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As letras de Renato Russo contemplam uma realidade experimentada nas 

décadas que sucederam a revisão pela qual a modernidade passou a partir do último 

quartel do século XX: a desilusão diante das instituições, dos projetos e de uma noção 

mais ampla que sua realidade individual. Essas letras sinalizam um individualismo 

fragmentário, característica do novo rearranjo identitário dessa fase da modernidade, 

projetando o indivíduo ao que se convencionou denominar tribalismo; todavia também 

produziu um sentimento muito salientado nas composições de Russo: a solidão. A esse 

respeito, Renato Russo coloca sua impressão acerca de um tema recorrente em muitas 

das suas composições ao longo de sua carreira artística: “Não adianta nada você ter um 

disco de platina se você está sozinho. (1987)” 

Desilusão e solidão, portanto, estão marcantemente presentes na obra de Russo.  

Viver o presente com mais segurança reforçou a perspectiva de identidade portadora de 

um individualismo até então pouco reconhecido. Para Russo, o mal do século seria a 

solidão (Esperando por mim, 1994); cada qual resolvendo seus problemas e afundando 

nos seus dilemas. Interessante é ressaltar o quanto essa temática, a da solidão, esteve 

presente na obra de Russo. Noutra perspectiva, havia a vinculação a alguma instituição 

para fazer valer aquilo que se concebia como importante, como transformar o mundo 

pela paz ou pela via revolucionária, acreditando ser a ideologia o passaporte, o 

estandarte da transição. Nessa representação, elucidada pelas composições de Renato 

Russo, há outro patamar de convivência, num outro padrão ético. Como reforça o 

próprio compositor: 

Sim, eu me baseio numa ética normativa, que diz o que é 
certo ou errado fazer. É bom deixar claro que isso passa 
por uma avaliação interior, e não por uma imposição, 
afinal já se matou muita gente com essa justificativa [...] 
Acho que o básico para essa avaliação é a Declaração dos 
Direitos Humanos. E isso teria que partir do núcleo da 
sociedade, que é a família. É uma questão de 
educação![...] Por exemplo: como a nova geração vai ter 
respeito pela mais velha, se esta a ataca e está cheia de 
preconceitos? (Conversações com Renato Russo, 1996, p. 
44-45) 

Esse padrão ético passa por uma revisão cara a uma parcela da sociedade. Rever 

significava por em relevo uma série de pressupostos basilares para a construção de um 

mundo melhor. O líder da Legião Urbana propunha uma revisão que partiria de cada 

um, do particular para o geral. Centrar no indivíduo a necessidade de revisão de seus 



parâmetros foi uma alternativa ressaltada por Russo. O núcleo familiar para ele 

constituía a mola mestra que projetaria uma inédita prática de autoavaliação. Seria 

necessário fundar novas posições diante do já estabelecido. Não bastava tomar por 

fundamento determinadas verdades. Far-se-ia indispensável, sobretudo colocá-las na 

ordem dos acontecimentos, das instituições e das outras esferas que envolvem a vida em 

sociedade. 

O referencial de mudança, nas letras de Russo, pressupõe uma atitude 

individualista, compondo um todo nos seus anseios, no qual a valorização da família 

reforça a premissa de que a busca por uma “ética normativa” pressupõe uma reavaliação 

dos preceitos que a engendra. A fragmentação do individuo leva a um isolamento capaz 

de fazer com que a multidão represente um agrupamento sem que necessariamente seja 

uma identidade fixa. O caminho sugerido pela solução dos problemas individuais foi 

uma temática versada por Russo: 

Não sou escravo de ninguém 

Ninguém senhor do meu domínio 

Sei o que devo defender 

E por valor eu tenho 

E temo o que agora se desfaz. 

Viajamos sete léguas 

Por entre abismos e florestas 

Por Deus nunca me vi tão só 

É a própria fé o que destrói. 

Estes são dias desleais. 

Reconheço o meu pesar 

Quando tudo é traição, 

O que venho encontrar 

É a virtude em outras mãos. 

Mas minha terra é a terra que é minha 

E sempre será minha terra 

Tem a lua, tem estrelas e sempre terá. 

Quase acreditei na sua promessa 

E o que vejo é fome e destruição 

Perdi a minha sela e a minha espada 

Perdi o meu castelo e a minha princesa. 



