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APRESENTAÇÃO 

 

O homem que não possui a música em si mesmo, 
Aquele a quem não emociona a suave harmonia dos sons, 

Está maduro para a traição, o roubo, a perfídia, 
Sua inteligência é morna como a noite, 

Suas aspirações sombrias como o Erebo. 
Desconfia de tal homem, escuta a música. 

 
Willian ShaKespeare (1554-1616) 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo proporcionar aos alunos do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Rui Barbosa da cidade de Japurá-Pr o contato com músicas 

da Banda Legião Urbana, da década de 1980, para possibilitar um maior 

desenvolvimento da criticidade, da leitura, da oralidade e da escrita. 

O Caderno Pedagógico é constituído de atividades, através das quais os 

alunos terão acesso, por meio da leitura e da compreensão, a uma coletânea de 

músicas da Banda Legião Urbana que serão utilizadas na sala de aula durante o 

processo de implementação do Projeto de Intervenção. O projeto será aplicado ao 

segundo e terceiro anos do Ensino Médio no 2º semestre de 2011. 

O trabalho a ser realizado dará subsídios aos professores de Língua 

Portuguesa e História, fornecendo material necessário para que eles trabalhem com o 

gênero musical da Banda Legião Urbana, mostrando aos alunos a realidade social, que 

geralmente passa despercebida pela maioria dos ouvintes, e aparece retratada nas 

canções. 

Sabemos que a música desempenha um papel importante nas nossas vidas 

e nas vidas dos nossos alunos. Por isso, pretendemos discutir o emprego da música no 

contexto educativo para contextualizar e dar sentido à aprendizagem, mediante a 

aplicação de conhecimentos teóricos e situações pedagógicas concretas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A música enquanto linguagem de sentimentos torna-se um instrumento 

pedagógico enriquecedor para o trabalho em sala de aula. Acreditamos que atividades 

com músicas são mais envolventes, por isso podem prender a atenção dos alunos, 

atuando como eixo de motivação, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. 

Como Professora Pedagoga, presencio diariamente a evolução dos alunos e 

o potencial que a música possui de influenciar nas atitudes e comportamentos de forma 

positiva ou negativa para o desenvolvimento da personalidade. Os alunos gostam de 

música de diferentes gêneros. Mas, observamos que há a preferência pelo sertanejo 

(sobretudo as duplas), depois dele vem o rock, o rap e outros gêneros populares. 

É importante ressaltar que os alunos – por serem adolescentes - são 

extremamente sentimentais e têm na música uma forma de catarse – fugir da realidade. 

Outra coisa que devemos evidenciar é que alguns deles percebem a música como uma 

arte e, também, como um veículo de informação. 

Nós, professores pedagogos, estamos sempre em busca de novas 

estratégias para melhorar a prática pedagógica dos professores e auxiliar no processo 

educativo. Nesse sentido, surgem várias reflexões sobre o que poderíamos ensinar 

para melhorar a participação dos alunos de modo que ela se torne mais efetiva. Assim, 

durante o meu percurso como professora pedagoga, surgiu o interesse de usar a 

música como recurso didático, para que ela seja um instrumento a favor da 

aprendizagem. 

 Diante de tal desafio, este Caderno Pedagógico tem a finalidade de oferecer 

aos professores do Colégio Estadual Rui Barbosa de Japurá um material diferenciado, 

atrativo e que possa propiciar aos alunos o contato com um estilo musical cujo 

conteúdo seja enriquecedor, possibilitando o aprofundamento do aprendizado e o 

acesso aos conhecimentos das músicas que serão trabalhadas.  

Na busca de uma interdisciplinariedade, esta produção didática envolverá 

professores de áreas distintas, Língua Portuguesa e História, com a finalidade de fazer 

uma análise da linguagem verbal e oral de algumas músicas da Banda Legião Urbana, 
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possibilitando uma construção coletiva e interdisciplinar nesse trabalho pedagógico, 

sobretudo no que tange à discussão sobre o papel social e político da música. Assim, 

pretendemos aliar o ensino à música, fazendo com que a mensagem seja significativa e 

que os alunos busquem realmente fazer um paralelo entre a música e o conteúdo. 

Sabemos que a música tem um papel fundamental como forma de lazer e na 

socialização das pessoas, pois ela cria e reforça laços sociais e vínculos afetivos. Além 

disso, ela está presente em todos os lugares, ocupando cada vez mais espaço no 

cenário social da vida contemporânea. Segundo as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, do Ministério da Educação (2006, p.195): “A Construção coletiva do 

currículo que se busca no novo ensino médio encontra na música uma forte aliada. Em 

razão do interesse que os jovens têm por música, a escolha coletiva de temas a serem 

trabalhados nas aulas, constitui uma possibilidade interessante”. 

Nenhuma geração de jovens viveu tão profundamente o contato com a 

música como a de agora. Há, hoje, uma diversidade de gêneros musicais. Até por isso, 

é preciso estabelecer a comunicação entre a música “deles” e a outras. Pode-se 

aproveitar essa preferência dos alunos, esse momento de diversidade musical para 

mostrarmos textos musicais de qualidade.  

Segundo Snyders (2000, p.68), “é preciso promover na escola, a partir da 

escola, a ‘grande’ música do tempo dos jovens. É bem provável que os alunos 

cheguem às obras-primas do passado a partir da admiração pelas obras-primas do 

presente.” 

Enfatizamos que a música faz parte do cotidiano de nossos alunos e é tida 

por eles como algo prazeroso. Por isso, pretendemos, com esta proposta de trabalho, 

utilizar a música como recurso em sala de aula, promovendo uma maior interação entre 

os alunos e o conhecimento. 

Ainda retomando o pesquisador Snyders (2000), cumpre dizer que a função 

da escola é preparar os jovens para o futuro, para a vida adulta e suas 

responsabilidades. A falta de interesse dos alunos tem sido uma das grandes 

dificuldades de por em prática alguns projetos educacionais. No entanto, a música 

surge como uma grande e eficaz proposta. Nas palavras do pesquisador: 
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[...] propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão 
essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam 
estimulados, compensados e recompensados por uma alegria que 
possa ser vivida no momento presente. Há, certamente muitos 
momentos na vida escolar nos quais o que é ensinado representa 
apenas um meio, uma ferramenta (SNYDERS, 2000, p. 18). 
 

Vivemos em um mercado em que se consome muita cultura de massa, 

cultura imediatista. Grande parte da mídia banaliza a arte e com isso a sociedade tem 

pouco acesso a uma cultura mais erudita. Jovens e adolescentes estão influenciados e 

envolvidos por músicas produzidas para serem vendidas, e poucos sabem sobre 

músicas com conteúdo, músicas que registram os momentos mais significativos da 

história da humanidade e que têm como tema uma reflexão do mundo. 

Todavia, uma parcela da sociedade da década de 1980, mesmo fazendo 

parte desta cultura de massa, “protestava” os meios políticos e sociais por meio das 

letras das músicas. E, como comenta Gomes1 : 

 

A obra de Renato Russo torna-se um objeto de análise rico, ao buscar 
elucidar a crise da modernidade e sua definição identitária perante as 
novas situações experimentadas. Suas composições indiciam a 
complexidade dos referenciais identitários construídos em novos 
paradigmas, como representação de carências e interpretações das 
relações estabelecidas entre os indivíduos e destes com as instituições 
que teoricamente os definem como cidadãos (GOMES,2008, p.20). 

 
 Para nível de aprendizagem se faz necessário conhecer profundamente as 

letras da banda Legião Urbana, pois muita delas representam um momento em que os 

cidadãos ratificavam suas carências em relação ao próprio “eu”. Todavia, para que uma 

atividade seja causadora de aprendizagem, é indispensável que a condição provoque o 

sujeito, que ele tenha necessidade de receber esse desafio e que isto fique dentro dos 

seus meios, ao custo de uma aprendizagem nova mais compreensível.  

                                                      
1 Caber ressaltar que este autor será utilizado no projeto nas interpretações das músicas da Legião Urbana, 

já que o mesmo disserta sobre as letras das músicas, fazendo um dialogo  com  a década de 1980 e o pensamento 
de músico RenatoRusso. É primordial e sugiro que o professor acesse: 
<http://www.ufg.br/this2/uploads/files/112/GOMES__Cristiano_Vinicius_Olileira.pdf>. A dissertação intitulada Depois 
do começo – as composições de Renato Russo é um subsídio essencial para que o estudo e o projeto aconteçam na 
sala de aula. 

