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RESUMO  

OLIVEIRA, G. (2014). Que país é este – Uma leitura do Brasil do 
período pós-ditadura nas canções da aLegião Urbana. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Estudos Literários, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ.  

Os anos 80 no Brasil ficaram conhecidos como “a década perdida”, mas sua 
efervescência cultural neste processo de reabertura política mostra-nos exatamente o 
contrário. O rock brasileiro inaugura uma nova discussão.  “Que país é este?”. A 
pergunta-título deste trabalho é clara e quer alertar para seu objetivo: recriar uma 
imagem do Brasil dos anos 80 e 90, ou seja, do fim da ditadura militar e início de 
redemocratização, a partir das canções da Legião Urbana. Interessa-nos pensar como 
esses jovens, parte da classe média urbana letrada, viam seu país e se enxergavam 
nele as mudanças que desejavam. Suas letras exigem do público uma resposta e a 
tomada de posição: “E você, de que lado está?”. O que se irá constatar é que as 
críticas da banda partem de questões ligadas ao regime ditatorial, percorrem diversas 
temáticas político-sociais (como a construção da usina nuclear em Angra dos Reis, a 
questão das drogas, a violência nas grandes cidades, o desemprego, a sina que os 
mais pobres carregam sem conseguir se livrar dela, os castigos infringidos aos presos 
e suas famílias nos “anos de chumbo”) e acabam chegando no mesmo ponto de onde 
partiram: “Abra os olhos e o coração/ Estejamos alertas/ Porque o terror continua/ Só 
mudou de cheiro/ E de uniforme” (versos de “La Maison dieu”, do último álbum da 
banda Uma Outra Estação). Sim, “mudaram as estações, nada mudou” é a conclusão 
desta dissertação e do trabalho de mais de uma década da Legião Urbana. Em suas 
canções, o grupo aponta seu sofrimento por amor em direção ao país. Celebrar sua 
estupidez é necessário para se alcançar a perfeição. 

 

ABSTRACT 

The 80’s in Brazil became known as "the lost decade", but its cultural 
effervescence in this political reopening process shows us exactly the opposite. The 
Brazilian rock inaugurates a new discussion. "What country is this?". The question-title 
of this work is clear and wants to warn his goal: to recreate an image of Brazil 80’s and 
90’s, ie, the end of the military dictatorship and the beginning of democratization, from 
the songs of Legião Urbana. We are interested in thinking about how these young 
people, part of the urban middle class literate, saw their country and they saw in him 
the changes they wanted. Your letters require a response from the public and decision-
position: "And you, which side are you?". What you will find is that the criticism of the 
band departing from issues related to the dictatorial regime run various political and 
social issues (such as the construction of nuclear power plant in Angra dos Reis, the 
issue of drugs, violence in big cities, unemployment , the fate that the poorest bear 
without getting rid of it, the punishments inflicted to prisoners and their families in the 
"years of lead") only to end up at the same point from where: "Open your eyes and 
heart / Let us be alert / Because terror continues / only changed smell / E of uniform 
"(verses of"La Maison Dieu", the latest album Uma Outra Estação). Yes, "the seasons 
changed, nothing has changed" is the conclusion of this dissertation and the work of 
over a decade of Legião Urbana. In their songs, the group aims his suffering for love 
towards the country. Celebrate your stupidity is necessary to achieve perfection. 

 

Palavras-chave: Legião Urbana; pós-ditadura; imagem; Brasil; rock; 
anos 80 e 90  
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Introdução 

Os anos 80 no Brasil ficaram conhecidos como “a década perdida”, seja 

do ponto de vista econômico, do crescimento ou do desenvolvimento. 

Entretanto, estudos sobre o pós-ditadura militar tem enfatizado a grande 

efervescência cultural na qual o país estava mergulhado neste processo de 

reabertura política. A música de protesto dos anos 60, após quase 20 

anos,já não existe mais como era. Nos 80, o rock brasileiro inaugura uma 

nova discussão, agora não mais polarizada entre militares e o povo. Alfredo 

Bosi, crítico e historiador de literatura, declara em Dialética da colonização 

que estes são anos de uma cultura de resistência.  

Também Bosi irá dizer que os acontecimentos histórico-sociais vão 

marcar diretamente a linguagem. Mas, por que observar estas marcas 

exatamente na canção? Quem responde é a autora de Rock and Roll é o 

nosso trabalho – A Legião Urbana do underground ao mainstream, Érica 

Ribeiro Magi: “A canção é fonte privilegiada para a análise das experiências 

e do contexto histórico-social”(Magi, 2013, p. 120). O estudo da canção 

feito com um olhar atento amplia seus significados, como se por baixo da 

letra e da melodia outras camadas fossem se escondendo: letra, melodia, 

execução, intérprete, expressão corporal, local de apresentação, contexto, 

público, estes são apenas alguns exemplos daquilo que impossibilita uma 

apresentação musical de ser algo neutro.   

A pergunta-título deste trabalho, Que país é este, nome do terceiro 

álbum da Legião Urbana, procura mostrar um pouco do que se pretende 

aqui: fazer uma leitura do Brasil dos anos 80 e 90 através da música e 

poesia da banda. Como sentiam seu país e o que sentiam por ele os filhos 
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da revolução, futuro da nação, como canta “Geração  Coca-Cola”: 

“Somos os filhos da revolução/ Somos burgueses sem religião/ Somos o 

futuro da nação/ Geração Coca-Cola”. 

Neste trabalho, interessa-me ouvir as canções da Legião Urbana tantas 

vezes sentidas em minha adolescência e juventude. Mas, como disse a 

musicóloga Martha Ulhôa em seu texto “B Rockin’ Liverpool: significado e 

competência musical”,“… o prazer que experimentamos com música 

popular pode ir além de simples entretenimento”; então, torno meu 

entretenimento em objeto de estudo. Analiso as canções selecionadas 

observando como uma parcela da classe média urbana jovem via o país ao 

fim do período de 21 anos de ditadura militar. 

Stanley Aronowitz em seu artigo “Pós-modernismo e Política” (no livro 

homônimo de Heloísa Buarque Hollanda) fala de um terrorismo 

contemporâneo que surgiria de uma desilusão da geração dos anos 60 com 

a política radical convencional. E reflete:  

 

O terrorismo deve ser entendido aqui em seus dois momentos. No primeiro, 
estão os atos de violência contra o poder legítimo [...] Baudrillard chama a 
atenção para a segunda forma de terrorismo político: a sociedade de consumo, a 
privatização e o afastamento das massas da participação política no simulacro 
da democracia parlamentar. (Aronowitz apud Hollanda, 1991, p.156) 

 

 

A Legião Urbana irá construir seu trabalho exatamente no momento em 

que o segundo terrorismo político estará tão em voga no Brasil. O consumo, a 

entrada massiva dos produtos estrangeiros (principalmente, americanos), o 
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trabalho, a divisão de classes, a violência por parte do Estado são temas 

recorrentes nas canções da banda.   

O corpus selecionado contempla os oito álbuns da banda (Legião Urbana, 

Dois, que país é este, As quatro estações, V, O descobrimento do Brasil, A 

tempestade e Uma outra estação) e pode ser tomado como uma amostra do 

que uma parcela da juventude urbana e escolarizada pensava sobre a 

situação social do país e sobre si mesma em fins da ditadura militar e início 

do processo de redemocratização, fins dos anos 70, anos 80 e primeira 

metade dos 90. 

O primeiro capítulo traça um breve panorama histórico e político do país 

neste fim de ditadura militar, mas também visa inserir o rock neste contexto. 

O que é rock, como ele chegou ao Brasil, qual a importância do verão inglês 

de 76, como o rock foi parar em Brasília e como tomou o Brasil através das 

canções da Legião Urbana são questões que abrem este trabalho.  

No capítulo II intitulado “Que país é este?”, ao trabalhar com a análise das 

canções da banda, destaco a imagem do país construída do primeiro ao 

último álbum. Do país de “Será” ao de “Música de Trabalho”, quais foram os 

caminhos percorridos pelo Brasil e como o olhar da geração Coca-Cola faz a 

leitura deste país.  

A partir da entrevista concedida por Carmen Teresa Manfredini, irmã de 

Renato Russo, na qual ela nos relata o desejo de seu irmão em se tornar um 

escritor, nasceu o último capítulo deste trabalho: “A criação sobre a criação”. 

Do livro Como se não houvesse amanhã, uma reunião de contos que tomam 

como ponto de partida do processo de criação algumas das letras da Legião. 
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Capítulo I – Panorama cultural e político da transição 

Em Ditadura militar, esquerdas e sociedade, o professor de História 

Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Aarão Reis, 

compara o período no qual o Brasil foi governado pelos militares a uma noite. 

Entretanto, com a queda do Ato Institucional n.5 e a aprovação da Lei da 

Anistia, declara que “em 1979 a manhã chegou, finalmente”. E essa manhã 

que chegava, para muitos, já tardiamente, tinha deixado marcas bastante 

profundas na história nacional. Uma sociedade dividida, depois de tanto 

tempo sufocada, este é o balanço mais simples que se pode fazer. De um 

lado, aqueles que tomaram partido na luta contra a ditadura;do outro, aqueles 

que visavam à manutenção da “ordem”, por exemplo, setores do 

empresariado que tinham visto nos militares um esteio para a estabilidade, o 

crescimento e a segurança de seus projetos econômicos (cf. Silva, 2003, 

p.249).   

No processo de abertura, “reinaram” os segundos, por isso, a tal abertura 

“lenta, gradual e segura”, prometida pelo general Geisel foi realmente 

cumprida e assegurava os interesses daqueles que queriam manter-se no 

poder. Como diria o autor italiano Giuseppe Tomasi de Lampedusa em seu 

Gattopardo, “bisogna che tutto cambi perchè nulla cambi”. Traduzindo, é 

necessário que tudo mude para que nada mude. Ou talvez se possa pensar 

em versos conhecidos da Legião Urbana na canção “Por enquanto”, que não 

fala diretamente das questões políticas que se viviam, mas reflete bem o 

espírito destes anos: “Mudaram as estações/ Nada mudou”. Em seu texto 

“Crise da ditadura militar e o processo de reabertura política no Brasil, 1974-

1985”, Francisco Silva conclui que a abertura propagada por Geisel, Golbery, 
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Leônidas Pires Gonçalves, Aureliano Chaves e outros foi um projeto do poder 

(Silva, 2003, p. 255).  

Nos últimos anos de governo militar são diversos os problemas 

econômicos enfrentados, afinal, o período do “milagre” (crescimento do PIB; 

melhorias na infraestrutura do país; geração de empregos; significativo 

desenvolvimento industrial) estava longe. A inflação era alta e a recessão 

também. “O exemplo mais didático [na América Latina], pelo gigantismo de 

sua economia bem como de sua crise, é o Brasil, quando o general-

presidente João Figueiredo anuncia, em 1982, a incapacidade do país de 

fazer frente às suas dívidas” (Silva, 2003, p.254). Milhões se uniam pelas 

“Diretas Já”. Mas a emenda que garantiria eleições diretas para presidente no 

ano de 1984 não foi aprovada na Câmara dos Deputados.  

Em 1985, o deputado Tancredo Neves, indicado pela Aliança 

Democrática por sua posição centrista, seu conservadorismo pessoal e seu 

papel-chave na estratégia de abertura lenta, gradual e segura (cf. Silva, 2003, 

p.274), é eleito o novo presidente do Brasil, mas sequer assumirá o cargo. Na 

véspera, ele fora internado com uma crise aguda de diverticulite e, depois de 

38 dias, faleceria. Assume então seu vice, o deputado José Sarney, ex-

presidente da Arena e do PDS, representante da ala política mais 

conservadora e um dos participantes do Acordo de Minas. Em entrevista ao 

historiador Ronaldo Costa Couto, o ex-governador de Minas Gerais, Aureliano 

Chaves (1975-1978), relata: “nós deixamos claro que o nosso acordo não foi 

resultante de uma articulação político-partidária, mas da responsabilidade que 

cada um de nós tinha em relação ao futuro do país...” (Couto, 1999, p.315). 

Os brasileiros esperariam ainda mais 5 anos por uma eleição direta.  
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I.I - “Somos os filhos da revolução” – um novo projeto cultural para um 

novo país 

Durante os anos de ditadura militar no Brasil, nasceu a chamada Geração 

X. E são estes jovens que tomam a lona do Circo Voador, instalado na Praia 

do Arpoador, e fazem do verão de 1982 um acontecimento memorável. 

Diversos grupos vão passar por ali. A começar do Asdrúbal trouxe o 

trombone, que buscava uma representação teatral despojada e afirmava a 

cultura do desbunde – questão essaestudada pela professora Heloisa 

Buarque de Hollanda em seu livro Impressões de viagem – CPC, vanguarda 

e desbunde. Evandro Mesquita era um dos nomes do Asdrúbal e, mais tarde, 

formaria a Blitz, uma das bandas de rock mais populares dos anos 80.  

Após três meses de sua inauguração e muito sucesso, o Circo migrou 

para a Lapa e foi o palco do que se chamou ‘o novo rock brasileiro’ ou BRock, 

apelido dado pelo jornalista Nelson Motta ao rock brasileiro dos anos 80.  

Hollanda, em palestra proferida em um Encontro de Secretários de 

Cultura ocorrido em São Paulo no ano de 1985 afirma que  

 

de 78 à Nova República: caem o AI-5 e a censura, inicia-se a redemocratização, 
mas o projeto de esperança está em crise, não há nada de novo na cultura, 
queda da qualidade, queda da criatividade, dissolução da ideia de autor, diluição 
da ideia de conflito, declínio da influência fertilizadora internacional, retorno ao 
nacional e ao regional. Vácuo desconcertante. (Hollanda apud Sevcenko, 1986, 
p. 14) 

 

Já o professor de História Moderna da Universidade de São Paulo, 

Nicolau Sevcenko, ao comentar para a Revista do Brasil – Literatura anos 80 

tal afirmação de Hollanda diz que o vácuo não era tão grande assim. Aliás, é 
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preciso que ela seja lida no contexto em que foi proferida. Em 1985, 

terminavam oficialmente os 21 anos de governo militar e, até então, pouca 

coisa produzida como cultura no Brasil conseguia algum espaço, além da 

circulação estar ainda restrita aos grandes centros urbanos. O que havia de 

verdade era um desencanto, um vazio “deixado no naufrágio da utopia de 

1968” (Sevcenko, 1986, p.16). Acredito ter sido essa a reflexão que Hollanda 

quis provocar. 

ESevcenko traça um panorama das manifestações culturais estrangeiras 

acontecidas na segunda metade da década de 70,sem a menor intenção de 

introduzir a ideia de “imperialismo cultural”. Em Londres, uma revolução 

aconteceu no verão de 1976 com uma "onda punk”, um último grito de 

liberdade, ainda que tardio. “Desde então, os ingleses dividem a sua cultura 

em antes e depois de 1976” (Sevcenko, 1986, p. 16). No Brasil, a 

repercussão deste verão chegaria atrasada e se difundiria de forma restrita 

por meio de uma juventude totalmente “antenada” com o cenário cultural 

internacional.  

Nos anos 80, o rock vai ganhar notoriedade no país com diversas bandas. 

Para o jornalista Guilherme Bryan, autor de Quem tem um sonho não dança – 

cultura jovem brasileira nos anos 80, a qualidade musical destes gruposera 

bastante contestável, mas com eles nasceram ótimos letristas. Mas a história 

do rock no Brasil começa bem antes.  
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I.II - Mas, o que é rock? 

Quem ajuda a responder a questão é Roberto Muggiati, colunista do 

jornal O Estado de São Paulo, em seu livro Rock, o grito e o mito: a música 

pop como forma de comunicação e contracultura: rock “... é a música que 

nasceu nos primeiros anos da década de 60 no Estados Unidos (Dylan) e na 

Inglaterra (Beatles), feita por jovens exclusivamente para jovens, e que a 

partir de Sergeant Pepper’s (abril de 67) ganhou finalmente projeção 

universal” (Muggiati, 1981, p. 7). 

A definição simplesmente histórica do que é rock não nos ajuda muito a 

compreender melhor este tipo de sonoridade. Então, ele continua: “... rocha, 

balanço, acalanto, embalo. A palavra ‘rock’ engloba na verdade uma 

variedade de formas musicais, que vão desde o berro gutural e a batida 

primitiva do folclore até os sons eletrônicos mais depurados e abstratos” 

(idem, p.8). Este grito primeiro refere-se aos negros na hora do trabalho e 

servia para manifestar suas dores e pesares. Na História, ele se transforma 

em instrumento de luta e revolução. 

Segundo o próprio Muggiati, é difícil definir o que é rock, “Talvez seja 

mais fácil dizer que certas proposições musicais são mais rock que outras, 

isto é, preenchem um número maior de características básicas” (idem, p. 8). 

Aqui, o que nos interessa de verdade é compreender o rock como “um dos 

mais importantes depoimentos sobre o estado da cultura ocidental” (idem, 

p.9).  

 Os jovens americanos que viveram até o início da década de 50 ficaram 

conhecidos como “a geração silenciosa”. Foi a geração da depressão 
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econômica e, principalmente, da Segunda Grande Guerra. Como assim 

silenciosa? Muito havia a ser dito, mas foram necessários alguns anos para a 

elaboração do grito que chegará com a geração posterior (e mais uma vez 

retornamos à questão do grito). “O rock surge como o grito de revolta de uma 

nova geração” (idem, p. 14), responde Muggiati.  

Há um trecho do filme Woodstock, referido por Muggiati em seu livro, no 

qual um repórter pergunta a Mike Lang, principal organizador do festival 

(Woodstock, 1969), qual a razão de todo aquele sucesso. O jovem de 24 

anos responde que é a música. O entrevistador, não satisfeito, rebate: “A 

música sempre existiu e nunca existiu tanta gente assim”. Lang concorda com 

a afirmação, mas acrescenta: “Sempre existiu música, é certo, mas nunca 

com o envolvimento social de hoje em dia”. Ou seja, o momento social e 

político tinha tudo a ver com explosão daquele “grito”.  

 

I.III - Rock made in Brazil 

Foi através da “sétima arte” que o rock chegaria de verdade ao Brasil. 

