 

seguida a versão da música gravada pela banda britânica: 

 

God Save the Queen
12

 (Autor desconhecido) 

 

God save our gracious Queen, 

Long live our noble Queen, 

God save the Queen: 

Send her victorious, 

Happy and glorious, 

Long to reign over us: 

God save the Queen. 

 

O Lord our God arise, 

Scatter her enemies, 

And make them fall: 

Confound their politics, 

Frustrate their knavish tricks, 

On Thee our hopes we fix: 

God save us all. 

 

Thy choicest gifts in store 

On her be pleased to pour; 

Long may she reign: 

May she defend our laws, 

And ever give us cause 

To sing with heart and voice 

God save the Queen.
13

 

 

 

God Save The Queen (Sex Pistols) 

 

God save the queen 

                                                           
11

 Disponível em: http://letras.mus.br/sex-pistols/35850/. Acesso em: 29 set. 2015. 
12

 Disponível em: http://letras.mus.br/hinos-de-paises/136705/.  Acesso em: 06 out. 2015. 
13

 Deus salve nossa bondosa Rainha, / Longa vida à nossa nobre Rainha, / Deus salve a Rainha; / Que a faça 

vitoriosa, / Feliz e gloriosa, / Que tenha um longo reinado sobre nós 

Deus salve a Rainha. // Ó Senhor, nosso Deus, venha / Dispersar seus inimigos / E fazê-los cair. / Confunda sua 

política, / frustre seus truques fraudulentos / Em ti depositamos nossa esperança / Deus salve a todos nós. // Os 

melhores presentes; / Que seja agradável lhe dar / Que seu reinado seja longo; / Que ela defenda nossas leis, / E 

sempre nos dê motivo / De cantar com o coração e a voz /"Deus salve a Rainha." Disponível em: 

https://letras.mus.br/hinos-de-paises/136705/traducao.html Acesso em: 07 dez 2015. 
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Her fascist regime 

It made you a moron 

A potential H bomb 

 

God save the queen 

She ain't no human being 

There is no future 

In England's dreaming 

 

Don't be told what you want 

Don't be told what you need 

There's no future 

No future, no future for you 

 

God save the queen 

We mean it ma'am 

We love our queen 

God saves 

 

God save the queen 

'cos tourists are money 

And our figurehead 

Is not what she seems 

Oh God save history 

God save your mad parade 

Oh lord God have mercy 

All crimes are paid 

 

When there's no future 

How can there be sin 

We're the flowers 

In the dustbin 

We're the poison 

In your human machine 

We're the future 

Your future 

 

God save the queen 

We mean it ma'am 

We love our queen 

God saves 

 

God save the queen 

We mean it ma'am 

There is no future 

In England's dreaming 

 

No future, no future 

No future for you 

No future, no future 
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No future for me 

No future, no future 

No future for you 

 

No future, no future 

No future for You!
14

 

 

 Dessa maneira, observamos que a canção é uma forma de protesto contra a realeza 

britânica e por a música exercer a função de um texto de manifesto ela se enquadra na 

intertextualidade intergenérica, assim como podemos enquadrá-la na intertextualidade 

estilística por parodiar o hino. Sendo assim, observamos que vários tipos de intertextualidade 

podem estar presentes em um único texto. 

 

1.2.6  Intertextualidade tipológica 

 

Segundo Koch (2008), a intertextualidade tipológica ocorre quando textos de 

diferentes tipos se assemelham em suas características como estruturação, seleção lexical, uso 

de tempos verbais; ou seja, características que os fazem pertencentes a determinada classe, 

que podem ser sequências narrativas, descritivas, expositivas, injuntivas ou argumentativas.  

 Por exemplo, a canção “Black” (1991)
15

, da banda norte-americana Pearl Jam nos 

apresenta uma sequência narrativa: 

 

Hey, oh 

 

Sheets of empty canvas, untouched sheets of clay 

Were laid spread out before me as her body once did 

All five horizons revolved around her soul 

As the earth to the sun 

Now the air I tasted and breathed has taken a turn 

 

Oh, and all I taught that was everything 

                                                           
14

 Deus salve a rainha / Seu regime fascista / Fez de você um retardado / Bomba-h em potencial // Deus salve a 

rainha / Ela não é um ser humano / Não há futuro / Nos sonhos da Inglaterra // Não diga o que você quer / Não 

diga o que você precisa / Não há futuro / Sem futuro, sem futuro para você // Deus salve a rainha / Nós / / 

queremos isso, madame / Nós amamos nossa rainha / Deus a salve // Deus salve a rainha / Porque turistas são 

dinheiro / E nossa representante / Não é o que parece // Oh Deus salve a história / Deus salve sua louca parada / 

Oh senhor Deus tenha piedade / De todos os crimes pagos // Quando não há futuro /Como pode haver pecado / 

Nós somos as flores / Na lixeira / Nós somos o veneno / Em sua máquina humana / Nós somos o futuro /Seu 

futuro // Deus salve a rainha / Nós queremos isso,madame / Nós amamos nossa rainha / Deus salve // Deus salve 

a rainha / Nós queremos isso,madame / Não há futuro / Nos sonhos da Inglaterra // Sem futuro, sem futuro / Sem 

futuro para você / Sem futuro, sem futuro / Sem futuro para mim / Sem futuro, sem futuro / Sem futuro para você 

// Sem futuro,sem futuro / Sem futuro para você 
15

 Disponível em: http://letras.mus.br/pearl-jam/30319/. Acesso em 29 set. 2015. 
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Oh, I know she gave me all that she wore 

And now my bitter hands chafe beneath the clouds 

Of what was everything? 

Oh, the pictures have all been washed in black, tattooed everything 

 

I take a walk outside 

I'm surrounded by some kids at play 

I can feel their laughter, so, why do I sear? 

 

Oh, and twisted thoughts that spin round my head 

I'm spinning, oh, I'm spinning 

How quick the sun can, drop away 

And now my bitter hands cradle broken glass 

Of what was everything? 

 

All the pictures have all been washed in black, tattooed everything 

All the love gone bad turned my world to black 

Tattooed all I see, all that I am, all that I'll be, yeah 

 

Uh huh, uh huh, oh 

 

I know someday you'll have a beautiful life, I know you'll be a star 

In somebody else's sky, but why? Why? why? 

Can't it be, can't it be mine 

We, we, we, we, we belong together! Together!
16

 

 

A canção apresenta o eu-lírico lamentando a ausência de sua amada, demonstrando 

toda a dor que está sentindo com a sua partida, em forma de um monólogo. Assim, podemos 

perceber que existe a intertextualidade tipológica, por causa da semelhança da letra da música 

com esse gênero textual. 

 

1.3 Relação de música com literatura 

 

                                                           
16

 Hey, oh // Pilhas de telas vazias, peças intocadas de argila / Foram dispostas diante de mim, como o corpo dela 

um dia esteve / Todos os cinco horizontes girando ao redor de sua alma / Como a terra ao redor do sol / Agora o 

ar que provei e respirei se tornou diferente // Oh, e o que eu pensei que era tudo / Oh, eu sei que ela me deu tudo 

que possuía / E agora minhas mãos amargas se esfolam abaixo das nuvens / Do que era tudo? / Oh, as imagens 

foram banhadas em preto, tatuando tudo // Eu saio para passear / Sou cercado por algumas crianças brincando / 

Eu posso sentir suas risadas, então, porque eu desanimo? // Oh, e pensamentos confusos giram ao redor da minha 

cabeça / Estou girando, oh, estou girando / Quão rápido o sol pode se pôr / E agora minhas mãos amargas, 

embalam cacos de vidro / Do que era tudo? // Todas as imagens foram banhadas em preto, tatuando tudo / Todo 

o amor tornou-se mal, transformou meu mundo em escuridão / Tatuando tudo que vejo, tudo o que sou, tudo o 

que serei, sim // Uh huh, uh huh, oh // Eu sei que algum dia você terá uma vida bonita, eu sei que você será uma 

estrela / No céu de um outro alguém, mas por quê? Por quê? Por quê? / Não pode ser, não pode ser no meu? / 

Nós, nós, nós, nós, nós deveríamos ficar juntos! Juntos! Disponível em : https://letras.mus.br/pearl-

jam/30319/traducao.html. Acesso em: 07 dez 2015. 
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Muitas letras de músicas, mesmo sem fazer alusão a alguma obra literária, podem 

parecer um poema ou até mesmo uma narrativa, na qual encontraremos características 

literárias: “a música deixou de ser apenas som, ritmo, e incorporou as palavras e os recursos 

conotativos da linguagem (pelo menos a maioria delas), e a literatura, na poesia 

principalmente, explora o ritmo e a sonoridade das palavras” (LOSSO, 2005, p. 5). 