 

http://www.ufg.br/this2/uploads/files/112/GOMES__Cristiano_Vinicius_Olileira.pdf
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Considerando todos os aspectos discutidos anteriormente, este material 

didático tem a finalidade de mostrar aos alunos um gênero textual e um estilo musical 

do qual eles se distanciam. Sabemos que esse distanciamento se dá, quase sempre, 

pelo fato dos alunos não entenderem o conteúdo das canções. Parafraseando Caetano, 

“[...] é que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é 

mesmo velho [...]”.  

Neste sentido, entendemos que dificilmente o aluno passará a ouvir e dar 

atenção a algo que ele desconhece e não compreende. Há que, em primeiro, 

apresentar, desmistificar e fazer com que ele entenda a importância da Banda Legião 

Urbana na década de 1980. E ainda, que ele entenda o compromisso desse grupo 

musical em retratar a realidade política, social e econômica do Brasil naquele momento. 
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UNIDADE I 

1. ASPECTOS CENTRAIS DO ROCK BRASILEIRO A PARTIR DA DÉCADA DE 1980.  

 

  

  A década de 1980 foi considerada o momento da popularização do rock 

brasileiro. A música romântica e os artistas consagrados da Música Popular Brasileira 

(MPB) foram cedendo lugares nas paradas de sucesso para artistas, que vieram com 

tendências internacionais, como punk2, new wave3 e reggae4, as quais ecoavam no 

Brasil. Em 1982, a música “Você não soube me amar”, do grupo Blitz, liderado por 

Evandro Mesquita, tornou-se o primeiro fenômeno espontâneo, destacando-se como 

um sucesso nacional. 

O rock, no Brasil, foi conquistando seu espaço, tanto na sociedade como na 

mídia e ganhou respeito comercial com o sucesso arrebatador do músico inglês 

chamado Ricthie, com a música de título “Menina Veneno”, lançada em um compacto 

que vendeu mais de 800 mil cópias. 

Neste período, surgiram novos talentos e várias bandas como: Ultraje a 

Rigor, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, que teve em Cazuza o maior letrista do 

rock brasileiro dos anos 1980, Kid Abelha & os Abóboras Selvagens, Engenheiros do 

Hawaii, Blitz, os Paralamas do Sucesso e Camisa de Vênus. Todas essas eram bandas 

com letras mais urbanas e que falam da vida cotidiana com diferentes formas de 

expressão, trazendo mensagens para se discutir e refletir sobre mudanças sociais e 

políticas. Músicas que tratam de amores perdidos ou bem sucedidos. Elas denunciavam 

                                                      
2 Em 1978 surgiram em São Paulo, ainda de forma diminuta, os primeiros grupos punks. O barulho da 

comportada onda disco abafava os ruídos iniciais da nova revolta. Foi nos anos de 80 que o movimento se 
consolidou no Brasil. Em sua grande maioria, garotos moradores dos subúrbios e periferias, de famílias de 
trabalhadores de baixa renda, que ouviam rock e viviam em busca de informações, novos discos e tendências 
musicais, sentiram-se atraídos pelos sons, imagens, ideias e visual de rua dos grupos punks da Inglaterra, onde 
surge a primeira manifestação desta tribo. Vale ressaltar que a Banda Legião Urbana adota referencias deste estilo 
punk e no Brasil fica conhecida por ser uma banda punk-rock. (CARMO, 2003, p. 146) 

3 A New Wave (Nova Onda) veio para contrapor o niilismo, o sofrimento e a obscuridade do punk e, 
posteriormente, do movimento dark. Muitas cores, músicas dançantes e letras alegres. Assim era esta vertente do 
pós-punk oitentista que virou referência para os jovens da época e consagrou vários artistas no Hall da fama. A 
ideologia do new wave era leve, pregava o divertimento e alegria, nada mais. (NGUYEN, 2010) 

4 O Reggae é um gênero musical que tem suas origens na Jamaica. O auge do reggae ocorreu na década 
de 1970, quando este gênero espalhou-se pelo mundo. É uma mistura de vários estilos e gêneros musicais: música 
folclórica da Jamaica, ritmos africanos, ska e calipso. Apresenta um ritmo dançante e suave, porém com uma batida 
bem característica. A guitarra, o contrabaixo e a bateria são os instrumentos musicais mais utilizados. Vários 
cantores e bandas passam a incorporar o estilo reggae a partir dos anos 80 (década de 1980). < 
http://www.suapesquisa.com/reggae/>. 

http://www.suapesquisa.com/paises/jamaica
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/anos_80.htm
http://www.suapesquisa.com/reggae/
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e ainda denunciam, em suas letras, os problemas do país, cada uma trazendo seu 

próprio estilo e suas indignações com os conflitos, os problemas e a enganação da 

sociedade.  Carmo comenta: 

 

As letras expressam protestos diretos contra o sistema ou retratam a 
luta pela sobrevivência. Denuncia–se a situação de exploração das 
classes trabalhadoras, dos jovens oprimidos pelo desemprego, pela 
exclusão social e pela repressão policial. Nas ruínas urbanas, fala-se do 
vazio da existência e da falta de esperança (CARMO,2003, p. 146-7). 
 

Com isto, fica evidente que os jovens em questão estavam com muitos 

anseios e duvidas sobre o “sistema”, ou seja, havia a necessidade de compartilhar sua 

ideias, conflitos, amores através das músicas com seus arranjos e melodias. Com a 

difusão do estilo punk-rock, reggae e outros gêneros, percebia-se que a sociedade 

estava em constante mutação. Entretanto, essas bandas tornaram-se os novos 

interlocutores da juventude. A fusão de MPB com a música pop internacional 

conquistou para sempre um espaço no rádio. 

Muitas bandas, como os Titãs e os Paralamas do Sucesso, continuam a 

fazer sucesso até hoje permanecendo ativas com apresentações por todo o país  

A banda Legião Urbana, assim como outras, e muitos artistas dos anos 1980 

continuam imortalizados e tocam no rádio a todo o momento. Porém, o crescimento e a 

efervescência do gênero rock no Brasil resultaram de dois movimentos: o marasmo 

cultural e recessão econômica de 1982. É importante frisar que as oscilações políticas e 

culturais tinham perdido a expressividade nas universidades e entre os jovens. A 

conhecida “cultura alternativa” estava se exaurindo.  

Expressando um fenômeno classe média, o rock nacional, que já vinha 

estourando, encontrou no Plano Cruzado a ponte que precisava para alcançar a massa 

popular. 

Essa população também saiu comprando discos, “a ponto dos Paralamas 

venderem trezentos mil discos e o Legião Urbana, oitocentos mil. O RPM contabilizou 

mais de dois milhões de consumidores em sua estréia. Em parte, o plano contribuiu 

para tornar o rock uma música realmente popular no Brasil” (CARMO, 2003, p 152). 

Com base no momento nacional, as inquietudes, os questionamentos, a 

rebeldia e a expressividade fizeram com que a juventude se manifestasse através do 
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rock. Entretanto, o rock ainda continua sendo uma das formas maiores de expressão e 

questionamentos da sociedade com suas novas formas de percepção estética e de 

valores atuais. 

Em 1985, criou-se o dia mundial do Rock, ano do primeiro Live Aid, um 

concerto beneficente em prol das vítimas da fome na Etiópia, realizado em Londres e 

na Filadélfia. Esse evento de projeção mundial teve como organizador o músico Bob 

Geldof. Dado ao seu valor como expressão musical, no dia 13 de julho é comemorado 

no mundo o dia mundial do rock. 

 

2. UM POUCO DA HISTÓRIA DA BANDA LEGIÃO URBANA 

 

Entre os anos 1982 e 1996, surgiu uma banda brasileira do rock em Brasília, 

a Legião Urbana. Como afirmou Renato Russo, “o nome Legião Urbana é por causa da 

turma e porque éramos da cidade. Eu sempre inventava nomes para a turma” (in: 

ASSAD,2000).  

 A banda é uma das recordistas de vendas de discos no Brasil incluindo 

premiações da Associação Brasileira de Produtores de Disco (ABPD) com dois discos 

de diamante pelos álbuns “Que País é Este?”, de 1987, e “Acústico MTV”, de 1999. 