É a verdade o que assombra, 

O descaso o que condena, 

A estupidez o que destrói. 

Eu vejo tudo o que se foi 

E o que não existe mais. 

Tenho os sentidos já dormentes, 

O corpo quer, a alma entende. 

Esta é a terra de ninguém 

Eu quero a espada em minhas mãos. 

(Metal contra as Nuvens, 1991) 

 

A independência, ou pseudoindependência, em relação às coisas que o cercam 

sustenta uma identidade que se constrói solitária, que se sente traída nos seus valores e 

no seu sentido de luta. A espada, indiciando a luta pela vida, nos seus quadros de 

virtude, de justiça de lealdade e respeito, denota a impotência perante as demandas da 

vida. Nesse espaço, o da construção de uma identidade solitária, a descrença, a fome, a 

deslealdade, a traição, o assombro ante o mundo que se anuncia, a ausência de virtude, 

dentre outros, são alguns componentes dessa configuração social e econômica, a qual se 

combina estreitamente com a identidade forjada no último quartel do século XX. 

Colocar no indivíduo solitário o ponto de convergência da sociedade e do próprio 

sentido de luta fez parte da temática de Russo. 

As perdas da espada, do castelo, da princesa, simbolizam uma transição, como 

representação de um cavaleiro medieval a cavalgar pelo mundo, empunhando sua 

espada numa Idade Média que se esvaia nas Cruzadas.  Mergulhada nas contradições da 

Baixa Idade Média, pelas contingências históricas advindas da fragilidade do feudo, 

ante o renascimento urbano, comercial e cultural e o surgimento da burguesia, que 

muito contribui para a alteração nas relações sociais de produção. Mas, sobretudo, pelo 

esfacelamento da relação feudo-vassálica, do juramento de fidelidade que sustenta tal 

relação, possibilitando a emergência dos Dons Quixotes a empunhar suas espadas em 

busca da verdade, da honra, da ordem passada que já não mais existia. As relações 

tomadas pelo palco do medievo, da relação de lealdade, denotam o desmanche dos 

sonhos idealizados, assumidos na metáfora da perda. Perda essa que sente falta do 

castelo, da princesa, do cavalo e da sela. Esses elementos indispensáveis à realização do 

ideal cavaleiresco medieval simbolizam um sentido de precariedade que não é datado. 



Para Russo, colocar o personagem naquela temporalidade consiste num recurso para 

universalizar seu percurso de perda. O título da canção, Metal contra as Nuvens, sugere 

uma interpretação de luta em vão. De buscar vencer a solidez inexistente das nuvens, 

num sentido bem próximo de arar no mar. O desamparo combina com o sentido da luta 

composição. A ciência de saber o que deve resistir contrasta com o desejo de manter a 

espada nas mãos.  

A dimensão individual nesse estágio da modernidade ampliou o sentimento de 

abandono, de carência, típico de um momento em que os sentidos se fragmentam, 

adormecem frente a uma realidade que não se identifica num único modelo. Essa 

carência, sintetizada na solidão, no paradoxo da lógica de um mundo distante das 

pessoas, do cotidiano, de seu estreito laço de amizade ou familiar, apresenta alternativas 

essenciais à medida que busca um resgate ético, como o próprio autor das canções 

afirmou: 

Sempre precisei de um pouco de atenção 

Acho que não sei quem sou 

Só sei do que não gosto 

E destes dias tão estranhos 

Fica a poeira se escondendo pelos cantos. 

Este é o nosso mundo: 

O que é demais nunca é o bastante 

E a primeira vez é sempre a última chance. 

Ninguém vê onde chegamos: 

Os assassinos estão livres, nós não estamos. 

Vamos sair – mas não temos mais dinheiro 

Os meus amigos todos estão procurando emprego 

Voltamos a viver como há dez anos atrás 

E a cada hora que passa 

Envelhecemos dez semanas. 

Vamos lá, tudo bem- eu só quero me divertir. 

Esquecer, dessa noite ter um lugar pra ir 

Já entregamos o alvo e a artilharia 

Comparamos nossas vidas 

E esperamos que um dia 

Nossas vidas possam se encontrar 



Quando eu me vi tendo de viver comigo apenas 

E com o mundo 

Você me veio como um sonho bom 

E me assustei [...] 