Sendo assim, percebemos a aproximação da música ao texto literário pela presença das 

figuras de linguagem e o intuito de despertar sentidos, emoções, por meio das palavras, aos 

seus receptores: 

 

O texto literário é o resultado de um processo de escolha e arranjo das palavras, de 

tal forma que elas provoquem alguma sensação em quem as lê. Essa sensação é a 

emoção despertada pelo prazer estético. No texto literário, as palavras não têm 

sentido frio, impessoal, pelo contrário, são carregadas de significado, têm o seu 

sentido alterado de propósito e são passíveis de mais de uma interpretação (LOSSO, 

2005, p.4). 

 

Segundo Goldstein (2005), ao recitarmos uma poesia, percebemos sua sonoridade 

devido à articulação das palavras; sendo assim, a sonoridade na poesia nos faz perceber seu 

lado musical, estabelecendo uma relação intrínseca com a letra de música, por exemplo. 

O ritmo do poema ocorre devido aos mais diversos fatores, como, por exemplo, rima, 

assonância, aliteração etc. Desse modo, cada poeta, com seu próprio estilo, cria o ritmo de 

seus poemas de acordo com os fatores escolhidos. Ao conhecermos os aspectos que compõem 

um poema, poderemos vê-lo dependente do ritmo e vice-versa: “O leitor comum perceberá o 

ritmo poético isolado do significado, enquanto o leitor atento, treinado a ouvir, poderá captar 

no poema o ritmo e o significado como uma unidade indissolúvel” (GOLDSTEIN, 2005, 

p.12). 

Podemos analisar o poema segundo alguns traços literários que contribuem para a 

sonoridade do poema, por exemplo, o refrão, constituído por versos que se repetem ao longo 

do poema, rima, sons semelhantes que se repetem ao longo do poema, aliteração, repetição de 

consoantes, entre outros.  

É muito comum encontrarmos esses traços literários em músicas de diversos gêneros. 

Assim, por meio da música, o ouvinte entrará em contato com características literárias 

presentes em poesia. Vejamos, como exemplo a canção “Águas de Março” (1972)
17

 composta 

por Tom Jobim: 

 

                                                           
17

 Disponível em: http://letras.mus.br/tom-jobim/49022/. Acesso em 29 set. 2015. 
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É pau, é pedra, é o fim do caminho  

É um resto de toco, é um pouco sozinho  

É um caco de vidro, é a vida, é o sol  

É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol  

É peroba do campo, é o nó da madeira  

Caingá, candeia, é o Matita Pereira 

 

Algumas características típicas da poesia encontradas nessa estrofe são: rimas 

externas, ou seja, sons semelhantes no final de diferentes versos (caminho/sozinho, sol/anzol, 

madeira/Pereira); rima rica, na qual encontramos palavras de diferente classificação 

gramatical (caminho/sozinho); rima pobre, onde existem palavras da mesma classe gramatical 

(sol/anzol, madeira/Pereira); anáfora que é a repetição de palavras sempre na mesma posição 

(É pau/ É um resto de toco / É um caco de vidro / É a noite / É peroba do campo). Essas 

características nos proporcionam a sonoridade da letra de música e a aproximam do poema. 

Da mesma maneira, encontramos esses traços no heavy metal, como no trecho abaixo, 

da canção “Countdown to extinction” (1992)
18

, da banda norte-americana Megadeth, com 

rimas emparelhadas, na qual as rimas existem em versos seguidos, rimas ricas (fright/fight, 

price/twice) e rimas internas, que encontramos quando há rima entre a palavra final de um 

verso e outra do interior do verso seguinte (caged/chance/stage): 

 

Endangered species caged in fright 

Shot in cold blood, no chance to fight 

The stage is set, now pay the price 

An ego boost, don't think twice
19

 

 

Muitas músicas também utilizam a temática de obras literárias em sua composição:  

 

Os contextos literários nas músicas possuem seus primeiros registros assegurados 

entre o final da década de 1960 entre o início da década de 1970. Notava-se nas 

pessoas que viviam nessa época a influência do movimento hippie onde se 

priorizava a liberdade de expressão e a diversidade de novas idéias, assim, percebia-

se uma necessidade artística nos indivíduos da época, estes, buscavam referências 

culturais em suas vidas [...] (OLIVEIRA, 2010, p. 665). 

 

Desse modo, além de ter acesso a características literárias por meio da música, o leitor 

também terá contato com obras literárias, o que levará o ouvinte mais curioso e interessado 

                                                           
18

 Disponível em: http://letras.mus.br/megadeth/25592/. Acesso em: 29 set. 2015. 
19

 Espécies ameaçadas, enjauladas em medo / Tiros a sangue frio, nenhuma chance de lutar / A cena está pronta, 

agora pague o preço / Um incentivo no ego, não pense duas vezes. Disponível em: 

https://letras.mus.br/megadeth/25592/traducao.html. Acesso em: 07 dez 2015. 
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em saber sobre o que está escutando a ter familiaridade com a poesia, e o texto literário passa 

a fazer parte de seu cotidiano, ainda que indiretamente. 

No trecho a seguir, retirado da música “Wuthering Heights” (1978)
20

 composta por 

Kate Bush, notamos que a letra foi baseada na obra Wuthering Heights (1847), de Emily 

Brontë (1818-1848): 

 

Bad dreams in the night 

You told me I was going to lose the fight 

Leave behind my wuthering, wuthering 

Wuthering heights 

 

Heathcliff, it's me, Cathy, I've come home 

I'm so cold, let me in your window 

Heathcliff, it's me, Cathy, I've come home 

I'm so cold, let me in your window
21

 

 

A canção retoma a história de amor entre Heathcliff e Catherine, contada no livro em 

que foi baseada. No trecho citado acima, encontramos a intertextualidade presente na seguinte 

parte do texto de Emily Brontë: 

 

‘Let me in - let me in!’ ‘Who are you?’ I asked, struggling, meanwhile, to disengage 

myself. ‘Catherine Linton,’ it replied, shiveringly (why did I think of LINTON? I 

had read EARNSHAW twenty times for Linton) - ‘I’m come home: I’d lost my way 

on the moor!’ As it spoke, I discerned, obscurely, a child’s face looking through the 

window. (BRONTË, p.39)
22

 

 

Assim como a literatura está presente na música pop, ela pode aparecer também no 

heavy metal. Podemos mencionar como um exemplo disso a música abaixo baseada na obra 

Frankenstein (1818), de Mary Shelley (1797-1851): 

 

Frankenstein (2001)
23

, Iced Earth 

 

                                                           
20

 Disponível em: http://letras.mus.br/kate-bush/6321/. Acesso em 29 set. 2015. 
21

 Pesadelos na noite / Você me dizia que eu iria perder essa luta / Deixar para trás meu morro, meu morro / Meu 

morro dos ventos uivantes // Heathcliff, sou eu, Cathy, eu voltei para casa / Sinto tanto frio, deixe-me entrar por 

sua janela / Heathcliff, sou eu, Cathy, eu voltei para casa / Sinto tanto frio, deixe-me entrar por sua janela. 

Disponívem em: https://letras.mus.br/kate-bush/6321/traducao.html . Acesso em : 07 dez 2015. 
22

 Deixe-me entrar, por favor, deixe-me entrar!» « _Quem és tu?» perguntei, lutando desesperadamente para me 

libertar da mão que me agarrava. « _Catherine Linton» respondeu a voz, trémula (por que razão é que me 

lembrara de *_Linton*? Afinal, tinha deparado mais vezes com o apelido *Earnshaw* do que Linton). « _Voltei, 

perdi-me nos brejos!» \\. Na escuridão, consegui ver um rosto de criança olhando pela janela Disponível em: 

http://lelivros.website/book/download-livro-o-morro-dos-ventos-uivantes-emily-bronte-em-epub-mobi-e-pdf/. 