  Dapieve afima:  

 

Que país é este chegou ao topo da parada de LPs mais vendidos, com 
240 mil cópias. Era absolutamente improvável que aquilo acontecesse. 
Mas aconteceu. Quando soube, Renato exultou: “Isso é uma honra! O 
público tem inteligência, ele escuta Legião Urbana sem jabá. O mais 
importante é o artista fazer as coisas que ele respeita, aí as pessoas 
passam a respeitar” ( DAPIEVE,2006,p.103). 

 

O rock da Legião Urbana é um produto de cultura de massa, altamente 

vendável, e a maioria de suas canções descreve e expressa o amor. Por abordar temas 

comuns aos jovens das classes médias e urbanas, é que a canção de Renato Russo se 

sobressai na mídia e entre o público. A poesia está em todas as suas canções, e ele 

usou esse poder da música para que o público pensasse e refletisse sobre a nossa 

existência e sobre o momento histórico que nos envolve. Assad, na introdução de seu 

livro, comenta: 
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Renato Russo, líder da Legião Urbana, a mais carismática e 
arrebatadora banda brasileira, surgida na década de 1980, com cerca de 
11 milhões de discos vendidos até 31 de dezembro de 1999 (incluindo 
os três CDs solo de Renato. Morto em 11 de outubro de 1996, aos 36 
anos, Renato celebrizou-se como o grande poeta do Rock do Brasil, 
capaz de traduzir, numa inspirada coleção de versos musicados, 
indagações e valores que atravessam o imaginário de jovens de várias 
idades. ( ASSAD,2000, p.13), 
 

 

Desde que a Banda Legião Urbana lançou seu primeiro disco no ano de 

1985, milhões de fãs se sentem profundamente tocados pelas letras do cantor. O que 

chama atenção do público e da crítica dos jornais e revistas é a qualidade das letras 

das canções da banda, compostas pelo vocalista e compositor Renato Russo 

responsável por grande parte dos sucessos da banda. A primeira apresentação da 

Banda Legião Urbana foi no festival Rock na Arena em Patos de Minas. 

Em relação à discografia e às letras da Legião, é fundamental comentarmos 

a evolução da banda e os lançamentos dos seus discos. Conforme comentam Alzer e 

Claudino:  

 
Renato Russo foi o maior guru dos adolescentes nos anos 80. O grupo 
brasiliense tinha também Dado Villa – Lobos (guitarra), Marcelo Bonfá 
(bateria) e Renato Negrete (baixo até 1987) , mas era Renato o ídolo-
mor. Suas letras batiam fundo na alma da garotada. O primeiro disco 
reuniu clássicos como será, geração coca-cola, ainda é cedo. Foi no 
segundo LP, porém, que virou coqueluche nacional. A saga Eduardo e 
Mônica era cantada verso a verso pelas fãs. Índios virou um hino jovem. 
E o tempo perdido fez todo mundo dançar. No terceiro disco, puxado por 
Que país é este?, a banda já lotava ginásios e estádios. Até a morte de 
Renato, em 1996, a Legião Urbana lançou oito discos, colecionando um 
disco atrás do outro (ALZER E CLADINO,2004, p.126). 

 

Marcando a importância de Renato Russo, o pesquisador Gomes diz: 

  

Cumpre salientar que a obra de Renato Russo foi uma expoente nesse 
emaranhado de novas situações. Suas composições trouxeram uma 
identificação com a geração dos anos oitenta, sendo capaz de traduzir 
as incertezas, as desilusões e as perspectivas de uma geração 
influenciada por uma mescla do novo com o velho, pelo desmanche do 
que era tido como verdade, pela invasão da velocidade da informação e 
da fragmentação de idéias, doutrinas e correntes de pensamento. As 
letras de Russo são um exemplo inconteste de como a identidade 
cultural passa a ser concebida de modo renovado (GOMES, 2008, p.27). 
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Suas abordagens versam de assuntos os quais retrata parte do cotidiano de sua 

geração, ocasionando a uma especificidade: a de transpassar os temas gerais, dentro 

de uma conexão que já se expunha envolta pelo individualismo fragmentado. Russo, 

nas suas músicas, sabia como lidar com seu lado poético com assuntos novos, mas 

estabelecidos com uma mistura antiga. É importante destacar que o período de 1980 

mostrava-se dificílimo de serem ocultados, pela própria ocasião na qual a modernidade 

se implantou. 

Ponderando que os aspectos relevantes como as nuances centrais do rock 

brasileiro na década 1980, e a história da banda, este material didático tem o propósito 

de apontar aos alunos um estilo musical do pop-rock nacional específico da banda 

Legião Urbana, do qual esta geração do século XXI não tem conhecimento. E, através 

deste, criar um senso crítico cultural e adquirir um pensamento sobre o que a banda, 

naquele instante, ambicionava e articulava com suas letras e, consequentemente, 

refletia o sentimento do momento. E, assim, por meio deste conteúdo, possibilitar o 

aprofundamento da prática e do acesso ao conhecimento das músicas que serão 

trabalhadas e pautadas em estudos de autores como Carmo (2003), Alzer &Claudino 

(2004), Assad (2000) e Gomes (2008), alinhavando com debates, discussões e 

reflexões. A banda terminou com a morte do vocalista e principal compositor, Renato 

Russo, em 11 de outubro de 1996. 

 

 

2.1.  PERFIL DO CANTOR RENATO RUSSO 

 

 

Renato Manfredini Junior nasceu no dia 27 de março de 1960, às quatro 

horas da manhã, na Clínica Santa Lúcia, em Humaitá, no Rio de Janeiro. Filho de 

Renato Manfredini, paranaense e economista, funcionário do Banco do Brasil, e de 

Maria do Carmo, pernambucana, professora de inglês.  

Sua infância foi marcada por constantes mudanças de cidades. Aos 7 anos, 

foi morar com a família nos Estados Unidos. Ficou lá por 2 anos e este período 

contribuiu para a aquisição de uma segunda língua – o inglês -, que facilitou muito sua 
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paixão pelo rock e trouxe reflexos notáveis em toda a sua formação. No ano de 1969, 

eles voltam para o Rio de Janeiro, onde ficaram morando até 1973. Dos 13 aos 23 

anos, viveu em Brasília, uma cidade muito importante para sua história. 

Aos 15 anos, no dia 6 de outubro de 1975, constatou-se que Renato sofria 

de uma doença chamada epifisiólise, também conhecida como Enfermidade de 

Perthes, doença que tira o movimento das pernas, fazendo com que ele passasse o 

tempo sentado ou deitado. Neste período de doença, que durou dois anos, Renato leu 

e estudou muito. Lia muito poesia, filosofia, revistas de música e o jornal Melody Maker5 

Foi aí que tudo começou. Neste período em que ficou doente, ele começou a sentir os 

primeiros desejos de ser músico. Ficava deitado, ouvindo os discos. 

Recuperado da doença, Renato se envolveu com o movimento punk, criado 

em Londres nos anos 1970. Os integrantes desse movimento andavam revestidos de 

couros e tachas, com calças rasgadas, alfinetes na orelha. Assim, chocavam a 

sociedade brasileira da época. Na música, “armaram-se” com letras de canção contra o 

“sistema” e que expressavam o descrédito total na solução política. 

Renato criou uma banda imaginária chamada Forty Second Street Band, da 

qual era o vocalista, mas usava o nome de Eric Russel. Ele achava esse nome a coisa 

mais linda do mundo. 

“Russel”, sobrenome artístico, era uma homenagem ao pensador francês 

Jean-Jacques Rousseau, ao pintor Henri Rousseau e ao filósofo inglês Bertrand 

Russell. Essa mistura filosófica e artística daria origem também ao "Russo" do Renato. 

”Eric Russel” daria lugar ao conhecido “Renato Russo”. 

Segundo o próprio Renato Russo: 

 

Russo, porque Manfredini, que é meu sobrenome verdadeiro, não é 
muito sonoro. Já imaginou: ‘E agora, com vocês, Renato Manfredini 
Júnior!’. Não dá certo. Além disso, quando a gente começou, ensaiava 
na colina da UnB e tinha aquela coisa de achar comunista mau. Então, 
fizemos o trocadilho com “ta russo”. E, quando eu era pequeno, 
inventava as minhas próprias bandas. Meu alter ego se chamava Eric 

                                                      
5 Melody Maker, publicado no Reino Unido, foi (até seu fechamento) o mais antigo jornal sobre música já 

existente. Fundado em 1926, era focado somente em músicos, logo passando a tratar sobre jazz. Nos anos 50, 
começou aos poucos a cobrir o mundo do rock, aumentando sua circulação até ameaçar a liderança do New Musical 
Express (NME). As vendas continuaram a subir, e no começo dos anos 70 chegou à marca de 250,000 cópias por 
semana. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Melody_Maker> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1926
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/NME
http://pt.wikipedia.org/wiki/NME
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melody_Maker
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Russel. Mas, abrasileirando, Érico Russo ficava estranho. Acabou 
Renato Russo. É forte, bom (in: ASSAD, 2000, p. 227). 

