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RESUMO 

 
Presente desde nossa construção da identidade, a música é fator determinante 
em se tratando de relações sociais. O ser humano tende a se envolver com 
pessoas de gostos musicais semelhantes ao seu. Assim, foram criadas as 
comunidades virtuais, para pessoas que provavelmente nunca poderiam 
relacionar-se pessoalmente, pudessem discutir a respeito do objeto que os 
mantivessem próximas. Neste trabalho, o elo em questão é a Legião Urbana1. 
Para entendermos como funciona o espírito de grupo em uma comunidade, 
escolhemos a fan-page “Legião Urbana – Oficial” onde foi traçado o perfil da 
página; analisamos sobre a interação dos fãs, a partir do recorte sobre o filme 
“Somos Tão Jovens” e, por fim, foi aplicado junto aos seguidores da página, um 
questionário para compreendermos o posicionamento dos fãs em relação à 
exposição da banda na mídia, assim como, até que ponto essa situação pode 
ter afetado os fãs.  
 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Legião Urbana. Relações Sociais. Comunidade Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Banda de rock brasileira surgida em Brasília na década de 1980.  



ABSTRACT 

 
Social by nature man covered their communication networks for Cyberspace 
and created a complex network of interaction never before imagined. Several 
factors lead an individual to maintain contact with each other. The music, 
present since our construction of identity is an important factor when it comes to 
social relations. Human beings tend to engage with people of similar musical 
tastes to yours. Thus, virtual communities were created so that people who 
probably could never relate could argue about the object that kept close. In this 
work, the link in question is Keith Urban. To understand how the spirit of a 
community group, we chose a fan-page "Keith Urban - Official" where to draw 
the profile page; analyzed on the interaction of fans, from the cut of the film 
"We're So Young" and finally, was applied together with the followers of the 
page, a questionnaire to understand the positioning of the fans in relation to 
exposure of the band in the media, as well as to what extent this situation may 
have affected the fans. 
 

 

 

KEYWORDS: Legião Urbana. Social Relations. Virtual Community. 
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INTRODUÇÃO 

 

Das ruas para as redes sociais. Foi assim que as interações sociais se 

abrangeram e atualmente englobam o mundo. Diversos fatores podem levar 

um indivíduo a manter contato com os demais, entre eles, a música é bastante 

significativa. Este trabalho propõe discutir a presença da música nos laços que 

os jovens estabelecem entre si, sendo a Legião Urbana o elo que promove a 

interação entre seus fãs. Em um período onde as redes sociais tornaram mais 

fácil estabelecer e manter contato com tribos e grupos, qual seria a importância 

do Legião Urbana para estas relações sociais?  

Portanto, este trabalho teve como objetivo analisar as interações da 

comunidade virtual do Facebook “Legião Urbana – Oficial”1, que tem a Legião 

Urbana como motivador das relações que são estabelecidas virtualmente. 

Assim como traçou o perfil da comunidade e verificou-se o que leva a nova 

geração a se tornar fã de uma banda extinta; como são estabelecidas as 

relações e quais temáticas atraem mais membros para 

discussões/compartilhamentos/ “curtidas”.  

A banda Legião Urbana, após dezessete anos de seu fim, voltou 

novamente a ser foco da mídia. O grupo teve um filme dedicado à sua trajetória 

inicial; um longa metragem inspirado na música Faroeste Caboclo, batizado 

com nome homônimo; um show da própria banda tendo à frente dos vocais o 

ator convidado Wagner Moura, no qual interpretou os clássicos do grupo. Por 

fim, houve um show com vários artistas consagrados para cantar em 

homenagem ao Renato Russo, quando os fãs foram presenteados com um 

holograma do cantor no fim do espetáculo. A repercussão desses trabalhos 

fizeram despertar a nostalgia que muitos brasileiros nutriam pela banda. Vale 

salientar, que atualmente a Legião Urbana é trilha sonora da novela 

adolescente Malhação, da Rede Globo de televisão. Todas essas situações, 

sobretudo o filme que conta a trajetória inicial do grupo, poderiam ter grande 

influência sobre seus fãs e suas interações virtuais. Entretanto, o anseio de 

fazer parte de um grupo é sincero ou é apenas um “modismo”? O que levou os 

fãs a uma maior interação na comunidade Legião Urbana – Oficial?  

