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RESUMO 

 

O presente artigo científico pretende contar brevemente a história e o sucesso da banda 

de rock Legião Urbana como ponto de partida para a discussão de diversos e adversos 

conceitos e argumentos sobre culturas, indústria cultural, meios de comunicação e arte. 

Também estão presentes importantes assuntos correlatos, a exemplo da fruição da arte, 

período pré-capitalista, etnocentrismo, identidades e organização civil no capitalismo. 
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LEGIÃO URBANA 

Romana Legio Omnia Vincit, frase do imperador Júlio César, é recordada a 

partir de Urbana Legio Omnia Vincit - em tradução livre: Legião Urbana vence todas -, 

corruptela estampada em discos que remetem à experiência musical vivida por 

roqueiros brasileiros de classe média. O conjunto referido é Legião Urbana, surgido em 

Brasília, Distrito Federal, mas cujo primeiro show data de cinco de setembro de 1982 

em Minas Gerais e o primeiro disco, de janeiro de 1985, pela EMI. Atualmente, prestes 

a completar 30 anos da inserção no mercado, a banda ainda rende cifrões: em média, 

250 mil cópias são vendidas ao ano, fixando-a na lista de artistas catalogados que mais 

vendem em todo o mundo por aquela gravadora (LEGIÃO, [2013], online). 

Durante entrevista à MTV, em 1994, Renato Russo - vocalista e compositor 

que liderava Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, formação à época dos 

três primeiros discos - definiu musical, estilística e socialmente a Legião Urbana como 

um conjunto musical brasileiro que canta letras em português, a partir de 

uma batida quatro por quatro e a partir de uma experiência urbana do que é 

ser um jovem brasileiro vivendo a partir dos anos 1970 [...]. E, de repente, 

embora a gente não faça uma coisa de pesquisa e de tentar incorporar coisas 
______________________________ 
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brasileiras no trabalho, geralmente, se a pessoa observa, o trabalho da Legião 

Urbana tem uma porção de coisas que são bem brasileiras. As pessoas às 

vezes não percebem, mas tem um traço romântico muito forte e tem um 

traço narrativo muito forte nas letras. E, na parte instrumental, tem algumas 

coisas assim brasileiras, porque o quatro por quatro está muito presente no 

Brasil. Pode não ser uma coisa de samba, mas tem algumas coisas que 

remetem à modinha, ao xaxado, ao xote, mas se bem que a gente não pensa 

muito nisso. A gente começou imitando as bandas inglesas mesmo [à época 

da gênese]. (RENATO, 2006, cap. 1) 

 

Ao todo, oito discos de estúdio foram produzidos. Quais sejam: Legião Urbana 

em 1985; Dois em 1986; Que País É Este em 1987; As Quatro Estações em 1989; V em 

1991; O Descobrimento do Brasil em 1993; A Tempestade ou O Livro dos Dias em 

1996; Uma Outra Estação em 1997. Até o álbum de 1993, a Legião Urbana já havia 

vendido mais de quatro milhões de cópias, tornando-se recordista em meio às bandas 

dos anos 1980; entretanto, a partir de então, os integrantes enfrentaram problemas 

devido ao vocalista estar debilitado por excesso de drogas lícitas e ilícitas durante a 

vida, além de complicações decorrentes da AIDS. Em 1996, não podendo concluir um 

álbum duplo, Renato Russo coordenava a produção de A tempestade por telefone e/ou 

ao ouvir cassetes em casa. O lançamento ocorreu em setembro e ele faleceu em onze de 

outubro. Este foi o único registro em que a frase, inspirada em palavras de Júlio César, 

não figurou no encarte. Mais de 500 mil exemplares foram vendidos. 

Onze dias depois da morte do vocalista, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá 

decretaram o fim do conjunto numa coletiva de imprensa. Em março do ano posterior, 

decidiram lançar o material restante do disco A Tempestade e obtiveram cerca de 250 

mil cópias vendidas. A frase Urbana Legio Omnia Vincit voltou a ser impressa no 

encarte. 