 
Em 1978, ele fundou com os amigos, André Pretorius, que tocava guitarra, e 

Felipe Lemos, baterista da primeira banda, o Aborto Elétrico, influenciado pelo punk 

rock6 inglês, banda pioneira, uma ousadia daquela época, devido à repressão em vários 

níveis e em todos os lugares, herança do regime militar. 

A primeira apresentação do Aborto Elétrico foi em um pequeno barzinho no 

Gilberto Salomão, onde só vendia cachaça, por isso chamava-se, inclusive, Só Cana. 

Esta banda durou quatro anos e terminou por causa de brigas constantes 

entre ele e o baterista Fê Lemos, que rejeitou a letra de “Química”, que Renato havia 

composto sozinho no violão. 

Após a separação do Aborto Elétrico, Renato Russo realizou shows, tocou 

violão e cantou sozinho. Passou a compor com maior intensidade, ficando conhecido 

como o Trovador Solitário e deixou de lado a ideologia punk para um repertório muito 

mais sentimental. Nessa época, ele escrevia alguns clássicos do rock nacional como: 

“Eduardo e Mônica”, “Eu sei” e “Química”, dentre outras músicas que tiveram sucesso 

em todo o Brasil. 

Neste período, estudava jornalismo no Centro de Ensino Unificado de 

Brasília, (CEUB), trabalhava no Ministério da Agricultura e dava aulas particulares de 

inglês na Cultura Inglesa, em Brasília. 

Em 1982, Renato Russo, vocalista e baixista, ao lado do guitarrista Dado 

Villa Lobos e do baterista Marcelo Bonfá, formaram a maior banda do rock nacional, a 

Legião Urbana. Esta banda desenvolveu um estilo mais próximo ao pop e ao rock e 

nela permaneceu até sua morte. 

                                                      
6 Nos anos 70 antes do punk, existia o rock. O rock era extravagante: grandes shows em grandes lugares, 

grandes solos de guitarra e cabelos também grande. No meio da década, uma revolução estava começando nos 
EUA. Bandas como o New York Dolls, The Patti Smith Band, Television e os Ramones tiraram a grandeza do rock e 
retornaram às suas raízes. Os Ramones faziam um rock de alta voltagem. Suas músicas duravam, no máximo, dois 
minutos. Eles resumiram a regra sagrada do punk: três acordes, no máximo, por música e nada de solos virtuosos d 
guitarra. Cultivaram um visual pra combinar com a música. A banda nova-iorquina Television apresentou um novo 
visual de rua, com cabelos curtos e camisetas rasgadas. Essas bandas não cantavam sobre paz e amor, cantavam 
sobre a vida na cidade de Nova Iorque, o tédio e drogas. Esta revolução americana foi vista por um jovem inglês, 
Malcolm McClaren, que estava em Nova Iorque trabalhando como empresário da banda glam New York Dolls. Em 
1975, Malcolm retornou para Londres com uma idéia que iria agitar a cena musical. A banda Sex Pistols não 
tocavam muito bem, mas tinham atitude e sabiam provocar. Eles tinham todos os elementos certos para se tornarem 
os superstars do punk rock. <http://chaos_g.vilabol.uol.com.br/historia_punk_rock.htm>.Acesso em 14 de jun.2011. 

http://chaos_g.vilabol.uol.com.br/historia_punk_rock.htm
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Renato Russo morreu com 20 quilos a menos que os 65 habituais, e barba 

comprida, em seu apartamento na Rua Nascimento da Silva à 1 h e 15 min do dia 11 de 

outubro de 1996, vítima da AIDS, contra a qual lutou durante 6 anos. Seu corpo foi 

cremado no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Deixou um filho com 7 anos 

chamado Giuliano. 

Ele mostrou ao país a sua poesia com letras que falam dos anseios, medos e 

reivindicações de uma geração inteira e também faz afirmações polêmicas. 

Considerado pela crítica e pelo público como um dos maiores músicos e compositores, 

além de poeta da música do rock brasileiro dos anos oitenta. Assim, para muitos 

críticos, supera Raul Seixas e Cazuza. 

Renato foi um ícone da juventude da década de 1980 e deixou um 

respeitável legado musical. O fenômeno Renato Russo/ Legião Urbana é tão forte que 

até hoje os discos da banda figuram entre os de melhor vendagem. 

E foi dessa forma que Renato Russo pode trazer o rock para o debate social 

e político. Nas suas próprias palavras: 

 
a gente usou o rock, basicamente, para se expressar. Para mim, era 
importante ter uma banda de rock, primeiro, para me divertir e, depois 
para dizer o que eu achava da vida e o que estava acontecendo em 
volta de mim. Por isso eu acho que a gente é uma banda folk. Eu não 
sei falar de outra coisa a não ser da vida. Uma coisa de diário (in: 
ASSAD, 2000, p.76). 

 

É preciso levar a sério o rock e outros gêneros apreciados pelos jovens, é 

preciso provocá-los a exprimir e viver seus gostos sem culpa e nem provocações. As 

diferentes músicas podem ajudá-los a terem um contato com as obras musicais, 

proporcionando-lhes alegria.  
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UNIDADE II 

 

3. Análise das letras da banda Legião Urbana e algumas possibilidades de 

trabalhos pedagógicos 

 

 

Este material didático propõe trabalhar músicas temáticas da Banda Legião 

Urbana, destacando o gênero do rock na década dos anos 1980. É um conjunto de 

atividades com questões elaboradas, tendo como objetivo oferecer subsídios, levando 

os alunos à reflexão, à argumentação e à discussão sobre o contexto que a letra da 

música retrata.  

Ao selecionar as oitos músicas da Banda legião Urbana, a intenção era que 

os alunos pudessem formular a sua própria opinião a respeito dos temas abordados, 

realizando atividades de leituras, debates e reflexão. A cada música apresentada, 

utilizaremos um roteiro de atividades para o trabalho em sala de aula: cópias da letra 

para ouvir e cantar, leitura silenciosa da música, apresentação de vídeos clipes, 

interpretação. Após a correção das atividades de interpretação, eles serão levados a 

debates em grupo para refletir sobre as questões abordadas na letra e observar a 

temática que cada música apresenta. 

Ao ter contato com as músicas da banda Legião Urbana, os alunos poderão 

perceber que as músicas retratam idealismo, denúncias, críticas sociais, sentimentos, 

conflitos sociais de uma época, e que o mesmo pode estar inserido neste contexto no 

momento em que fará a leitura de cada canção, percebendo o sentido e o efeito de 

cada texto. 

Aproveitando os meios de comunicação, com os quais nossos alunos estão 

sempre em contato, este recurso será utilizado como um complemento metodológico. A 

produção de um pen drive, constituído de várias pastas com sugestões de atividades 

direcionadas aos professores, como músicas para ouvir e cantar, vídeos clipes da 

músicas, documentários  do cantor e compositor Renato Russo, textos complementares 

para leituras. 
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A metodologia apresentada será aplicada em todos os momentos de estudo 

de cada letra das músicas selecionadas. 

 

Para finalizar a implementação do material didático na escola, realizaremos 

“Um dia de Renato Russo” com: 

• apresentação artística com alunos que cantam ou tocam instrumentos. 

• dramatização - dramatizar a música ou parte dela. 

• exposição de trabalhos elaborados pelos alunos. 

Essa apresentação será aberta à comunidade escolar. 

 

3.1 LETRA E MÚSICA: “ÍNDIOS” (FAIXA DO ÁLBUM: DOIS-1986) 

Letra: Renato Russo 

 

Quem me dera, ao menos uma vez, 
Ter de volta todo o ouro que entreguei 
A quem conseguiu me convencer 
Que era prova de amizade 
Se alguém levasse embora até o que eu não tinha. 
Quem me dera, ao menos uma vez, 
Esquecer que acreditei que era por brincadeira 
Que se cortava sempre um pano-de-chão 
De linho nobre e pura seda... 