(Teatro dos Vampiros, 1991) 

Esse estado de isolamento, de estranhamento, de abandono e de descrença ante 

um mundo que se apresenta violento, impreciso, remete a uma identidade em trânsito, 

na qual as mudanças projetam um sentimento de perda, de indecisão, de não saber quem 

se é, classificando os dias como estranhos, num percurso devastador. 

O valor atribuído a coisas simples, pela ausência de oportunidades, como o 

emprego, sustentáculo básico, contrasta com a situação de ter de viver consigo apenas. 

Essas situações, elencadas na composição de Russo, sugerem como a identidade 

construída nesse contexto teve de lidar com situações nas quais as alternativas foram 

consideradas demasiadamente escassas. Essa situação, nas composições, realça uma 

indignação próxima do desespero, da ausência completa de alternativas. 

O tom hiperbólico das composições talvez não seja ratificador da realidade tal 

qual ela se projetou, inclusive pela tonalidade e licença poética das mesmas, mas, como 

sinalização de uma situação real, denota um sentimento que constitui um ingrediente 

importante na identificação multipolarizada nas composições: 

Será que ninguém vê o caos em que vivemos 

Os jovens são tão jovens e fica tudo por isso mesmo 

A juventude é rica, a juventude é pobre 

A juventude sofre e ninguém parece perceber 

Eu tenho um coração 

Eu tenho ideais 

Eu gosto de cinema 

E de coisas naturais 

E penso sempre em sexo, oh yeah! 

Todo adulto tem inveja dos mais jovens 

A juventude está sozinha 

Não há ninguém para ajudar 

A explicar por que é que o mundo 

É este desastre que aí está 

Eu não sei, eu não sei 



Dizem que eu não sei nada 

Dizem que eu não tenho opinião 

Me compram, me vendem, me estragam 

E é tudo mentira, me deixam na mão 

Não deixam fazer nada 

E a culpa é sempre minha, oh yeah! 

E meus amigos parecem ter medo 

De quem fala o que sentiu 

De quem pensa diferente 

Nos querem todos iguais 

Assim é bem mais fácil nos controlar 

E mentir mentir mentir 

Matar matar matar 

O que eu tenho de melhor: minha esperança 

Que se façam o sacrifício 

E cresçam logo as crianças. 

(Aloha, 1994) 

A pressão social sobre a juventude, à luz da composição, concomitante à 

ausência de oportunidades, trouxe a baila o sentimento que sugere traição, um descaso 

para com os projetos pessoais. Como se a esperança guardada na caixa de Pandora fosse 

a maior de todas as virtudes para alavancar um mundo melhor, mas diante das mazelas a 

mesma se encontrasse, além de aprisionada, distante de ser liberada. 

São as incertezas concentradas na identidade individual, 
em sua construção nunca completa e em seu sempre 
tentado desmantelamento com o fim de reconstruir-se, 
que assombram os homens e mulheres modernas, 
deixando pouco espaço e tempo para as inquietações que 
procedem da insegurança ontológica. É nesta vida, neste 
lado do ser (se é que absolutamente há outro lado), que a 
insegurança existencial está entrincheirada, fere mais e 
precisa ser tratada. Ao contrário da insegurança 
ontológica, a incerteza concentrada na identidade não 
precisa nem das benesses do paraíso, nem da vara do 
inferno para causar insônia. (Bauman, 1998 , p. 221) 

 

Esse quadro de incertezas, vivificado nessa perspectiva identitária nas letras de 

Renato Russo, abalizou alternativas ante a insegurança de um contexto delineado num 

quadro de exclusões inerente ao próprio estatuto da modernização concebida no 



Ocidente. Particularmente no Brasil, engendrou a incompletude de propostas tidas como 

indispensáveis na construção de um mundo mais igualitário. 