Mais de uma década antes, o poeta e compositor Cazuza, em resposta a falas 

negativas de Caetano Veloso sobre o rock no Rio de Janeiro, deu um caminho para 

quem deseja compreender a permanência da Legião Urbana: “Eu tenho orgulho de fazer 

parte de uma geração que tem o Renato Russo, o Arnaldo Antunes, o Lobão, uma 

geração que acabou com essa história de que rock é bobagem” (SITE CAZUZA, 2009, 

apud NERCOLINI; CARMINHA, 2012, p. 9). Os números de vendas, porém, tais aos 

do próprio Cazuza, demonstram que Legião Urbana e Renato Russo não são 

importantes tão somente porque participaram de uma vanguarda; ambos transcendem 

aos anos 1980 e 1990. Aqui, pois, surge a questão que move este trabalho de pesquisa: 
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sucesso se deve por as músicas serem grandes obras de arte ou porque estas, forjadas, 

são produtos da indústria cultural? De que modo defini-las?  

 

ADORNO AOS OUVIDOS 

Theodor W. Adorno, se tivesse assistido a uma performance da Legião Urbana 

ao vivo ou via rádio e TV, provavelmente ficaria apático. Eleitor de uma cultura 

supostamente superior e elaborada, o teórico não teceria bons comentários a respeito da 

simplicidade de tal banda e dos trejeitos extravagantes do vocalista no palco. Ora, se 

nem mesmo o jazz - aclamado pela técnica do improviso instrumental e vocal - obteve 

dele a admiração, que diria sobre roqueiros influenciados pelo movimento rebelde 

punk? 

O conjunto seria sumariamente tratado como lixo produzido e empacotado pela 

indústria cultural. E Adorno o classificaria um tanto menos se soubesse que o primeiro 

disco, lançado em janeiro de 1985, ganhou certa notoriedade somente em junho ao ser 

escolhida a música Será para tocar nas rádios. A postura não mudaria se tivesse 

conhecimento sobre os embates dos integrantes contra a gravadora até a música 

Geração Coca-Cola ficar pronta no estúdio – a empresa queria arranjo próximo ao folk; 

aqueles gostariam que a melodia impactasse e acabaram por vencer. Adorno tampouco 

seria sensível se pesquisasse a história da banda, as demais controvérsias com a EMI ou 

as temáticas das letras. No citado álbum, por exemplo, o teórico leria e ouviria sobre 

esperança, saudade, questões de gênero humano, amor, hipocrisia, o falho sistema 

educacional e até uma sátira à própria indústria cultural, contudo, para ele, a arte e 

palavras de cunho político usadas pela indústria de nada auxiliam; ser um produto da 

indústria contribui à ruína da cultura (ADORNO, 2011, p. 63 e 64).  

Tal desprezo ocorre porque, para seguidores da Escola de Frankfurt, a arte 

industrializada não proporciona a imaginação, pois atende a um público homogêneo 

através dos meios de comunicação, a fim de obter obediência ao capitalismo tardio. Diz-

se: 

A “indústria da cultura” produz, necessariamente, uma forma de arte 

dominada por uma “harmonia pré-estabelecida”, a ausência da tragédia e a 

eliminação dos elementos negativos. O “barbarismo estético”, escrevem 

Horkheimer e Adorno, passa a ser a essência da arte capitalista moderna, 

exigindo de seus súditos “obediência à hierarquia social”. [...] A música 

produzida em massa torna-se um “ornamento da vida diária”, uma forma de 

arte despersonalizada, coletiva e objetivada, desprovida de qualquer “função 

negativa”. [...] perde aquela qualidade de singularidade e carisma associada 
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às verdadeiras obras de arte. (ADORNO; HORKHEIMER, 1973, apud 

SWINGEWOOD, 1978, p. 16 e 17) 

 

Adorno afirma que, quando a arte deixa de ser “adaptada ao consumo imediato, 

quando ela se levanta contra a sociedade, é que ela assume um significado” (ADORNO, 