 

3.1.1 Comentário - Música “Índios” 

 

A música “Índios”, composta por Renato Russo, foi lançada em 1986, no 

disco Dois. Esta música não fala de índios. Ela fala de “Índios” (citação do próprio 

Russo). Esta música trata da chegada dos Portugueses no Brasil, do contato com os 

índios, da busca do ouro e a consequente exploração  dos portugueses que chegaram  

em terras brasileiras, conquistando a confiança e a simplicidade dos índios e da relação 

deles com o mundo 

Segundo Renato Russo: 

 

a letra de “Índios”   eu escrevi no estúdio,assim! Música tão linda! Têm 
coisas bem fortes ali... E eu mostrava para o grupo,  e eles “ Legal, 
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Renato”. E meu coração ali ! Foi uma coisa difícil.Eu queria uma 
resposta, e ela não vinha. 
Em vez de eu falar o que é o amor, eu digo: “ Quem me dera aos menos 
uma vez/ Esquecer que eu acreditei que era por brincadeira/ Que se 
cortava sempre um pano de chão/ De linha nobre e pura seda”. Ora, tem 
Essa é a música mais difícil de todas. Eu  nunca sei a letra dessa 
música, e  a gente nunca sabe tocar. Mas a gente acha que é uma 
música especial ( in: ASSAD,2000,  p.134). 
 

 

 

 

Figura 1. Caricatura de Renato Russo para música índios 

Fonte:  Erikson Fernando Costa Vicente – Ex.  aluno do  do Colégio Estadual 

Rui Barbosa do Ensino Médio 

 

Esta figura retrata a caricatura de renato com um espelho refletindo uma das 

ofertas comuns para os índios, sempre evideciando nas aulas de história. 
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Quem me dera, ao menos uma vez, 
Que o mais simples fosse visto como o mais importante 
Mas nos deram espelhos 
E vimos um mundo doente. 
Quem me dera, ao menos uma vez... 

 

O autor, nessa música, mostra o desejo de voltar ao passado, tentar 

comprender os fatos, mudar a história. Ele queria um mundo diferente, com pessoas 

menos egoístas. Nela existem, a cada estrofe, apelos que afligem a alma. Ele deixa 

isso bem claro com a repetição da expressão “ Quem me dera ao menos uma vez”.   

 

Vale ressaltar, Gomes: 

 
A fusão de temporalidades, proposta na música, assume vozes do 
passado e do presente como integrantes de um mesmo índivíduo, 
emblematiza a situação do não correspondido nos seus anseios, 
massacrado em seus parâmetros culturais, solapado na sua vida. Esse 
estado de pureza suscitado por Russo refere-se ao estado no qual a 
juventude, inocente e desprotegida frente às nuanças da vida, encararia 
uma modernidade injusta, incapaz de reconhecê-la no seu valor e nas 
suas diretrizes (GOMES, 2008, p.86). 
 

Entretanto, a profusão que a música de Renato propunha recuperava 

pensamentos do passado com conflitos do atual momento que obedecia ou não aos 

anseios de jovens, que parafraseando Renato Russo diziam “Quem me dera ao menos 

uma vez”. 

 

  
3.1.2 Atividades a partir da música 

 

1) Entrega da letra para leitura silenciosa 

2) Apresentação do vídeo clip. Acesso no site: 

http://www.youtube.com/watch?v=_AozyxoLvgg&feature=related 

3) Audição- tocada - CD 

4) Discussão oral sobre a música 

5) Interpretação da música 
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a)Comparar com fatos atuais na política brasileira a mesma linguagem usada 

pelos portugueses para usurpar o ouro dos índios. 

b) Os Portugueses deram espelhos para agradar os índios. O que faz o 

governo, hoje, para comprar as famílias pobres? 

c) Como pessoas podem usar o nome de Deus para produzir tantas palavras, 

como a destruição dos índios e a escravidão? 

d) Na canção, o conceito da Trindade (um Deus que é Pai, Filho e Espírito 

Santo em uma só pessoa) nos remete à catequização dos índios. Para eles, este 

conceito era tão incompreensível quanto o fato de Jesus ser morto pelo branco e Deus, 

que também é Jesus, continuar vivo explorado pelos brancos. Escreva a sua opinião. 

e) Na música, a repetição de uma expressão traduz talvez o desejo do autor 

de voltar ao passado e mudar a história, tentar compreender os fatos ou até mesmo 

demonstrar alguma atitude perante eles e não somente assistir a tudo passivamente. 

Comente. 

f) Analise os versos: 

Quem me dera, ao menos uma vez, Fazer com que o mundo saiba que seu 

nome Está em tudo e mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado. 

A quem o autor se refere? 

 

 

3.2. LETRA E MÚSICA- PAIS E FILHOS (FAIXA DO ÁLBUM : AS QUATRO 

ESTAÇÕES - 1989) 

Composição: (letra: Renato Russo - Música: Dado Villa-lobos/Renato Russo/marcelo 
Bonfá) 
 

Estatuas e cofres. E paredes pintadas. 
Ninguém sabe o que aconteceu. 
Ela se jogou da janela do quinto andar. 
Nada é fácil de entender. 
Dorme agora. 
Uuummhum! 
É só o vento  
Lá fora... 
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3.2.1 Comentário- Música - Pais e Filhos 

  
 

 

 

 

A música reflete a rebeldia  dos jovens, mostra o conflito da relação entre pais e 

filhos. Segundo Renato Russo: 

 

Pais e filhos é especificamente sobre a nossa situação [dos 
componentes da Legião], pois nós três, agora, somos pais. E este disco 
é extremamanente universal, não está tão ligado ao momento. Daqui a 
20 anos, vamos poder ouvir Pais e filhos. Esta música é sobre suícidio. 
Ela é muito, muito séria. Me  desgasta para caralho quando a gente 
toca, e as pessoas não percebem. É sobre uma menina que tem 
problemas com os pais, ela se jogou da janela do quinto andar, e não 
existe amanhã. Eu acho bacana, é uma música bonita, mas existe um 
clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta. Quer 
dizer, cada pessoa interpreta à sua maneira, mas isso é uma música 
seríssima, é que nem Ìndios. Eu não agüentaria ouvir duas vezes 
seguidas. Eu gostaria, então, que as pessoas prestassem atenção na 
letra e vissem que é uma coisa muito forte (in: ASSAD, 2000, p.190). 
 

Ele retrata nesta música, as angústias, as dúvidas e o medo das pessoas no 

período estudado. Porém, ele não é um poeta atormentado, nem rebelde, ele 

acreditava que deveríamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Para 

Gomes: 

 

a composição Pais e Filhos mostra um quadro de vicissitudes, tratando a 
pessoalidade como se fosse um problema geral, haja vista a utilização 
de vozes as quais assumem a fala sem, no entanto, definir-se como 
sujeito interlocutor. A família, com todas as suas contradições e 
conflitos, muitas vezes capazes de resultar em tragédia, como a exposta 
na composição, funciona como um núcleo do qual emana os problemas 
que extrapolam o núcleo familiar. Como reflete Russo, em 1990, acerca 
das questões que envolvem a família e sua relação com seus pais e na 
sua relação com seu filho (GOMES, 2008, p.126-127). 

 
  

A questão da família junto as suas impossibilidades e desordem é mostrada 

várias vezes nesta canção que resulta em drama, o qual deriva de problemas que vão 

 
É preciso amar as pessoas como se não houvesse 

amanhã... 
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além do núcleo familiar. Entretanto, Renato discutia e vivia momentos conflitantes, 

conforme os jovens deste momento. 

 
 
3.2.2 Atividades  a partir da música 

 

1) Entrega da letra para leitura silenciosa 

2) Apresentação do vídeo clip. Acesso ao site: 

http://www.youtube.com/watch?v=0N_Tb_otHDg&feature=related 

3) Audição- tocada - CD 

4) Discussão oral sobre a música 

5) Interpretação da música 

a) Mesmo em um ambiente de riqueza, um fato trágico ocorre. O que teria 

levado a garota ao suicídio? O que poderia lhe faltar? 

b)Observe: 

Quero colo! 
Vou fugir de casa 
Posso dormir aqui com vocês 
Estou com medo tive um pesadelo 
Só vou voltar depois das três [...]. 

 

Considerando que estes versos foram ditos pela mesma pessoa, o que estes 

versos podem revelar sobre a personalidade dos filhos? 

c) Sabiamente, Renato encontra uma solução para os conflitos entre pais e 

filhos. Qual seria? 

d) “Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus 

pais’’. Interprete esses versos, explicando as possíveis intenções de seu autor: 

f) Renato deixa um questionamento: “E o que você vai ser quando você 

crescer?” Como você acha que essa pergunta poderia ser respondida analisando o 

contexto em que esta foi feita? 

g) O que o autor quer dizer com a expressão “É preciso amar as pessoas 

como se não houvesse amanhã”? 

h) Em que relacionamento deve prevalecer uma entrega total? 