“Rock around the clock” fazia parte da trilha sonora do filme The blackboard 

jungle (1955) e fez tanto sucesso por aqui que, batizada de “Sementes da 

violência”, foi logo gravada por Nora Ney (que não tinha nada a ver com rock 

‘n’ roll) (cf. Dapieve, 1995, p.11). Em 1957, na voz de Cauby Peixoto, surge o 

que irá se chamar de “o primeiro rock made in Brazil”; a canção “Rock and roll 

em Copacabana”, de Miguel Gustavo.  

Ao final dos anos 50, as rádios já começavam a prestar a atenção ao fato 

de que um novo ritmo estava surgindo no país e assim nasceram os 
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programas “Ritmos para juventude” (Rádio Nacional de São Paulo), “Clube do 

rock” (Tupi) e “Os brotos comandam” (Guanabara), todos dedicados ao 

gênero. Mais tarde, os irmãos Celly e Tony Campello ficariam conhecidos 

como os primeiros astros do rock brasileiro com “Boogie do bebê” e “Banho 

de lua”. Essa foi a primeira geração do rock por aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda leva nasceram os grupos The Fevers, The Pops, Renato 

&Seus Blue Caps, The Clevers, The Sputniks, que acabou revelando Erasmo 

Carlos e Tim Maia. Roberto Carlos conheceria a fama com “Splish splash” em 

1962. A partir daí, ele e Erasmo tornaram-se parceiros e emplacaram 

“Calhambeque” (1963) e “Festa de arromba” (1964).  

 

Celly e Tony Campello: a primeira geração do rock no Brasil 

Fonte: http://cancioneirompb.blogspot.com.br/2008_08_01_archive.html 
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As emissoras de TV, em 1965, foram proibidas de transmitir as partidas 

de futebol nas tardes de domingo. O motivo não tinha nada de subversivo ou 

imposto pelo governo militar; simplesmente os dirigentes dos clubes 

começaram a perceber um súbito esvaziamento dos estádios com as 

transmissões ao vivo. Claro, as arrecadações com os jogos caíam 

vertiginosamente. A consequência foi proibir a transmissão para tentar levar 

de volta o público aos estádios.  

 A Record aproveitou o horário vago e preencheu o espaço com “Jovem 

Guarda” (1965-1968), programa de auditório estrelado por Roberto, Erasmo, 

Wanderléa Salim, Renato & Seus Blue Caps, Martinha, Golden Boys, entre 

outros. O nome fazia referência à Velha Guarda da música brasileira, que 

apresentava ritmos mais lentos: Agnaldo Rayol, Nelson Gonçalves, Maysa, 

Agostinho dos Santos e Orlando Silva. Diz-se também que a explicação para 

o nome é de base mais política. Seria derivado de uma frase do 

revolucionário russo Vladimir Lenin: “O futuro pertence à jovem guarda 

porque a velha está ultrapassada”. 

 

 

 

 

 

 

Programa Jovem Guarda da TV Record comandado por Roberto, Erasmo, entre outros 

Fonte: http://segundaguerra123.blogspot.com.br/ 
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Numa avaliação sobre a primeira e a segunda geração do rock, o 

jornalista Arthur Dapieve afirma:  

 

A Jovem Guarda avançava em relação à geração dos Campello tanto musical 
quanto tematicamente. As músicas não eram mais mero suporte para os vocais; 
para desespero dos puristas, a guitarra ocupava cada vez mais agressivamente 
o seu espaço. As letras […] estavam mais próximas da realidade do Brasil 
urbano ao falar de carrões e festanças. (Dapieve, 1995, p. 14) 

 

Mesmo que Dapieve veja um avanço em suas temáticas, o rock, sempre 

identificado como sinônimo de rebeldia no Brasil, parecia não estar 

sintonizado com o momento político e social que se vivia naqueles anos. 

Durante os debates culturais e políticos na década de 1960 sobre o que era e o 
que não era cultura brasileira, o rock ganhou a alcunha de “alienado”, diante da 
forte repercussão do programa de TV Jovem Guarda (1965-1968), 
principalmente, entre os jovens das camadas populares. (MAGI, 2013, p. 32). 

 

A terceira geração do rock chegou sem mesmo deixar a segunda se 

despedir. E veio junto com a MPB. Durante um tempo, não dava para dizer 

quem era o quê. Era tudo Tropicalismo (cf. DAPIEVE, 1995, p. 14). Em 1967, 

no 3º. Festival da Música Popular Brasileira, Gilberto Gil apresentou seu 

“Domingo no Parque”, acompanhado dos Mutantes (na formação original com 

Rita Lee Jones, Arnaldo e Sérgio Dias Baptista). “Os três discos gravados por 

Rita-Arnaldo-Sérgio-Liminha-Dinho, A divina comédia ou Ando meio 

desligado (1970), Jardim elétrico (1971) e Mutantes e seus cometas no país 

dos Baurets (1972) confirmariam o grupo como o primeiro de rock brasileiro 

no sentido exato da expressão”. Era o brazilian way of rock ‘n’ roll se 

manifestando.  
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Os Mutantes: Arnaldo e Sérgio Dias Baptista e Rita Lee 

Fonte: http://www.producaocultural.org.br/slider/claudio-prado/ 

 

Nesta época, o rock “coisa de alienado” foi visto como um inimigo, não 

pelos militares, mas pelos universitários. Eles diziam que “quem não estava 

engajado em canções de protesto ou com pesquisas ‘de raiz’ estava alienado, 

estava jogando contra” (DAPIEVE, 1995, p. 15).  

Em 1972, Rita Lee gravou seu segundo álbum solo, afastou-se dos 

Mutantes e do rock ‘n’ roll de “Ovelha negra” e “Arrombou a festa” e “perdeu a 

chance de ser a matriarca da geração 80” (idem, p.16). Mas o grupo 

impulsionou o surgimento de diversas outras bandas, entre elas, o Terço 

(Flávio Venturini, Sérgio Hinds e Sérgio Magrão), considerada a mais 

importante banda de rock do Brasil dos anos 70, e Vímana, de Lulu Santos, 

Lobão e Ritchie, de onde nasceria o rock brasileiro dos anos 80 (cf. 

DAPIEVE, 1995, p. 18).  

Também em 1972, Raul Seixas, baiano, classifica duas músicas para o 

7º. Festival Internacional da Canção, “Eu sou eu, Nicuri é o diabo” e “Let me 

sing, let me sing”. Depois, vieram “Mosca na sopa”, “Metamorfose 

ambulante”, “Gita”, “Tente outra vez”, “Eu nasci há10 mil anos atrás”. “Raul 

fazia rock ‘n’ roll temperado por seu sotaque nordestino, com os pés na Terra 
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e não em algum outro planetoide, menos hermético em seu misticismo do que 

os grupos progressivos” (DAPIEVE, 1995, p. 19). Mas sua carreira 

enfraqueceu impactada pelas drogas e o álcool e o “maluco beleza”, pai do 

BRock, foi ficando debilitado e morreu em 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No final dos anos 70, o BRock era aguardado como se aguarda um messias”, vai dizer 
Dapieve, e duas bandas vão dar um rebate falso: A Cor do Som e 14-Bis. A primeira se perdeu 
na pressão comercial e a segunda “se tornou apenas uma facção à esquerda do Clube da 
Esquina… Com essa árvore genealógica não dava para se esperar a consolidação artística e 
comercial do rock brasileiro” (DAPIEVE, 1995, p. 22).  

 

I.IV – Enfim, anos 80 

“Estrangeiro numa nação de estrangeiros, o rock penou quase três 

décadas até conseguir, de fato e de direito, a cidadania brasileira” (Dapieve, 

1995, p 11). Mas conseguiu. Foi no verão de 82, cinco anos atrasado, que o 

Raulzito e os Panteras: banda de estreia de Raul Seixas 

http://rockistory.blogspot.com.br/2007_04_01_archive.html 
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rock brasileiro, “filho direto do verão inglês de 1976, o famoso verão punk, 

aquele no qual os Sex Pistols deram uma cusparada certeira no olho do 

establishment roqueiro e começaram tudo de novo” (idem, p.23), fincou seus 

pés.  

A passagem da década de 1970 para a de 1980 no campo da música popular 
brasileira, da imprensa e do mercado fonográfico me parece não ser um 
problema muito discutido, sobretudo  no que diz respeito à mudança de status 
sofrida pelo rock nacional e internacional no Brasil. Ela dificilmente é 
compreendida dentro de um processo histórico-social, pois o tom do discurso dos 
livros jornalísticos e, até mesmo, de trabalhos acadêmicos, é o de ruptura: o rock 
produzido no Brasil deixou de ser música alternativa ou underground, ouvida por 
uma minoria de fãs e conseguiu “explodir” em 1982 com a canção: “Você não 
soube me amar”, da banda carioca Blitz (Magi, 2013, p. 145). 

 

A abertura do Circo Voador, o palco do Noites Cariocas, no Morro da 

Urca, e a estreia da Maldita – a Rádio Fluminense FM – no dial, mostraram a 

música de diversas bandas feita com apenas 3 acordes e muito barulho. 

“Nelson Motta costuma dizer que as bandas eram lançadas no Circo e se 

consagravam no Noites”, comenta Jamari França em seu texto “A invenção 

da juventude”, especial sobre os anos 80 publicado pela revista 

Superinteressante. (http://super.abril.com.br/cultura/pop-nacional-invencao-

juventude-445244.shtml acessado em 15 de setembro de 2012) 

Por trás das guitarras elétricas e da bateria sempre presentes, uma 

juventude ousada mostrava algumas das tantas caras do país nesse período 

de transição entre ditadura militar e democracia. Uma cara, talvez, menos 

agressiva, mas suficientemente punk do tipo “do-it-yourself”, faça-você-

mesmo. E assim foi feito.  

O rock não pode ser classificado como “a música brasileira dos anos 80”; 

mas sim como representante musical de uma parte da classe média urbana 

http://super.abril.com.br/cultura/pop-nacional-invencao-juventude-445244.shtml
http://super.abril.com.br/cultura/pop-nacional-invencao-juventude-445244.shtml
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jovem dos anos 80 neste país. E, claro, não o atinge todo da mesma forma. 

Por aqui, ele está ligado diretamente à capacidade de algumas capitais 

receberem mais informações (musicais) do exterior, tais como Brasília, São 

Paulo e Rio de Janeiro. O que não significa dizer que o rock não atingiu 

outras cidades, caso dos Engenheiros do Hawaii, em Porto Alegre, e do 

Camisa de Vênus, na Bahia. Mas é claro que o poder aquisitivo, a educação 

formal superior e as constantes viagens de uma parcela das famílias dessas 

três cidades proporcionaram um intercâmbio cultural que rendeu aos nossos 

jovens uma sintonia, ainda que retardada, com o movimento punk da 

Inglaterra de 1976. Somente para exemplificar o que está sendo dito: Dado 

Villa-Loboshavia nascido em Bruxelas, onde o pai era diplomata naquele 

momento; os Manfredini, família de Renato Russo, moraram em Nova York 

entre 1967 e 1969, período em que o pai estudou fora. 

Este final da década de 70 viu surgir no Brasil bandas formadas por 

meninos, estudantes secundaristas ou recém-chegados ao mundo 

universitário, que se identificavam por suas características comuns: jeans 

rasgados, alfinetes pregados nas roupas e no corpo, cabelos coloridos, botas 

pretas de cano longo e camisetas das bandas inglesas e americanas, além 

dos discos que ouviam e de uma ampla bagagem cultural estrangeira, sim, 

mas também brasileira. Tudo isso, além da “cara de bandido”, como cantou 

Rita Lee (“Eu tô ficando velho/ Cada vez mais doido varrido/ Roqueiro 

brasileiro/ Sempre teve cara de bandido” – trecho de “Ôrra meu”).   

Ao identificarem outro jovem com algumas dessas características, a 

pergunta era certa: Do you like rock ‘n’ roll? (em inglês mesmo; vários desses 

jovens eram fluentes no idioma). Formavam uma verdadeira tribo e cultuavam 
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ídolos estrangeiros como Clash, Ramones e Sex Pistols. Alguns tinham a 

ideia inicial de formar uma banda para tocar como eles, tocar as músicas 

deles. Mas o rock brasileiro foi muito além do cover. 

 

I.V– Da Colina para o Brasil 

A história de Brasília começou em 1954, quando seu terreno foi 

demarcado. Construída para ser a futura capital federal, em 1960, na 

inauguração, já havia 150 mil habitantes vindos dos mais variados pontos do 

país (e também, do mundo; começavam a chegar os representantes das 

muitas embaixadas e suas famílias).  

Cidade planejada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, ela cumpria o antigo 

objetivo, anterior mesmo à ideia do presidente Juscelino Kubitschek, de levar 

o Brasil para o interior. Mas, no início, parecia uma cidade fantasma. Não 

havia no traçado pontos de encontro. E quem mais sofreu com isso foram os 

adolescentes e jovens que saíram de suas cidades desenvolvidas para 

aquele lugar inóspito. (cf. Marchetti, 2001, p.9) 

As pessoas passavam às tardes nos clubes, nas Superquadras ou 

conversando embaixo dos blocos. A canção “Anúncio de refrigerante”, escrita 

por Renato Russo e gravada pelo Capital Inicial, reflete bem o tédio que 

perpassava aquela juventude: 

 

Sentado embaixo do bloco sem ter o que fazer/ 
Olhando as meninas que passam 
Matando o tempo procurando uma briga/ 
Sem ter dinheiro nem prum guaraná/ 
Passar as tardes no Conjunto Nacional/ 
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Contando os pobres, e os ecos e os ladrões/ 
Com muita coisa na cabeça, mas, no bolso, nada/ 
Sempre com medo dos PM's/ 
E chega o fim de semana e todos se agitam/ 
Sempre à procura de uma festa/ 
Os carros rodam enquanto se tem gasolina/ 
E ninguém nunca agita nada/ 
Sujeira quando a sua turma é menor de idade/ 
Não podem ir pro mesmo lado que você/ 
E a vida aqui a gente leva, não é nada igual/ 
Aos anúncios de refrigerante. 

 

Era preciso arrumar alguma coisa para fazer. E a Turma da Colina 

arrumou. A Colinaé um conjunto de blocos residenciais que fica dentro da 

Universidade de Brasília. Antes de 68, também moravam ali estudantes, mas 

com a invasão do exército à UNB, ficaram só os professores e funcionários 

(cf. Marchetti, 2001, p.14 e 15). A Colina viu surgir os primeiros punks da 

cidade; os acampamentos também eram constantes: fogueira, vinho, loló e 

violão. Além disso, lá organizavam-se as festas do fim de semana, já que não 

havia boates. “Cada pessoa tinha no bolso uma fita cassete com as 

preferidas da Turma”, comenta o jornalista Paulo Marchetti, autor de O diário 

da turma 1976-1986: a história do rock de Brasília. 

Renato Manfredini Junior nasceu no Rio de Janeiro no mesmo ano da 

inauguração da capital sonhada e construída por Juscelino Kubitschek, 1960. 

Um dos integrantes da Turma da Colina, o jovem já era apaixonado por Led 

Zeppelin e Pink Floyd quando então ouve falar de Sex Pistols, Ramones, 

Richard Hell and The Voidoids, todos grupos de punk rock. O jornalista Arthur 

Dapieve escreve sobre ele: “Para Renato, a atitude ‘do-it-yourself’ tinha tudo 

a ver com um país que começava a explorar a abertura política do general 

Ernesto Geisel” (idem, p. 130).É esta mesma atitude de subverter a cultura 
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existente, de romper com a geração anterior, que irá marcar tantas das 

canções da sua futura Legião Urbana. 

[..] Eles insistem em chamar a atenção para essa mudança de localização 
temporal, que lhes coloca outras referências e necessidades. Nessa 
demarcação, produzem também um questionamento da cobrança feita a eles de 
exercer um papel que foi o da geração anterior, o de portadores de esperanças e 
utopias. Eles recusam a atribuição desse papel. Para indicar sua especificidade 
histórica, eles mesmos encenam como uma geração sem futuro, como a 
“Geração Coca-Cola” (título de uma música da Legião Urbana), e devolvem a 
tarefa de pensar o caos para toda a sociedade. (Abramo, 1994, p.157) 

 

Autora de Rock and Roll é o nosso trabalho – A Legião Urbana do 

underground ao mainstream, Érica Magi comenta que o que impulsionava 

esta geração jovem não era a necessidade de transformar a realidade social, 

mas a angústia e a ausência de novos projetos. “O que não configura 

despolitização e indiferença perante os problemas, ao contrário, eles sentem 

e vivem esses mesmos problemas: frustração com o lento andamento da 

redemocratização, forte crise econômica, inflação e desvalorização dos 

salários” (MAGI, 2013, p. 35). 

Talvez não houvesse esse ímpeto de transformar a realidade social, mas 

ela incomodava. É o que se verá nas primeiras canções de Renato Manfredini 

que, acompanhado de André Pretorius e Fê Lemos (depois incluem também 

Flávio Lemos), irá formar o Aborto Elétrico. “O trio fazia um rock singelo, 

pesado e rápido (para a época), influenciado por Stooges, MC5 e Sex Pistols” 

(Dapieve, 1995, p.130). O Aborto nunca gravou, mas boa parte do seu 

repertório ficou registrada nos discos das duas bandas dele nascidas. A 

Legião Urbana herdou “Geração Coca-Cola”, “Que país é este”, “Conexão 

Amazônica” e “Tédio [com um T bem grande pra você], e a Capital Inicial, 

“Música Urbana”, “Veraneio vascaína” e “Fátima”.  
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Entre 1981 e 1982, uma briga entre Renato e Fê acabou com o Aborto 

Elétrico. Então, Renato passou a ser “o Trovador Solitário” e cantava 

acompanhado só do seu violão. “Qual um Bob Dylan do Planalto, Renato 

abria os shows das outras bandas da turma da Colina cantando ao violão 

músicas como “Eduardo e Mônica”, “Eu sei” e “Química” (Dapieve, 1995, p. 

131)”.  

O nome artístico, Renato Russo, era uma referência a pensadores como 

Jean-Jacques Rousseau (“o bom selvagem”, “estado de natureza”) e Bertrand 

Russell (primeiro princípio de seu decálogo: “Não tenhas certeza absoluta de 

nada”) e artistas como Henri Rousseau(“Nada me põe tão feliz como 

contemplar a natureza e pintá-la”). Bia Abramo, entrevistando Renato para a 

revista Bizz, em 1987, perguntou-lhe sobre este assunto. A entrevista é citada 

por Magi em seu livro: 

“Bizz: De onde você tirou esse nome? 