[s.d.], apud SWINGEWOOD, 1978, p. 18), existindo por si mesma, em vez de surgir 

aspirando à comercialização, como exemplifica no seguinte trecho: 

Vítimas da ideologia são aqueles que ocultam a contradição, em vez de 

acolhê-la, como Beethoven, na consciência da própria produção. Em música, 

ele refez a cólera pelo soldo perdido e deduziu aquele metafísico “Assim 

deve ser”, que procura superar esteticamente – assumindo-a em si mesmo – a 

necessidade do mundo, a necessidade de pagar mensalmente o aluguel. 

(ADORNO, 2011, p. 60) 

 

Contrapondo-se, sem pudor e sabendo-se artista, Renato Russo falava 

abertamente sobre questões relacionadas à venda e explicava: “O que acontece é que, 

por ser o dinheiro a motivação principal, o trabalho [artístico] é a coisa mais 

importante” (RENATO, 2006, cap. 11). Pensando assim, a banda não se submetia às 

opiniões e até obrigações impostas pela gravadora, chegando a registrar canções com 

mais de dez minutos, fato impensável no mercado brasileiro. Com empenho, os discos 

ganharam distinção um do outro, mas ao modo pelo qual sabiam e queriam os 

integrantes e no tempo necessário ou intuído para maturar o conceito e encaixá-lo na 

concepção filosófica da banda. Na citada entrevista à MTV, o vocalista ressaltou: 

[...] quem ouve os discos da Legião Urbana sabe que eles são completamente 

variados. [...] Então eu não vejo [semelhança entre as músicas e álbuns], 

acho que as pessoas percebem mais de ouvir na rádio. E, naturalmente, as 

músicas que tenham uma tendência a serem sucessos maiores são as baladas 

porque aqui no Brasil a gente gosta muito de coisas emotivas (RENATO, 

2006, cap. 11). 

 

Russo inclusive - quando expôs o uso de drogas e o que se passava no início 

dos anos 1990, temáticas do V - aludiu à liberdade de composição que adquiriu: 

Aqueles anos todos que passaram foi o grande velório do Ayrton Senna (sic). 

Para mim, foi aquela coisa daquela esperança que eu pelo menos sentia 

desde a época do Tancredo. Depois Tancredo morre, depois veio as eleições 

(sic) e todo mundo levando a maior fé e, ‘tá bom, é o Collor [...]. E de 

repente deu no que deu e, a cada dia que passa, você vai descobrindo que a 

situação é pior do que você podia imaginar. Porque teve um momento em 

que aí você começou a ver que o pessoal ‘tava roubando mesmo. [...] Isso 

refletiu na música. [...] Agora, como as músicas ‘tavam vindo [dos 

instrumentistas da banda] e a música [melodia] já estava falando disso, o que 

eu achei legal foi pegar uma experiência recente minha, que foi essa coisa de 
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mexer com substâncias [...]. Então o disco é um retrato daquela época. 

(RENATO, 2006, cap. 13) 

 

Neste segmento, a mais emblemática do V talvez seja Metal contra as nuvens, 

música sobre fé, senhor de terras e a rebeldia de um homem. À primeira vista, a letra 

remete à Idade Média - inclusive o álbum, em som e conceito gráfico, sugere tal ideia -, 

entretanto, sabe-se que o conteúdo é conotativo e trata da confiscação bancária realizada 

por Fernando Collor de Melo quando presidente do país. Embora implícito para quem 

não vivenciou o momento, não atinou à conotação ou não pesquisou a história da 

composição, ela está contra a sociedade, haja vista que mostra o mais fraco contra o 

mais forte e aspectos negativos. Segue, destarte, a espécie de cólera artística proposta 

por Adorno, apesar de ser comercializada. 