Acesso em: 07 dez 2015. 
23

 Disponível em: http://letras.mus.br/iced-earth/18730/. Acesso em 29 set 2015. 
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He wants to know what it's like to be God 

Creating life with his own hands 

To reanimate lifeless tissues 

The Devil's work, the doctors plan 

A man of wealth and a genius mind 

A slave to passion and his morbid side 

Robbing graves of the nearly dead 

Erratic tendencies, a troubled mind
24

 

 

 No trecho acima, é citado o trabalho do Dr. Frankenstein, que, por meio de 

experiências científicas, quer criar vida juntando pedaços de cadáveres. Assim, quando ele 

alcança seu objetivo, o que surge é uma criatura monstruosa que não é aceita pela sociedade, e 

essa exclusão o faz buscar vingança, encadeando acontecimentos tenebrosos no decorrer da 

história. Abaixo podemos observar o momento em que o Doutor inicia seu processo de 

criação: 

 

[...]I prepared myself for a multitude of reverses; my operations might be incessantly 

baffled, and at last my work be imperfect, yet when I considered the improvement 

which every day takes place in science and mechanics, I was encouraged to hope my 

present attempts would at least lay the foundations of future success. Nor could I 

consider the magnitude and complexity of my plan as any argument of its 

impracticability. It was with these feelings that I began the creation of a human 

being. (SHELLEY, p.63)
25

 

 

 Desse modo, notamos como a obra literária pode estar presente no heavy metal e levar 

o ouvinte a ter um contato com a literatura. 

No panorama da música brasileira, o cantor Cazuza (1958-1990) adaptou um trecho da 

obra Água Viva (1973), de Clarice Lispector (1920-1977): 

 

Que o Deus venha (1986)
26

, Barão Vermelho 

 

Sou inquieto, áspero 

E desesperançado 

Embora amor dentro de mim eu tenha 

                                                           
24

 Ele quer saber como é ser Deus / Criando vida com suas proprias mãos / Reanimando tecidos vivos / O 

trabalho do Diabo, O plano do Doutor / Um homem de riqueza e de uma mente genial / Um escravo da paixão 

pelo seu lado mórbido / Roubando sepulturas recem falecidos / Tendências erráticas, uma mente perturbada. 

Disponível em: https://letras.mus.br/iced-earth/18730/traducao.html. Acesso em: 07 dez 2015. 
25

 Preparei-me para uma multidão de reveses; minhas operações poderiam malograr uma após outra e por fim 

meu trabalho ficar imperfeito, mas, quando eu considerava o progresso que acontece a cada dia na ciência e na 

mecânica, era levado a esperar que as minhas tentativas presentes pelo menos estabeleceriam as bases para o 

futuro sucesso. Tampouco podia considerar a magnitude e a complexidade do meu plano como um argumento 

contra a sua viabilidade. Foi com esses sentimentos que dei início à criação de um ser humano. (SHELLEY, 

2012, p. 47) 
26

 Disponível em: http://letras.mus.br/barao-vermelho/193075/. Acesso em: 29 set. 2015. 
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Só que eu não sei usar amor 

Às vezes arranha 

Feito farpa 

 

 

Na estrofe acima, foram feitas pequenas mudanças para criar a musicalidade. Na obra 

citada, encontramos a seguinte sequência: “[...] Sou inquieta e áspera e desesperançada. 

Embora amor dentro de mim eu tenha. Só que não sei usar amor. Às vezes me arranha como 

se fossem farpas [...]” (LISPECTOR, p. 38). 

 

Podemos observar a proximidade entre a música e a literatura não somente por sua 

intertextualidade com obras literárias, mas também pela presença de características literárias 

em suas letras. Dessa maneira, podemos concluir que a música, que tem uma presença 

constante na vida das pessoas, é uma ótima porta de entrada para levar os seus ouvintes a 

adentrar o mundo literário. A seguir, abordaremos a escolha da música e do selecionado para 

análise.  
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2 THE RIME OF THE ANCIENT MARINER: POEMA E MÚSICA 

 

 

 O poema “The Rime of the Ancient Mariner”, de Coleridge, é dividido em sete partes, 

nas quais o eu-lírico narra a história do velho marinheiro que, em meio a uma tempestade em 

alto mar, mata um albatroz e, a partir desse momento, começam a acontecer eventos 

tenebrosos, sobrenaturais e surpreendentes no navio. Toda a tripulação é morta e o único 

sobrevivente é o velho marinheiro: “O velho marinheiro mata um albatroz e passa a se 

atormentar com as mais aterrorizantes visões e visitações, todas apresentadas no estilo e na 

metrificação das antigas baladas, mas com uma imaginação bem maior e dotada de imagens 

surpreendentes” (BURGESS, 2004, p. 200). 

Segundo Borges (2002), “The Rime of the Ancient Mariner” é o poema mais famoso 

de Coleridge e nele encontramos duas influências: lenda sobre um capitão inglês e a lenda do 

judeu errante. Na primeira, o capitão inglês é condenado a navegar eternamente, sem nunca 

chegar à costa, e, na outra, o judeu errante é condenado a percorrer a terra até o dia do Juízo 

Final. Portanto, encontramos intertextualidade temática e implícita entre o poema e as lendas, 

pois encontramos o mesmo tema nas obras, uma pessoa que é condenada a vagar eternamente, 

e a fonte não está especificada no texto. Também encontramos intertextualidade temática, 

intertextualidade estilística e intertextualidade implícita entre as duas lendas, por abordarem o 

mesmo tema, serem da mesma classe de textos e não constar a fonte no texto. Sendo assim, 

observamos que podemos encontrar vários tipos de intertextualidade entre obras, pois 

podemos relacioná-las de acordo com vários tipos de características presentes nos texto.  

De acordo com Carvalho (2006), existem muitas histórias sobre a inspiração que levou 

Coleridge a escrever o poema, como uma conversa entre Coleridge e William Wordsworth, 

que havia lido a obra de George Shelvocke, A Voyage Round the World by Way of the Great 

South Sea (1723), na qual um segundo oficial no comando mata um albatroz que 

acompanhava o navio há vários dias, e, após esse acontecimento, o navio perde-se próximo a 

uma ilha. O poema ainda pode ser atribuído a um sonho que George Cruickshank, amigo do 

poeta, teve após ler The Strange and Dangerous Voyage of Captaine Thomas James, (1633) 

de Thomas James, na qual um velho náufrago foi salvo por anjos que pilotavam o navio. E 

também pode ter sido inspirada em Fletcher Christian, que comandara um motim no navio 

Bounty, em 1789, no meio do Oceano Pacífico e desaparecera logo em seguida. Essas são 

sugestões do que pode ter inspirado Coleridge, pois nas obras citadas existem semelhanças 
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com a composição do poeta, porém nenhuma das hipóteses pode ser comprovada, já que o 

próprio autor não especificou se o poema teve inspiração em alguma outra obra. 

Sendo assim, podemos concluir que um texto pode ter várias inspirações, e podemos 

encontrar intertextualidade na maioria das obras já produzidas, pois é possível, muitas vezes, 

lembrar-nos de um intertexto que se relaciona com o que estamos lendo. 

A música “Rime of the Ancient Mariner” nos proporciona uma viagem ao mundo 

fantasioso criado por Coleridge, na qual podemos perceber que a letra e o ritmo seguem a 

mesma trajetória fazendo-nos sentir o clima e as emoções do marinheiro em meio à 

tempestade e à maldição do albatroz, como no momento em que o marinheiro avista uma 

embarcação no horizonte e a Morte e a Vida na Morte aparecem para brincar com a vida dos 

tripulantes
27

 (03m02s-4m58s), notamos que a música entra em um ritmo mais acelerado e 

quando a morte derruba sua tripulação
28

 (05m09s-07m30s), ela cai para um ritmo lento e 

melancólico, como discute Silva (2005, p.220): 

 

Na canção existem trechos do poema que se integram perfeitamente à música. A 

música também cria uma atmosfera que segue a trajetória do marinheiro em sua 

queda, seu castigo no mar, o arrependimento, a volta para a terra e o cumprimento 

de sua maldição. 

 

Dessa maneira, podemos considerar que a música é uma interpretação do poema capaz 

de transmitir a atmosfera do texto em sua melodia sem perder a essência da obra de Coleridge. 