Renato: É porque, desde pequeno,eu tinha minhas bandas imaginárias. Ainda 
mais que eu sou fã do Fernando Pessoa e, quando descobri que ele tinha os 
heterônimos, eu inventei logo os meus. Eu tinha uma banda chamada Forty 
Second Street Band, que era até com o Jeff Back e com o Mick Taylor, eu era 
um cara chamado Eric Russel. Eu achava esse nome a coisa mais linda do 
mundo e aí eu era loiro e lindo e cheio de gatinhas. Depois, tinha o Rousseau, o 
Jean Jacques, eu gostava daquela coisa do nobre selvagem. Daí tinha o Henri 
Rousseau, um pintor que eu amo… e o Bertrand Russel, que eu acho um cara 
muito legal. Ele escreveu uma coisa bacana, a História da Filosofia Ocidental. 
Ele fala – não sei se é ele ou o Toyubee – que a grande contribuição do século 
XX – e o rock ‘n’ roll está incluído – vai ser a união de todas as nações numa só” 
(apud MAGI, 2013, p.90). 

 

O quarteto Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, e Renato 

Rocha, depois um trio sem o último, se tornaria conhecido em todo o país nos 

anos 80 e 90. Suas letras falavam de amor, política, amizade, de coisas 

simples, com qualidade reconhecida ainda hoje, 30 anos depois. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Certeza_absoluta
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I.VI – Urbana Legio Omnia Vincit 

A frase em latim está presente em todos os discos da Legião Urbana 

(com exceção do último CD, A Tempestade), sendo uma adaptação da frase 

do ditador romano Júlio Cesar, “Romana Legio Omnia Vincit”: “Legionários 

romanos a tudo vencem” e se tornou uma marca da banda. Aliás, ao analisar 

sua trajetória, o que percebemos é que, desde o início, Renato é o grande 

idealizador do grupo e colabora maciçamente para a profissionalização do 

rock no Brasil. “Ele verbalizou em várias entrevistas, durante os anos 80, que 

compor e tocar rock são um trabalho que, como em qualquer outra profissão, 

depende de dedicação, persistência e de conhecimentos específicos por 

parte da banda” (Magi, 2013, p. 49).  

A história da Legião começa quando o trovador decide não ser mais 

solitário: “Em 1983, sob a emoção do lançamento do primeiro compacto dos 

amigos Paralamas do Sucesso, ele [Renato] alugou uma sala no edifício 

Brasília Rádio Center para tocar um novo projeto com o baterista Marcelo 

Bonfá” (Dapieve, 1995, p. 131) Com um show agendado no auditório da 

Capa do primeiro álbum da Legião Urbana lançado em 1985 
http://www.angelfire.com/rock2/legiaourbana/discindex.html 
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Associação Brasileira de Odontologia e sem baterista (depois da saída 

inesperada/esperada de Iko Ouro Preto), juntou-se a eles Dado Villa-Lobos, 

ex-Dado e o Reino Animal e sobrinho –neto de Heitor Villa-Lobos, que foi 

convocado às pressas para segurar a guitarra que mal sabia tocar. Aprendeu 

nove músicas em três dias e fez o show” (idem, p.131).  

 

 

 

 

 

No mesmo ano, os Paralamas do Sucesso lançavam no Rio de Janeiro 

seu primeiro LP, Cinema Mudo. Amigos e conterrâneos dos garotos da 

Legião, eles gravaram neste álbum “Química” e “O que eu não disse”, 

parceria de Renato com Hebert e Barone. Nos shows, os PdS tocavam 

“Ainda é cedo” e “Veraneio vascaína”. Aliás, foi também pelas mãos de 

Hebert Viana que uma fita demo da banda chegou à gravadora EMI-Odeon. 

Antes de “estourar” no Rio de Janeiro, em 1985, a Legião Urbana passou 

um tempo (pouco tempo, um mês) entre os punks de São Paulo e tocou no 

circuito paulistano (Napalm). Das bandas punk com que teve contato, 

pouquíssimas conquistaram o sucesso durante os anos 1980, porém seus 

músicos continuaram trabalhando com o rock em outra frente da indústria 

cultural: escrevendo na grande imprensa paulistana (MAGI, 2013, p119). E, a 

A Legião Urbana já com o trio com qual o ficou conhecida: Dado, Renato e Bonfá.  

Fonte: http://www.emimusicbrasil.com/artistas/642/ 
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partir dessa relação com os músicos-jornalistas de São Paulo, o grupo 

começou a ser reconhecido pela mídia de outras capitais.  

Em 23 de julho de 1983, já no Rio de Janeiro, a Legião abriu, no Circo 

Voador, o show de Lobão e os Ronaldos. “Tanto o JB quanto O Globo 

destacavam, em termos altamente elogiosos, que aquela seria a primeira 

apresentação na cidade de dois dos mais badalados grupos do Distrito 

Federal, o Legião e o Capital Inicial” (Dapieve, 1995, p. 131). 

O primeiro LP saiu em janeiro de 1985, às vésperas do Rock in Rio. O 

megaevento acabou abafando o lançamento do disco, que demorou seis 

meses para começar a ser descoberto pelo público. A própria gravadora tinha 

uma certa “má vontade” em divulgar o produto, acreditando que aquela era 

mais uma banda de Brasília que queria se aproveitar do sucesso dos 

Paralamas (cf. Dapieve, 1995, p. 132). Mas a Legião não foi somente isso.  

A primeira faixa a tocar nas rádios foi “Será”. Depois vieram “Geração 

Coca-Cola”, “Ainda é cedo”, “Teorema”, “Soldados” e, por fim, “Por enquanto”. 

Uma a uma, as canções tomaram o hit parade. “O período de hibernação de 

Legião Urbana fez com que Dois fosse lançado quando as músicas do 

primeiro disco ainda estavam tocando nas rádios” (Dapieve, 1995, p. 133). E 

o segundo LP chegou quando o primeiro estava alcançando quase 100 mil 

cópias vendidas (a gravadora estimava 5 mil!).  

Apesar da pressão da EMI para que a banda repetisse o sucesso fazendo 

um novo álbum com as canções que já haviam sido gravadas na época de 

Legião Urbana, os rapazes preferiram não repetir a “politização punk do 

primeiro trabalho e partiram para um lirismo pós-punk cheio de violões e 
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teclados” (idem, p.133). Deu certo. Em pouco tempo, a Legião já teria vendido 

800 mil cópias e “Eduardo e Mônica”, a história de um casal muito diferente 

de Brasília, virou mania nacional.  

Fizeram muitos shows pelo Brasil (aliás, o grupo nunca saiu do Brasil). 

Neles, Renato pedia mais ética na política. “Durante essas excursões o 

letrista começou a experimentar alguns paradoxos do showbiz […] ‘Quando 

você faz sucesso com uma banda de rock ‘n’ roll, você tem de conviver 

justamente com as pessoas de quem queria fugir ao fundar uma banda de 

rock ‘n’ roll, se lamentava numa entrevista publicada no JB de 22 de setembro 

de 1987’ (idem, p. 135)”.  

Em dezembro de 1986, ocorreu um primeiro incidente grave em um show 

da Legião Urbana. Onde? Em Brasília. Uma menina morta e 20 pessoas 

feridas. Na época, uma crise abateu a banda em meio às gravações do 

terceiro álbum. O trabalho foi interrompido. Renato preferia uma pausa para 

reflexão.  

Com a pressão da gravadora por um novo trabalho, o grupo voltou aos 

estúdios para gravar Que país é este 1978/1987 com velhas músicas que 

ainda não haviam sido lançadas; além das três da época do Aborto Elétrico 

(“Que país é este”, “Conexão Amazônica” e “Tédio (com um T bem grande 

pra você”), duas da fase Trovador Solitário (“Eu sei” e “Química”), uma do 

início da Legião (“Depois do começo”) e duas novas (“Angra dos Reis” e 

“Mais do mesmo”). Mas “Faroeste Caboclo”, canção de 159 versos e mais de 

nove minutos, escrita em 1979, foi o grande sucesso: “ narrava a paixão e 

morte de um certo João de Santo Cristo, misto de traficante e homem santo 

(uma espécie de Brasil personificado). Esta saga começava como música 
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sertaneja, passava pelo reggae e terminava no punk rock. Se Bob Dylan 

fosse brasileiro, “Hurricane” seria “Faroeste Caboclo” (Dapieve, 1995, p. 136).  

A turnê do novo álbum fazia sucesso e a banda, afastada dos palcos por 

causa dos incidentes, animou-se a voltar a Brasília para um concerto no 

estádio de futebol Mané Garrincha. O saldo: tumultos diante do palco, um 

homem que se agarrou ao pescoço de Renato, show terminado antes do 

tempo e uma batalha campal. Foram 60 pessoas detidas, 385 atendidas pelo 

serviço médico e 64 ônibus depredados. “A excursão de Que país é este 

prosseguiu […], mas algumas coisa, um quê de inocência talvez, se perdeu 

na estrada (idem, p. 137).” 

Arthur Dapieve comenta que a Legião investiu em uma 

hiperprofissionalização – também em busca de segurança – que acabou 

afastando a banda dos (precários) palcos brasileiros. Esse caminho 

desembocou em um trabalho mais lírico e subjetivo como o LP As quatro 

estações. Com cerca 900 mil cópias vendidas, esse se tornou o disco mais 

vendido da história da Legião Urbana.  

Nos anos 90, outros quatro trabalhos foram lançados: V (1991), O 

descobrimento do Brasil (1993), A Tempestade (ou O livro dos dias) 

(setembro de 1996) e, após a morte de Renato Russo, em outubro de 1996, 

Uma outra estação. “De acordo com o Jornal do Brasil, em setembro de 1995, 

até ali, a banda já havia vendido mais de quatro milhões de discos no Brasil 

(…) A Legião Urbana era a banda recordista da geração 80”, escreve 

Christina Fuscaldo, redatora dos textos da box do grupo lançada em 2010 

pela EMI-Odeon, no encarte de A tempestade. 
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Este mesmo álbum é o único que não possui o lema da banda: Urbana 

Legio Omnia Vincit. Neste, aparece uma frase do escritor modernista 

brasileiro Oswald de Andrade: “O Brasil é uma república federativa cheia de 

árvores e gente dizendo adeus”.  

A história deste bando de garotos acaba se confundindo com a História 

da cultura musical do nosso país. Os oito discos foram reunidos pela EMI em 

um box lançado em 2010. Levando em conta uma visão do conjunto da obra 

da Legião Urbana, talvez se possa tomar emprestadas as palavras de Renato 

em “O livro dos dias” para definir o que ela representa: “Este é o livro dos 

nossos dias/ Este é o dia de nossos amores”. Suas canções compõem um 

grande livro onde se conta a história desta geração que cresceu com a 

ditadura militar, viu o regime cair e continua esperando o país mudar.  
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Cap. II – Que país é este? 

Tantas vezes, antes mesmo dos nossos ouvidos perceberem a letra de 

uma canção, o instrumental já nos remete a ela. Isso porque a poesia da 

canção não se localiza somente na letra; ela está exatamente na confluência 

da música com a letra.  

A análise da canção é um tema vasto e, no Brasil, especificamente na 

região Sudeste, destacam-se alguns estudiosos: Luiz Tatit (USP), José 

Miguel Wisnik (USP), Roberto Bozzetti (UFRRJ), Claudia Mattos (UFF), Julio 

Diniz (PUC-Rio). Tatit, em seu trabalho “Elementos para análise da canção 

popular”, elenca alguns pontos fundamentais para este tipo de estudo: dos 

mais simples, como o gênero da canção ou a identificação de estribilhos e 

mecanismos de reiteração, aos mais apurados, a tonalidade musical ou a 

flexão da voz. Apesar de reconhecer a importância destes elementos para o 

estudo da canção, este não é um trabalho de semiótica da canção (embora a 

semiótica possa contribuir para este estudo) e suas exigências são menos 

técnico-teóricas e mais de natureza literária e histórico-social.  

 Em História e Música, Marcos Napolitano, comentando sobre como 

“retirar” as informações de um documento estético como a canção, diz que é 

preciso um método. E aponta como melhor abordagem a interdisciplinar, 

porque, estruturalmente, ela opera com diversos tipos de linguagens e 

informações, conjugando música, poesia, história, sociologia, biografia, entre 

outros conteúdos que podem escapar à área de competência de um 

profissional especializado (cf. Napolitano, 2002, p.96).  
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II.I – Sobre a Obra Aberta de Eco 

Falar de interpretação da canção é, para mim, falar de uma obra aberta 

no sentido concebido pelo filósofo e semiólogo Umberto Eco. Em 1958, ele 

apresentou a comunicação “O problema da Obra Aberta” no XII Congresso 

Internacional de Filosofia. Anos mais tarde, em 1962, os ensaios sobre o 

tema foram reunidos em Obra Aberta. Seu pensamento marca a retomada do 

debate intelectual acerca da cultura interrompido na Itália, por mais de vinte 

anos, pela ditadura de Benito Mussolini (1925-1943).  

Eco não oferece um exemplo de obra que possa ser “aberta”, mas um 

modelo teórico para que se estabeleça uma relação de fruição entre a obra 

de arte e seu receptor. A questão da abertura pressupõe que a obra de arte 

em si não está completa; ela é “uma mensagem fundamentalmente ambígua, 

uma pluralidade de significados que convivem num só significante” (Eco, 

1991, p. 22).  

Em Obra Aberta, encontra-se uma afirmação de Barthes que diz que a 

linguagem literária “serve para formular, não para fazer”. Creio que se possa 

utilizá-la para qualquer campo da arte porque a obra não significa o fim de 

uma ideia do artista, mas a concretização de parte desta e que irá ser 

completada pelo público. É a partir da relação com o público que o 

completamento acontece. 

Outra questão levantada por Eco é que a obra de arte não está alheia à 

realidade, mas dialoga com ela. Então, pode-se afirmar que a incompletude 

da obra é permanente porque também a realidade jamais está fechada, 

acabada.  



35 
 

Tanto a realidade quanto a obra não estão completas, ou seja, são as 

possibilidades de interpretação que vêm, a seu modo, completá-las. E como 

se dá este “revezamento das interpretações”, este “deslocar-se de 

perspectivas” que uma obra de arte deve permitir?  

 

O modo de resolver os problemas artísticos, e mais ainda o modo de 
colocá-los, tem por trás de si todo um conjunto de relações cuja 
origem se prende a uma determinada visão de mundo e a uma certa 
maneira de ser. (Eco, 1991, p. 12) 

 

Desta forma, a obra se concretiza em uma relação subjetiva entre o 

mundo interior do artista e do fruidor, num diálogo entre eles. Por isso, fruir, 

“consumir” arte requer um mínimo de conhecimento prévio do poeta, da 

história coeva, da tradição estilística e do conteúdo ideológico que a obra 

carrega consigo para que se possa apreender dela um mínimo.  

Naintrodução à edição brasileira da Obra Aberta, Eco afirma que a arte, 

muitas vezes, não só dialoga com a realidade, mas seria capaz de antecipá-

la. É como se o artista tivesse a capacidade não só de construir sua arte 

como expressão da cultura de uma época, mas, por uma sensibilidade 

aguçada, fosse capaz detambém de pressentir, pré-sentir, sentir antes, o 

mundo à frente e expressá-lo artisticamente. 

  Creio que o conceito de obra aberta possa, realmente, ser aplicado à 

canção. Aliás, as pesquisas de Eco sobre o tema nasceram exatamente 

quando o autor acompanhava as experiências musicais de Luciano Berio 

(1925-2003), compositor italiano reconhecido por seu experimentalismo e 

trabalho pioneiro com música eletrônica. 
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II.II – Representações do Brasil 

O que busco neste trabalho é levantar os aspectos sócio-políticos 

retratados pela Legião Urbana em suas canções, entendendo-as como 

relevante obra poética para estudo dos anos 80 no Brasil. Há de se perceber 

que, nas músicas dos anos 80 da banda, esta temática aparece com mais 

constância, misturada (ou não) a outras de igual relevância como amizade, 

amor. Mas ela não deixa de estar presente nas dos anos 90.  

Ao longo de sua trajetória, o país muda, os meninos da Legião crescem, 

alcançam maturidade em seu trabalho, conquistam o mercado fonográfico 

brasileiro e seus questionamentos vão passando do público ao privado.  Meu 

objetivo é entender como estes jovens viam o Brasil no fim do período da 

ditadura militar e início da redemocratização. Quais eram seus 

questionamentos, do que discordavam abertamente, como se dava sua 

preocupação sócio-política? 

A banda retirava da vida, do cotidiano, material para seu trabalho. Não se 

pode chamá-las de canções de protesto porque estas, em alta principalmente 

nos anos 60, conclamavam os ouvintes à luta. Em todo repertório da Legião 

não existe um chamado à luta, mas à reflexão e à tomada de posição. Em 

“1965 (Duas tribos)”, do álbum As quatro estações, o grupo anuncia “É o bem 

contra o mal” e pergunta: “E você de que lado está?”. E em “Soldados”, do LP 

Legião Urbana, “Quem é o inimigo?/ Quem é você?”.     
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II.III – Uma canção puxa a outra 

Em 1985, ano que marca oficialmente o fim da ditadura militar no Brasil, a 

Legião Urbana lança álbum homônimo, sem nenhum single. “Será” vai ser a 

primeira a estourar nas rádios. Dois anos depois, falando sobre o disco, 

Renato Russo irá declarar: “Muitos disseram que nosso primeiro disco é 

pessimista, político, pesado e negativo. Eu não acho, porque são apenas 

comentários de coisas da vida. ‘Será’ é uma música esperançosa… Embora 

as letras não ofereçam soluções e happy ends, não acho que sejam 

pessimistas. É um reflexo do que a gente vive” (fonte: encarte do cd Legião 

Urbana escrito por Christina Fuscaldo para a box lançada pela EMI em 2010). 

Disco pessimista talvez não, mas com dimensão política, com certeza. 

“Será” é uma canção repleta de questionamentos de uma juventude que via o 

país mudar sem se transformar. Ela começa com “Tire suas mãos de mim/ 

que eu não pertenço a você…”, versos de alguém que se vê sufocado e se 

rebela contra uma relação amorosa dominadora.  