                                                           
1
 Disponível em: <https://www.facebook.com/Legiaourbanaemi?fref=ts>. Acesso em 29 ago. 2013.  

https://www.facebook.com/Legiaourbanaemi?fref=ts
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O estudo em questão trata da já extinta Legião Urbana como 

responsável e tema central das conversações entre administradores e 

membros da comunidade virtual que homenageia a banda já anteriormente 

citada. Convém um estudo para que possamos compreender como são 

determinadas tais relações, procurando observar quais vantagens ou 

desvantagens existem nas interações que são trocadas virtualmente e no que 

diferem da relação face a face.   

 

 

1.  MÚSICA E RELAÇÕES SOCIAIS 

1.1 ROCK: A MÚSICA MARGINALIZADA 

 

Capaz de despertar as mais diversas sensações, a música, como lembra 

Carvalho (2011), é uma “manifestação artística milenar" que sempre 

representou papel fundamental na vida do ser humano. Do grego Mousiké, 

para Calvani 2  (apud CARVALHO, 2011, p. 42), música significa “relação 

dinâmica de significados verbais, melodias sonoras, efeitos linguísticos e ritmo” 

e pode significar mais do que combinação de sons e palavras, ela pode ser a 

representação de um grupo, como nos explica Carvalho (2011), a música 

funciona como uma forma de “armazenamento de conhecimentos”, pois ela 

pode nos dizer muito sobre culturas diversas, assim como maneiras de se 

expressar e até mesmo como atuar politicamente. 

A música representa uma espécie de símbolo da celebração.  Utilizada 

para comemorar grandes acontecimentos e conquistas pessoais ou familiares. 

Desde rituais em tribos indígenas a casamentos e aniversários, a música é um 

meio pelo qual demonstramos nossas emoções e nos aproximamos de outros 

indivíduos. Todavia, essa arte vai além da função entreter. Entre suas 

finalidades, a música pode servir para transmitir "mensagens ou explicitar 

alguns dos pontos de vista a serem respeitados", como defende Moura 

(2009)c, p. 17). Para Carvalho (2011), a música pode estar ligada à identidade 

de um indivíduo, de uma sociedade e ela nos proporciona identificação com 

                                                           
2
 CALVANI, Carlos Eduardo B. Teologia e MPB. Edições Loyola, São Paulo: 1998. 
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outras visões de mundo, assim como uma maior compreensão da sociedade 

em que vivemos.    

Um dos estilos de música que gerou grande identificação quando surgiu, 

foi o rock. "Na sua forma mais pura, o rock é composto por três a quatro 

acordes, uma batida forte e contínua e uma melodia pegajosa" (VINIL, 2008, p. 

12).  Nascido nos anos 50, nos Estados Unidos da América, o som carregado 

de intensidade, diferente de tudo já criado até então, conquistou jovens 

rebeldes que viam no ritmo, uma forma de sair do convencionalismo social; de 

quebrar regras que não convinham com o espírito arredio da nova geração. O 

estilo musical agradou estudantes que não desejavam ser moldados pela 

escola e família.  

Para Carvalho (2011), a música pode nos servir como mensagem de 

protesto e representar simbolicamente uma cultura. Entender a música como 

bandeira ideológica, talvez nos explique porque o rock alastrou-se e espelhou 

os anseios da época. As letras eram uma espécie de discurso, adotado pelos 

jovens para ir de encontro à moral predominante. Para Sekeff, o estilo “surgiu 

como expressão livre e sem precedentes da energia sexual e da agressividade 

desses mesmos jovens” (SEKEFF, 2007, p. 80). A música veio como a melhor 

forma dos jovens libertarem suas vontades reprimidas, de expor ideais de vida 

que eles ansiavam.  

 
Parte da energia e das expressões do rock passaram por 
valores que envolvem os desejos, as frustrações e medos 
presentes na adolescência. Mas não se pode pensar esses 
elementos sem lembrar a mediação existente entre afetos 
ligados aos momentos históricos e às culturas locais. A ênfase 
no sexo, na diversão e na ruptura na fase da adolescência, 
presente na década de 1950, foi fortemente influenciada pelas 
condições de produção do pós-guerra (JANOTTI JR., 2003, 
p.21). 
 