Muitas composições de Russo trataram de uma temática deixada à deriva pelos 

anais da modernidade, haja vista esta construir-se no alicerce da razão como baluarte 

emancipador.  Todavia, mesmo diante dessa premissa moderna, as letras de Russo 

indicam uma identidade atenta a um padrão ético que não é novo, que se revela nas suas 

composições em tom de desespero ou na esteira de uma solução utópica. Como 

sustentou Russo, em 1988: 

Eu acho que a única revolução possível é a espiritual. A 
gente até tenta deixar isso aparente, mas é uma coisa 
muito antagônica ficar falando de coisas espirituais 
através de veículos de massa. Eu deixei de me preocupar 
demais-passo o dia pensando nas pessoas de que eu gosto. 
E pensar que, quando eu bebia demais, ficava lendo 
Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, e achando o mundo 
horroroso[...] E os menores abandonados, a sujeira do 
poder, meu Deus? (In. Assad, 2000, p. 95) 

Nas leituras possíveis das suas composições, o teor religioso refunda uma 

necessidade humana, uma carência, a qual não enseja necessariamente um recorte 

fundamentalista. Denota, em graus diversos, uma desorientação diante da novidade 

moderna, que se apresentava e projetava na sua geração, implicando identidades em 

transformação ou em construção, a procura de um sentido que fizesse da 

contemporaneidade, uma oportunidade de vida menos conflituosa. 

A dimensão temporal nas composições de Russo situa o sujeito histórico num 

fluxo em que o presente sombrio, destituído de compaixão, algumas vezes projeta uma 

ideia de futuro, de um mundo que pode se construir em outros alicerces. A insatisfação 

com o presente põe em discussão um mosaico no qual as cores não estão definidas. O 

que se nega está muito claro; no entanto, a possibilidade de afirmar a sua identificação 

pauta-se num ecletismo na seleção, por parte do autor, de suas temáticas, as quais vão 

de política a religião. Por esse viés, como pontua Harvey: 

O impulso de preservar o passado é parte do impulso de 
preservar o eu. Sem saber onde estivemos, é difícil saber 
para onde estamos indo. O passado é o fundamento da 
identidade individual e coletiva; objetos do passado é o 
fundamento da identidade individual e coletiva; objetos 
do passado são a fonte da significação como símbolos 
culturais. A continuidade entre passado e presente cria um 
sentido de seqüência para o caos aleatório e, como a 



mudança é inevitável, um sistema estável de sentidos 
organizados nos permite lidar com a inovação e a 
decadência. O impulso nostálgico é um importante agente 
do ajuste à crise, é o seu emoliente social, reforçando a 
identidade nacional quando a confiança se enfraquece ou 
é ameaçada. (Harvey, 1992, p.84) 

Os anos oitenta significaram para o Brasil uma experiência instigante do ponto 

de vista social, econômico e político. A desilusão que acompanhou a crise na qual o 

Brasil mergulhou foi desalentadora para os anseios de uma geração que sentia o peso do 

presente pelas marcas de um passado recente e a responsabilidade de se situar perante 

um novo quadro cheio de novas variantes. As grandes vendagens do grupo, da Legião 

Urbana, podem estar relacionadas às melodias de suas canções e à percepção de um 

novo conjunto de anseios. Como afirma o compositor: 

Eu gosto de acreditar que as pessoas compram nossos 
discos por que sentem e percebem que eu sinto e percebo 
exatamente aquilo que elas sentem e percebem. Se a 
Legião tiver uma força, é a de ser igual ao público. 
(Russo, 2000, p.76) 

Diante dessa postulação de identificação, situar-se no tempo e no espaço, 

tomando a primeira categoria na expectativa de estabelecer uma consciência histórica a 

partir da dimensão temporal e a segunda na intenção de postar-se com segurança no 

espaço movediço do final do século XX, foi uma abordagem típica nas composições de 

Russo: 

Todos os dias quando acordo, 

Não tenho mais o tempo que passou 

Mas tenho muito tempo: 

Temos todo o tempo do mundo. 

Todos os dias antes de dormir, 

Lembro e esqueço como foi o dia: 

‘Sempre em frente, 

Não temos tempo a perder’. 

Nosso suor sagrado 

É bem mais belo que esse sangue amargo 

E tão sério 

E selvagem. 

Veja o sol dessa manha tão cinza: 

A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos 



Então me abraça forte 

E me diz mais uma vez 

Que já estamos distantes de tudo: 

Temos nosso próprio tempo. 

Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas 
agora. 

O que foi escondido é o que se escondeu 

O que foi prometido, 

Ninguém prometeu. 

Nem foi tempo perdido; 

Somos tão jovens. 