 

 

2.1 Romantismo inglês e Samuel Taylor Coleridge 

 

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) foi poeta, crítico e filósofo, pertenceu ao grupo 

chamado lake poets, ao lado de Robert Southey e William Wordsworth, os quais, segundo 

Borges (2002), consideravam-no um mestre. Juntamente com Wordsworth, foi um dos 

precursores do Romantismo na Inglaterra, cuja publicação conjunta da obra Lyrical Ballads 

(1978) foi considerada o marco inicial do movimento no país.  

                                                           
27

 There calls the mariner / There comes a ship over the line / But how can she sail / With no wind in her sails 

and no tide // See... onward she comes / Onward she nears out of the sun / See, she has no crew / She has no life, 

wait but here's two // Death and she Life in Death, / They throw their dice for the crew / She wins the mariner / 

And he belongs to her now / The crew one by one they drop down dead / Two hundred men / She, she, Life in 

Death / She lets him live, her chosen one 
28

 One after one by the star dogged moon / Too quick for groan or sigh / Each turned his face with a ghastly pang 

/ And cursed me with his eye / Four times fifty living men / (And I heard nor sigh nor groan) / With heavy 

thump, a lifeless lump / They dropped down one by one 
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Segundo Silva (2005), a publicação de Coleridge e Wordsworth causou um grande 

impacto na teoria e na prática da poesia porque, para os poetas, a poesia deveria ser livre e 

não seguir padrões pré-estabelecidos por convenções; a poesia deveria transmitir as emoções, 

o que há no interior do eu-lírico e não priorizar o mundo exterior. Além disso, a natureza 

deveria ter a representação de aspectos divinos ou sentimentos humanos e a vida no campo 

deveria ser exaltada. Coleridge, além de tratar de aspectos cotidianos como Wordsworth, 

explorava o sobrenatural, os mistérios da natureza. 

De acordo com Burgess (2002), Coleridge queria criar um mundo fantástico, que se 

tornasse aceitável pela “voluntária suspensão de descrença para aquele momento, que 

constitui a fé poética”, como afirma o próprio poeta em sua obra Biographia Literaria (2004), 

ao contrário de Wordsworth, que produzia poesias ligadas à beleza natural do mundo, sua 

maior fonte de inspiração: 

 

In this idea originated the plan of the LYRICAL BALLADS; in which it was agreed, 

that my endeavours should be directed to persons and characters supernatural, or at 

least romantic; yet so as to transfer from our inward nature a human interest and a 

semblance of truth sufficient to procure for these shadows of imagination that 

willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith. Mr. 

Wordsworth, on the other hand, was to propose to himself as his object, to give the 

charm of novelty to things of every day, and to excite a feeling analogous to the 

supernatural, by awakening the mind's attention to the lethargy of custom, and 

directing it to the loveliness and the wonders of the world before us; an 

inexhaustible treasure, but for which, in consequence of the film of familiarity and 

selfish solicitude, we have eyes, yet see not, ears that hear not, and hearts that 

neither feel nor understand. (COLERIDGE, 2004, Chapter XIV)
29

 

 

Segundo Burgess (2002) seus poemas levam-nos a um mundo sobrenatural e cheio de 

mistérios, como podemos perceber em seus três poemas mais famosos: além da história do 

velho marinheiro, encontramos essas características em outros dois poemas do autor, ambos 

não concluídos: “Christabel” (1816) que está divido em duas partes. Na primeira parte do 

poema (1797), temos o encontro da jovem Christabel na floresta com a misteriosa Geraldine 

debaixo de um carvalho. A moça conta que havia sido presa por cincos guerreiros, Christabel 

fica comovida com a história da moça, a leva para o castelo, onde as duas passam a noite 

                                                           
29

 Nesta idéia originou o plano das Lyrical Ballads ; em que foi acordado , que meus esforços deveriam ser 

direcionados para pessoas e personagens sobrenaturais , ou pelo menos romântico ; Ainda de modo a transferir 

da nossa natureza interior um interesse humano e uma aparência de verdade suficiente para obter para essas 

sombras da imaginação que a suspensão voluntária da descrença para o momento , o que constitui a fé poética. 

Sr. Wordsworth, por outro lado , foi propor a si mesmo como seu objeto , para dar o encanto da novidade para as 

coisas de todos os dias, e para excitar um sentimento análogo ao sobrenatural, despertando a atenção da mente 

para a letargia de costume e, dirigindo-a para a beleza e as maravilhas do mundo antes de nós ; um tesouro 

inesgotável , mas para que, em consequência do filme de familiaridade e solicitude egoísta , temos olhos , mas 

não vêem, ouvidos que não ouvem, e corações que nem sensação , nem entendem . ( COLERIDGE, 2004, 

capítulo XIV) 
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juntas. Já a segunda parte (1800) refere-se às manifestações do sobrenatural em Geraldine, o 

pai de Christabel, Sir Leoline se sente atraído pela moça e gera o ciúme de sua filha, que 

implora ao pai que expulse Geraldine do castelo. O tema do sobrenatural é frequente nesse 

poema, o castelo, as árvores e a natureza são referentes ao estado espiritual da personagem e 

responsável por gerar um cenário gótico. O outro poema é “Kubla Khan” (1816), no qual 

podemos observar a magia explorada pelo autor. Segundo Carvalho (2006) em 1979 

Coleridge já estava com a saúde debilitada e foi-lhe aplicada uma dose de ópio devido a uma 

indisposição, no qual o autor adormeceu enquanto lia algo como “Aqui, Kubla Khan ordenou 

que fosse construído um palácio, pairando sobre um majestoso jardim. E eis que dez milhas 

de terras férteis foram confinadas entre muralhas”. O poema é proveniente de um sonho que o 

autor teve após essa leitura, o que seria um poema de 300 versos se transformou nos 50 versos 

do poema devido a uma interrupção enquanto o autor escrevia os versos sonhados: 

“Swinburne
30

 escreveu que Kubla Khan era “uma melodia jamais ouvida, um sonho jamais 

sonhado e um mundo de palavras jamais ditas, pois sua natureza era inexprimível em 

palavras” (CARVALHO, 2006, p. 112) 

Encontramos também músicas que fazem referência a esses dois poemas. A música 

“Beauty Of The Beast” (2002)
31

, da banda finlandesa Nightwish é dividida em três partes, 

sendo que a terceira é denominada “Christabel”: 

 

"Oh, sweet Christabel. Share with me your poem. 

For I know now, I'm a puppet on this silent stage 

show. 

I'm but a poet who failed his best play. 

A Dead Boy, who failed to write an ending 

To each of his poems."
32

 

 

No trecho acima podemos notar a referência à incapacidade de Christabel em revelar a 

seu pai as forças maléficas impregnadas em Geraldine e ao fato de Coleridge não ter 

concluído alguns de seus poemas, tendo assim uma intertextualidade temática e uma 

intertextualidade explícita, pois cita o nome do poema a que se referencia e uma característica 

do autor. 

 A seguir um trecho da música “Xanadu” (1977)
33

, da banda canadense Rush: 

                                                           
30

 Algernon Charles Swinburne (1837–1909) foi um poeta, dramaturgo e crítico inglês. 
31

 Disponível em: http://letras.mus.br/nightwish/63115/. Acesso em: 09 nov. 2015. 
32

 "Oh, doce Christabel. Compartilhe comigo seu poema. / Pelo que sei agora, sou uma marionete neste 

silencioso palco / de espetáculos. / Nada mais do que um poeta que fracassou em sua melhor peça. / Um Menino 

Morto que falhou em escrever um fim / Para cada um de seus poemas". Disponível em: 

https://letras.mus.br/nightwish/964758/traducao.html. Acesso em: 07 dez 2015. 
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To seek the sacred river Alph 

To walk the caves of ice 

To break my fast on honey dew 

And drink the milk of paradise
34

 

 

Nessa estrofe podemos observar referência aos próprios versos do poema “Kubla 

Khan”: 

 

“In Xanadu did Kubla Khan 

A stately pleasure-dome decree: 

Where Alph, the sacred river, ran 

Through caverns measureless to man 

Down to a sunless sea. 

 

[…] 

 

It was a miracle of rare device,  

 sunny pleasure-dome with caves of ice! 