Entretanto, muda radicalmente logo em seguida, em seu refrão. Sai a 

paisagem subjetiva. A certeza sobre o que não é amor se converte em 

dúvidas formalizadas pela reiteração de diversas interrogações introduzidas 

pela forma verbal será (“Será só imaginação?/ Será que nada vai acontecer?/ 

Será que é tudo isso em vão?/ Será que vamos conseguir vencer?”). O 

contexto político abre-se como uma possibilidade para aquelas tantas 

dúvidas. O que será só imaginação? O que não vai acontecer? O que foi em 

vão? A quem devemos vencer? 

Em outra canção intitulada apenas “1965”, do álbum As quatro estações, 

a banda irá cantar: “Cortaram meus braços/ Cortaram minhas mãos/ 
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Cortaram minhas pernas/ Num dia de verão”. Mais à frente na mesma 

canção, a afirmação: “O Brasil é o país do futuro”. Como ou que futuro 

imaginar para este país que mutila seus filhos? O ano indicado no título 

marca o endurecimento do regime militar. Contraditoriamente ao lema do país 

grande, do país do futuro, está um Brasil que se esconde atrás da repressão 

violenta.  

Se o regime militar, oficialmente, havia durado 21 anos, seus efeitos 

continuarão sendo sentidos pela sociedade. Quem são ou quais são os 

monstros da nossa própria criação cantados por Renato? Os militares? 

Talvez. Afinal foram eles que assassinaram, para citar nomes conhecidos, o 

diretor de jornalismo da TV Cultura Wladimir Herzog, o também jornalista 

Marcelo Rubens Paiva, os estudantes Edson Luís e Stuart Angel Jones, além 

da mãe de Stuart, a estilista Zuzu Angel, para quem Chico Buarque escreveu 

a canção “Angélica”: “Quem é essa mulher/ Que canta sempre esse 

estribilho?/ Só queria embalar meu filho/ Que mora na escuridão do mar/ 

Quem é essa mulher/ Que canta sempre esse lamento?/ Só queria lembrar o 

tormento/ Que fez o meu filho suspirar”. Uma referência às torturas sofridas 

por Stuart que, depois de morto, teve seu corpo jogado no mar.  

Em “Cálice” Chico Buarque dirá que o mundo parece estar em um 

“pileque homérico”. Renato, em “Será”, não tem a pretensão de curar o país 

deste “porre”, mas, recorre a uma pergunta que acaba sendo retórica. Assim, 

fazendo-a repetidas vezes, ela continua ressoando porque “mesmo calado o 

peito, resta a cuca”.  

De muito gorda a porca já não anda 
De muito usada a faca já não corta 
Como é difícil, pai, abrir a porta 
Essa palavra presa na garganta 
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Esse pileque homérico no mundo 
De que adianta ter boa vontade 
Mesmo calado o peito, resta a cuca 
Dos bêbados do centro da cidade 

Pai, afasta de mim esse cálice 
Pai, afasta de mim esse cálice 
Pai, afasta de mim esse cálice 
De vinho tinto de sangue 

(“Cálice”, Chico Buarque, 1973) 

 

Então, naquela primeira metade da década de 80 era totalmente plausível 

perguntar (ou perguntar-se) “Será que vamos conseguir vencer”. As 

perguntas feitas na canção começam em um tom mais tranquilo com “Será só 

imaginação?” e, ao serem repetidas seguidas vezes, explodem em um grito 

em “Será que vamos ter que responder/ pelos erros a mais/ eu e você?”. Não 

há uma resposta. “Será” é uma canção para expressar exatamente a dúvida 

na qual vivia esta geração. 

 

II.IV – Futuro  

Em 1989, em entrevista ao jornal O Dia, do Rio de Janeiro, Renato 

comentará: “O nosso primeiro LP definiu bem um estilo de trabalho dentro da 

linha rebelde dos punks, porque, naquela época, o que mais queríamos era 

dizer o que alguns não podiam ouvir e outros não podiam dizer” (fonte: 

encarte do cd Legião Urbana escrito por Christina Fuscaldo para a box 

lançada pela EMI em 2010). E dizendo o que alguns não queriam ouvir, no 

mesmo álbum de “Será” sai “Petróleo do Futuro”.  

Até os anos 70, o petróleo parecia ser a fonte energética do futuro. 

Entretanto, descobriu-se que sua reserva era limitada e ele passou a servir 
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como elemento de pressão entre os países. A decisão da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (Opep) de aumentar o preço do petróleo, 

reduzir a produção, mas também o embargo dos árabes como retaliação ao 

apoio americano à Guerra do Yom Kippur, fizeram o custo do barril triplicar.  

 

http://www.biodieselbr.com/energia/alternativa/agro-energia.htm 

O Brasil sentiu fortemente os efeitos do segundo choque do petróleo 

provocado pela revolução iraniana de 1979. O Banco Central americano 

eleva fortemente os juros, e o país, que vinha crescendo com base no capital 

externo, vê elevar-se sua dívida. O ano de 1981 marca o primeiro ano de 

recessão após o “milagre econômico” e, em 1982, com uma dívida externa de 

US$ 83,2 bilhões, o governo brasileiro declara a moratória.  

Então, a canção “Petróleo do Futuro” passa a ser uma provocação, por 

ser o petróleo uma fonte esgotável e deverem os países buscar uma 

alternativa energética para o futuro. E fica a pergunta feita repetidamente em 

quatro versos da canção: “E o que é que eu tenho a ver com isso?”.  



41 
 

Mas estes versos também colocam a reflexão acerca de uma outra 

questão apresentada na letra: a violência imposta aos opositores (ou críticos) 

do regime e as contradições do período militar. Os versos dizem: “Filósofos 

suicidas/ Agricultores famintos/ Desaparecendo/ Embaixo dos arquivos”. O 

que levaria os filósofos, amantes do saber e da vida, a tirarem suas próprias 

vidas? Por que passam fome aqueles que plantam gêneros alimentícios? Por 

que as pessoas desaparecem debaixo dos arquivos?  

Prática bastante comum foi a de forjar um possível suicídio para diversos 

presos políticos. Parece ser este o caso do motorista de táxi e militante de 

esquerda, Ângelo Cardoso da Silva, encontrado morto em uma cela do 

presídio Central em Porto Alegre. No ano passado (2013), dois estudantes do 

curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul encontraram 

nos arquivos do Tribunal de Justiça local imagens do homem com uma corda 

amarrada no pescoço. Entretanto, a altura que estava do chão era 

insuficiente para asfixiá-lo.  

Outra forma bastante comum de punir aqueles que lutavam contra o 

regime era sequestrar seus filhos, muitos ainda bebês. O documentário 

“Condor” (2013), de Roberto Mader, conta a história de pessoas que tiveram 

suas vidas alteradas pela Operação Condor, um movimento unificado das 

ditaduras sul-americanas para trocar informações e prisioneiros e coordenar a 

repressão política no continente, com apoio direto dos EUA. O filme revela 

que o sequestro de menores foi prática comum no Chile e na Argentina. E 

retomamos a pergunta feita em “Petróleo do futuro”: “E o que é que eu tenho 

a ver com isso?”.  
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II.V – Sem prazo de validade 

Algumas das canções da Legião Urbana merecem uma análise detalhada 

a partir do nome que receberam. Renato tinha grande preocupação de não 

fazer uma canção datada, de não deixá-la envelhecer. Ao nomear algumas 

de suas letras, ele buscou referências nos fatos históricos, o que, em uma 

primeira interpretação, poderia se levar a pensar que teriam um “prazo de 

validade”. Contudo, ao longo da canção, as referências são tão sutis que, 

mais do que deixá-las perecer com o tempo, estes títulos irão marcar um 

posicionamento político-social destes jovens.  

É o caso de Baader-Meinhof Blues. Uma referência explícita ao Baader-

Meinhof, uma fração do Exército Vermelho Alemão e um dos mais 

importantes grupos extremistas da Europa, em atividade de 1970 até 1998. 

Fundado por Andreas Baader e Ulrike Meinhoh, o movimento nasceu em 

1967, como reação à violenta repressão policial às manifestações dos 

estudantes de Berlim que protestavam contra a visita do xá do Irã, Reza 

Palavih.   

Apoiado pelos governos britânico e americano, o xá promoveu grande 

modernização de seu país, mas massacrava a oposição xiita e aqueles que 

defendiam a democracia. Essa relação Europa-EUA-URSS com o Irã nasceu 

durante a II Guerra Mundial quando estes países quiseram apoderar-se de 

suas reservas petrolíferas.  

Nos anos 70, vários grupos estudantis e intelectuais da esquerda alemã 

radicalizaram suas posições aderindo às propostas de luta armada que 

proliferavam na América Latina, África, Ásia e Europa (caso das Brigadas 
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Vermelhas, na Itália). O objetivo do Baader-Meinhof era provocar uma 

revolução anti-imperialista no país.  

O letrista apela a um jogo de antíteses em “Já estou cheio de me sentir 

vazio/ Meu corpo é quente estou sentindo frio/ Todo mundo sabe ninguém 

quer mais saber” que demonstram uma inadequação; por fim, arremata a 

estrofe afirmando que o amor ao próximo está fora de moda neste tipo de 

sociedade na qual vivemos. 

O que une a experiência revolucionária do Baader-Meinhof ao 

mandamento do amor?  

E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, 
reuniram-se no mesmo lugar. 
E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: 
Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 
E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 
e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. 
Este é o primeiro e grande mandamento. 
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. 
(Mt 22, 34-39) 

 

Se a justiça humana é desafinada (“essa justiça desafinada/ é tão 

humana e tão errada”), por que ou como não assumir as rédeas da história 

como fizeram Andreas Baader, Ulrike Meinhoh e tantos outros? Não será a 

experiência destes jovens revolucionários também uma experiência de amor? 

E como não pensar que os rapazes da Legião Urbana queriam marcar sua 

posição política neste processo de redemocratização? 

 

       II.VI – Que geração é essa?  

O conceito de geração vem sendo trabalhado, nas ciências humanas e 

sociais, como uma metáfora para o tempo e aparece em diversos estudos 
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sobre juventude. Hoje, fala-se de uma geração Z, mas também de “juventude 

2.0”. Conforme matéria da revista Veja, “Geração coisa nenhuma”, publicada 

em maio de 2012 (fonte: 

http://www.achix.com.br/busca_visualizar.kmf?cod=not_13446607&palavras=

sexo&tipo_palavra=2&considera_acentos=0 acessado em 12 de fevereiro de 

2014), ela engloba os nascidos a partir de 2001, seres multiatarefados, que 

conseguem estudar, ouvir música no iPod, conversar por torpedos (hoje, 

WhatsApp!) e não ficam longe de uma tela touchscreen.  

Mas antes dessa, já vieram a geração X, dos que nasceram entre 1961 e 

1981, e desejavam uma sociedade alternativa, e a geração Y, de 1982 a 

2000, composta por pessoas competitivas, poucos afetivas e mais 

interessadas em ganhar dinheiro e subir na vida.  

 

 
Bem, mas se nenhum dos escaninhos é conveniente, e também não 
se adapta às pessoas de seu círculo, procure um pouco mais. Há à 
disposição as gerações C, F, M, N, S e W - e até uma A, de Alfa, para 
enquadrar quem nasceu outro dia, em 2010. É um alfabeto completo 
na tentativa de dividir a sociedade em tribos. À falta de letras, até 
nomes de remédios são usados para tentar descrever quem você é, o 
que pensa e o que pretende fazer no futuro. Ansiosos na faixa dos 
30? Geração Rivotril. Quarentões deprimidos? Geração Prozac. 
Adolescentes hiperativos? Geração Ritalina. (Gabriela Carelli, Revista 
Veja, maio de 2012) 

 

E a autora da referida matéria continua seu texto perguntando se tantas 

categorizações e caracterizações definem mesmo as tais gerações e conclui 

que dificilmente dá-se assim. Na verdade, elas seriam muito pouco precisas.  

Carles Feixa e Carmen Leccardi, professores de Antropologia da 

Universidade de Lleida, na Espanha, e de Sociologia da Cultura, na Milano-

Biccoca, dividem em três grupos o conceito de geração em seu trabalho “O 

http://www.achix.com.br/busca_visualizar.kmf?cod=not_13446607&palavras=sexo&tipo_palavra=2&considera_acentos=0
http://www.achix.com.br/busca_visualizar.kmf?cod=not_13446607&palavras=sexo&tipo_palavra=2&considera_acentos=0
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conceito de geração nas teorias sobre juventude” (fonte: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

69922010000200003&script=sci_arttext acessado em 5 de março de 2014). 

Durantes os anos 20 do século XX, no período entreguerras, as teorias são 

formuladas em torno da noção de “revezamento geracional”.  

Durante os anos 60 do mesmo século, que eles intitulam “época do 

protesto”, passa-se a “problema geracional” (“conflito geracional”); a partir de 

meados dos anos 90, com a sociedade interligada em rede, chega-se a 

noção de “sobreposição geracional”.  

E quanto à “geração Coca-Cola” proposta por Renato Russo em canção 

homônima, que geração seria essa? 

 

Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos U.S.A., de 9 às 6 

Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês 

Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 

Depois de 20 anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 

Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

(“Geração Coca-Cola”, Legião Urbana, 1985) 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69922010000200003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69922010000200003&script=sci_arttext


46 
 

É uma geração urbana, que convive com a cultura nacional e a importada 

(a Coca-Cola é um símbolo da economia americana), ao mesmo tempo. 

Crítica de seu tempo, a geração Coca-Cola abre a canção dizendo-se quase 

uma geração robô, porque foi programada para consumir o que outros 

desejam, os enlatados, os industrializados. Na verdade, o que os americanos, 

líderes do consumo mundial, desejam.  

Esclarecidos, estes jovens passaram 20 anos na escola. Depois de tantos 

anos, já entenderam o que é bom e o que é ruim, compreenderam que o 

“terceiro mundo” recebe muita coisa que é lixo, que é prejudicial à saúde 

humana e ambiental. Não é possível ficar calado, impassível diante desta 

realidade, é preciso devolver, pagar na mesma moeda, tudo que esta “cultura 

moderna” empurrou aos subdesenvolvidos.  

Os filhos da revolução não podem ser silenciosos, não podem se calar 

diante desta realidade de submissão. Por isso, a Legião Urbana, nesta sua 

primeira fase, ainda grita tanto. Durante a canção, há versos que saem 

gritados, uma tentativa de ser ouvido apesar do barulho existente nesta 

sociedade urbano-industrial.  

A geração Coca-Cola é também caracterizada pelo letrista como o futuro 

da nação. E qual é o futuro de uma nação receptiva, aberta e adepta dos 

enlatados de USA? “Geração Coca-Cola” é também uma crítica à postura do 

governo diante dos importados, da permissividade do governo ao capital 

estrangeiro.  

Anos mais tarde, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB), o que se veria no país seria uma série de privatizações (Companhia 
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Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, ferrovias, companhias de 

eletricidade, entre outras), de vendas em série de empresas estratégicas para 

o crescimento nacional. O futuro da nação: não só deixar entrar os produtos 

estrangeiros, mas também permitir a saída da riqueza brasileira.  

 

         II.VII - Tempos modernos 

Talvez a cena mais famosa do filme Tempos Modernos (1936), de 

Chaplin, seja exatamente aquela em que ele, com uma ferramenta às mãos, 

deve simplesmente apertar o parafuso de uma peça que está sendo 

produzida. As peças vão passando em uma esteira e ele, operário, deve 

apertá-las. Em um determinado momento, o patrão manda um funcionário 

aumentar a velocidade e o homem-máquina precisa também aumentar a 

velocidade que imprime ao seu trabalho. Uma crítica à atividade laborativa 

exercida nas fábricas que desumanizava o processo de produção e 

(com)fundia o trabalhador à própria máquina. 

A canção “Fábrica”, do álbum Dois da Legião Urbana, lançado em 1986, 

vai abordar a questão da industrialização e seus diversos aspectos: o 

trabalho nas fábricas comparado à escravidão, a crescente desigualdade 

social nos centros urbanos aguçada pela expansão da indústria, a poluição 

gerada pelas máquinas.   

Nosso dia vai chegar 

Teremos nossa vez 

Não é pedir demais 

Quero justiça 
Quero trabalhar em paz 
Não é muito o que lhe peço 
Eu quero um trabalho honesto 
Em vez de escravidão 
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Deve haver algum lugar 
Onde o mais forte 
Não consegue escravizar 
Quem não tem chance 

De onde vem a indiferença 
Temperada a ferro e fogo? 
Quem guarda os portões da fábrica? 

O céu já foi azul, mas agora é cinza 
O que era verde aqui já não existe mais 
Quem me dera acreditar 
Que não acontece nada de tanto brincar com fogo 
Que venha o fogo então 

Esse ar deixou minha vista cansada 
Nada demais 

(“Fábrica”, Dois, 1986) 

 

No Brasil, o processo de industrialização se deu em concomitância com a 

indústria cafeeira. Com a crise de 1929 e suas consequências para o 

mercado cafeicultor, a indústria precisou se reinventar a partir de outras 

matérias primas e intensificou-se a produção têxtil e de outros gêneros 

alimentícios.  

Com Getúlio Vargas, deu-se um grande impulso às indústrias de base. 

Em seu governo foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do 

Rio Doce. Com JK e seus “50 anos em 5”, abriu-se espaço para 

investimentos estrangeiros no setor e houve grande impulso, principalmente 

ao setor automobilístico. Os governos militares apostaram na modernização 

da economia via aprofundamento da dívida externa. Futuramente, iria-se 

pagar caro por esse modelo: aumento nas taxas de crescimento econômico 

(e durante o período do Milagre, a economia brasileira chegou a crescer 10% 

ao ano) às custas do aumento da dívida. 
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Ao longo do tempo, o processo de industrialização provocou um rearranjo 

populacional no país. Com a chegada de maquinário às lavouras e a 

crescente substituição da mão-de-obra humana no campo por máquinas, 

muita gente migrou para os grandes centros em busca de trabalho. O Censo 

de 1970 registrou uma população urbana que já superava a rural. As cidades 

se enchiam de migrantes, um contingente maior que a capacidade da 

indústria em absorvê-los. A população crescia em progressão geométrica 

enquanto o número de postos de trabalho não acompanhava este ritmo.  

Nos anos 80, o movimento sindical ganhou força no Brasil. Durante o 

período militar, havia pouco espaço de ação para o sindicalismo; a militância 

era silenciosa e se realizava no interior das fábricas. Mas no processo de 

redemocratização, o movimento operário passou a ocupar posição de 

destaque e influenciou, até mesmo, os rearranjos políticos na transição.  