Tem-se, portanto, a Legião Urbana como colaboradora do processo capitalista, 

mesmo tendo por vezes contrariado a gravadora e questionado temas historicamente 

importantes, fatos sociais e o próprio capitalismo; cerceadora da imaginação e 

padronizadora, ainda que tenha usado artifícios da literatura, requerendo interpretação 

textual e assimilações diversas; simples e empobrecedora culturalmente falando, 

independendo da contribuição musical e do resgate histórico por meio de canções; algo 

que beire a não arte ou que seja chamado de arte leve, fetiche capitalista, o contrário da 

arte séria, aquela negada “a quem a necessidade e a pressão da existência tornam a 

seriedade uma farsa e que, necessariamente, se sentem felizes nas horas em que folgam 

da roda-viva” (ADORNO, 2011, p. 28). 

Vê-se aqui e é imperioso expor que vários argumentos da Escola de Frankfurt 

são insuficientes para analisar a já complexa indústria cultural de trinta anos atrás, 

tampouco a contemporânea. Averíguam-se pontos fracos incidentes: os teóricos tomam 

por cultura apenas a produção artística, frequentemente; são centrados na cultura 

erudita, vista como pura; pregam um ideal de perfeição humana; não aceitam a venda da 

obra de arte; negam a heterogeneidade das massas e o pluralismo ideológico dos meios 

de comunicação transcendente ao lucro; afirmam que estes atingem de forma unificada 

e unilateral as massas; acreditam ser o capitalismo uma degradação social monopolista, 

enquanto creem nas virtudes da sociedade pré-capitalista; recusam a possibilidade de 

luta por melhorias empunhadas por classes bem menos abastadas, mas assalariadas, 

organizadas e sabedoras dos próprios direitos; e não reconhecem o grande número de 

pobres e analfabetos e o pequeno acesso à chamada alta cultura que existiam antes da 

ascensão burguesa e da industrialização. 
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ESCOLA E CULTURAS 

Primeiramente, alerta-se que o termo cultura refere-se ao “complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (TYLOR, 1871, apud 

LARAIA, 2003, p. 25). Em outras palavras: é o acúmulo e cultivo de saberes criados, 

empíricos e/ou científicos, sejam impostos a/ ou obtidos por uma sociedade, classe, 

grupo, família, etc, não determinados biológica ou geograficamente e não estáticos. De 

posse disto, é importante saber que é prejudicial analisar o mundo sob o prisma de uma 

cultura e considerá-lo a visão mais pura, principalmente em meio ao pensamento plural 

das massas. “Tal tendência, denominada etnocentrismo, é responsável em seus casos 

extremos pela ocorrência de numerosos conflitos sociais.” (LARAIA, 2003, p. 72 e 73) 

Ao guiarem-se pelo etnocentrismo da alta cultura, teóricos da Escola de 

Frankfurt tinham uma “fixação frustrada num ideal impossível de perfeição humana e 

de uma aversão à sua própria sociedade e aos seres humanos tal como eram” (SHILS, 

[s.d], apud SWINGEWOOD, 1978, p. 18) e separavam a cultura do conceito de 

produção, pondo-a sob a cúria de poucos intelectuais e transformando-a, 

então, num reino independente, autônomo, de atividade humana (ou de falta 

de atividade) explicável em termos de suas próprias normas e conceitos. O 

elo entre cultura e formação de classe, estrutura e ideologia é obscurecido; a 

cultura é analisada em categorias idealistas e fora da história. 

(SWINGEWOOD, 1978, p. 24) 

 

Além disso, a Escola de Frankfurt não valoriza o pensamento evolucionista 

progressista que – também com respectivas falhas, igual a quaisquer outros – apontava o 

capitalismo como gerador de classes com “diferentes níveis de gostos, audiências e 

consumidores diferentes” (SWINGEWOOD, 1978, p. 20). Pessoas em miséria e 

analfabetismo tendem a fruir sem questionar os produtos da indústria cultural - sejam 

estes considerados de boa, média ou péssima qualidade -, porém, em situação 

interdependente num país liberal, os estratos têm condições de organizarem-se por 

maneiras não mecânicas, parcialmente autônomas e de aspirarem à democracia. Logo, 

os civis se fortalecem e o papel dos meios de comunicação “nunca é um processo 

unidirecional direto de ‘manipulação cultural’.” (SWINGEWOOD, 1978, p. 71). 