I) Como o autor demonstra que a vida é efêmera? 
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j) O autor é flexível no que tange ao relacionamento entre os pais e filhos. 

Em que parte do texto fica evidente que os pais nem sempre são culpados de tudo? 

 

3.3 LETRA - MÚSICA- FAROESTE CABOCLO (FAIXA DO ÁLBUM: QUE PAÍS É 

ESTE- 1987) 

Composição: Renato Russo 

 
 

Não tinha medo o tal João de Santo Cristo 
Era o que todos diziam quando ele se perdeu 
Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda 
Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu 
Quando criança só pensava em ser bandido 
Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu 
Era o terror da cercania onde morava 
E na escola até o professor com ele aprendeu 
Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro... 
 
 
 

3.3.1 Comentário: Música - Faroeste Caboclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta canção tem 9 minutos de duração. Após a sua gravação, foi lançada 

pela Legião Urbana em 1987 por meio do disco Que país é este?, 1987, esta letra 

tornou-se uma febre nacional. Essa música conta, em 159 versos, as desventuras de 

João de Santo Cristo, o “bandido” destemido e temido no Distrito Federal”, desde o seu 

nascimento, numa fazenda no interior da Bahia, à sua morte, num duelo com o 

traficante Jeremias, em Ceilândia. O personagem central, João de Santo Cristo, jovem 

negro e pobre que abandona o mundo rural de Salvador e, na periferia da cidade de 

“FAROESTE CABOCLO  “ faixa do disco Que País é 

este? 

Acho que Faroeste Caboclo é uma mistura de Domingo 

no Parque, de Gilberto Gil, e coisas de Raul Seixas com a 

tradição oral do povo brasileiro. Brasileiro adora contar história 

(Renato Russo) 
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Brasília, torna-se traficante de drogas. Lá, ele se apaixona por Maria Lúcia e se envolve 

em uma disputa com seu inimigo, o traficante Jeremias. Segundo Gomes: 

 

a ausência de oportunidades, combinada com o esfacelamento de 
padrões morais, projeta no personagem dessa composição uma dose do 
espírito individualista de um justiceiro. Daquele que, no âmbito de suas 
desilusões e na busca de caminhos outros que não a miséria na qual se 
situa, busca realizar seu caminho. O inchaço dos meios urbanos, a falta 
de infra-estrutura, projetou uma problemática nova, sentida a partir do 
último quarto do século XX. Com o aumento da população nos grandes 
centros, cresceram os índices de violência e uma nova roupagem legal 
no trato desse criminoso começou a ser articulada no Congresso 
Nacional. Os crimes comuns, roubo, furto, homicídios, latrocínios, tráfico 
de drogas, a extorsão mediante seqüestro, dentre outros, atingiram 
índices impressionantes. O tráfico ilícito de entorpecentes assumiu uma 
posição de destaque no cenário marginal dos grandes centros, a ponto 
de o crime ser organizado, criando nas favelas ou em outros redutos 
marginalizados verdadeiros locais de exercício de um poder paralelo. 
Renato filtrou essas demandas de modo a elucidá-las na sina de um 
marginal (GOMES,2008.p.40). 

 
João de Santo Cristo tinha dificuldades para se adaptar às instituições 

sociais, tais como: a igreja, a escola e o reformatório. Não tinha referências de família e 

tampouco qualquer alusão para sua formação. O que resta para ele é a imagem do pai 

morto por um tiro de soldado. 
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Figura 2. Desenho representativo sobre a música “Faroeste Caboclo” 

Fonte:  EriKson Fernando Costa Vicente. Ex.  Aluno do Colégio Estadual Rui 

Barbosa Ensino Médio. 

 

A Fig. 2 delineia sobre o personagem João de Santo Cristo que percorre na 

linha tênue entre a conciliação de um Justiceiro representado pela arma e um santo 

pela auréola. Por último, cabe ressaltar que atualmente música em questão virou roteiro 

de cinema, com previsão de chegar às telas de cinema em 2012, adaptado por Paulo 

Lins e Marcos Bernstein. 

 

 

3.3.2 Atividades  a partir da música 

 

1) Entrega da letra para leitura silenciosa 

2)Apresentação do vídeo clip. Acesso ao site: 

http://www.youtube.com/watch?v=LBREkLb31Z-  

http://www.youtube.com/watch?v=JPVqHkSvFqs&feature=related 

3) Audição- tocada - CD 

4) Discussão oral sobre a música 

5) Interpretação da música 

a) Há, no texto, uma clara crítica a inoperância das instituições do estado 

ditas “reformatórias”, que apenas agravam as condições sociais de jovens. Comente. 

b) Em um dado momento da letra, Renato retrata o que ocorria no período 

militar, plantavam bombas em locais públicos para acusar os comunistas. Localize essa 

passagem no texto e comente-a. 

c) Num único verso, Renato Russo mostra-nos a existência do racismo e do 

preconceito social. Comente este verso. 

d) Logo no início da canção, seu autor procura explicar o comportamento 

inadequado de João desde sua infância. Como ele justifica esse comportamento? Você 

concorda com essa justificativa? 

http://www.youtube.com/watch?v=LBREkLb31Z-
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e) Ao longo de toda a história de João Santo Cristo, Renato Russo insere 

elementos característicos da história de Jesus. Releia a canção e escreva alguns 

desses elementos. 

g) Grande parte dos marginais são frutos de uma infância violenta. Podemos 

comprovar isto no texto? Comente. 

h) O que leva muitas pessoas à falsa ilusão do dinheiro do tráfico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 LETRA DA MÚSICA: “QUE PAÍS É ESTE” (FAIXA DO ÁLBUM: QUE PAÍS É ESTE? 

1987) 

Composição: Renato Russo  

 

Nas favelas e no senado 
Sujeira prá 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? 
Que país é esse?... 

 

3.4.1 Comentário da Música: Que País é este? 

 

 

Faroeste caboclo foi escolhida a melhor música de 1987 pela 

Bizz e Que país é este foi eleita pelo público da revista. Sem 

contar que fomos eleitos a melhor banda pelo Jornal do Brasil. 

Foi um trabalho que deu certo.(1988, p. 210). 
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Esta música faz parte do encarte do disco “Que país é Este?”, escrita em 

1978 para o então Aborto Elétrico e, mais tarde, fez parte do repertório da Legião 

Urbana. Esta música era cantada na abertura de todas as apresentações da banda. 

Nesta música, ele disserta sobre a sujeira e pergunta afinal, que país é este 

em que vivemos e assistimos a tudo isso, ficando calados. No contexto em que ele vivia 

naquele momento, existe na música um instrumento de denúncia e quer alertar-nos 

sobre a realidade que está ao nosso redor. 

Comentário de Renato Russo: 

 

Aquela pergunta não é uma pergunta, é uma exclamação! Porque quem 
me diz que país é este são as pessoas que vivem aqui. A gente tem um 
material fabuloso a ser trabalhando aqui no Brasil. A gente percebe 
certas coisas: tem muita gente trabalhando, tem muita gente fazendo 
muita coisa boa. O Brasil é também um país do Primeiro Mundo. Aqui 
num raio de dez quilômetros, vai ver quantas locadoras de vídeo têm. É 
Primeiro Mundo também! Agora, só para uma parte das pessoas (in: 
ASSAD, 2000, p. 210). 

 

Que país é este, grande sucesso nos anos 1980, faz crítica à instituição 

política nacional e tocou muito fundo os jovens daquela época. De acordo com Gomes: 

 

a profundidade das críticas feitas por Russo não descarta qualquer 
esfera de relação da modernidade com os setores que a envolvem. A 
perspectiva de futuro é nebulosa, capaz de ressaltar na letra um 
pessimismo com o rumo que o país tomava, assumindo na figura 
emblemática do índio a síntese do repúdio perante o rumo institucional 
da nação. A incisividade do verso “Que país é este”, repetido como 
refrão demonstra a descrença no país, as instituições e a orientação 
política do Brasil (GOMES,2008,p.82). 
 