 

[…] 

 

For he on honey-dew hath fes, 

And drunk the milk of Paradise.
35

 (COLERIDGE, 2006, p. 115-117) 

 

 Dessa maneira podemos perceber que Coleridge é um autor que serve de inspiração 

para vários grupos musicais e que sua obra pode ser acessível a variados tipos de pessoas. 

 

2.2 Heavy Metal e Iron Maiden 

 

De acordo com Christe (2010), o Heavy Metal surgiu no início da década de 1970, 

com a banda inglesa Black Sabbath (Birmingham, Reino Unido) em uma época na qual o 

movimento hippie e sua ideologia de “paz e amor” dominavam o cenário musical e cultural, e 

com forte influência do blues. Em um contexto de guerras e conflitos sociais, o estilo refletia 

as insatisfações e obscuridades de uma época. 

                                                                                                                                                                                     
33

 Disponível em: http://letras.mus.br/rush/34609/. Acesso em: 09 nov. 2015. 
34

 Procurar o Sagrado Rio Alph / Andar pelas cavernas geladas  / Quebrar meu jejum à doçura do orvalho / E 

beber o leite do paraíso... Disponível e : https://letras.mus.br/rush/34609/traducao.html. Acesso em: 07 dez 2015. 
35

 Em Xanadu, Kubla Khan criou, por mandado, / Um magnífico palácio de prazer e agrado: / Por cavernas que o 

homem não pode sondar, / Lá corria Alfeu, o rio sagrado, / Que desaguava na escuridão de um mar. // Era um 

milagre de extraordinário engenho, / Um palácio ensolarado com cavernas de gelo” // Pois ele alimentara-se do 

doce mel / E bebera o néctar do Paraíso do Céu. (COLERIDGE, 2006, p. 114-116) 
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A banda britânica Iron Maiden, por sua vez, surgiu em 1975 e até hoje é uma das 

maiores bandas de heavy metal do mundo. Conhecida e apreciada mundialmente, a banda 

carrega uma legião de fãs composta por pessoas de todas as idades. No documentário Flight 

666, dirigido e produzido por Scot Mc Fayden e Sam Dunn, sobre os shows de fevereiro e 

março de 2008, o baterista da banda Nicko Mc Brain afirma: 

 

Somos maiores do que nunca. O nosso auge foi em meados dos anos 1980 e é sobre 

isso que tratamos nessa turnê: estamos 24, 25 anos mais velhos. Mas, quando 

estamos no palco, reparo nos mais novos, e eles não envelhecem. Isso é muito 

estranho. São os mesmos jovens de 20 anos atrás. (VILELA, 2012, p.12) 

 

A banda possui dezesseis álbuns de estúdio e é composta por seis integrantes que 

também são fãs de esportes como futebol e esgrima, de cerveja, de literatura e de história. Seu 

repertório é composto de temas como história, literatura, filosofia, cinema e ficção. Na maior 

parte de seus álbuns, podemos encontrar músicas ligadas a livros. 

No primeiro álbum da banda, lançado em 1980, intitulado Iron Maiden, temos, na 

faixa quatro, a música “Phantom of the Opera”, baseada na obra do autor Gaston Leroux, 

lançada em 1910. O álbum Killers, de 1981, nos traz na faixa três a música “Murders in the 

Rue Morgue”, baseada no conto homônimo de 1841 escrito por Edgar Allan Poe. No terceiro 

álbum da banda, The Number of the Beast, lançado em 1982, a música da faixa cinco, 

homônima ao nome do álbum, foi escrita após o baixista da banda, fundador e principal 

compositor, Steve Harris, ter um pesadelo depois de assistir ao segundo filme da série “A 

Profecia”, e, de acordo com o compositor, o poema “Tam o’Shanter”, escrito por Robert 

Burns em 1970, também foi uma importante influência na criação da música.  

O álbum Piece of Mind, lançado em 1983 nos traz a canção “Flight of Icarus”, faixa 

três do álbum, inspirada no famoso mito de Ícaro, na faixa cinco temos a canção “The 

Trooper”, que é inspirada no poema “The Charge of the Light Brigade” (1854), de Lord 

Tennyson, e, na faixa nove, a canção “To Tame a Land”, baseada no romance de ficção-

científica Dune (1965), de Frank Hebert. Em 1984, a banda lança o álbum Powerslave, no 

qual encontramos na faixa oito a música “Rime of the Ancient Mariner”, baseada no poema 

de Samuel Taylor Coleridge. No álbum de 1986, Somewhere in Time, encontramos na faixa 

cinco, a música “The Loneliness Of The Long Distance Runner”, baseada no conto de mesmo 

nome escrito por Alan Sillitoe em 1959. Seventh Son of a Seventh Son, lançado em 1988, é 

uma álbum temático, no qual Steve Harris se inspirou ao ler o primeiro livro da série The 

Tales of Alvin, de Orson Scott Card, Seventh Son (1987). A faixa cinco leva o mesmo nome 
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do álbum e na faixa quatro encontramos “The Evil That Men Do”, inspirada a citação de 

William Shakespeare, presente na obra Julius Caesar (1599) a que nos referimos 

anteriormente. 

Nos álbuns No prayer for the Dying (1990) e Fear of the Dark (1992) não 

encontramos nenhuma referência literária. Já no The X Factor, lançado em 1995 encontramos 

logo na faixa um a canção “Sign of the Cross”, baseada na obra de Umberto Eco, lançada em 

1980 e logo em seguida, a faixa dois nos traz “Lord of the Flies”, baseada no livro homônimo, 

de William Golding, publicado em 1954. No álbum Virtual XI, lançado em 1998 também não 

há referências literárias. No ano 2000 é lançado o álbum Brave New Word, no qual a temática 

é baseada no livro homônimo de Aldous Huxley, lançado em 1932. Já a faixa nove desse 

álbum, “Out of the Silent Planet” é baseada no filme O Planeta Proibido, porém o título faz 

referência à obra de ficção científica escrita por C.S. Lewis de mesmo nome da canção. No 

álbum Dance of Death, lançado em 2003, A Matter of Life and Death, lançado em 2006 , The 

Final Frontier lançado em 2010 e Book Of Souls (2015)  não encontramos referências 

literárias. 

Como podemos observar dos dezesseis álbuns lançados pela banda pelo menos nove 

contém alguma referência à literatura, o que faz da banda uma porta de entrada para seus 

ouvintes se aproximarem da literatura. Para entender melhor a relação entre obra literária e 

heavy metal abordaremos os tipos de intertextualidade presentes entre o poema “The Rime of 

the Ancient Mariner”, de Samuel Taylor Coleridge e a música “Rime of the Ancient 

Mariner”, da banda Iron Maiden. 
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3 A INTERTEXTULIDADE EM “THE RIME OF THE ANCIENT MARINER” 

 

 

 O primeiro ponto de contato entre o poema de Coleridge e a música de Iron Maiden é 

o título da música “Rime of the Ancient Mariner”
36

 no qual já podemos notar a relação que 

está presente entre as obras, uma vez que há a transposição do título do poema para o título da 

música, mas para concluirmos essa possibilidade precisamos conhecer o conteúdo da música, 

pois, muitas vezes, um título igual não significa que as obras tratarão do mesmo assunto. 

 Assim, abaixo, por meio da comparação, buscaremos os pontos de contato da música 

com o poema para podermos concluir se ocorre a intertextualidade entre as obras. A letra da 

música foi dividida em cinco partes de acordo com a mudança rítmica no decorrer da canção. 

Para identificarmos as partes de cada obra, (poema e música) utilizaremos demarcações 

distintas, portanto a disposição dos trechos ocorrerá da seguinte maneira: as estrofes em 

negrito correspondem à letra da música, as partes em itálico às apresentações das estrofes do 

poema, as com a fonte normal às próprias estrofes do poema e as sublinhadas às transcrições 

do poema para a música.  