Tais relações sociais sugerem contradições e desequilíbrios, de acordo com 

Swingewood; contudo, assemelham-se a ações libertárias ou menos depreciativas. 

Prontamente, negar cegamente a cultura industrializada seria 
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uma tentativa de associar sentimentos humanos à cultura pré-capitalista, 

quando a realidade histórica foi a de um mundo difícil e brutal, dominado 

pelo analfabetismo, pela superstição, pela escravidão, pela miséria e pela 

pobreza. Conceber o ideal de cultura num mundo em que poucos sabiam ler, 

em que estavam totalmente ausentes a tecnologia necessária à construção de 

uma biblioteca nacional, de um sistema educacional e os meios para 

utilização apropriada, científica, da agricultura e, portanto, de oferta 

adequada de alimentos, representa uma visão insensível e insensata do 

passado e uma gritante acusação da abordagem idealista literária da cultura. 

Um nível elevado de instrução e meios de comunicação rápidos e eficientes 

constituem componentes essenciais de uma cultura nacional; sem a moderna 

produção fabril, não pode haver bibliotecas, apenas ignorância e superstição 

em massa. (SWINGEWOOD, 1978, p 26) 

 

Conclui-se, nesta seção, que a cultura capitalista não é melhor nem pior que 

outras e que, coexistindo com certo interesse geral da nação, “a sobrevivência da 

sociedade burguesa atesta a força da sociedade civil [...]. Não são os meios de 

comunicação de massa que mantém o capitalismo contemporâneo” (SWINGEWOOD, 

1978, p. 72). 

 

ROCK E BRASIL 

O BRock refere-se a “uma série de bandas musicais [incluindo obviamente a 

Legião Urbana] que emergiram nos cenários dos idos de 1980 articulando elementos 

nomeados como despolitizados, estrangeiros e símbolos evidentes de um consumo 

massivo” (NERCOLINI; CARMINHA, 2012, p. 4). O rock no país, todavia, não teria 

surgido à ocasião. 

No livro A Música Popular Brasileira em Debate, Henrique Mann inicia o 

discurso remetendo-se à antropofagia cultural brasileira defendida por Oswald de 

Andrade e - ao eleger gêneros musicais de destaque e resgatar as histórias deles - lembra 

a Jovem Guarda ocorrendo em paralelo à formação da MPB pela popularização da 

bossa nova e tropicalismo, na década de 1960. Ao inverso destes, aquele movimento 

urbano defendia o uso de instrumentos elétricos e inspirava-se em bandas como The 

Beatles, o que sugere quiçá o ponto inicial do BRock, o qual, portanto, teria cerca de 

cinquenta anos atualmente.  

Na sequência, contrariando outros autores e negando ou olvidando-se do 

caráter questionador do rock, muito menos explicando-se com veemência, afirma que 

no início dos anos 1980 se fazia pop: 

[...] fenômeno erroneamente classificado como de ascensão do “rock” no 

Brasil e que teve como principal vetor de mercado o trabalho da “Banda 

Blitz”. Durante alguns anos as rádios foram dominadas por um sem número 
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de grupos musicais que pareciam ter o mesmo baterista, tal a falta de 

variações rítmicas que aquela fórmula empunha. A abordagem temática era 

também comum a quase todos: deboche, sátira de costumes e gracejo 

infanto-juvenil. (MANN, 1991, p. 20 e 21) 

 

Não obstante, apesar de consentir a MPB utilizando o cool jazz na década de 

1950 e o blues e o rock nos anos 1970, somente aceita este quando mesclado ao 

primeiro gênero. À visão de Mann, a antropofagia é somente privilégio do nacional e 

não do estrangeiro que busca adequação, como se vê no excerto: “Já devidamente 

assimilada e processada, esta tendência [pop, para ele] diluiu-se no imenso ‘sistema 

ecológico’ da música brasileira e cada vez mais busca aportes em suas raízes primárias 

(vide trabalhos recentes de Paralamas do Sucesso, Cazuza e outros).” (MANN, 1991, p. 