 

Entretanto, a juventude em questão buscava mudar a história de um país e 

Renato, através de suas músicas, tentava “alertar” os jovens sobre a incoerência 

política e social de um país que se dizia democrático.  
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3.4.2 Atividades a partir da música 

 

 

1) Entrega da letra para leitura silenciosa 

2) Apresentação do vídeo clip. Acesso no site: 

http://www.youtube.com/watch?v=DS01_cPh3PY 

3) Audição- tocada - CD 

4) Discussão oral sobre a música. 

5) Interpretação da música 

a) O autor iguala ricos e pobres no desrespeito à Constituição. Explique. 

b) Interprete os versos: 

Mas o Brasil vai ficar rico  
Vamos faturar um milhão 
Quando vendermos todas as almas 
Dos nossos índios num leilão 

 

c) Apesar das irregularidades, acredita-se que o povo brasileiro é uma gente 

de fé. Explique. 

d) O que você observa em relação à política na letra da música “Que país é 

este?” 

e) A violência está presente no campo e na cidade. Explique. 

f) Que país é este? Aquela pergunta não é uma pergunta, é uma 

exclamação! No seu cotidiano, que perguntas você gostaria de fazer? Escreva-as e 

justifique suas indagações. 

 

Na novela das nove da Rede Globo, Insensato Coração, 

escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, retrata a música 

da Banda Legião Urbana na voz de Renato Russo, cantando a 

música “ Que país é este?”, quando surgem as malandragens 

do banqueiro Horácio Cortez, estrelado pelo ator Herson Capri. 
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3.5 LETRA E MÚSICA: MONTE CASTELO (FAIXA DO ÁLBUM: AS QUATRO 

ESTAÇÕES- 1987) 

Composição: Renato Russo 

 

 

Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
O amor é bom, não quer o mal. 
Não sente inveja ou se envaidece. 
O amor é o fogo que arde sem se ver. 
É ferida que dói e não se sente. 
É um contentamento descontente. 
É dor que desatina sem doer. 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria... 
 

3.5.1 Comentário - Música – “Monte Castelo”  

 

Monte Castelo é uma canção lançada no álbum As Quatro Estações, em um 

cenário conturbado dos anos 1980, marcado pelo movimento das “Diretas Já”. 

O nome “Monte Castelo” é uma homenagem que Renato Russo faz a um tio 

que “lutou na batalha de Monte Castelo, na Itália, na 2ª guerra mundial, criticando as 

guerras e a falta de amor entre os homens. Renato Russo afirma:  

 

Monte Castelo foi feita a partir da junção de um soneto de Camões 
____ “o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se 
sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer” 
------ com uma parte do Novo Testamento, uma das coisas mais belas 
que já foram escritas. Não gosto muito de São Paulo, porque acho que 
as coisas que ele falou são horrorosas. Mas, no caso da Primeira 
Epístola de São Paulo aos Corintos, há uma coisa bonita (in: ASSAD, 
2000, p.171). 
 

Ele ressalta o diálogo intertextual entre a canção, o soneto e o texto bíblico. 

Apropria-se desses dois famosos textos sobre o “amor” e constrói através deles a sua 

mensagem para uma geração, que induzida pela cultura rebelde dos anos 1980, não 
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estivesse muito a par de dois escritores tão distantes desse novo mundo do século XXI 

e sua mensagem de sexo, drogas e rock roll. 

 

 

3.5.2  Atividades a partir da música 

 

 

1) Entrega da letra para leitura silenciosa 

2) Apresentação do vídeo clip. Acesso no site: 

http://www.youtube.com/watch?v=oejqNPc-oPY&feature=related 

3) Audição- tocada - CD 

4) Discussão oral sobre a música. 

5) Interpretação da música 

Apóstolo Paulo – Carta aos Coríntios-13, versículos de 1- 13. 

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse 
Amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que 
tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a 
ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse 
os montes, e não tivesse Amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda 
a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o 
meu corpo para ser queimado, se não tivesse Amor, nada disso me 
aproveitaria. O Amor é paciente, é benigno; o Amor não é invejoso, não 
trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com 
indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita 
mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, 
tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O Amor nunca falha. Havendo 
profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo 
ciência, desaparecerá; porque, em parte conhecemos, e em parte 
profetizamos; mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em 
parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, 
sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a 
ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por 
espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em 
parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, 
permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; mas o maior destes 
é o Amor. 
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Amor é fogo que arde sem se ver – Luís de Camões 

 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É um andar solitário entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É um cuidar que se ganha em se perder. 
 
É querer estar preso por vontade 
É servir a quem vence o vencedor, 
É ter com quem nos mata lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade; 
Se tão contrário a si é o mesmo amor? 

 

a) O texto de Renato aproxima-se do texto de Camões pela presença de 

muitos paradoxos, ( idéias contraditórias). Cite alguns. 

b) Que versos da música de Renato foram construídos exclusivamente com 

base no texto bíblico? 

c) Há apenas um verso na música que é de autoria do próprio  Renato e não 

está presente nos textos anteriores. Localize esse verso e tente entender o seu sentido. 

d) Escolha entre os textos uma definição para o amor com a qual você 

concorde e explique sua visão de amor. 

e) “Ainda que eu falasse a língua dos homens. E falasse a língua do anjos, 

sem amor eu nada seria.” Interprete esses versos. 

f) Distribuir letras da Canção Monte Castelo, de Renato Russo, do soneto 

Amor, de Luis Vaz de Camões, e do texto de São Paulo, “Coríntios, 13”, para os alunos 

analisarem e debaterem. 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/luis_de_camoes/
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3.6 LETRA E MÚSICA: FÁBRICA – (FAIXA DO ÁLBUM: DOIS- 1986) 

Composição: Renato Russo 

 

 
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 
Deve haver algum lugar... 
 
 
 

3.6.1 Comentário da Música – Fábrica 

 

 

A música Fábrica expressa, em seus versos, a exploração do trabalhador 

pelo mundo capitalista e a consequência disso tudo para todos, inclusive para o meio  

ambiente. É um protesto contra a escravidão, que ainda continua disfarçada nas 

fábricas. 

A temática desta música é o desabafo de um trabalhador que não aguenta 

mais tanta mentira, desonestidade e a exploração que permeia as relações de trabalho. 

 

 

3.6.2 Atividades a partir da música 

 

 

1) Entrega da letra para leitura silenciosa 

2) Apresentação do vídeo clip. Acesso no site: 

http://www.youtube.com/watch?v=jN02gq5C150 

3) Audição- tocada - CD 

4) Discussão oral sobre a música. 

5) Interpretação da música 
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a) Quem seria o eu-lírico presente na canção? 

b) Quais os desejos desse eu? 

c) A quem ele dirige seus anseios? 

d) Em certo momento da questão, o eu-lírico questiona “De onde vem a 

indiferença temperada a ferro e fogo?” Quais seriam possíveis respostas para este 

questionamento? 

e) O autor da canção também cita questões relacionadas ao meio ambiente. 

Comente. 

f) Será proposta uma tarefa de casa na qual os alunos pesquisarão canções 

que tratam da diferença entre as classes, proletariado/burguesia, como a canção  

Burguesia, de Cazuza. 

g) Montar uma pequena encenação mostrando o conteúdo desta canção.  

 

 

3.7 MÚSICA: “GERAÇÃO COCA-COLA” – (FAIXA DO ÁLBUM: LEGIÃO URBANA 

1985) 

Composição: Renato Russo / Fê Lemos 

 

 

Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos U.S.A., de nove as seis. 
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... 
 
 
 

3.7.1 Comentário da música: “Geração Coca-Cola. 

 

 

http://letras.terra.com.br/legiao-urbana/
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A música “Geração Coca-Cola”, lançada em 1985, faz parte do primeiro 

álbum chamado Legião Urbana, posto nas lojas nos primeiros dias de janeiro de 1985. 

Nesta música, é possível ver a indignação contra a soberania a invasão 

cultural norte-americana sobre o Brasil e os demais países. 

 

Figura 3. Desenho representativo sobre a “geração coca-cola”. 

Fonte:  EriKson Fernando Costa Vicente. Ex. aluno do Colégio Estadual Rui 

Barbosa Ensino Médio 

 Como mostra a figura 3, o termo "geração coca-cola" refere-se justamente a 

essa influência estrangeira. A música retrata um sentimento de revolta contra o sistema. 