O poema se inicia no momento em que o velho marinheiro aborda três jovens em um 

casamento e começa a contar a sua história para um deles, de como uma forte tempestade 

atingiu seu navio em alto mar arrastando-os para as geleiras e o aparecimento de um albatroz 

levou esperança aos tripulantes ao acompanhá-los de volta ao norte, porém o marinheiro mata 

o pássaro e seus companheiros o culpam, mas assim que o nevoeiro começa a se dissipar o 

velho marinheiro é perdoado.  No entanto, o albatroz lança uma maldição sobre o navio como 

vingança, a sede toma conta dos tripulantes e o vento para, fazendo o navio ficar ao léu. No 

seguinte trecho da música notamos que a melodia segue um ritmo alinhado, como sendo uma 

apresentação dos motivos que levaram aos acontecimentos que estavam por vir (The / 

Wedding-Guest is / spell-bound by the eye of / the old seafaring man, / and constrained to 

hear / his tale.)
37

, sendo assim notamos uma toada que sugere uma marcha, que está 

percorrendo o caminho de acontecimentos misteriosos causados pela maldição do pássaro 

(Water, water, every where, / And all the boards did shrink; / Water, water, every where, / Nor 

                                                           
36

 Disponível em: http://whiplash.net/materias/traducoes/004590-ironmaiden.html. Acesso em: 25 out. 2015. 
37

 O convidado é / enfeitiçado pelo olhar / do velho Homem / do Mar e é forçado / a ouvir sua história. 

(COLERIDGE, 2006, p. 28), tradução de Weimar de Carvalho. 
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any drop to drink.)
38

 até chegar ao ponto da história em que o ambiente começa a ficar mais 

obscuro: 

 

Hear the rime of the ancient mariner 

See his eye as he stops one of three 

Mesmerizes one of the wedding guests 

Stay here and listen 

To the nightmares of the sea 

 

Part I 

 

An ancient Mariner 

meeteth three Gallants 

bidden to a wedding-feast, 

and detaineth one. 

 

The Wedding-Guest is 

spell-bound by the eye of 

the old seafaring man, 

and constrained to hear 

his tale. 

 

The Mariner tells how 

the ship sailed southward 

with a good wind and fair 

weather, till it reached 

the Line. (COLERIDGE, 2006, p. 27-29) 

 

And the music plays on 

As the bride passes by 

Caught by his spell 

And the mariner tells his tale 

 

The Wedding-Guest 

heareth the bridal 

music; but the Mariner 

continueth his tale.(COLERIDGE, 2006, p. 31) 

 

 No trecho acima nos é apresentado o momento em que o marinheiro aborda três 

convidados de um casamento para poder repassar a sua história, para contar como chegou até 

ali e o motivo de repassar o que ele viveu. 

 

Driven south to the land of the snow and ice 

To a place where nobody's been 

Through the snow fog 

                                                           
38

 Água por todos os lados, / E as pranchas se punham a encolher; / Água por todos os lados, / E nenhuma gota 

para beber. (COLERIDGE, 2006, p. 44),  tradução de Weimar de Carvalho. 
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Flies on the albatross 

Hailed in God's name 

Hoping good luck it brings 

 

The ship driven by 

A storm toward the 

South pole.  

 

The land of ice, and 

Of feaful sounds where 

No living thing was 

To be seen. 

 

Till a grat sea-bird 

called the Albatoss, came 

through e snow-fog and 

was received with great 

joy and hospitality 

 

At length did cross an Albatross 

Thorough the fog it came; 

As if it had been a Christian soul, 

We hailed it in God’s name. (COLERIDGE, 2006, p. 33-39)

And the ship sails on, back to the North 

Through the fog and ice 

And the albatross follows on 
 

And lo! The Albatross 

proveth a bird of god 

omen, and followeth 

the ship as it returned 

northward through fog 

and floating ice. (COLERIDGE, 2006, p. 39) 

 

 Notamos que o marinheiro começa com a história de como ele e sua tripulação 

chegaram a lugares em que ninguém estivera antes e de como eles superaram o gelo, o frio e 

as tempestades de neve sempre com a presença de um albatroz que os acompanhava na volta 

para a casa. 

 

The mariner kills the bird of good omen 

His shipmates cry against what he's done 

But when the fog clears, they justify him 

And make themselves a part of the crime 

 

The ancient Mariner 

Inhospitably killeth the 

Pious bird of good omen.  
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Part II 

 

His shipmates cry out 

Against the ancient 

Mariner, for killing 

The bird of good luck.  

 

But when the fog cleared 

off, they justify the same, 

and thus make themselves 

accomplices in the crime.(COLERIDGE, 2006, p. 41-45)

Sailing on and on and north across the sea 

Sailing on and on and north 

'til all is calm 
 

The fair breeze 

continues; the ship enters 

the Pacific Ocean, and 

sails northward, even till 

it reaches the Line. (COLERIDGE, 2006, p. 45) 

 

Após o pássaro ser morto pelo marinheiro, seus companheiros o repreenderam, pois a 

ave era um sinal de bom presságio, porém quando a tempestade se acalmou os tripulantes 

fizeram as pazes com o seu velho companheiro 

 

The albatross begins with its vengeance 

A terrible curse a thirst has begun 

His shipmates blame bad luck on the mariner 

About his neck, the dead bird is hung 
 

And the Albatross 

Begins to be avenged. 

 

Water, water, every where, 

And all the boards did shrink; 

Water, water, every where, 

Nor any drop to drink.  

 

The shipmates, in their 

sore distress, would fain 

throe the whole guilt on 

the ancient Mariner: in 

sign whereof they hang 

the dead sea-bird round 

his neck. (COLERIDGE, 2006, p.45-49) 
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And the curse goes on and on at sea 

And the curse goes on and on 

For them and me 

 

- 

 

Day after day, day after day 

We stuck nor breath nor motion 

As idle as a painted ship 

Upon a painted ocean 

Water, water everywhere 

And all the boards did shrink 

Water, water everywhere 

Nor any drop to drink 

 

Day after day, day after day, 

We stuck, nor breath nor motion; 

As idle as a painted ship 

Upon a painted ocean. 

 

Water, water, every where, 

And all the boards did shrink; 

Water, water, every where, 

Nor any drop to drink. (COLERIDGE, 2006, p. 45) 

 

 Finalizando a primeira parte, o albatroz é pendurado no pescoço do marinheiro, pois 

ao matá-lo, o velho marinheiro levou um maldição para o navio, dessa foram a tripulação está 

parada no meio do mar e com sede, pois a água que os rodeia é imprópria para o consumo.  

Na parte abaixo percebemos uma aceleração do ritmo da música, que é o momento em 

que o marinheiro avista uma embarcação no horizonte e nela estão a Morte e a Vida em Morte 

que decidem disputar a tripulação, sendo que a Vida em Morte ganha o marinheiro e a Morte 

seus companheiros. Essa aceleração rítmica se entrelaça com a letra em um momento de 

tensão da música no qual essa disputa decidirá o destino de todos que estão a bordo do navio 

(Death and Life-in-Death / have diced for the ship’s / crew, and she (the latter) / winneth the 

ancient / Mariner..)
39

 , esse que podemos perceber nos versos: 

 

There calls the mariner 

There comes a ship over the line 

But how can she sail 

With no wind in her sails and no tide 

                                                           
39

 A Morte e a Vida-em- / Morte jogam dados pela / sorte da tripulação e esta / última conquista a posse / do 

velho Marinheiro. (COLERIDGE, 2006, p. 52), , tradução de Weimar de Carvalho. 
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Part III 

 

The ancient Mariner 

beholdeth a sign in the 

element afar off.  

 

And horror follows. 

For can it be a ship that 

comes oneard without 

wind or tide? (COLERIDGE, 2006, p. 49-51)  

 

See... onward she comes 

Onward she nears out of the sun 

See, she has no crew 

She has no life, wait but here's two 
 

It seemeth him but the 

skeleton of a ship. And 

its ribs are seen as bars 

on the face of the 

setting Sun.  

 

And those her ribs through which the Sun 

Did peer, as through a grate? 

And is that Woman all her crew? 

Is that a DEATH? And are there two? 

Is DEATH that woman’s mate? (COLERIDGE, 2006, p.51-53)  

 

 

Death and she Life in Death, 

They throw their dice for the crew 

She wins the mariner 

And he belongs to her now 

The crew one by one they drop down dead 

Two hundred men 

She, she, Life in Death 

She lets him live, her chosen one 

Death and Life-in-Death 

have diced for the ship’s 

crew, and she (the latter) 

winneth the ancient 

Mariner.  