21) 

Acredita-se que, diante do exposto no tópico anterior, não há porquê para 

questionar a qualidade de qualquer cultura, sendo má ou boa, de muitas ou de poucas 

classes, para elucidar ou entreter, contudo, é interessante indagar: os conjuntos de rock 

do Brasil fariam realmente parte da cultura brasileira ou seriam apenas da cultura de 

massa? Haveria uma cultura de massa brasileira ou o tudo que é massivo é universal? O 

que é universal? Reconhecendo, por exemplo, o samba, a bossa nova, a marchinha, o 

chorinho e o maxixe como inspirados em manifestações musicais de outros países, 

deve-se também perguntar: quanto tempo leva para um gênero musical ser considerado 

brasileiro? Quem pode autenticar a genuína cultura brasileira? Basta ser artista 

brasileiro, escrever letras em português ou língua indígena sobre temáticas brasileiras e 

arrebanhar admiradores? 

O levantamento das querelas são necessárias devido ao choque persistente 

entre o BRock  e a MPB, porém, as respostas são muitas e adversas para cada pergunta. 

Por enquanto, toma-se por BRock um gênero de músicas obtidas por instrumentos 

elétricos e inserido no mercado fonográfico brasileiro há pouco mais de meio século, 

com relativos artistas, variações, letras, temáticas e admiradores. Diga-se: culturas 

próprias, talvez. Não cabe, pois, definir única linha técnica ou filosófica as quais estes 

possam adotar. Afinal, no Brasil, música é popularmente reconhecida como arte - 

vendida ou não, usada em quaisquer rituais ou não, etc. Isto é o que influi agora. 

 

(IN)DEFININDO ARTE 

Dispuseram-se antecipadamente as ideias de Adorno sobre arte, segundo as 

quais existiriam a arte leve, comum aos meios de comunicação de massa, e a arte séria, 
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ligada ao princípio do fazer por si, o inverso do fazer visando à venda. Em 

contraposição, Mann admite a venda, porém, segue a linha negativa deste teórico ao 

afirmar que, sendo o consumidor analfabeto a ponto de não identificar melhor, a “arte 

subordina-se assim à máquina padronizadora, enquanto o bombardeio cotidiano da 

macro mídia encarrega-se de determinar o que é bom ou ruim, brega ou chique.” 

(MANN, 1991, p. 29) 

No livro O que é arte, o professor de arte e cultura Jorge Coli pouco entra no 

mérito de polêmica querela, mas lembra que a concepção de arte alargou e fez incluir a 

“arte industrial” (COLI, 2011, p. 69). Entretanto, de forma paradoxal, pouco quer 

definir o termo disposto. E aponta que a arte não é pura, como pretendem seguidores da 

Escola de Frankfurt. Tanto menos foi na época pré-capitalista. 

Não raro na história, a arte foi determinada diretamente a partir de 

programas traçados por poderosos fatores exteriores. Serviu de propaganda, 

celebrou mortos e vivos, satisfez normas, exigências e vaidades. Esteve a 

serviço do poder. Foi – para empregarmos uma palavra tenebrosa – 

instrumento ideológico. Encontramos o exemplo de uma arte dócil, curvada 

ao destino que se exige dela, no século XVII, quando exalta a igreja e a 

monarquia absoluta. (COLI, 2011, p. 108) 

 

Exemplificando a complexidade do conceito de arte, Coli recorda o vaso 

sanitário de louça, do artista Marcel Duchamp, exposto em museu e que, destarte,  

assume o papel de objeto de contemplação, passa a provocar “sentimentos” 

no espectador. Aliás, esta função “artística” da antiarte não escapa ao 

pensamento de Duchamp – ele próprio diz: “são os ‘olhadores’ que fazem 

um quadro”. Qualquer objeto aceito como arte [por instituições competentes, 

museus, críticos, historiadores ou apreciadores], torna-se artístico. (COLI, 

2011, p. 70) 