Nas palavras de Dapieve: 

 

A primeira letra escrita por Renato seria transformada em hino dessa 
geração, dita “Coca-Cola”. A música era punk até a medula: protestava 
contra os Estado Unidos da América (na abreviatura em inglês, presente 
também numa música do Clash, “ I’m So Bored With the USA”), falava em 
lixo comercial e industrial, em cuspir de volta. “Somos os filhos da 
revolução/ Somos burgueses sem religião/ Nós somos o futuro da nação/ 
Geração Coca- Cola (DAPIEVE, 2006, p.44). 
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Esta música também passa valores, cria uma solidariedade entre os jovens 

que não se conformam com a situação do dominante e os valores políticos que aí 

estão, ela expressa uma ideia contestadora. 

Com esse estilo de letra, a banda fez muito sucesso entre os jovens, pois 

todos têm o sonho de fazer a revolução, de mudar a realidade do mundo. 

 

 

3.7.2 Atividades  a partir da música 

 

1) Entrega da letra para leitura silenciosa 

2) Apresentação do vídeo clip.  Acesso no site:  

http://www.youtube.com/watch?v=yFhN5J-MJB8 

3) Audição- tocada - CD 

4) Discussão oral sobre a música 

5) Interpretação da música 

a) Que tipo de influência os brasileiros recebem dos americanos? 

b) Por que os EUA conseguem exercer influências sobre outras nações? 

c) Em certo momento, o autor da canção diz que estamos aprendendo a nos 

defender. Comprove com versos. 

d) Renato Russo mostra-se esperançoso numa geração nova. Essa canção 

foi escrita há mais de 20 anos. Você acredita que essa geração realmente fez a 

diferença? Vivemos outra realidade no país? Comente. 

e) Os 20 anos de escola de que fala o texto faz uma reflexão sobre o quê? 

f) Você, jovem inserido nesta sociedade de hoje, qual a sua perspectiva de 

vida? 

g) “Todas as manhas do seu jogo sujo”. O que significa jogo sujo”? 
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3.8 LETRA E MÚSICA: “MENINOS E MENINAS”- (FAIXA DO ÁLBUM: AS QUATRO 

ESTAÇÕES – 1989) 

Composição: Renato Russo, Dado Villa-Lobos/Renato Russo, Marcelo Bonfá 

Quero me encontrar, mas não sei onde estou 
Vem comigo procurar algum lugar mais calmo 
Longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita 
Preciso de oxigênio, preciso ter amigos 
Preciso ter dinheiro, preciso de carinho 
Acho que te amava, agora acho que te odeio 
São tudo pequenas coisas e tudo deve passar 
Acho que gosto de São Paulo 
E gosto de São João 
Gosto de São Francisco e São Sebastião 
E eu gosto de meninos e meninas 

 

 
 

3.8.1 Comentário da música: Meninos e Meninas 

 

A menção dada ao título da canção e ao mesmo tempo indicada no corpo da 

letra evidencia uma sinceridade que não vacila senso ético de reverência às opções 

sexuais, sejam elas heterossexuais ou homo. Deste modo, Gomes diz: 

 

Renato Russo chegou a produzir um trabalho em inglês, no qual 
manifestou claramente, além de sua homossexualidade, sua refutação 
ao preconceito, sobretudo num contexto de irradiação da AIDS, da qual, 
inclusive, foi vítima, contra uma postura assumida por alguns meios 
midiáticos e pelo senso comum de atribuir aos homossexuais uma 
pseudoresponsabilidade pela difusão da mesma na sociedade (GOMES, 
2008, p.163) 

 
 Renato continua ao longo da música afirmando o questionando na música 

“meninos e meninas”. Portanto, a letra caminha no sentido de evidenciar que 

independente de sua escolha o que importa é amar a todos independente do gênero, 

parafraseado a música “Acho que gosto de São Paulo/ gosto de São João/ gosto de 

São Francisco/ e São Sebastião/ e eu gosto de meninos e meninas”.  

 E Renato Russo fez a seguinte declaração: 
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Em Meninos e meninas, é a primeira vez que falo claramente, que gosto 
de meninos e meninas. Também não sei o que vai dar, porque começo a 
falar de santo, no meio da música, e vai embolar tudo. E o amor ao 
próximo? Jesus gostava de meninos e meninas. Não sei se 
sexualmente, porque naturalmente, Ele era um ser evoluidíssimo. Ele 
era um ser totalmente espiritual. Não é uma bandeira pelo 
bissexualismo; aquilo é uma bandeira em favor da Igreja Católica. Eu 
também falo que gosto de São Francisco. Depende de como você vê a 
letra (in: ASSAD, 2000, p.1680). 

 
 Nas letras das canções de Renato Russo, observamos que o compositor aborda 

questões de diferentes ordens: a política social, histórica, sexual ou até mesmo pessoal, 

traduzindo um modo diferente de se expressar. O importante é ter um conhecimento do mundo 

e que o aluno possa interagir com o compositor e apreciar suas obras e analisar e refletir suas 

composições, usufruindo dessas produções da melhor maneira possível. 

 

3.8.2 Atividades  a partir da música 

 

 

1) Entrega da letra para leitura silenciosa 

2) Apresentação do vídeo clip.  Através do site: 

 http://www.youtube.com/watch?v=o3Cugof-YQI&feature=related.  

3) Audição- tocada - CD 

4) Discussão oral sobre a música. 

5) Interpretação da música 

a) Nessa letra, Renato Russo expressão os conflitos pessoais que ele e 

muitos vivem em determinadas fases da vida. Comente. 

b) No verso “Acho que o imperfeito não participa do passado”, o autor usa 

um sentido polissêmico de idéias. Explique as possíveis interpretações para esses 

versos. 

c) Apesar de toda problemática, como o autor encara a vida? 

d) Que significa o verso “Gosto de menino e meninas”. 

e) Em alguns versos, o autor demonstra decepção com a pessoa a quem ele 

se dirige. Retire esses versos do texto. Comente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao concluir este Caderno Pedagógico, esperamos que você, professor, reflita e 

analise a importância da música no contexto escolar para uma aprendizagem com 

significado. 

As músicas selecionadas do cantor, compositor e poeta Renato Russo propõem 

colocar em debate questões universais e atemporais. Assim, atravessam décadas e 

continuam trazendo à tona temas sociais, políticos e econômicos que se inserem neste 

momento histórico vivido pelos nossos jovens. Reafirmando a universalidade temática 

de Renato Russo, Gomes afirma que: 

 

A obra de Renato Russo foi sensível a esse conjunto de transformações 
pelas quais o Brasil passava. Suas composições são veementes em 
afirmar a indignação perante a situação na qual o povo se encontrava. A 
geração de 1980 ficou a deriva, sem perspectiva, recepcionando os 
fracassos dos autoritarismos instrumentalizados no seio de um Estado 
que se esvaia em crise. Desse modo, a necessidade de mudança da 
geração referida, seja pela energia que emanava de seus projetos, seja 
pela insatisfação de se situar frente a um Estado que lhe dizia não, 
buscou na manifestação artística roqueira da década de 1980, o veículo 
de sua indignação. A redemocratização, mesclada com uma gama de 
novas mudanças pelas quais o mundo passava, sobretudo a crise do 
socialismo soviético, projetava setores da sociedade a uma descrença 
na modernidade (GOMES,2008,p.79). 

 

Por isso, é fundamental utilizar os recursos de cada letra estudada, a fim de 

compreendê-las em sua amplitude e, com isso, ampliar e garantir o aprendizado, 

ultrapassando a emoção e buscando informação e reflexão, criando possibilidades de 

transformar e estabelecer nos jovens uma nova concepção desta sociedade da qual 

fazemos parte. 

Nesta perspectiva de buscar músicas com conteúdos significativos dentro do 

contexto escolar, esperamos estar contribuindo para o debate e diálogo necessários 

para que nossos alunos explorem com todo seu potencial humano esse gênero textual, 

que também é um fenômeno de expressividade, a música. De acordo com Petraglia: 
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Não existe música que não seja inspirada. A questão é: qual a fonte 
inspiradora e que mensagem ela nos traz? Toda arte é uma revelação 
de camadas sub e supra conscientes do nosso ser e do mundo. No caso 
da música é uma mensagem capaz de nos permear profundamente, 
fazer-nos vibrar em sintonia com ela e nos transformar (PETRAGLIA, 
2010,p.207). 
 

Ao estudarmos as músicas selecionadas, pode-se dizer que é nas letras que 

reside o sentido da música, as músicas expressam mensagens significativas, 

proporcionando transformações pessoais nos alunos, mudança de postura, 

comportamento pessoal, social, compreendendo assim a importância da música no seu 

ambiente escolar. 
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