 

 

Four times fifty living men, 

(And I heard nor sigh nor groan) 
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With heavy thump, a lifeless lump, 

They dropped down one by one. 

 

But Life-in-Death 

begins her work on 

the ancient Mariner. (COLERIDGE, 2006, p.53-55)  

 

 

 Ao avistar uma embarcação o marinheiro se sente a salvo, porém dentro dela havia a 

Morte e a Vida em Morte, que em uma disputa ganhou o marinheiro e derrubou os tripulantes 

do navio. Asism podemos captar a energia da música e sentir as sensações que ela possui.

 Nesta estrofe da música há uma diminuição na velocidade do ritmo e a letra começa a 

ser recitada com uma melodia lenta. Notamos também o som de rangidos de madeira ao 

fundo, parte na qual a tripulação é atingida pela Morte e caem amaldiçoando o marinheiro 

com seus olhares. Essa lentidão da melodia cria um clima de suspense e horror (One after one, 

/ by the star-dogged Moon, / Too quick for groan or sigh, / Each turned his face with a ghastly 

pang, / And cursed me with his eye.)
40

 interagindo com os acontecimentos que estão sendo 

descritos: 

 

One after one by the star dogged moon 

Too quick for groan or sigh 

Each turned his face with a ghastly pang 

And cursed me with his eye 

Four times fifty living men 

(And I heard nor sigh nor groan) 

With heavy thump, a lifeless lump 

They dropped down one by one 

 

One after one, by the star-dogged Moon, 

Too quick for groan or sigh, 

Each turned his face with a ghastly pang, 

And cursed me with his eye. 

 

Four times fifty living men, 

(And I heard nor sigh nor groan) 

With heavy thump, a lifeless lump, 

They dropped down one by one. (COLERIDGE, 2006, p.55) 

 

                                                           
40

 Ao Luar, sem suspiro ou gemido, / Cada um, fitando-me no rosto, / Rogou-me sua praga terrível, / Num olhar 

de angústia e desgosto. (COLERIDGE, 2006, p. 54), tradução de Weimar de Carvalho. 



42 
 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set.2016. ISSN 2177-3408 

 

No trecho abaixo temos uma aceleração do ritmo, percebemos também o som de 

chuva ao fundo, o marinheiro percebe que as criaturas do mar ainda estão vivas, reza pelos 

seus futuros e abençoa a todas as criaturas, nesse momento a maldição é quebrada, o albatroz 

cai de seu pescoço e a chuva começa a cair. O aceleramento gradual do som reproduz o 

momento de reviravolta da trama na qual o clima de assombro começa a desaparecer (The 

self-same moment I could pray; / And from my neck so free / The Albatross fell off, and sank 

/ Like lead into the sea.)
41

: 

 

The curse it lives on in their eyes 

The mariner wished he'd die 

Along with the sea creatures 

But they lived on, so did he 
 

But the curse liveth for 

him in the eye of the 

dead men. 

 

The cold sweat melted from their limbs, 

Not rot nor reek did they: 

The look with which they looked on me 

Had never passed away. 

 

An orphan’s curse would drag to hell 

A spirit from on high; 

But oh! more horrible than that 

Is the curse in a dead man’s eye! 

Seven days, seven nights, I saw that curse, 

And yet I could not die. (COLERIDGE, 2006, p.61) 

 

And by the light of the moon 

He prays for their beauty not doom 

With heart he blesses them 

God's creatures all of them too 

 

By the light of the 

Moon he beholdeth 

God’s creatures of 

the great calm 

 

Their beauty and their 

happiness. He blesseth 

them in his heart. (COLERIDGE, 2006, p.65) 

                                                           
41

 Rezei, num derradeiro esforço; / E o Albatroz, como chumbo, / Despencou de meu pescoço / E mergulhou no 

mar profundo. (COLERIDGE, 2006, p. 64), tradução de Weimar de Carvalho. 
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Then the spell starts to break 

The albatross falls from his neck 

Sinks down like lead into the sea 

Then down in falls comes the rain 
 

The spell begins to break. 

 

The self-same moment I could pray; 

And from my neck so free 

The Albatross fell off, and sank 

Like lead into the sea.  

 

Part V 

 

By the grace of the holy 

Mother, the ancient 

Mariner is refreshed 

with rain. (COLERIDGE, 2006, p.65-67)

 

 A partir do seguinte momento notamos que o ritmo volta à linearidade do começo da 

música, levando-nos ao desfecho da história, no qual a maldição começa a se desfazer e o 

marinheiro encontra um ermitão que o perdoa de seus pecados e o destina a contar a sua 

história e ensinar que devemos amar todas as coisas que Deus fez, por onde ele for. Tornando 

assim, o convidado mais triste e mais sábio. A volta da melodia que encontramos no começo e 

a sensação da marcha podem ser relacionadas com o caminho que o marinheiro está 

percorrendo contando a sua história (Forthwith this frame of mine was wrenched / With a 

woful agony, / Which forced me to begin my tale; / And then it left me free.)
42

: 

 

Hear the groans of the long dead seamen 

See them stir and they start to rise 

Bodies lifted by good spirits 

None of them speak 

And they're lifeless in their eyes 
 

The bodies of the ship’s 

crew are inspired, and 

the ship moves on; 

 

The loud wind never reached the ship, 

Yet now the ship moved on! 

Beneath the lightning and the Moon 

                                                           
42

 Fui arrebatado, na hora, / Por agonia e sofrimento; / No entando, ao contar-te minha história, / Conquisto meu 

livramento. (COLERIDGE, 2006, p. 96), tradução de Weimar de Carvalho. 
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The dead men gave a groan. 

 

They groaned, they stirred, they all uprose, 

Nor spake, nor moved their eyes; 

It had been strange, even in a dream, 

To have seen those dead men rise. (COLERIDGE, 2006, p.69) 

 

And revenge is still sought 

Penance starts again 

Cast into a trance 

And the nightmare carries on 
 

The lonesome Spirit 

from the south-pole 

carries on the ship as far 

as the Line, in obedience 

to the angelic troop, but 

still requireth vengeance.  

 

Part VI 

 

The Mariner hath been 

cast into a trance; for the 

angelic power causeth the 

vessel to drive northward 

faster than human life 

could endure. 

 

The supernatural motion 

is retarded; the Mariner 

awakes, and his penance 

begins anew. (COLERIDGE, 2006, p. 75-79) 

 

Now the curse is finally lifted 

And the mariner sights his home 

Spirits go from the long dead bodies 

Form their own light 

And the mariner's left alone 

 

The curse is 

finally expiated.  

 

And the ancient 

Mariner beholdeth 

his native country.   

 

The angelic spirits leave 

the dead bodies, 

 



45 
 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set.2016. ISSN 2177-3408 

 

And appear in their own 

forms of light. (COLERIDGE, 2006, p. 81-85)  

 Notamos que com a quebra da maldição, a música volta a linearidade, e os espíritos da 

tripulação se levantam e juntos formam sua própria luz. Deixando assim o marinheiro 

solitário. 

 

And then a boat came sailing towards him 

It was a joy he could not believe 

The pilot's boat, his son and the hermit 

Penance of life will fall onto him 
 

But soon I heard the dash of oars, 

I heard the Pilot’s cheer; 

My head was turned perforce away 

And I saw a boat appear. 

 

The Pilot and the Pilot’s boy, 

I heard them coming fast: 

Dear Lord in Heaven! it was a joy 

The dead men could not blast. 

 

I saw a third – I heard his voice: 

It is the Hermit good! 

He singeth loud his godly hymns 

That he makes in the wood. 

He’ll shrieve my soul, he’ll wash away 

The Albatross’s blood. (COLERIDGE, 2006, p. 87) 

 

And the ship sinks like lead into the sea 

And the hermit shrives the mariner of his sins 
 

Part VII 

 

The ship 

suddenly sinketh. 

 

The ancient Mariner 

earnestly entreateth the 

Hermit to shrieve him; 

and the penance of life 

falls on him. 

 

‘O shrieve me, shrieve me, holy man!’ 

The Hermit crossed his broe. 

‘Sy quick,’ quoth he, ‘I bid thee say – 

What manner of man art thou?’ 