Quando Renato canta “Nosso dia vai chegar/ Teremos nossa vez/ Não é 

pedir demais/ Quero justiça […] Eu quero um trabalho honesto/ em vez de 

escravidão”, parece um hino do movimento operário entoado por um coro à 

porta de uma fábrica. Relembram-se as diversas greves que paravam os 

grandes centros nos anos 80 e 90. Vê-se com clareza essa nova articulação 

que buscava ocupar outro espaço no pós-ditadura, contestando as formas de 

trabalho em vigor na sociedade urbana e conquistando vários direitos aos 

trabalhadores. E ele faleceu em 1996, sem mesmo ver a primeira vitória de 

Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil.  
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II.VIII – Em poucas palavras, que país é este?  

Os LPs da Legião Urbana apresentam continuidade. O trabalho da banda 

em momento algum pretendeu romper com que já havia sido feito. Mas é 

mais do que simplesmente continuar, é permitir que a obra já criada siga em 

frente e impulsione o que ainda vem. Por exemplo, a preocupação com 

questões sociais e políticas parece costurar com uma linha bastante delicada 

todos os álbuns.  

De “Será” (“Será só imaginação/ Será que nada vai acontecer?/ Será que 

é tudo isso em vão?/ Será que vamos conseguir vencer?”), “Petróleo do 

Futuro” (“Sou brasileiro errado/ Vivendo em separado/ Contando os vencidos/ 

De todos os lados”) e “Geração Coca-Cola” (“Desde pequenos nós comemos 

lixo/ Comercial e industrial/ Mas agora chegou nossa vez/ Vamos cuspir de 

volta o lixo em cima de vocês”) do Legião Urbana passamos a “Tempo 

Perdido” (“O que foi escondido é o que se escondeu/ E o que foi prometido,/ 

ninguém prometeu/ Nem foi tempo perdido;/ Somos tão jovens), “Metrópole” 

(“É sangue mesmo, não é mertiolate”./ E todos querem ver/ E comentar a 

novidade / É tão emocionante um acidente de verdade”.) e Índios (“Quem me 

dera ao menos uma vez/ Provar que quem tem mais do que precisa ter/ 

Quase sempre se convence que não tem o bastante/ Fala demais por não ter 

nada a dizer”).  

A questão social atravessa, sim, toda a obra da Legião. Havia uma forma 

de ler a realidade em torno, de forma poética, mas também bastante crua, 

colocando o dedo em feridas delicadas. O terceiro álbum, Que País É Este 

1978/1987 chegou às lojas após pouquíssimo tempo de gravação nos 

estúdios, apenas um mês, e trazia diversas canções da época do Aborto 
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Elétrico e do Trovador Solitário. É o caso de “Que País É Este”, da época em 

que o punk Renato ainda tocava com os punks Fê e Flávio Lemos. 

Nas favelas, no Senado 
Sujeira pra todo lado 
Ninguém respeita a Constituição 
Mas todos acreditam no futuro da nação 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 

No Amazonas, no Araguaia iá, iá, 
Na baixada fluminense 
Mato grosso, Minas Gerais e no 
Nordeste tudo em paz 
Na morte eu descanso 
Mas o sangue anda solto 
Manchando os papéis, documentos fiéis 
Ao descanso do patrão 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 

Terceiro mundo, se for 
Piada no exterior 
Mas o Brasil vai ficar rico 
Vamos faturar um milhão 
Quando vendermos todas as almas 
Dos nossos índios num leilão 

(“Que País É Este”, Que País É Este 1978/1987, 1987) 

 

O título da música pode ser lido de duas formas. A primeira, como 

exclamação, nesse caso soando como indignação; a segunda, como 

interrogação, soa à indignação que pede a participação de outra pessoa. 

“Nas favelas, no Senado/ Sujeira pra todo lado/ Ninguém respeita a 

Constituição/ Mas todos acreditam no futuro da nação”. A sujeira das favelas 

(lugares nos quais ainda hoje a coleta de lixo é muitas vezes impedida por 

falta de segurança) é comparada a um outro tipo de sujeira que se espalha 

pelo Senado: corrupção, favorecimentos, nepotismo.  
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O diagnóstico feito sobre a situação social e política do país é dos piores. 

Além da sujeira que se espalha pelos setores políticos, há também um 

desrespeito à Constituição Brasileira. Quando Renato escreve a canção, nos 

últimos anos da década de 70, a que estava em vigor era a promulgada em 

1967, que buscava institucionalizar e legalizar o regime militar.  

Entretanto, o desrespeito à Constituição que se coloca não tem relação 

com o fato desta ter sido aprovada durante a ditadura militar, mas com o “lixo” 

do Senado que desonra o país e seus cidadãos. É uma falsa paz aquela no 

Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Minas 

Gerais e no Nordeste, já que o sangue mancha até mesmo documentos.   

A última estrofe, um grito no melhor estilo punk-rock, dá uma mostra de 

como o Brasil é visto. A expressão “terceiro mundo” surgiu na época da 

Guerra Fria para denominar os países que não se posicionaram nem do lado 

dos EUA e nem da URSS. Mas também foi usada para os países 

subdesenvolvidos. A ideia de o Brasil “ficar rico” soa como piada de mau 

gosto diante de tantas incoerências políticas e a resposta a esta piada está 

nos últimos dois versos: só se for vendendo as almas dos nossos índios em 

um leilão. Uma crítica ao passado colonizador que dizimou a população 

indígena brasileira. Trata-se em verdade de um mundo doente, como 

proclama “Índios”, do álbum anterior.  

Abaixo anexamos trechos de duas matérias de jornal para ilustrar o tal 

“futuro da nação”, proclamado em “Geração Coca-Cola” ou em “Que País É 

Este”: 
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         II.XI – A mitológica história de Maria Lúcia e João de Santo Cristo  

Em sentido oposto ao tempo indicado pelo mercado para uma canção, 

três minutos, “Faroeste Caboclo” tem pouco mais que nove minutos e não 

possui refrão. A história de João de Santo Cristo, apesar de “nadar contra a 

correnteza” (mercadológica) tornou-se uma das marcas da banda e carrega 

consigo uma série de histórias-mito, entre elas, esta, contada por Arthur 

Dapieve em seu livro Renato Russo:  

 

“Naquela noite [11 de outubro de 1996, dia da morte de Renato], 
pouco antes de o Jornal Nacional, da Rede Globo, entrar no ar, 
realizou-se uma tensa reunião numa sala da rua Lopes Quintas, no 
Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, não muito distante, se 
fosse possível traçar uma linha reta sobre a superfície da lagoa 
Rodrigo de Freitas, do apartamento da Nascimento Silva [onde 

Entenda o escândalo dos cargos e benesses do Senado(09/06/09)  

O Senado foi atropelado desde fevereiro por uma crise ética que paralisou a Casa e deixou como 

saldo a pior imagem para uma instituição pública: a de que virou um espaço para servir a 

interesses privados. Pela boca dos próprios parlamentares e de representantes da sociedade civil, 

que acompanharam de perto o desenrolar da crise, as práticas do Senado são vistas como típicas 

de "um clube de amigos" que fez "um pacto de silêncio".  

(Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,entenda-o-escandalo-dos-cargos-e-benesses-do-

senado,384956,0.htm acessado em 12 de abril de 2014) 

 
Ex-assessor do Senado é preso 21 anos após escândalo dos ‘Anões do 

Orçamento’(13/03/14) 

 
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na manhã desta quinta-feira o economista José Carlos 

Alves dos Santos, de 71 anos, ex-chefe da assessoria de orçamento do Senado. Vinte um anos 

depois do escândalo dos “Anões do Orçamento”, ele foi preso em casa, no Lago Norte, por 

corrupção passiva. O caso foi o primeiro grande escândalo após a redemocratização do país 

não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização. 

(Fonte: http://oglobo.globo.com/pais/ex-assessor-do-senado-preso-21-anos-apos-escandalo-dos-anoes-do-orcamento-

11869029 acessado em 12 de abril de 2014) 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,entenda-o-escandalo-dos-cargos-e-benesses-do-senado,384956,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,entenda-o-escandalo-dos-cargos-e-benesses-do-senado,384956,0.htm
http://oglobo.globo.com/pais/ex-assessor-do-senado-preso-21-anos-apos-escandalo-dos-anoes-do-orcamento-11869029
http://oglobo.globo.com/pais/ex-assessor-do-senado-preso-21-anos-apos-escandalo-dos-anoes-do-orcamento-11869029
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Renato morava]. Tensa porque a jornalista que o apresentava, Lilian 
Witte Fibe, não estava convencida da importância de Renato Russo. 
Ela achava que o JN estava dedicando tempo demais ao roqueiro. 
Meio jornal! A discussão se arrastou por minutos até que seu colega 
na apresentação, William Bonner, convenceu-a do acerto da medida 
com uma argumento definitivo: recitou-lhe todos os 159 versos de 
Faroeste Caboclo, de “não tinha medo o tal João de Santo Cristo” a 
“que só faz sofrer”. (DAPIEVE, 2000, p. 12 – as observações entre 
colchetes são minhas) 

 

São diversas as referências históricas, literárias, religiosas, sociais, entre 

outras, utilizadas por Renato para compor “Faroeste Caboclo”. Ao 

transportaras histórias de faroeste para nosso território brasileiro, mais 

especificamente, para Brasília, seu autor faz delao novo faroeste, mas agora, 

caboclo.  

O personagem principal desta história, João de Santo Cristo, negro e 

pobre, já nasce fadado a ser um criminoso. Seu nome já contém em si sua 

sina. Assim, Renato, ao compor a canção extingue a possibilidade de um 

outro fim para o Santo Cristo.  

Em sua trajetória até tornar-se herói, João de Santo Cristo sai do sertão 

onde, ao que tudo indica, havia se criado até então sem família, vai para 

Salvador e, depois, para Brasília. Lá, frustradas as diversas tentativas de 

quebrar o ciclo da vida que lhe é imposto, João decide entregar-se à vingança 

depois de perder Maria Lucia, seu amor, para o traficante rival, Jeremias.  

A morte dos três personagens em um duelo atualiza a imagem de 

Brasília, com suas cidades-satélites, como o novo sertão; não o de um local 

sem lei, mas com leis próprias, à margem da civilização. É lá que “se moldam 

os novos jagunços”, no subemprego, e tornando-se assim “local propício à 

eclosão de experiências bárbaras” (cf. GARCIA, 2007, p.35).  
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Aquela dança (termo usado na canção) envolve de tal forma João de 

Santo Cristo e vai conduzindo sua vida como uma sucessão de passos, como 

se ele mesmo não tivesse controle das situações. A condição social 

denunciada aponta para uma quase predestinação. Mas, sim, João é santo 

porque consegue, até ali, sobreviver às condições adversas de sua vida: o 

preconceito racial e social, a carência da base familiar, de apoio do governo, 

as sucessivas tentativas de romper com um destino previamente traçado, a 

traição amorosa. Tudo aponta para o fim trágico; tudo aponta para a glória 

que João só teve com a morte.  

“E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília, com o 

diabo ter/ Ele queria era falar pro presidente,/ Pra ajudar toda essa gente/ 

Que só faz sofrer.” João, ao mesmo tempo em que se vê enredado por um 

destino previamente traçado, tem uma missão profética que é servir de porta-

voz daqueles que não têm voz diante da presidência da República, cobrando 

sua responsabilidade para com estes “mudos” ou sem representação social. 

Mas o destino age antes mesmo que ele consiga cumprir sua meta. 

A longa canção traz à tona outro tema bastante abordado nas canções da 

Legião: (o tráfico de) as drogas. No mesmo LP, sob o rufar dos tambores das 

tribos indígenas e com a “Conexão Amazônica” (nome da segunda faixa) 

interrompida, a cocaína, droga preferida por usuários iniciantes e mulheres, 

segundo pesquisa da Unifesp (divulgada no estudo “Comportamento de risco 

de mulheres usuárias de crack em relação às DST/AIDS”, da Escola Paulista 

de Medicina, em 2004; 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/cebrid/usuarias_de_crack_c

ebrid.pdf acessado em 15 de março de 2014), não irá chegar. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/cebrid/usuarias_de_crack_cebrid.pdf
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/cebrid/usuarias_de_crack_cebrid.pdf
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A última canção, ainda de Que País É Este, “Mais do Mesmo”, traz a 

história de um menino (negro, conclusão a que se chega considerando-se  

sua fala) que pergunta a outro, branco, “o que é que você faz aqui/ subindo o 

morro pra tentar se divertir/ Mas já disse que não tem/ E você ainda quer 

mais/ Por que você não me deixa em paz?” É o branco que sobe ao morro 

em busca de drogas. E, ao mesmo tempo em que a canção/menino termina 

perguntando/oferecendo um retrato do país (“E agora você quer/ Um retrato 

do país/ Mas queimaram o filme”) – desigualdade social, racial, conflito entre 

o morro e o asfalto, o tráfico de drogas, pobres como vendedores e ricos 

como consumidores – o filme está queimado e se torna impossível ver o que 

está gravado nele.  

 

II.X – A romântica “Angra dos Reis” 

Deixa, se fosse sempre assim 
Quente, deita aqui perto de mim 
Tem dias que tudo está em paz 
E agora os dias são iguais 

Se fosse só sentir saudade 
Mas tem sempre algo mais 
Seja como for 
É uma dor que dói no peito 
Pode rir agora 
Que estou sozinho 
Mas não venha me roubar 

Vamos brincar perto da usina 
Deixa pra lá 
A Angra é dos Reis 
Por que se explicar 
Se não existe perigo 

Senti teu coração perfeito 
Batendo à toa e isso dói 
Seja como for 
É uma dor que dói no peito 
Pode rir agora 
Que estou sozinho 
Mas não venha me roubar 
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Vai ver que não é nada disso 
Vai ver que já não sei quem sou 
Vai ver que nunca fui o mesmo 
A culpa é toda sua e nunca foi 

Mesmo se as estrelas 
Começassem a cair 
E a luz queimasse tudo ao redor 
E fosse o fim chegando cedo 
Você visse o nosso corpo 
Em chamas! 
Deixa pra lá 

Quando as estrelas 
Começarem a cair 
Me diz, me diz 
Pra onde é 
Que a gente vai fugir? 

(“Angra dos reis”, Que país é este1978/1987, 1987) 

 

A cidade, situada no litoral sul do Rio de Janeiro, possui 365 ilhas e 

sempre foi conhecida pela beleza da natureza que, contra todos os 

desmandos humanos, ainda teima em conservar-se. No ano de 1972, 

começou, na praia de Itaorna, a construção da usina Eletronuclear Angra 1, 

que opera desde 1984. Em 2001, no mesmo local, entrou em funcionamento 

também Angra 2.   

A canção, que começa com alguém que convida outro a observar a paz 

com que os dias passam, não interrompe seu tom sereno quando o convite 

muda e sugere de irem “brincar perto da usina”, com a inocência de uma 

criança. À época da construção questionava-se se a população local não 

deveria passar por um treinamento para escoamento da cidade caso 

acontecesse algum tipo de acidente. As autoridades desconsideravam este 

risco. 

Então, a cena de um acidente nuclear se confunde com estrelas caindo 

do céu, quase como uma imagem apocalíptica, um prenúncio do fim. Em 
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1986, um reator da usina soviética de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu 

deixando mais de 25 mil mortos, segundo estimativas oficiais. Foi o maior 

desastre nuclear da História. O combustível nuclear queimou durante dez 

dias. O efeito sentido pode ser comparado ao da explosão de 200 bombas 

como a que atingiu Hiroshima, no fim da Segunda Guerra Mundial. Fala-se da 

contaminação de três quartos da Europa. 

Em 2006, 20 anos depois deste acidente, cientistas britânicos realizaram 

um estudo que comprova que 40% do solo da União Europeia ainda sofre alto 

índice de contaminação radioativa, segundo o site Ciência Mão, da 

Universidade de São Paulo. E o eu-lírico da canção faz a seguinte 

observação: “porque se explicar/ se não existe perigo”.   

O álbum Que País É Este foi lançado no ano 1987. As polêmicas sobre os 

riscos da geração de energia nuclear, a necessidade da construção destas 

usinas e a quais interesses elas serviam, eram assuntos ainda quentes. E fica 

a conclusão da canção, a Angra não é mais do povo, a Angra é dos Reis. 

 

         II.XI – As quatro estações 

Christina Fuscaldo, autora dos encartes dos 8 cds da box Legião Urbana, 

lançada pela EMI em 2010, cita um trecho da crítica do jornalista Tom Leão, 

publicada no jornal O Globo, em outubro de 1989, comentando o novo disco 

da Legião Urbana, o primeiro a também sair no formato cd: “As Quatro 

Estações tanto pode sugerir uma comparação com os diferentes climas que 

nos proporciona a natureza, como também pode se referir às quatro estações 

pelas quais passamos na Terra: nascimento, vida, amor e morte”. E continua: 
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“O jornalista qualificou o novo álbum da banda como um disco de amor: E 

uma das raras bandas nacionais que ousa falar de amor além do trivial João 

ama Maria, a Legião reaparece após descansar do excesso de fama, com um 

disco onde o amor é a tônica. As Quatro Estações fala de amor. O tempo 

todo.” 

Além da temática do amor, Carmem Teresa Manfredini, irmã de Renato 

(Manfredini) Russo, destaca as leituras religiosas que o letrista da Legião fez 

para a composição do novo trabalho: a Bíblia, livros do Espiritismo, o Corão, 

a filosofia budista, além dos provérbios árabes e outros. Mas o próprio 

Renato, em entrevista ao jornal O Dia à época do lançamento afirma: “Como 

o lado contestador não foi revitalizado, as pessoas estão atentando para o 

lado religioso das letras das músicas, mas desprezam as mensagens 

políticas presentes em quase todas as faixas” (fonte: encarte do cd As quatro 

estações escrito por Christina Fuscaldo para a box lançada pela EMI em 

2010).  