(Tempo Perdido, 1985) 

A dimensão temporal converte um tempo natural, cronológico, numa 

temporalidade na qual o processo de transformação coloca o sujeito histórico como 

agente, inserido num fluxo temporal estabelecido pela experiência do presente, 

dinamizada pelo passado umbilicalmente ligado a perspectiva no futuro. A 

dinamicidade do tempo encarado num paradigma moderno, típico da compressão 

tempo-espaço, experimentada, sobretudo com as revoluções tecno-científicas e com a 

dinâmica modernizadora de caminhar em direção ao progresso, é uma marca 

fundamental de uma identidade ou da construção de referênciais identitários diversos, 

todavia concorrentes. 

As condições de possibilidade da história real são, ao mesmo 
tempo, as condições do seu conhecimento. Esperança e 
recordação, ou mais genericamente, expectaticva e experiência 
– pois a expectativa abarca mais que a esperança, e a 
experiência é mais porfunda que a recordação – são 
constitutivas, ao mesmo tempo, da história e do seu 
conhecimento, e certamente o fazem mostrando e produzindo a 
relação interna entre passado e futuro, hoje e amanhã. ( 
koselleck, 2006, p. 308)  

 Essa dinâmica assumiu como parâmetro uma relação na qual o tempo físico, 

cronometrado, é convertido num tempo humano, inserido numa temporalidade histórica 

moderna, a qual, ao metodizar o tempo, organizando, dando sentido em direção a um 

futuro, projeta no sujeito moderno a ideia de emancipação. A compressão do tempo 

pelos avanços tecnológicos contrasta com o desejo de descompromisso, sobretudo nas 

práticas cotidianas não relacionadas com o trabalho: 



Realmente, existe uma interação estreita entre os 
fenômenos e a vida concreta. Os poetas, os artistas, os 
pensadores mais sagazes, encontram sua inspiração nessa 
interação, mais precisamente na expressa pela união do 
passado, do presente e do futuro. A imagem arquetípica 
cristaliza as diversas facetas da tríade temporal. É nesse 
sentido que é interrupção, suspensão do tempo. Há na 
imagem cotidiana, na imagem arquetípica, uma dimensão 
trans-histórica. Podemos mesmo dizer que expressa, no 
dia-a-dia, uma espécie de eternidade. (Maffesoli, 2003, p. 
61-62). 

A mescla de um tempo humano- sempre em frente, não temos tempo a perder: - 

com um tempo natural- tempestade que chega é a cor dos seus olhos castanhos, coloca 

a possibilidade de se construir uma identidade que toma a modernidade e a 

temporalidade sustentada por ela na não espera por algo difícil de ser alcançado pelas 

variantes do presente tempestuoso, sombrio, obstaculizado na sua visualização. As 

expressões - temos todo tempo do mundo, nosso suor sagrado, temos nosso próprio 

tempo, somos tão jovens- oportunizam uma combinação, a de relacionar o tempo e a 

temporalidade no seu fluxo, tomando o sujeito histórico como portador de uma 

consciência que o leva a estabelecer na sua experiência histórica um superávit 

intencional à medida que o coloca no ponto de intersecção, que é o presente, entre o 

passado e o futuro. Nesse sentido, argumenta Rüsen: 

Pode-se caracterizar e explicar essa constatação 
antropológica de um superávit de intencionalidade do 
homem como agente e paciente de mil e uma maneiras. 
Nosso interesse aqui se restringe ao fato de que esse 
superávit inclui uma relação do homem com seu tempo, 
na qual se enraízam as operações práticas da consciência 
histórica que são pesquisadas. Pois esse superávit tem 
uma relevância temporal: ele se manifesta sempre de 
modo todo especial quando o homem tem de dar conta de 
mudanças temporais de si e do mundo mediante seu agir e 
seu sofrer. (Rüsen, 2001, p. 57-58) 

A necessidade de se situar no tempo para determinar-se diante dele é uma 

constante do homem na constituição de uma consciência histórica. A geração do último 

quartel do século XX construiu um referencial identitário, numa situação na qual o 

passado, por sua constante revisão e readequação, que não era só do fim de século, mas 

que nesse recorte ensejou uma inversão paradigmática e abalou o que era tido como 

unívoco. 



