
Em 1971, Raul Seixas trabalhava 
como produtor da CBS no Rio 
de Janeiro. Ainda na Bahia ele 
havia gravado o LP Raulzito e 

os Panteras, que teve pouca vendagem 
e praticamente não teve divulgação que 
não local. Entretanto, sua mudança para 
o Rio de Janeiro e seu vínculo à grava-
dora tinham a ver com o sonho de conti-
nuar gravando e cantando seus próprios 
discos. Na época, ele produzia discos 
normalmente ligados à Jovem Guarda, 
com ritmos mais ao estilo Rock and Roll 
de que tanto gostava. Nomes como Jerry 
Adriane e Diana são alguns dos cantores 
dos quais Raul Seixas trabalhou como 
produtor.

A essência contracultural de Raul Seixas 
vem à tona na gravação de um disco que 
também praticamente não teve venda-
gem de início, essência esta que começa 
no longo nome do disco: A Sociedade 
da Grã Órdem Kavernista Apresenta – 
Sessão das Dez. O tamanho do nome do 
disco faz com que até hoje seja citado de 
forma abreviada, ora como Grã-Ordem 
Kavernista, ora como Sessão das Dez. 
Segundo Sérgio Sampaio, em entrevista 
concedida à Editora Abril, “o nome da 
sociedade saiu na hora. O “kavernista” 
pintou porque naquela época a gente fala-
va muito de volta às origens, aquele papo 
que os homens iriam viver em cavernas 
depois da explosão da bomba atômica, 
essas maluquices” (PRUDÊNCIO apud 
NHMPB, 2010, p.22).

 Talvez influenciado pelo movimento tro-
picalista com o disco Tropicália ou Panis 
et Circenses, que inovou com um notá-
vel hibridismo de influências e estilos, 
a Sociedade da Grã-Ordem Kavernista 
não foi diferente. Apesar de Raul Seixas 
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estar à frente do movimento, o disco foi 
gravado de forma conjunta com Sérgio 
Sampaio, Edy (Star) e a sambista Mi-
riam Batucada. O próprio Raul Seixas 
contou algumas vezes que, aproveitan-
do sua condição de produtor, gravou o 
disco de forma rápida, sem autorização, 
aproveitando a ausência do diretor da 
CBS, o que acarretou em sua demissão, 
como cita Neto:

 Não teria sido ele um tipo de produtor 
musical comum, afinal, quantos deles 
teriam se aproveitado da ausência do 
chefe para gravar um oneroso LP de 
caráter experimental às escondidas, 
quase na calada da noite? Essa histó-
ria, narrada diversas vezes pelo pró-
prio Raul Seixas, se tornou uma das 

lendas que gravitam em torno de sua 
imagem: juntamente com seus amigos 
e artistas contratados da gravadora 
– Edy Star, Sérgio Sampaio e Miriam 
Batucada –, Seixas teria se utilizado do 
estúdio da CBS sem permissão do dire-
tor Evandro Ribeiro para gravar o LP 
Sociedade da Grã-Ordem Kavernis-
ta (CBS, 1971). Tal ato de insurgência 
teria resultado na expulsão sumária 
de Seixas dos quadros da CBS, pondo 
fim à sua promissora carreira. (NETO, 
2013, p.7)

 Apesar de Raul Seixas normalmente 
não ser associado a nenhum movimen-
to específico, formando uma espécie de 
movimento próprio, o Raulseixismo, 
esse álbum é de grande relevância, pois 

12



foi a tentativa de se formar um movi-
mento e obter assim sua ascensão. Foi 
a primeira vez que o antigo Raulzito se 
autodenominou como Raul Seixas. O 
caráter contracultural se inicia na capa 
do disco, na qual escorre sangue pelas 
letras do título “Sessão das Dez”, e eles 
aparecem com vestimentas irônicas, 
com destaque para Miriam Batucada 
vestida de Super Homem:

 Já nas melodias e letras, essa ruptura 
com o que havia no cenário musical 
da época fica ainda mais evidente. A 
exemplo disso, o disco abre como uma 
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Capa do Disco

apresentação de circo e termina com o 
som de uma descarga. Na verdade, uma 
vinheta com tons de ironia introduz 
cada canção – influência de Frank Zap-
pa, artista norte-americano cujo des-
taque era justamente o romper com as 
normas musicais e sociais. Prudêncio 
nos demonstra esse aspecto do disco 
em sua monografia de graduação sobre 
Sérgio Sampaio:

Sessão das Dez rompia com qualquer 
linha. A exemplo do músico americano 
Frank Zappa, na admissão do processo 
criativo e anárquico, de improvisação 

e sátira, representante de uma atitude 
oportuna de quebra de paradigmas, 
Seixas e Sampaio ousaram tomar à 
frente. Ou, como provocou o Piauiense 
Torquato Neto, poeta-suicida de Pau-
péria, “desafinar o coro dos contetes”. 
Sessão das Dez é, dentro da disposição 
identificada na Tropicália de Gil e Ca-
etano, um rompimento atrevido com a 
ordem ou a linha evolutiva de qualquer 
espécie (PRUDÊNCIO, 2010, p.21).

Após o lançamento do disco e a de-
missão de Raul Seixas da CBS, o LP 
foi retirado das lojas, ficando apenas 
poucas cópias de divulgação enviada 
às rádios. Após o sucesso dos primeiros 
discos solos de Raul Seixas, a Grã-Or-
dem Kavernista foi relançada em 1974, 
ainda com a contracapa com as fotos 
significantes dos artistas em poses 
nada convencionais. Já nas outras duas 
edições em LP mais comum de serem 
encontradas, a contracapa foi lançada 
sem as fotos.

 O movimento durou muito pouco e os 
artistas partiram para sua carreira solo, 
cada qual com sua devida importância 
para a música brasileira. Por isso este 
disco possui valor histórico, ficando 
muito à margem de sua importância. 
Tanto que quase não encontramos ma-
terial a seu respeito. Nas bases de dados 
acadêmicas de relevância como a Scie-
lo, não aparece qualquer resultado ao 
se pesquisar pela palavra Kavernista. 
Quando encontramos material acadê-
mico sobre o movimento, é sempre um 
breve resumo ao se falar sobre o Raul 
Seixas ou sobre Sérgio Sampaio, nunca 
sobre a Sociedade da Grã-Ordem Ka-
vernista em si.