Sim, As Quatro Estações é um álbum que fala de amor de uma forma não 

convencional, que se utiliza de trechos religiosos para expor sua mensagem, 

mas, como afirma seu letrista, as mensagens políticas estão espalhadas “em 

quase todas as faixas”. Destaco “Quando O Sol Bater na Janela Do Teu 

Quarto”, “Maurício” e “Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar”. Não incluo 

aqui “1965 (Duas Tribos)” por tê-la já comentado brevemente no trecho “Uma 

canção puxa a outra”, mas vale uma observação sobre o título da canção.  
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II.XII – De amor e de desilusão 

Desde o fim (oficial) da ditadura militar no Brasil, em 1985, até 1989, 

quando sai o quarto disco da Legião Urbana, o que aconteceu no país foi 

uma tentativa de ressurreição pelas vias da democracia. Ainda sem eleição 

direta, Tancredo Neves, com sua morte, cede espaço a José Sarney, que vai 

conduzir não uma mudança, mas uma passagem, no cenário político 

nacional. Caem os militares; não haverá significativa transformação nas 

bases sociais. Um pequeno grupo que defende apenas seus interesses vai 

continuar circulando e agindo livremente na política.  

O processo de composição de As Quatro Estações foi longo. Como todo 

material antigo já havia sido utilizado nos trabalhos anteriores, era necessário 

sentar e escrever novas canções. Há quem fale que Renato sofreu de uma 

crise de criatividade. Verdade é que a banda estava mexida com a saída 

(gratuita) do baixista Renato Rocha e vivia ainda sob o impacto do resultado 

do show de Brasília quando, em junho de 1988, 223 pessoas ficaram feridas 

e 58 foram presas, além de toda a depredação que ocorreu no entorno do 

estádio Mané Garrincha.   

Um ano depois de entrar no estúdio 2 da EMI Odeon, lá estava a Legião 

com seu novo álbum que se tornaria o mais vendido na história da banda, 

730 mil cópias somente durante os doze meses da turnê de lançamento. 

As temáticas levantadas tanto por Tom Leão, quanto por Carmem Teresa, 

quanto por Renato Russo estão lá. Estão lá o amor, a questão religiosa e a 

preocupação política, mas não estão lá simplesmente como temas a serem 

abordados, não estão lá como nos outros trabalhos da banda.  
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As Quatro Estações é um LP que faz uma ponte entre os anos 80 e os 90. 

Como comenta Renato, o lado contestador não foi revitalizado (e o punk rock, 

abandonado pelo caminho). As temáticas políticas aparecem de outra forma. 

Já não existe mais a revolta com consumismo da “Geração Coca-Cola”, a 

preocupação com o “Petróleo do Futuro” ou o radicalismo político do Baader 

Meinhof. A banda estava crescendo, os meninos da Legião já não eram mais 

tão meninos e, em menos de 5 anos do fim da ditadura militar, esperava-se 

menos do país do que se esperava até 1985.  

Agora, a religiosidade se abre como alternativa para ligar (religar) duas 

pontas que se perderam, para buscar ajustar um mundo que andava tão 

complicado. O amor sempre esteve em todos os álbuns, porque só ele 

“conhece o que é verdade”. O que se vê é uma banda que aguça seu olhar 

social, que amadurece esse olhar, que continua vendo um mundo doente, 

mas escolhe outra forma de ação: menos pancada e mais reflexão.  

Assim, a Legião começa a apontar para um futuro democrático que 

parece desandar antes mesmo da virada da década, antes mesmo da 

primeira eleição presidencial com voto popular pós-ditadura. É um poder do 

povo que nunca chega, um povo que se transforma em uma massa amorfa. O 

amadurecimento da banda acompanha um apodrecimento político e 

econômico do país. Como exemplos podemos lembrar os planos Cruzado, 

Bresser e Verão, o congelamento dos preços que não fez cair a inflação.    

Então, “Por que esperar se podemos começar tudo de novo/ Agora 

mesmo”? Mas em “Quando O Sol Bater Na Janela Do Teu Quarto” há um 

duplo sentimento; apesar de querer empurrar para ação, para a 

transformação, é a mesma canção que constata a imobilidade (“Até bem 
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pouco tempo atrás/ Poderíamos mudar o mundo”) e pergunta “Quem roubou 

nossa coragem?”.  

Esse crescimento pelo qual a Legião Urbana passa, apesar de serem 

ainda “tão jovens”, esse processo político pelo qual passa o país, “tudo é dor”. 

É a dor do crescimento, da tomada de consciência, uma dor necessária que 

“vem do desejo de não sentirmos dor”. Mas o sol teima em penetrar pela 

janela do quarto para lembrar, todos os dias, que não existe escolha do 

caminho; o caminho é um só, um caminho precisa ser um só para que os 

homens não se percam. 

Quando o sol bater  
Na janela do teu quarto  
Lembra e vê  
Que o caminho é um só.  
 
Por que esperar se podemos começar tudo de novo  
Agora mesmo  
A humanidade é desumana  
Mas ainda temos chance  
O sol nasce pra todos  
Só não sabe quem não quer.  
 
Quando o sol bater  
Na janela do teu quarto  
Lembra e vê  
Que o caminho é um só 
 
Até bem pouco tempo atrás  
Poderíamos mudar o mundo  
Quem roubou nossa coragem?  
Tudo é dor  
E toda dor vem do desejo  
De não sentirmos dor.  
 
Quando o sol bater  
Na janela do teu quarto  
Lembra e vê  
Que o caminho é um só. 

(“Quando O Sol Bater Na Janela Do Teu Quarto”, As Quatro Estações, 1989)  

 

As Quatro Estações foi lançado meses antes da primeira eleição 

presidencial democrática pós-ditadura. Se 1968, segundo o jornalista Zuenir 
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Ventura, foi o ano que não terminou, 1989 poderia ser o ano da retomada da 

construção de um país mais democrático. Candidataram-se 22 políticos, entre 

eles, Fernando Collor e Lula, que disputaram o segundo turno. Renato 

parecia antever o caos político que o país enfrentaria no início dos anos 90.  

Em “Maurício”, assume um tom profético nos versos “Às vezes faço 

planos/ Às vezes quero ir/ Pra algum país distante/ Voltar a ser feliz”. O 

Brasil, que ao longo de sua história pós-colonização portuguesa, sempre foi 

rota de imigração (de portugueses, italianos, espanhóis, sírios, turcos e 

alemães, entre outros), nos 90 será marcado pelo fenômeno inverso: a saída 

dos brasileiros em busca de trabalho (o país foi assolado por sucessivas 

crises econômicas). Três foram os principais países que receberam os 

brasileiros nestes anos: EUA, Paraguai e Japão.   

Walter Salles, um dos nomes do que se chamou no Brasil de “o cinema 

da retomada”, em seu Terra Estrangeira (1995), trabalha exatamente esta 

temática do exílio, não por escolha, mas por não conseguir enxergar o tal 

caminho de “Quando o Sol Bater Na Janela Do Teu Quarto”. Os brasileiros 

Paco e Alex estão em Portugal (um retorno à colônia?) buscando sobreviver, 

ainda que envolvidos com contrabando (ele, sem saber; ela, porque 

namorava outro brasileiro contrabandista). Eles se encontram quando estão 

em fuga.  

Alex, ao ver Paco baleado, diz a ele que o está levando para casa. 

Mas que casa é esta? Onde é a casa destes dois exilados? Um país que não 

oferece vida digna e trabalho a seus filhos pode ser chamado de casa?  
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Já não sei dizer se ainda sei sentir 
O meu coração já não me pertence 
Já não quer mais me obedecer 
Parece agora estar tão cansado quanto eu 
Até pensei que era mais por não saber 
Que ainda sou capaz de acreditar 
Me sinto tão só 
E dizem que a solidão até que me cai bem 
Às vezes faço planos 
Às vezes quero ir 
Pra algum país distante 
Voltar a ser feliz 

Já não sei dizer o que aconteceu 
Se tudo que sonhei foi mesmo um 
sonho meu 
Se meu desejo então já se realizou 
O que fazer depois 
Pra onde é que eu vou? 
Eu vi você voltar pra mim 
Eu vi você voltar pra mim 
Eu vi você voltar pra mim... 

(“Maurício”, As Quatro Estações, 1989) 

 

Nas canções de As Quatro Estações, as questões políticas estão 

presentes, mas de uma forma muito mais ampla. Há uma visão mais aberta 

da situação, um desejo de alguém que quer uma “nação soberana, com 

espaço, nobreza e descanso”, que, porque ama, consegue realizar uma 

leitura mais clara.  

Se fiquei esperando meu amor passar 
Já me basta que então, eu não sabia 
Amar e me via perdido e vivendo em erro 
Sem querer me machucar de novo 
Por culpa do amor 
Mas você e eu podemos namorar. 
E era simples: ficamos fortes. 
Quando se aprende a amar 
O mundo passa a ser seu 
Quando se aprende a amar 
O mundo passa a ser seu 
Sei rimar romã com travesseiro 
Quero a minha nação soberana 
Com espaço, nobreza e descanso. 
Se fiquei esperando meu amor passar 
Já me basta que estava então longe de sereno 
E fiquei tanto tempo duvidando de mim 
Por fazer amor fazer sentido. 
Começo a ficar livre 
Espero. Acho que sim. 
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De olhos fechados não me vejo e, 
Você sorriu pra mim 
"Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, 
Tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, 
Tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, 
Dai-nos a paz." 

(“Se fiquei esperando meu amor passar”, As Quatro Estações, 1989) 

 

       II.XIII – Uma década de poucos anos 

O disco V foi lançado em dezembro de 1991. Seu processo de 

composição foi bem diferente de As Quatro Estações. Renato buscou 

inspiração no tempo dos cavaleiros e trovadores medievais para falar do 

impacto do primeiro ano do primeiro presidente eleito pelo voto popular 

depois de 21 anos de ditadura militar. Fernando Collor de Mello, pouco após 

sua posse, congelou por 18 meses as contas correntes, poupanças e 

aplicações financeiras de valor superior a 50 mil cruzados novos, alegando 

que assim acabaria com a inflação.  

O letrista e vocalista da Legião estava “em vias de comprar um 

apartamento, o que significava sua independência habitacional e perdeu 

tudo”, comenta Dado Villa-Lobos no encarte do cd da box lançada pela EMI 

em 2010. O confisco atingiu os planos de muita gente. Na época, era comum 

ouvir falar de pequenos empreendedores que, impossibilitados de 

movimentar suas finanças, perderam seu patrimônio e caíram em depressão. 

Não foram poucos os casos de suicídio.  

Somado a tudo isso, Renato havia acabado de descobrir-se portador do 

vírus HIV.  
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Dos quatro álbuns lançados pela banda nos anos 90, V, O descobrimento 

do Brasil, A tempestade e Uma outra estação, destaco as canções “Metal 

Contra As Nuvens” e “Teatro dos Vampiros”, “A Fonte” e “Perfeição”, “Música 

de Trabalho” e “La Maison Dieu” como aquelas que falam claramente da 

questão social e política que vivia o país. O que se nota nestes discos é um 

aprofundamento da temática mais intimista, um olhar muito mais para dentro 

que para fora do ser humano.  

    II.XIV – Um cavaleiro em busca de honra 

“Metal contra as nuvens” é a segunda canção de V. A primeira, “Love 

Song”, é um fragmento de “Pois nacì nunca vi Amor”, cantiga de amor 

composta em português arcaico, na primeira metade do século XIII, pelo 

trovador Nuno Fenrandes de Torneol. Esta serve de introdução para a outra, 

já que elas praticamente se emendam.  

Renato, até V, ainda não tinha utilizado explicitamente sua referência 

literária. Ao trazer para o álbum cavaleiros medievais, ele busca unir o 

presente – a situação de um país que deseja se reerguer da ditadura militar e 

se vê diante de um contexto novo que se descortina cada vez mais ligado ao 

antigo, ao velho, que não manifesta necessariamente a vontade do povo – ao 

passado literário. Por isso, V eterniza o início dos anos 90 brasileiro sem 

tocar em uma palavra da situação social e política do país. 

“Metal Contra As Nuvens” é uma das canções enormes deste disco. Com 

11 minutos de execução, ela se divide em 4 partes. Os primeiros versos 

mostram alguém que se apresenta reafirmando sua liberdade e manifestando 

seu valor maior. Sente-se só e desanimado em sua longa viagem em busca 
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da defesa de uma virtude que já se perdeu. E conclui: “Mas minha terra é a 

terra que é minha/ E sempre será minha terra/ Tem a lua, tem estrelas e 

sempre terá”. Assim, o que o cavaleiro medieval quer realmente defender 

esta manifestado ao fim do primeiro trecho. Toda a jornada empreendida é 

para defender sua terra.  

Na segunda parte, muda o ritmo lento, arrastado da primeira, para um 

punk rock onde o cavaleiro se vê traído por alguém que “se alimenta do que é 

roubo” e ameaça com “o sopro do dragão”. A parte III rompe com um ritmo 

mais pesado e o cavaleiro busca reafirmar seu valor e a necessidade de 

resistir na defesa desta terra.  

O trecho “Sou metal – raio, relâmpago e trovão/ Sou metal, eu sou o ouro 

em seu brasão/ Sou metal: me sabe o sopro do dragão” se repete na primeira 

e terceira parte da canção. Esta repetição de “sou metal” sustenta a ideia de 

que este homem é nobre e firme como o ouro. A conclusão da canção é um 

prenúncio do que a Legião quer para a sua terra: “E nossa estória não estará 

pelo avesso/ Assim, sem um final feliz./ Teremos coisas bonitas para contar. 

E até lá, vamos viver/ Temos muito ainda por fazer. Não olhe para trás - / 

Apenas comece a viver/ O mundo começa agora - / Apenas começamos.”  

A nossa história brasileira pós-ditadura também acabava de começar, 

apesar deste mau começo (de um presidente que parecia não representar a 

vontade do povo), mas Renato faz questão de marcar que “tudo passa, tudo 

passará”. E o presidente Fernando Collor também passou, mais rápido até do 

que se previa. Ele sofreu impeachment em 1992, não chegando a governar o 

Brasil nem dois anos. 
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         II.XV – Dias tão estranhos 

“Teatro dos vampiros”, quinta canção do mesmo álbum, irá retomar o 

tema da questão social brasileira explicitando questões que preocupavam 

toda a população nestes “dias tão estranhos”. Renato cria a imagem de um 

ambiente onde a sujeira se esconde pelos cantos e vai discorrendo sobre 

esta sujeira: “os assassinos estão livres, nós não estamos”.  

Sair, ir para a rua, ir dar uma volta, talvez fosse uma possível saída para 

toda aquela pressão que se sentia. Mas, como sair se “não temos mais 

dinheiro”? Claro, o que se tinha, foi confiscado pelo governo e muitos 

estavam desempregados (o desemprego no início dos anos 90 no Brasil 

atingiu elevadas taxas devido à política liberal que os governos vinham 

assumindo). Segundo a canção, era tão dramática a situação no país que 

parecia que tínhamos voltado “a viver como há dez anos atrás”, ou seja, nada 

havia mudado mesmo com o fim da ditadura militar. 

 

Sempre precisei de um pouco de atenção 
Acho que não sei quem sou 
Só sei do que não gosto 
E destes dias tão estranhos 
Fica a poeira se escondendo pelos cantos 

Esse é o nosso mundo 
O que é demais nunca é o bastante 
E a primeira vez é sempre a última chance 
Ninguém vê onde chegamos: 
Os assassinos estão livres, nós não estamos 

Vamos sair, mas não temos mais dinheiro 
Os meus amigos todos estão procurando emprego 
Voltamos a viver como há dez anos atrás 
E a cada hora que passa 
Envelhecemos dez semanas 

Vamos lá, tudo bem - eu só quero me divertir 
Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir 
Já entregamos o alvo e a artilharia 
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Comparamos nossas vidas 
E esperamos que um dia 
Nossas vidas possam se encontrar 

Quando me vi tendo de viver 
Comigo apenas e com o mundo 
Você me veio como um sonho bom 
E me assustei 
Não sou perfeito 

Eu não esqueço 
A riqueza que nós temos 
Ninguém consegue perceber 
E de pensar nisso tudo, eu, homem feito 
Tive medo e não consegui dormir 

Vamos sair, mas não temos mais dinheiro 
Os meus amigos todos estão procurando emprego 
Voltamos a viver como há dez anos atrás 
E a cada hora que passa 
Envelhecemos dez semanas 

Vamos lá, tudo bem - eu só quero me divertir 
Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir 
Já entregamos o alvo e a artilharia 
Comparamos nossas vidas 

E mesmo assim não tenho pena de ninguém 

(“Teatro Dos Vampiros”, V, Legião Urbana) 

 

   II.XVI.1993, o descobrimento do minúsculoBrasil 

Deo descobrimento do brasil, de 1993, duas canções são relevantes para 

este trabalho: Perfeição e A Fonte. Já o título do álbum nos encaminha para a 

ideia de Brasil que se deseja descobrir. É um brasil minúsculo, expresso no 

título do álbum, um brasil “campo inimigo”, um brasil sujo, que precisa 

regressar à fonte. 

As duas canções, “A Fonte” e “Perfeição” utilizam-se do verbo celebrar. 

Não parece coincidência. o descobrimento do brasil é um álbum de 

celebração. A definição para a palavra celebrar buscada em um dicionário 
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coloca, basicamente, dois sentidos importantes: realizar com solenidade ou 

exaltar com ironia. Creio que Renato passeie entre estes dois sentidos.  

“A Fonte” tem versos ácidos logo no início: “Que há de errado comigo/ 

Não consigo encontrar abrigo/ Meu país é campo inimigo/ e você finge que 

vê, mas não vê”. Este eu-lírico, um desabrigado em seu próprio país (um 

exílio para dentro), um país que se mostra inimigo, irá perguntar pelo número 

de crianças mortas (“Perfeição” também irá lembrar as crianças mortas), 

desta vez. O ano do lançamento deste trabalho é o mesmo da chacina da 

Candelária, quando 8 jovens (6 menores e 2 maiores de idade) foram 

assassinados por policiais militares enquanto dormiam nas calçadas da Igreja 

da Candelária, no centro do Rio de Janeiro.  

Era preciso reencontrar essa fonte “que tem água pura e fresca”; 

entretanto, muitos se dirigem à outra fonte, “à esquerda da entrada do 

inferno/ está a fonte do esquecimento”. Este país “campo inimigo” é também 

o país do esquecimento, e para não repetir os mesmo erros, o eu-lírico afirma 

ir mais além para chegar ao lago da memória. É o homem-tocha, homem-luz, 

homem que abre e ilumina o caminho. “A Fonte” termina repetindo que “esta 

é uma canção de amor”, amor ao país que se deseja ver; não um país 

“campo inimigo”, mas um país que vai à frente e não insiste no que deu 

errado por falta de memória.  