 

E avisa ainda que a relação com a arte e o gosto jamais são automáticos, são na 

verdade reflexos da sociedade: “uma reação do complexo de elementos culturais que 

estão dentro de nós diante do complexo cultural que está fora de nós, isto é, a obra de 

arte.” (COLI, 2011, p. 119) O sociólogo Carlos Alberto de Medina, referindo-se em 

específico à música industrializada, adiciona que entre compositores e ouvintes no 

processo de comunicação há também uma relação intersubjetiva “em que os primeiros 

tematizam construções de significados de uma forma subjetivamente adequada, e os 

segundos têm de entrar no tom, tematizando também aqueles mesmos esquemas de 

significados.” (MEDINA, 1973, p. 28) 

Coli assume na própria obra, pois, a incapacidade de definir o que é arte e 

prefere falar sobre obra de arte, que está ligada às concepções culturais e pessoais. 
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Inclusive, exemplifica modos pelos quais se pode analisar: discursos críticos e 

históricos, estilos, formas, questões culturais e psicológicas do artista e do admirador, o 

ruído causado pelo passar do tempo, a obra enquanto objeto de utilidade prática, os 

sentimentos que causa, dentre outros. No entanto, não se deve deixar influenciar porque 

nada pode resumir a riqueza da obra em regras de apreciação. Nem mesmo a ciência, 

que 

tenta localizar e sistematizar as constantes que regem o mundo por meio de 

uma espécie de transparência teórica. Ela necessita dessa redução porque 

parte do simples, do elementar. [...] Entretanto, escapam ao conjunto das leis 

e das explicações causais as nossas relações afetivas, intuitivas, com esses 

acontecimentos. (COLI, 2011, p. 111 e 112) 

 

A arte, ou, melhor dizendo, o objeto artístico é, por conseguinte, objeto de 

interpretação ampla. E percebe-se que o assunto é bem mais arredio do que presumiam 

os teóricos da indústria cultural. 

  

LEGIÕES INTERNAUTAS 

Registrou-se em 2011: o Brasil atingiu 195,2 milhões de pessoas e, delas, 12,9 

milhões com 15 anos ou mais são analfabetas, no entanto, 77,7 milhões, com 10 anos ou 

mais, usam internet e em 39,8% das casas há computadores com acesso à web (PNAD, 

2011, online). Assim, os números relacionados à rede mundial de computadores 

crescem e os sites de redes sociais ganham força, como o Facebook, que tem cerca de 

65 milhões de brasileiros cadastrados, “o que faz do país o segundo maior mercado da 

empresa em número de usuários” (CHAO, 2013, online). 

Neste domínio, descobre-se que 1.990.896 perfis curtiram a página da banda 

gerada automaticamente pelo site em conjunto com a enciclopédia livre Wikipédia; 

63.444 curtiram a fanpage Legião Urbana, criada por fã não identificado; 10.487 

curtiram a página administrada pela gravadora EMI e 466 curtiram a página Memorial 

Renato Russo (Oficial), administrada por Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo 

(FACEBOOK, 2013, online). Isto sem falar na troca de produtos da banda, por vezes de 

forma ilegal, em diversos grupos abertos, fechados e invisíveis para não participantes. 

Por que o interesse? 

Diante do cenário acima descrito, os pesquisadores do presente artigo científico 

acreditam que não existem verificações quanti e qualitativa que possam auferir dados 

satisfatórios à pergunta. Pode-se sugerir que o sucesso se deve às baladas, contudo, já se 

falou disto neste trabalho. Inclusive, na entrevista de Renato Russo amplamente 
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utilizada aqui, o compositor se mostrou impaciente com o jornalista e não assentiu à 

inexistência de músicas de protesto em certos discos da Legião Urbana, dando a 

entender que todas as canções são ou podem ser contestadoras (RENATO, 2006, cap. 