A década de 1980 foi perpassada pela acentuação desse redimensionamento na 

percepção do tempo e do espaço modernos, tomando essas categorias nos sentidos 

históricos e antropológicos. A composição Tempo Perdido dialoga com a incerteza e as 

dificuldades da juventude com a herança do passado e abre, num sentido otimista, 

perspectivas para um futuro mais promissor, de transformação, no plano ideal, na busca 

de efetivar valores universalizados, seja pelo viés religioso ou pela razão moderna. 

Mesclando essa concepção otimista com a revisão ética proposta nas letras de Russo, 

Christian Vargas, respaldado na tese de Maffesoli, argumenta: 

A evidente valorização de um vínculo social hedonista e 
tribal, de um estar-junto que não pressupõe um objetivo 
comum a ser atingido em um futuro glorioso, 
reatualizaria, assim, uma solidariedade social de outro 
tipo, mais interiorizada, mais familiar, relacional e 
orgânica, marcada por um sentimentalismo exacerbado. 
(Vargas, 1999, p. 190) 

O poeta Chacal sintetizou esse sentimento na comemoração de 20 anos da 

fundação de Brasília. Um dos versos da poesia tem a mesma expressão que intitula a 

composição de Renato Russo, sendo que as duas composições, guardadas as 

peculiaridades poéticas, têm um sentido equivalente, mesmo que na poesia de Chacal 

haja uma afronta mais contundente à ditadura militar:  

Vamos começar tudo de novo 

A alvorada que JK vislumbrou fez-se um dia negro. 

Mas a tempestade amainou. 

O cataclisma abrandou. Um novo dia clareou. 

Já dá pra sair de casa. Já dá para sair na rua. Já dá pra cair 
na sua. 

A marcha fúnebre saiu das paradas [...]. 

E deu vez a uma rapaziada disposta a recuperar o tempo 

perdido. (Grifo nosso) 

Disposta a tirar o atraso. 

Saindo dos prédios para as praças. Uma nova raça. 

Teus filhos estão nas ruas, quadras, blocos.  

Tua primeira geração está acordando depois do tenebrião. 

Já espreguiçou, lavou a cara e está aí. Olhos livres para 
ver o mundo [...] 

Brasília, pinga na tua gente um pouquinho de invenção. Já 
passou a repressão. 



Mete bronca, meu irmão. 

                (Chacal, 1980)  

O tempo projetado no futuro é a mola mestra da revisão do presente.  Nessa 

concepção, com suas devidas identificações em trânsito, em mudança, o jovem se posta 

como agente de transformação, assumindo a carga de um passado nebuloso num futuro 

incerto e desafiador: 

O homem necessita estabelecer um quadro interpretativo 
do que experimenta como mudança de si mesmo e de seu 
mundo, ao longo do tempo, a fim de poder agir nesse 
decurso temporal, ou seja, assenhorear-se dele de forma 
tal que possa realizar as intenções de seu agir. Nessas 
intenções há igualmente um fator temporal. Nelas o 
homem vai além, também em perspectiva temporal, do 
que é o caso para si e para seu mundo; ele vai, por 
conseguinte, sempre além do que experimenta como 
mudança temporal, como fluxo ou processo do tempo. 
Pode-se dizer que o homem, como suas intenções e nelas 
projeta o tempo como algo que não lhe é dado na 
experiência. (Rüsen, 2001, p. 58) 

A projeção do tempo para algo que não lhe é dado pela experiência, nas letras de 

Renato Russo, deu-se de modo a buscar um sentido que não estivesse vinculado ao 

tempo presente ou a um lugar determinado. Nesse sentido, há a expectativa de assumir 

uma perspectiva de mudança sem que necessariamente estabeleça uma filiação a uma 

corrente ideológica. A necessidade de situar o presente em uma dimensão de 

valorização, que não extrapole sua relação com o passado e com o futuro, realça a 

urgência em considerar a temporalidade atual como ressignificadora do sujeito histórico 

no fluxo temporal. O futuro assumiu, pela letra de Russo, um novo escopo. Agora, não 

mais seguir em frente para um lugar melhor ou coisa do gênero, mas viver o tempo 

presente sem pressa, sem compromisso predefinido. Temos nosso próprio tempo 

constitui a tônica das suas assertivas. O presente se instala com descompromisso, 

negando um futuro rotulado, que encarcera a existência: 