 

         II. XVII. Antes do fim 

O fim da Legião Urbana se anuncia com os dois últimos álbuns, A 

Tempestade e Uma Outra Estação, de 1996 e 1997, respectivamente. Mesmo 
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que as temáticas mais intimistas e subjetivas sejam as mais recorrentes, 

destaco uma canção em cada trabalho, “Música de Trabalho” e “La Maison 

Dieu” (traduzida como “A morada de Deus”), que ainda são carregadas de 

representações do país desta primeira década pós-ditadura.  

“Música de Trabalho” coloca as contradições de um país desigual partindo 

das relações de trabalho. Se a dignidade humana e a identidade estão 

atreladas ao trabalho, o que se vê é o homem diminuído porque só tem um 

emprego e “um salário miserável”. Este mesmo homem minúsculo tem um 

ofício que o cansa de verdade e quando chega a casa só pensa em 

descansar. É o trabalho que despersonaliza o trabalhador, que tira dele a 

possibilidade de refletir sobre seu papel.  

Entretanto, o eu-lírico chega a algumas conclusões a partir de sua 

reflexão. Ele é consciente das injustiças, dos abusos de autoridade 

promovidos pela polícia (e, por isso, tem medo) e sabe que, na sociedade 

brasileira, quem não é forte (“e não suporta o sofrimento”), “está destinado à 

miséria”. Este é o país que os Engenheiros do Hawaii (banda dos anos 80 

nascida em Porto Alegre) cantaram em “Ninguém = ninguém”: “São todos 

iguais/ E tão desiguais/ Uns mais iguais que os outros”. Aqui, “tem gente que 

não tem nada/ E outros que têm mais do que precisam/ Tem gente que não 

quer saber de trabalhar”.  

E em “La Maison Dieu”, já na segunda metade da década de 90, um 

retorno ao tema da ditadura militar (e da guerra; outras canções ao longo da 

história da banda usaram este mote: “A Canção do Senhor da Guerra”, 

“Plantas Embaixo do Aquário”, “Soldados”). Como se mesmo depois de 1985, 

já com um governo (mais) democrático, a história fosse a mesma, como se 
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ela nunca tivesse mudado, avançado, como se as mudanças fossem tão 

insignificantes que passado e presente se fundissem em um único bloco.   

O eu-lírico se apresenta como um soldado que volta para casa sozinho 

depois da batalha, sem a companhia de alguém a quem dedicava seu afeto. 

Em sua imaginação, esta pessoa lhe aparece personificada na imagem da 

morte, que não chegou durante o conflito, mas que agora vem lenta.  

Ela se apresenta: “Eu sou/ Eu sou/ Eu sou a pátria que lhe esqueceu/ o 

carrasco que lhe torturou/ o general que lhe arrancou os olhos/ o sangue 

inocente/ de todos os desaparecidos/ O choque elétrico e os gritos/ - Parem 

por favor, isso dói”. A canção vai unir a ideia da morte que se avizinha ao 

combatente de guerra com a tortura promovida pelos militares na ditadura. 

Aquela que vem “lhe visitar como amigo” continua a se mostrar: “Eu sou a 

lembrança do terror/ De uma revolução de merda/ De generais e de um 

exército de merda”. Renato vai revisitar o tema da memória exposto 

anteriormente em “A Fonte” ao afirmar: “Não nunca poderemos esquecer/ 

Nem devemos perdoar/ Eu não anistiei ninguém”.  

E termina a canção com um aviso: “Abra os olhos e o coração/ Estejamos 

alertas/ Porque o terror continua/ Só mudou de cheiro/ E de uniforme”. 

Confirma a ideia de que passado e presente se misturam em um só, como se 

os terrores da ditadura não tivessem passado, mas apenas mudado de 

aspecto.  
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II.XVIII – E o fim…  

Renato morreu em outubro de 1996, com 36 anos. Com Uma Outra 

Estação, álbum lançado após sua morte com as canções que já estavam 

sendo preparadas na época de A Tempestade, a Legião Urbana encerra seu 

ciclo.  

O que se percebe ao longo do trabalho da banda é que as canções de 

temática social e política, mais presentes no início da carreira, vão rareando 

com os anos. Os discos também se tornam mais lentos e soturnos. Mas 

constrói-se uma imagem do Brasil do pós-ditadura militar para a geração 

“Coca-Cola” e para as seguintes.  

A banda parte da ditadura e fecha sua carreira com Uma Outra Estação 

dizendo que “o terror continua/ só mudou o cheiro/ e de uniforme”. Em O que 

faz o brasil, Brasil, Roberto Da Matta fala da identidade nacional do brasileiro 

a partir de suas festas populares, manifestações religiosas, literatura e arte, 

desfiles e paradas militares, leis e regras, costumes e esporte. Será que esta 

imobilidade do povo somada à capacidade de adaptação de uma pequena 

parcela que quer sempre comandar e ver seus interesses assegurados, 

apontada pela Legião Urbana em suas canções, também seria um dado a ser 

somado nesta identidade? Quem usa hoje o uniforme de carrasco, de 

torturador? Quem continua a comandar uma nova ditadura? 

A Legião Urbana lança as questões para posterior reflexão de seu 

público.  
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             Capítulo III – A criação sobre a criação 

 

Em uma pesquisa simples no site de buscas Google, se lançarmos 

“Legião Urbana”, em 29 segundos surgem aproximadamente 2.590.000 

registros. O número chama atenção por sua enormidade, mas a banda, 

desfeita em 1996 (com a morte de seu líder), vendia em 2010, 250 mil cópias 

de seus álbuns ao ano, segundo dados retirados do site da Folha de São 

Paulo(http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/817141-albuns-de-estudio-da-

legiao-urbana-ganham-reedicao-de-luxo-em-cd-e-vinil.shtml, acessado em 1 

de junho de 2014) . Um fenômeno para a indústria fonográfica brasileira.  

Além dos discos vendidos anualmente, muita coisa foi produzida sobre 

a Legião Urbana: revistas, livros, dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, filmes. Toda essa vasta obra parece responder a um desejo que 

Renato Russo tinha: tornar-se escritor. Quem manifesta esta vontade é a irmã 

do compositor, Carmem Teresa Manfredini, em entrevista concedida a mim, 

no início do mestrado, no ano de 2012:  

“Aos 5 anos, ele escreveu um livrinho na escola e o grande sonho dele 

era ser um escritor quando chegasse à terceira idade. Ler para ele era um 

imenso prazer e eu nunca o vi com preguiça ou interrompendo a leitura por 

um tempo determinado, mesmo quando estava deprimido. Lia muitas revistas 

e também livros sobre música e biografias de escritores, músicos, atores, 

diretores ou sobre cinema. Inclusive, quis transformar muitos dos livros que 

leu em filmes: Capitães da areia, O bom crioulo, a estória mitológica de Apolo 

e Dafne e a própria letra por ele composta, ‘Faroeste Caboclo’”. 

Foi difícil selecionar o que ler para a pesquisa realizada para esta 

dissertação. Havia muito material. Mas, ao final do trabalho, recebi um livro 

com uma proposta diferente. Nada de biografia sobre Renato Russo ou de 

análise das canções. Como se não houvesse amanhã, organizado por 

Henrique  Rodrigues, reúne contos escritos a partir das canções da Legião 

Urbana.  

Na apresentação do livro, o organizador escreve:  

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/817141-albuns-de-estudio-da-legiao-urbana-ganham-reedicao-de-luxo-em-cd-e-vinil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/817141-albuns-de-estudio-da-legiao-urbana-ganham-reedicao-de-luxo-em-cd-e-vinil.shtml
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Ainda que Como se não houvesse amanhã esteja costurado 
com o fio da Legião, e talvez justamente por isso, as histórias 
contadas aqui tratam de questões que ultrapassam lugares e datas. A 
tristeza doce, a indignação social, as aproximações e 
distanciamentos entre pessoas, a sobrevivência urgente do amor, a 
esperança buscada e fugidia e tantos outros temas foram legados por 
Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá de forma 
estritamente poética e atemporal. (RODRIGUES, 2010, p. 6).  

 

Os contos escritos para este trabalho de Rodrigues expressam aquilo 

que Umberto Eco falava acerca da Obra Aberta. O significado do texto não se 

encerra no texto. É o leitor que amplia seus sentidos conforme a leitura que 

faz. Aqui, cada uma das canções-história ajudou a compor uma nova história.  

Então, o que interessa neste capítulo é analisar as histórias criadas a 

partir de 5 canções que, originalmente, tocam a temática social e política e já 

foram comentadas no capítulo anterior. Os contos são homônimos às 

canções. São eles: "Será", escrito por Daniela Santini; "Que país é este", de 

Alexandre Plosk; "Faroeste Caboclo", de Carlos Fialho, "Quando o sol bater 

na janela do teu quarto", de Susana Fuentes, "Música de Trabalho", de Mariel 

Reis.  

 

III.I – “Será”, de Daniela Santini 

“Será” é a história de uma menina, assídua frequentadora da biblioteca 

de sua escola de freiras A autora faz questão de esmiuçar as descrições. As 

irmãs, por exemplo, eram “senhoras castas vestidas em tom pastel”, que 

entoavam o hino nacional em “um terrível coro mezzosoprano”. 

A biblioteca escolar, que a menina “frequentava mais que ninguém”, 

tinha um tamanho “proporcional ao da escola: continha nada mais que uma 

mesa de quatro lugares de um lado, dois minúsculos corredores com 

prateleiras de livro do outro e a mesa de atendimento ao centro”. A narração 

do ambiente dá ideia de um colégio pequeno para crianças ainda pequenas, 

“uma espécie de minimundo” que obrigava as alunas a participarem, em 

1985, da aula de tricô (as escolas ainda tinham aula de tricô nesta época?). 

No conto, esta informação coloca o ambiente de estudo como algo 
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completamente atrasado, que parece querer frear o desenvolvimento natural 

do ser humano.  

Ao longo do conto o que se percebe é que a menina está crescendo. 

Ela escapa do curso de tricô (?!) e vai à biblioteca, lugar onde se sente livre. 

Há o silêncio da leitura e o cheiro dos livros. Seu livro preferido, O livros dos 

lugares, uma colorida e divertida viagem ao redor do mundo!. E se maravilha 

com os holandeses corados e as vaquinhas gordas. Há sim um olhar ainda 

infantil para a obra.  

Mas, na menina, como em qualquer outra, há algo que a empurra para 

frente, um crescer constante. E ela tenta levar O menino do dedo verde. 

Entretanto, nesse jogo do crescimento, solta-se um pouco a corda para 

depois retê-la mais adiante. A resposta negativa da bibliotecária, por causa 

de sua idade, faz com que ela se questione sobre as “tantas regras, deveres, 

ordens, formalidades” presentes no mundo.  

“Tirava boas notas sem esforço e era calada por natureza, portanto, 

não tinha grandes problemas.” Nota-se que o crescimento e os problemas 

chegam juntos com a fala, a argumentação. Enquanto permanecia calada, ela 

ainda não dava problemas para a família.  

A proibição dada pelos pais de fazer passeios sozinha é rompida 

quando vai dar uma volta no quarteirão. “Desobedecendo a uma regra e 

cumprindo outra, as coisas adquiriam sua justa proporção.” O 

desenvolvimento mostra-se atrelado a esta quebra de regras.  

Nesse passeio, a menina vai visitar Fabíola, a amiga criança, e sua 

irmã Gisele, a adolescente “que ouvia rock e criava problemas”, e presencia 

uma briga entre a segunda e sua mãe. D. Izaura tinha “nome de escrava, 

cara de leão de chácara” e governava a família com mão de ferro, “… era a 

mulher mais assustadora do mundo”. Podia ser violenta; ninguém ousava 

enfrentá-la. A filha mais velha ousou.  

Tudo em Gisele é sinônimo de adolescência. Não é qualquer tipo de 

música que ouve, é rock, é transgressão, é rebeldia. Quando a amiga chega, 

ela estava “deitada na cama, olhando fixo para o teto”; posição de 
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adolescente aborrecida. Na verdade, como ela mesma revela, estava “na 

fossa”. Até sua forma de falar revela um rompimento entre a criança e a nova 

fase que está atravessando.  

A garota diz que o motivo de sua “fossa” é que suas necessidades não 

coincidem com as da mãe. Queria mobilete, roupas pretas, ir às festas 

sábado à noite, poder colar pôsteres de bandas de rock na parede e namorar. 

À escola retrógrada soma-se à família, que não compreende esse ser em 

transformação.  

Gisele coloca o som às alturas, amarra a camiseta mostrando a barriga 

e começa a dançar sobre a cama, como forma de mostrar sua rebeldia. D. 

Izaura não aceita a provocação e a esbofeteia. A filha, ao responder com um 

sonoro “eu te odeio” demonstra o quanto as duas estão em lados opostos, 

não falam mais a mesma língua e não se reconhecem mais. “Em que 

momento a mãe se tornava inimiga…”?  

Novamente Gisele coloca o disco na vitrola, mas agora mais baixo. Ela 

chora cantando os versos de “Será”, “Tire suas mãos de mim/ Eu não 

pertenço a você”. Escuta várias vezes a mesma música, como se a 

incompreensão da mãe fosse cedendo espaço para aquela canção que 

penetrava nela e a tomava.  

Toda aquela cena, Gisele dançando na cama, a entrada da mãe no 

quarto, a briga, tudo foi assistido e registrado milimetricamente pela menina. 

Além disso, ela também ouviu a música as mesmas dezenas de vezes que 

Gisele ouviu e observava como “a música crescia rápido”. Depois de tudo, ela 

também se sentia empurrada para frente. “As profecias cheias de ansiedade 

da música. Acordar jovem depois de uma longa infância.” 

Descendo as escadas da casa de Gisele, a menina cruza com a mãe 

dela, que tinha a TV ligada. Passava “Os caça-fantasmas”, um misto de filme 

infantil com um pouco de aventura e comédia. Mais uma vez nota-se o 

desacordo entre o momento em que vive Gisele e sua mãe.  

A menina percebe que do lado de fora da casa, tudo continuava igual. 

Mas não dentro dela. A música ecoava dentro de si. Havia um quê de 
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desassossego. Também ela tinha sido invadida por aquela canção, por 

aqueles versos. “Precisava urgentemente fazer algo. E sabia o que era. 

Crescer.”  

O conto é um grito de quem começa a se perceber crescendo e como 

o mundo parece inadequado, tão complicado, neste momento. A menina, ao 

contrário dos outros personagens, não recebe um nome na história, como se 

ela não fosse simplesmente uma menina, mas todas as meninas e meninos 

que estão crescendo, como se toda essa urgência em crescer se reunisse 

nela.  

 

III.II – “Tempo Perdido”, de Tatiana Salem Levy 

A história de Lúcia e André é uma história do passado, mas passado e 

presente se fundem neste conto de Tatiana Salem Levy. No início, insinua-se 

uma traição: Lúcia, o marido e André. Mas, se pensarmos na composição da 

palavra traição em italiano, tradire, tra=entre dire=dizer, então a traição 

estaria entre o dizer e o não dizer.  

Lúcia é aquela que vive este constante dilema da traição. É a viúva de 

André, ainda que seu corpo nunca tenha sido encontrado para ser 

devidamente enterrado. O toque do telefone sugere um chamado insistente 

do passado: “Decidimos enterrar o André”. Depois de 40 anos, aquele 

segredo guardado, o passado militante trancado em uma mala, e o toque do 

telefone, como se o tempo que a separasse daquele instante tivesse sido um 

espaço vazio.  

André e Lúcia faziam parte da Aliança Libertadora Nacional, 

organização que participou da luta armada contra a ditadura. Eles se 

conheceram no colégio e estavam juntos até o fim. Duas coisas importavam 

para Lúcia e André: “a revolução e o amor, sem ordem de preferência”. A 

revolução e o amor estão em pé de igualdade; seria uma revolução pensada, 

querida e esperada por amor; seria o amor à própria revolução.  

Mesmo com o cerco apertando, mesmo com medo da morte, mesmo 

depois destes 3 anos de lutas e de tantos companheiros que perderam, 
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jovens como eles, que tinham todo tempo do mundo, resistiam a sair do país. 

Haviam decidido contribuir para o futuro. Ainda que a certeza se 

transformasse em dúvida, não havia tempo para voltar atrás. Deixar o país 

seria uma traição de ideais e o abandono de um filho a um pai, a pátria.  

Na luta, André e Lúcia assumiram outros nomes e se deixaram tomar 

por uma nova identidade que era maior que eles. A invasão da casa onde 

estavam, a prisão, os gritos de André, o amuleto em forma de olho que era 

dele, mas estava com ela naquele momento final, “a dor de quem fica é 

sempre culpa”. A frase dita por André, “não temos tempo a perder” encontra 

respaldo na ideia de que para o amor e para a luta política existe um ímpeto 

de urgência.  

Agora, o toque do telefone e o chamado para o enterro. Um enterro 

sem corpo. Durante anos a família havia lutado para que o Estado 

reconhecesse a morte de André, porque, para os militares, matar não era o 

suficiente. Era necessário sumir com o corpo, apagar os vestígios, como se a 

pessoa nunca tivesse existido; um desejo de tornar aquele vazio em pesadelo 

para os que ficaram.  

Lúcia pede para colocar o amuleto dentro do caixão. As irmãs de 

André hesitam um pouco, pois sabem que abrir o caixão seria evidenciar seu 

vazio. Mas permitem. O barulho do amuleto tombando no caixão remete a 

André quando tomba e o olho, que antes era um objeto de André, passa a ser 

o próprio André. Por isso, era preciso colocá-lo no caixão.  

A irmã mais velha de André é reconhecida por Lúcia quando chega ao 

velório, mas está muito repuxada por causa da (ou das) cirurgia plástica que 

fez. É uma tentativa de burlar o tempo. Mas não há como escondê-lo. 

Quarenta anos é muito tempo? É pouco tempo? O se fez neste tempo? Muito 

ou pouco? Existe uma angústia em relação ao tempo. Para a irmã mais nova, 

André e Lúcia sempre prometiam que a levariam para passear. Mas “…em 

épocas de guerra o que foi prometido ninguém prometeu”. As palavras e o 

tempo revelam urgência, urgência em viver.  