11). Ele também assume que a banda virou uma banda pop, devido à aclamação do 

público e crítica, a partir do disco As Quatro Estações (RENATO, 2006, cap. 13). E 

completa mais à frente: 

Eu não gosto muito de explicar as músicas porque cada pessoa sente a 

música de uma maneira. Todo mundo cismou que As Quatro Estações é um 

disco maravilhoso. Agora eu estou com esse discurso meio bobo, mas eu 

lembro pras pessoas que Pais e Filhos é uma música sobre suicídio. 

Entende? E é, só que as pessoas não percebem. Eu não gosto de ficar 

explicando, mas é: “ela se jogou da janela do quinta andar, nada é fácil de 

entender” e conta a história. Só que todo mundo cismou que é um disco 

maravilhoso, alegre e tudo, e o V é depressivo. [...] Eu acho que o V de 

repente oferece até mais saídas do que o As Quatro Estações, porque no As 

Quatro Estações a saída do cara é ficar lá: “Cordeiro de Deus”. E no V não. 

No V o cara fala: “Eu quero um dia de sol num copo d’água” [...]. No final 

de Vento no Litoral é tipo assim: eu vou cuidar de mim. [...] O que eu vejo é 

que cada pessoa identifica dentro do seu universo interior [...] (RENATO, 

2006, cap. 14). 

 

Há até a possibilidade de as pessoas comprarem produtos da Legião Urbana 

por conta de estratégias comunicacionais das empresas que coordenam a marca ou que 

estão envolvidas com ela, a exemplo de programas de TV e filmes inspirados em 

músicas, porém, nada é definitivo. Estudos de etnomusicologia apontam, por exemplo, 

que a identidade étnica é apenas uma dentre tantas e que todas elas “em torno de 

‘diferenças’ culturais, biológicas ou comportamentais assumidas como essenciais 

também utilizam e vivem a música como importante elemento para definição e 

negociação de tantas outras identidades.” (ARAÚJO; PAZ; CAMBRIA (Org.), 2008, p. 

67) O advento da internet e número de internautas potencializaram a multiplicação de 

identidades e hoje - eis uma ótima metáfora - “É impossível domesticar a geleira.” 

(COLI, 2011, p. 88) 

 

O MUNDO ANDA TÃO COMPLICADO 

Aproximadamente 41 grupos empresariais controlam informações de 

abrangência nacional brasileira (DONOS, [s.d.], online), todavia, hoje não há uma 

forma de exercer total pressão: os estratos sociais estão bem mais complexos para se 

compreender e satisfazer e, por conseguinte, os empresários obterem lucro. E a Legião 

Urbana obviamente antecede este momento. A geração da qual faz parte é de quando 
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aparelhos televisores começavam a adentrar nas casas dos brasileiros (NERCOLINI; 

CARMINHA, 2012, p. 14) - para muitos, um dos escassos meios de fruição de arte - e 

isto a fixou na história. O sucesso da banda raramente será repetido por outras surgidas 

há pouco, devido à pluralidade de meios e veículos de comunicação e à facilidade para 

fazer e publicar de graça obras de arte pela internet. 

Tal perspectiva problematiza ainda mais a definição de cultura nacional, 

assunto dantes levantado e não respondido. O que seria genuinamente produto do 

cultivo brasileiro? Um governo ditatorial poderia até tentar coagir severamente, mas 

conseguiria? Oxalá seja a hora de apostar na cultura dos rincões do país, na melhoria de 

vida, aplicando conceitos apreendidos através do macro para aplicar a nível micro e, 

desta forma, incidir no macro, harmonizando-o. Quiçá tentar seguir a ideia da arte 

singular sugerida por Adorno, obviamente dispensando a xenofobia da Escola de 

Frankfurt. Contudo, isto é assunto para outra pesquisa. Como cantaria Renato Russo: "O 

mundo anda tão complicado" (LEGIÃO, 1991).  
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