 

Forthwith this frame of mine was wrenched 
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With a woful agony, 

Which forced me to begin my tale; 

And then it left me free. (COLERIDGE, 2006, p. 91-97) 

 

The mariner's bound to tell of his story 

To tell this tale wherever he goes 

To teach God's word by his own example 

That we must love all things that God made 
 

And ever and anon 

through out his future 

life in agony constraineth 

him to travel from land 

to land; 

 

Since then, at an uncertain hour, 

That agony returns: 

And till my ghastly tale is told, 

This heart within me burns.  

 

And to teach, by 

his own example, love 

and reverence to all 

things that God 

made and loveth. (COLERIDGE, 2006, p. 99-105)  

 

And the wedding guest's 

A sad and wiser man 

And the tale goes on and on and on 

 

The Mariner, whose eye is bright, 

Whose beard with age is hoar, 

Is gone: and now the Wedding-Guest 

Turned from the bridegroom’s door. 

 

He went like one that hath been stunned, 

And is of sense forlorn: 

A sadder and a wiser man, 

He rose the morrow morn. (COLERIDGE, 2006, p. 107)

 

 O ermitão chega ao seu velho conselheiro para perdoá-lo e passar a missão dele 

divulgar sua história de briga, apontamentos e arrependimentos.

 A partir dessas considerações percebemos que a maior parte da música é composta 

pelas apresentações das estrofes do poema, contendo alguns trechos baseados nas próprias 

estrofes e em dois momentos encontramos a transcrição do poema para a música. Ocorrem 

vários tipos de intertextualidade entre as obras, como, por exemplo, a intertextualidade 
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temática, pois elas tratam do mesmo tema que são os acontecimentos que atingiram a 

embarcação após o marinheiro matar o albatroz e a lição que ele aprendeu com o que ele 

presenciou. Encontramos também a intertextualidade explícita, na qual temos o título da 

música que nos remete ao poema e existem trechos da própria obra presentes na letra da 

música. Notamos a presença da intertextualidade intergenérica onde o poema é apresentado 

em uma estrutura de música e a intertextualidade tipológica, pois como podemos perceber 

tanto a música e o poema seguem uma sequência narrativa e expositiva dos fatos que 

ocorreram em alto mar na embarcação do velho marinheiro. 

Observamos também que da mesma maneira que o ritmo da música se encaixa em sua 

letra ela segue o próprio ritmo do poema, pois por meio das constantes mudanças rítmicas a 

banda consegue envolver o ouvinte o levando às sensações do que está sendo descrito e 

capturar a magia do ambiente descrito pelo autor, assim a banda consegue apresentar uma 

versão concisa do poema, que pode ser uma boa opção como um primeira apresentação da 

obra de Coleridge para o público em geral. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

Com esse estudo podemos concluir que a literatura é uma presença constante em 

músicas e possui uma relação próxima com o heavy metal, estabelecendo assim a 

intertextualidade entre os gêneros. Notamos que existem muitos tipos de intertextualidade que 

são classificadas de acordo com algumas das características mais marcantes no texto e que 

podemos encontrá-los em músicas de diversos estilos.  

Vimos, também, que a música pode ser intertextual por nos levar o conteúdo das mais 

variadas obras literárias e por conter aspectos presentes na estética poética como, por 

exemplo, versos, rimas e ritmo. Assim, o ouvinte, mesmo que indiretamente, começa a ter 

uma introdução a conteúdos literários e pode se interessar em conhecer melhor as obras que 

possuem intertextualidade com as músicas.  

Podemos perceber que a intertextualidade se mostra uma boa maneira de acesso à 

literatura e que, principalmente, por meio da música contextos literários podem atingir os 

mais variados tipos de pessoas, pois a música possui um maior alcance de público por estar 

presente em canais mais acessíveis do que a literatura. Devemos destacar a importância desse 

estudo, pois por meio desse gênero musical pouco privilegiado e muitas vezes marginalizado 

podemos ampliar nossa visão em relação aos diferentes modos de ler a literatura e expandir 

nosso conhecimento acerca de um gênero pouco explorado e que pode servir de apoio à 

disseminação da literatura. Dessa maneira, o heavy metal pode ser considerado uma inusitada 

porta de entrada para o mundo literário. 
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Conto do Velho Marinheiro (Harris) 
 

Ouça a estória do velho marinheiro 

Veja seus olhos enquanto ele pára um de cada três 

Hipnotiza um dos convidados do casamento 

Fique ali e ouça 

Sobre os pesadelos dos mares 

 

E a música toca 

Enquanto a noiva passa por perto 

Cativada pelo seu encanto 

E o marinheiro conta sua estória 

 

Levado ao sul da terra da neve e gelo 

Para um lugar onde ninguém esteve 

Atravessando as tempestades de neve 

Voava um albatroz 

Gritou em nome de Deus 

Esperança de boa sorte ele trazia 

 

E o navio navegava de volta ao norte 

Através do nevoeiro e gelo 

E o albatroz o seguia 

 

O marinheiro matou o pássaro do bom presságio 

Seus companheiros gritaram contra o que ele havia feito 

Mas quando o nevoeiro sumiu,eles o perdoaram 

E se tornaram parceiros de crime 

 

Navegando e navegando para o norte através do mar 

Navegando e navegando para o norte 

Até que tudo estivesse calmo 

 

O albatroz começou a sua vingança 

Uma terrível maldição, uma sede começou 

Os companheiros culpam o marinheiro pela má sorte 

Sobre seu pescoço é pendurado o pássaro morto 

 

E a maldição prossegue no mar 

E a maldição prossegue 

Para eles e eu 
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Dia após dia, dia após dia 

Estamos parados, sem vento e sem movimento 

Tão parados como um navio pintado 

Em um oceano pintado 

Água, água para todo lado 

E toda a comida se foi 

Água, água por todo lado 

E nem uma gota para beber 

 

Então gritou o marinheiro 

Lá vem uma embarcação no horizonte 

Mas como ele pode navegar 

Sem vento e sem correntes? 

 

Veja... ela vem em frente 

Ela está se aproximando, vinda do sol 

Veja, ela não tem tripulação 

Ela não tem vida, espere, mas há dois 

 

A morte e ela, a morte em vida 

Jogaram os dados para a tripulação 

Ela ganhou o marinheiro 

E ele pertence a ela agora 

Então a tripulação, um a um, caíram mortos 

Duzentos homens 

Ela, ela, a morte em vida 

Ela o deixou viver, o seu escolhido 

 

Um a um, sobre a lua rodeada de estrelas 

Rápido demais para gemer ou suspirar 

Cada um virou seu rosto atormentado 

E me amaldiçoou com seu olhar 

Quatro vezes cinqüenta homens 

(e eu não ouvi suspiro ou gemido) 

Pesadamente, um vulto sem vida 

Eles caíram um em um 

 

A maldição prosseguia nos seus olhares 

O marinheiro desejou ter morrido 

Juntamente com as criaturas do mar 

Mas elas vivem, e ele também 

 

E sobre a luz da lua 

Ele reza para seus futuros horríveis 

De coração ele as abençoa 

Criaturas de deus, a todas elas também 

 

Então o feitiço começa a se quebrar 

O albatroz cai de seu pescoço 
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Afunda como chumbo no mar 

Então cai a chuva 

 

Ouça os gemidos dos marinheiros mortos há tempos 

Veja-os se moverem e começarem a levantar 

Corpos levantados por bons espíritos 

Nenhum deles fala 

E eles não têm vida em seus olhos 

 

E a vingança ainda continua 

Provação começa de novo 

Preso em um transe 

O pesadelo continua 

 

Agora finalmente a maldição terminou 

E o marinheiro avista sua casa 

Espíritos saem dos corpos mortos há tanto tempo 

Formam sua própria luz 

E o marinheiro é deixado só 

 

E então um bote vem velejando de encontro a ele 

Era uma brincadeira, ele não podia acreditar 

O comandante do barco, seu filho e o ermitão 

Pena de vida cairá sobre ele 

 

E o navio afunda como chumbo no mar 

E o ermitão perdoa o marinheiro de seus pecados 

 

O marinheiro é destinado a contar sua estória 

A contar esta estória onde quer que vá 

A ensinar a palavra de Deus através de seu exemplo 

Que nós devemos amar todas as coisas que Deus fez 

 

E o convidado do casamento 

É um homem triste e mais sábio 

E a estória continua e continua
43
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