Durante o velório, as histórias do passado e a música de Vandré (o 

conto não cita quais) são a trilha sonora e dão leveza a ausência presente. 
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Saindo do cemitério, chove. A chuva é como o tempo, impossível de 

aprisionar, de fazer cessar. Lúcia houve no som do carro uma música que já 

havia sentido quando estava com seu filho: “Tempo perdido”. De Vandré à 

Legião Urbana, muita coisa aconteceu no país. Novamente ela se sente 

tendo todo o tempo do mundo e uma nova trilha sonora se apresenta para 

sua vida. 

III.III – “Que país é este”, de Alexandre Plosk 

Alexandre Plosk constrói um personagem misterioso como 

protagonista de “Que país é este”. O início do texto desperta uma atmosfera 

de sol, praia, calor. Mas a imagem positiva vai se desfazendo rapidamente. O 

homem é estrangeiro; apesar de não revelar sua nacionalidade, fala dos 

patrícios portugueses e de seu sangue russo. Ele se sabe “uma figura 

obscura”.  

A primeira frase, “Adoro o sol do Nordeste” vai se encontrar com outra: 

“No Nordeste tudo em paz”. O protagonista irá relacionar esta paz com um 

índice de votação: “Aqui foram noventa e três por cento dos votos”. E desfia 

uma série de protestos contra o Estado: “Sou eu contra o Estado. Maldito 

Estado. Nunca nos protegeu, nunca nos deu nada. Só tirou. E agora vai 

querer tirar de novo nossa liberdade.” 

E outra série de protestos contra aqueles que governam o Estado: 

“Sim, poderíamos ter uma bandeira toda cinza […] Varre-se tudo para 

debaixo do cinza”. Assim, a própria bandeira esconde a sujeira que se pratica 

neste país.   

Aos poucos, o homem vai revelando sua missão (“Tenho que lembrar 

pelo que luto”) e defendendo para si uma imagem de salvador: “Um dia vão 

compreender que eu fiz isso por cada pequeno desta terra. O futuro da 

nação.”  

Ele deve matar um influente político local a quem chama de paizinho e 

que é o responsável por tantas improbidades acontecidas ao longo de anos: 

“Como perderia uma eleição? O problema é justamente esse. Ter o direito de 

disputar mais uma vez e mais outra vez…”. Ou seja, a manutenção do poder 
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nas mãos de um político desonesto. Sim, no Nordeste está tudo em paz 

porque existe a compra dos votos.  

Esse tipo de política irá lembrá-lo de tudo que ouviu na escola sobre o 

ano de 1968, período de endurecimento do regime militar. Apesar de os 

militares não estarem mais no governo, continuamos sem alguns direitos, 

sem liberdade de expressão; ele, mesmo estava em um quarto escuro, 

privado, cerceado, sem direito a ver o sol. 

Mas o serviço dá errado por causa de uma mulher que ele conheceu e 

a quem contou seus planos. Ela o delata. “Quem é o inimigo, quem é você.” 

Sua ideia de que talvez um inocente tenha que morrer se identifica com a 

paixão do próprio Cristo. A não realização do serviço e não concretização do 

plano revela que existe uma megaestrutura para a manutenção do poder e de 

todos os “paizinhos” que estão de norte a sul do Brasil e, principalmente, no 

Nordeste.  

 O protagonista diz que somente um homem como ele poderia realizar 

tal tarefa, porque ele é um estrangeiro, “Um homem de lugar nenhum. Um 

homem maior que um partido, maior que uma religião, maior que uma nação”. 

Em outro trecho, afirma: “É preciso estar e não estar dentro deste país para 

poder ir além.” O que faz é lançar a ideia de que quem está fora consegue ver 

melhor toda a atmosfera de corrupção que existe neste país. E que os 

brasileiros, por sua passionalidade, não seriam os indicados para se livrar 

dela.  

 

III.IV – “Faroeste Caboclo”, de Carlos Fialho 

João tinha tido uma vida difícil em Ipanguaçu, Rio Grande do Norte. Lá, 

“quando não se perdia tudo para a chuva, perdia para o sol”. O pai o mandou 

para a cidade, Natal, para a casa de um tia que ele não conhecia, para 

estudar, antes que ele engravidasse alguma menina, porque a família não 

tinha “um pau para dar num gato”.  

Quando era entregador de jornal em Natal, conheceu o colunista social 

Toninho Vieira: “Mas é como dizem: a necessidade faz o homem, e o senhor 
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Toninho Vieira era o principal e mais influente colunista social de Natal”. Era 

um homem desprezível, fazia festas de caridade e cobrava a entrada, mas 

embolsava todo o dinheiro; era uma pessoa medíocre que humilhava os 

subalternos.  

O rapaz passou a morar com Toninho e se drogava para aguentar 

suas noites. “Parecia cocaína, mas era só tristeza.” Depois de algum tempo, o 

homem queria exibi-lo como troféu nas festas e jantares de que participava. 

João cursou a faculdade de Direito graças a uma bolsa conseguida por seu 

“padrinho”.  

Na noite de sua formatura, prometeu uma noite inesquecível a ele. 

Deu-lhe uma surra inesquecível “pelos anos de sodomia e humilhações” e 

fugiu da cidade. Passou por Salvador, mas seu destino final era Brasília. Se 

ninguém em Brasília era inocente, ele estava no lugar certo. João celebrava a 

partir dali um novo nascimento e uma nova filiação. Havia sido adotado pela 

cidade e a havia adotado como sua mãe também.  

Em Brasília, ele aprendeu que as tramoias políticas são assistidas 

como final de campeonato. Parece uma diversão. Tudo ia bem, conseguiu o 

primeiro emprego em um grande escritório de advocacia. Na turma de 

estagiários, conheceu Jeremias e Pablo. O primeiro foi contratado com ele no 

fim do período. Pablo ficou de fora porque tinha um envolvimento com 

drogas.  

Os dois saíram do escritório e montaram um para eles. “Livramos a 

cara de muitos figurões…”. E afirmava que a advocacia dava certo porque 

havia sempre “alguém disposto a agir errado e com grana para sair ileso”.  

De forma bem-humorada, João constata como em Brasília (e em 

tantas cidades) o dinheiro público é jogado fora. Conversando com Jeremias 

ele pergunta sobre um monumento que nunca havia notado. O amigo 

responde que aquele era o “monumento ao monumento desconhecido”, 

construído para homenagear o nada. 

João de Santo Cristo acaba por largar a mulher e as filhas para ficar 

com Maria Lúcia. E descobre-se traído por Jeremias. Ele rouba e vende sua 
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parte no escritório, toma-lhe sua mulher e o deixa na sarjeta. “A vida ia muito 

bem para quem se acostumara a perder desde criança.” João percebe o 

quanto foi inocente (e idiota mesmo), pois até o flanelinha sabe da trapaça 

que Jeremias havia realizado.  

Durante o conto, a cidade aparece personificada. “É a cidade 

impregnada de poder, soprando atos libidinosos e infiéis nos incautos ouvidos 

de seus cidadãos. E sem perceber, cedemos, obedecemos.[…] Traiçoeira. É 

assim que muitos definem esta cidade.” A própria cidade respira tramoias, 

trapaças, traições e é praticamente impossível sair ileso dela. Ao contrário, é 

fácil que rapidamente se rendam aos seus “costumes”; a desonestidade é 

regra de ação.  

Várias vezes o protagonista nos repete: “Em Brasília, 19 horas.” Uma 

referência ao programa “A Voz do Brasil”, mas também parece querer 

lembrar, não deixar que se esqueça onde se está. Você não está em 

qualquer lugar; ali é Brasília e nos maiores ou nos menores níveis, todos 

traem. 

João procura Pablo para se vingar de Jeremias. Ele lhe dá a 

Winchester 22, “travado de pó”.  

“Faroeste Caboclo”, o conto, revela a presença do destino. No Brasil, 

mesmo que você queira fugir de sua miséria e buscar nova vida, mesmo 

longe de casa, o destino te alcança para lembrar-lhe da sua sina; no caso do 

nosso protagonista, de sua sina de perdedor.  

 

III.V –“Música de trabalho”, de Mariel Rios 

“Sem trabalho, eu não sou nada.” Mariel Rios abre seu conto com o 

primeiro verso da canção homônima da Legião Urbana. De cara, deseja falar 

sobre a angústia de um homem trabalhador que está desempregado e 

precisa levar para casa uma boa notícia, onde o esperam sua mulher e o 

filho.  

O texto é uma enxurrada de denúncias sociais, a começar pela falta de 

trabalho. A ausência de uma atividade laborativa tira do homem sua 
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identidade (tanto que ele não recebe nome ao longo do texto; ele representa 

os tantos trabalhadores desempregados do Brasil). Mesmo quando tem um 

trabalho, o que recebe por ele é um salário miserável, que só perpetua sua 

miséria.  

Depois de um dia procurando emprego, o homem pega o ônibus para 

voltar para casa. A demora demonstra a crise nos transportes nas grandes 

cidades. Ao anoitecer, “… as marquises começam a ser ocupadas”, chegam, 

pouco a pouco, os moradores de rua. E a desigualdade social vai ficando 

mais aparente: “Tem gente que não tem nada e outros que mais do que 

precisam”. No ônibus, “os moleques cheiram cola”.   

O desejo do homem é só trabalhar e sustentar a família, mas a cidade 

se apresenta como inimiga. Ela lhe nega a possibilidade de uma vida 

tranquila. A notícia dada pelo vendedor de picolé, que a guerra na 

comunidade recomeçou, preocupa o pai de família, que liga para a mulher. 

Ela avisa que os traficantes estão em cima da sua laje e pede que ele não 

volte para casa.  

Ao receber a notícia do perigo que ronda sua casa, e ele está longe 

dela, o homem se desespera e começa a gritar de quem é a culpa. No 

ônibus, “as pessoas me olham como se estivesse drogado, como se eu fosse 

maluco”, diz. Todos têm na memória a história do ônibus 174, quando a 

polícia, em uma ação desastrada na Zona Sul do Rio de Janeiro, matou uma 

passageira feita refém por um rapaz que parecia estar drogado. Depois da 

desgraça, ele foi assassinado no carro da polícia.  

Então, o ônibus para em uma blitz e um policial “com ódio no coração” 

e sede de vingança “por estar trabalhando àquela hora, com seu salário 

miserável, com sua farda surrada, com sua arma inútil. Ele quer acertar 

também o culpado…”. E quem é o culpado?  

Para o policial, o culpado mais imediato é o homem que está 

enlouquecido de raiva e de preocupação pela situação a que sua família é 

exposta. “Começo no novo trabalho amanhã”, diz o homem para si mesmo. 

Mas o policial precisa depositar sobre alguém o fardo que carrega, o perigo 

que passa diariamente e a baixa remuneração que recebe. Então, ele 
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vaticina: “Isso é um cheirador”. E derrama um quilo de pó no homem que, de 

trabalhador desempregado, marido, pai, ex-aluno do Senac, ex-auxiliar de 

escritório, passa a traficante. Notícia para o jornal do dia seguinte.  

 

III.VI – De conto em conto… 

Ao longo dos 5 textos analisados neste capítulo, alguns pontos ajudam 

a construir não uma imagem de Brasil para os anos 80 ou 90, mas uma 

imagem de Brasil que torna passado e presente muito parecidos. E o que faz 

com que o país ainda seja tão parecido com os anos passados? 

Em “Será”, mesmo que a autora Daniela Santini tenha escolhido não 

abordar diretamente as questões sociais e políticas contidas na canção 

homônima da Legião Urbana, pode-se traçar um paralelo entre a mãe, D. 

Izaura, incapaz de dialogar com sua filha Gisele, incapaz de aceitar as 

mudanças pelas quais passa a filha, tão necessárias para seu crescimento, 

mas que exigem diálogo. O país passa de pátria a mátria, uma mãe violenta, 

fechada, retrógrada, que freia a possibilidade de crescimento de seus filhos. 

Mãe disposta a surrar e a fechar os ouvidos, mãe que prefere o comodismo 

da “Sessão da Tarde” a abrir-se ao diálogo, que se conforma com o silêncio, 

mas não ouve o grito de um filho.  

A expressão “varrer a sujeira para debaixo do tapete” pode ser 

modificada em “Tempo perdido” para varrer os filhos mortos, a história, a luta 

para debaixo do tapete. O reconhecimento pelo Estado da morte (do 

assassinato) de André é admitir que, apesar dos mortos não falarem mais, 

eles continuam gritando para não deixar que “paizinhos” (expressão usada 

em “Que país é este” para aqueles que tratam seus eleitores de forma 

extremamente familiar, com intuito de conseguir deles seus votos), que 

políticos atentos somente a seus interesses particulares, que querem ver 

“tudo em paz” às custas da compra de votos, continuem a governar este país.  

Por fim, o país de  “Faroeste Caboclo” é o local das tramoias, da rede 

de favores e, principalmente, da manutenção das classes sociais porque 

quem já nasceu perdedor tem que se acostumar a ser para sempre perdedor. 
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E, apesar de toda a exploração, de toda a desigualdade social, apesar de 

cada um ter que lutar para sobreviver com um salário miserável e, às vezes, 

sem emprego, este é o país onde se precisa resistir para não surtar, como o 

homem de “Música de Trabalho”. É um jogo de tensão. Você tem que manter 

o controle ainda que tudo esteja fora de controle. É o Brasil da política 

corrupta, da polícia corrupta, da crise dos transportes urbanos.  

Mas, como a jovem de “Será”, a mensagem que fica não é pessimista; 

ao contrário, é realista. É preciso, com urgência, crescer.  
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Conclusão 

A ideia de trabalhar com as canções da Legião Urbana como ponto de 

partida para a construção de uma imagem do Brasil do pós-ditadura e da 

recém restaurada democracia nasceu de uma observação mais atenta de 

alguns versos compostos por Renato Russo. Quando o eu-lírico pergunta 

indignado “Que país é este?” ou revela seu desejo de compor um retrato do 

país (“E agora você quer/ um retrato do país/ mas queimaram o filme”, trecho 

de “1965/ Duas Tribos”), ele esboça a necessidade que tem de traçar para si 

(e para outros) o país que vê. 

Seu olhar vem carregado de sentidos prévios. Não é um olhar vazio, é o 

olhar de uma parcela da classe média urbana jovem que cresceu em plena 

ditadura militar. E são muitas as letras que abordam questões sociais e 

políticas e acabam contribuindo para a composição deste traçado. É o Brasil 

terceiro mundo, piada no exterior; que exterminou grande parte de seus 

índios; que impede o cidadão comum de chegar ao presidente para falar 

sobre tanta gente que só sabe sofrer; que constrói uma usina nuclear sem 

preocupar-se com a população local; país do desemprego; do temor à polícia; 

dos assassinos covardes, estupradores e ladrões.  

Diferentemente das antigas canções de protesto dos anos 60, o rock dos 

80 da Legião Urbana não conclamava a todos para a luta, para a ação. Não 

existe mais o “Vem, vamos embora/ que esperar não é saber/ quem sabe faz 

a hora/ não espera acontecer”, de “Pra não dizer que não falei das flores”, de 

Geraldo Vandré.  Agora, a trilha sonora é outra. As perguntas feitas em 

diversas canções (“Que país é este?”; “E você de que lado está?”; “Quem é o 

inimigo, quem é você?”) não só exigem do ouvinte uma resposta, mas 
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esperam também um posicionamento. Então, o agir é posterior à reflexão. Há 

a preocupação com o momento, mas principalmente com o futuro (da nação).  

Quase 20 anos depois do fim do grupo, estas canções continuam na boca 

de crianças e jovens que sequer eram nascidos quando morreu o líder da 

Legião, Renato Russo. Além disso, a banda é campeã em downloads (dados 

de 2010 divulgados pela marca de serviços para internet Ovi by Nokia), seus 

discos estão entre os mais vendidos no catálogo da gravadora EMI e suas 

músicas ainda estão na lista das mais executadas nas rádios brasileiras 

(fonte: 

http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/catorze+anos+apos+o+fim+da+

banda+legiao+urbana+vende+20+mil+copias+por+mes/n1237780577079.htm

l). Dados que nos fazem pensar nas razões para a perenidade das canções.  

Ainda que a Legião Urbana fale, explicitamente ou de forma 

subentendida, de momentos como a ditadura militar ou como a eleição de 

Fernando Collor para a presidência, ou de movimentos políticos como o 

Baader Meinhof, o que poderia tornar as letras presas ao seu tempo, o que se 

percebe é justamente o oposto. Uma possibilidade de explicação é que as 

temáticas sociais e políticas acabam se misturando a outras de caráter 

subjetivo e intimista.  

Então, há duas direções para onde o sofrimento por amor aponta: a 

primeira, para uma outra pessoa; e a segunda, quando o sofrimento aponta 

para seu país. Cantar as mazelas do Brasil é também cantá-lo por amor, para 

não permitir que sejam esquecidas.  

http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/catorze+anos+apos+o+fim+da+banda+legiao+urbana+vende+20+mil+copias+por+mes/n1237780577079.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/catorze+anos+apos+o+fim+da+banda+legiao+urbana+vende+20+mil+copias+por+mes/n1237780577079.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/catorze+anos+apos+o+fim+da+banda+legiao+urbana+vende+20+mil+copias+por+mes/n1237780577079.html
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Por fim, há de se perceber neste trabalho que no primeiro álbum, a banda 

parte de canções que criticam claramente a ditadura militar e a manutenção 

do poder nas mãos daqueles que lucravam com isso (“Nos perderemos entre 

monstros da nossa própria criação” – “Será”; “Filósofos suicidas/ agricultores 

famintos/ desaparecendo/ embaixo dos arquivos” - “Petróleo do futuro”). E 

chegam ao último disco, lançado após a morte de Renato Russo, com a 

canção “La Maison Dieu”, onde atualizam a imagem construída para o Brasil 

ao longo de sua carreira: “Abra os olhos e o coração/ Estejamos alertas/ 

Porque o terror continua/ Só mudou de cheiro/ E de uniforme”. 

As canções que trabalham com uma imagem de Brasil foram construídas 

como se traçassem um arco entre a década de 80 e 90, onde os anos de 

carreira da banda a fizessem partir de um ponto da história e chegar ao 

mesmo ponto, como se nada tivesse mudado. Nem mesmo o fim da ditadura 

militar havia provocado a mudança desejada. O poder continua nas mãos dos 

mesmo. Sim, mudaram as estações, nada mudou. 
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