O presente é divino na medida em que é a expressão de 
um “sim” à vida. Nietzsche insistiu com frequência neste 
ponto: ao dizer sim “em um só instante, dizemos sim, por 
aqui, não somente a nós mesmos, mas a toda a 
existência”. Em um só instante, prossegue, todas as 
eternidades se encontra aprovada, redimida, justificada e 
afirmada. Análise judiciosa, que mostra em que sentido a 
vida, seja individual ou social, não é de fato senão uma 
sucessão de agoras, uma concatenação de instantes 



vividos com mais ou menos intensidade, mas expressando 
um querer-viver irreprimível que, em última instância, é a 
melhor garantia contra todas as formas de imposição, de 
exploração, de alienação, que as histórias humanas com 
frequência apresentam. De fato, faltou ver se a acentuação 
do presente não vai, indefectivelmente, junto a uma forma 
de vitalismo, mais ou menos consciente de si mesmo, mas 
que assegura a perduração do Ser nessas diversas 
modulações. (Maffesoli, 2003, p. 46)  

Assim, a busca por transformação ética, inserida numa perspectiva também 

espiritual-religiosa, que se pautava em valores universais, tais como compaixão, justiça, 

amor, solidariedade, dentre outros, levou a uma busca de maior inclusão. O presente não 

esgota a intenção da mudança. De modo ainda mais amplo, conecta os anseios do 

presente aos fundamentos de convivência que extrapolam o passado:  

Nosso dia vai chegar 

Queremos nossa vez 

Não é pedir demais 

Quero justiça. 

(Fábrica, 1986) 

O presente leva a uma concepção desafiadora e assertiva. Era necessário, diante 

da falta de opções, encarar uma perspectiva de construção que negasse o lugar e o 

tempo dinamizados pela modernidade.  A experiência dinamizada pelo autor a partir de 

uma interpretação das letras projetam a um horizonte no qual as expectativas assumem 

uma dinâmica que transforma as projeções alvancadas no sujeito históricio. Como 

propõe Koselleck: 

[...] A experiência é o passado atual, aquele no qual 
acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados. Na 
experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto as 
formas inconscientes de comportamento, que não estão mais , 
ou que precisam mais estar presentes no conhecimento. Além 
disso, na experiência de cada um, transmitida por gerações e 
instituições, sempre está contida e é conservada uma 
experiência alheia. [...] Algo semelhante se pode dizer da 
expectativa: também ela é ao mesmo tempo ligada à pessoa e 
ao interpessoal, também a expectativa se realiza no hoje, é 
futuro presente, voltado para o ainda não, para o não-
experimentado, para o que apenas pode ser previsto. Esperança 
e medo, desejo e vontade, a inquietude, mas também a análise 
racional, a visão receptiva ou a curiosidade que fazem parte da 
expectativa e a constituem. [...] Passado e futuro jamais 
chegam a coincidir, assim como uma expectativa jamais pode 
ser deduzida totalmente da experiência. Uma experiência, uma 
vez feita, está completa na medida em que suas causas são 



passadas, ao passo que a experiência futura, antecipada como 
expectativa, se decompõe em uma infinidade de momentos 
temporais. (Koselleck, 2006, p. 310)   

A revisão ética, proposta nas letras de Russo, encara o mundo estabelecido pela 

razão modernizadora com indignação. A partir desse ponto, um lugar distante ou um 

tempo no futuro, fundamenta a escolha por um novo modelo espacial e temporal, capaz 

de preencher a lacuna deixada pela incompletude da experiência moderna. Ainda nessa 

linha de raciocínio, a de perceber como essa relação se estabelece, David Harvey, 

citando Bourdieu, argumenta sobre a significação do espaço e do tempo na 

representação social da coletividade: 

As ordenações simbólicas do espaço e do tempo fornecem 
uma estrutura para a experiência mediante a qual 
aprendemos quem ou o que somos na sociedade. ”A razão 
pela qual a submissão aos ritmos coletivos é exigida com 
tanto rigor”, escreveu Bourdieu (1977, 163), “é o fato de 
as formas temporais ou estruturas espaciais estruturarem 
não somente a representação do mundo do grupo, mas o 
próprio grupo, que organiza a si mesmo de acordo como 
essa representação.” A noção de senso comum de que “há 
um tempo e um lugar para tudo” é absorvida num 
conjunto de prescrições que replicam a ordem social ao 
atribuir sentidos sociais aos espaços e tempos. (Harvey, 
2004, p. 198) 

Numa leitura das composições de Russo, houve na ordenação simbólica, 

sugerida por Bourdieu, o estabelecimento de um referencial que buscava deslocar o 

tempo e o espaço. O sentimento de fuga para um tempo futuro ou para um lugar 

distante, no qual haveria um baluarte de valores capaz de dar vazão às transformações 

necessárias à sociedade. Suas colocações diretas e aparentemente simples nunca foram 

uma rebuscada linguagem poética e estavam longe das metáforas utilizadas pelos 

principais compositores da música popular brasileira no período.  A fusão de uma 

insatisfação com o lugar e o tempo e a fundamentação de um sentido moral, ético foi 

um aspecto ressaltado com frequência nas suas composições.  

 

DISCOGRAFIA 

_______. As quatro estações. São Paulo, Emi-Odeon, 1989. 

_______. V. São Paulo, Emi-Odeon, 1991. 

_______. O Descobrimento do Brasil. São Paulo, Emi-Odeon, 1993. 

_______. A Tempestade ou o livro dos dias. São Paulo, Emi-Odeon, 1996. 



_______. Uma outra estação. São Paulo, Emi-Odeon, 1997. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSAD, Simone. Renato Russo de A a Z: as idéias do líder da Legião Urbana/ 

coordena editorial: Simone Assad- Campo Grande: Letra Livre, 2000. 

BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-modernidade / Zigmunt Bauman; tradução 

Mauro Gama, Cláudia Martinelli Gama; revisão técnica Luís Carlos Fridman. – Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.   

BAUMAN, Zigmunt. Globalização: as conseqüências humanas / Zigmunt Bauman; 

tradução Marcus Penchel – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999.   

BAUMAN, Zigmunt. Modernidade e ambivalência/ Zigmunt Bauman; tradução Marcus 

Penchel. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999.   

BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista e Benedetto Vecchi / Zigmunt Bauman; 

tradução Carlos Alberto Medeiros. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: Sobre a teoria da ação / Pierre Bourdieu ; 

tradução Mariza Corrêa – Campinas– SP: Papirus, 1996. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas / Pierre Bourdieu; introdução e 

seleção Sergio Miceli. – 6. ed. – São Paulo : Perspectiva, 2005.   

COVERSAÇÕES COM RENATO RUSSO. – Campo Grande: Letra Livre 

Editora,1996.  

GINSBURG, Carlo, 1939- Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história/ Carlo 

Ginsburg ; tradução: Federico Calotti. – São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

GUHA, Ranajit. La muerte de Chandra. História e Grafia. Universidade 

Iberoamericana. N. 12. 1999. 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semantica dos tempos 

históricos / Heinhart koselleck ; tradução original alemão Wilma Patrícia Maas, Carlos 

Almeida Pereira ; revisão da tradução César Benjamin. – Rio de Janeiro : Contraponto : 

Ed. PUC-Rio, 2006.  

MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências/ Michel Maffesoli; tradução de Bertha 

Halpern Gurovitz. – Petrópoles, RJ: Vozes, 1996.   



___________, Michel. O Instante Eterno: o retorno do trágico nas sociedades pós-

modernas / Michel Maffesoli; tradução Rogério de Almeida, Alexandre Dias. – São 

Paulo: Zouk, 2003. 

___________, Michel. Saturação; tradução de Ana Goldberger.—São Paulo: 

Iluminuras: Itaú Cultural, 2010.  

___________, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades 

pós-modernas; apresentação e revisão técnica Luiz Felipe Baeta Neves: tradução Maria 

de Lourdes Menezes; tradução do anexo e do prefácio Débora de Castro Barros. – 4ª ed. 

– Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. 

RÜSEN, JORN. Razão histórica: teoria da história: fundamentos da ciência histórica/ 

tradução de Estevão de Rezende Martins. – Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

2001. 

VARGAS, Christian. Os anjos decaídos: uma arqueologia do imaginário pósutópico 

nas canções da Legião Urbana. IMAGINÁRIO E HISTÓRIA. São Paulo. Marco Zero, 

S/A. 

VIANNA, Hermano. Texto de apresentação da coleção de CDs Lagião Urbana Por 

Enquanto. São Paulo, EMI Brasil, setembro de 1995. 

 