 

Um exemplo que citamos para termos uma imagem da moral que atuava 

na época é de um episódio em que o Rei do Rock, Elvis Presley, é censurado 

na TV, no qual depois do incidente, passou a ser filmado somente da cintura 

para cima. O cantor era também conhecido como “The Pelvis”, apelido ganho 

devido sua dança sensual de rebolar os quadris: 
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Durante o ano de 1956, Elvis fez várias apresentações na TV. 
A mais polêmica e que deu o maior ibope foi a do programa de 
Ed Sullivan, em 9 de setembro. O apresentador estava se 
recuperando de um acidente de carro e foi substituído por 
Charles Loughton. Elvis cantou várias canções, como “Hound 
Dog”, “Love Me Tender”, “Ready Teddy e “Don‟t  Be Cruel”. A 
plateia foi ao delírio e o programa atingiu a marca de 82,6% de 
audiência na TV norte-americana. Mas a sensualidade de Elvis 
“The Pelvis” foi também motivo de protestos da igrejas, de 
políticos e de educadores. Quando Sullivan se recuperou e 
voltou a apresentar o programa, teve de proibir as câmeras de  
mostrar Elvis da cintura para baixo ( VINIL, 2008, p. 30). 
 

 

Sendo um estilo feito adolescente e para adolescentes, o que se 

acreditava era que o ritmo que chocou boa parte da sociedade seria um 

modismo que logo haveria de ser substituído por outro fenômeno, entretanto, 

tornou-se uma febre mundial, vindo a fazer parte de inúmeras culturas, 

inclusive a brasileira.  

 
A ligação entre a rebeldia escolar e o rock mostrava a 
insatisfação juvenil com a ideia de que bastava seguir os 
moldes expressos pelo modelo tranquilo e promissor. Talvez o 
fato mais proeminente dessa ruptura tenha sido a rejeição 
daquilo que era considerado comportamento adequado e 
dedicação ao trabalho. A rápida assimilação desse 
descontentamento por parte de vários segmentos da juventude 
em todo o mundo demonstrava que o rock poderia ser visto 
como uma resposta juvenil às pressões do modelo 
hegemônico. O rock criou modos de expressão que estavam 
longe do alcance da autoridade do mundo adulto. (JANOTTI 
JR., 2003, p. 30) 
 

 

A música marginalizada tornou-se um estilo de vida alternativo no qual 

seus seguidores fizeram das canções, verdadeiras filosofias de se viver. O som 

convidativo “contribuiu para a liberação das energias – foram os primeiros 

ensaios da liberação de corpo e mente” (TAVARES, 1985, p. 15). O ritmo 

ganhou vida e não ficou privado somente a jovens arredios, seu público 

atualmente abrange todas as faixas etárias e continua despertando mais 

seguidores pelo mundo a fora. Janotti (2003, p.43) nos explica que o ritmo 

deixou de ser associado tão somente às escolas secundárias e foi inserido no 
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ensino superior, o que resultou em mudanças significativas nas letras e na 

sonoridade e, sobretudo, nos valores tradicionais. 

Do ritmo que nasceu dançante e cheio de swing, surgiram vários 

subgêneros. Entretanto, não perdeu a originalidade nem tampouco suas raízes. 

Gêneros que nasceram do rock, como o heavy metal e o punk são sons 

“pesados”, e mesmo que tenham ganhado um número elevado de fãs, seus 

públicos são bastante específicos. Embasado no conceito atribuído por Frith 

(1998). 3 Janotti (2003, p. 34) nos explica que gênero nada mais é do que “uma 

negociação tensiva e complicada” entre consumidor que vai a uma loja 

especializada já sabendo o que deseja e o vendedor que cataloga os discos 

em diversas classificações, mediante a demanda do consumidor. O autor 

acrescenta que o grande mediador entre o consumidor e o produto musical, é 

na verdade a crítica especializada e que “os gêneros musicais não descrevem 

somente quem são os consumidores potenciais, mas o que esses produtos 

significam para eles” (2003, p.34). Ou seja, para os fãs que encontram um 

disco de sua banda favorita em uma prateleira que não é habitual, isso vai lhe 

causar estranheza instantaneamente. Ainda segundo o autor (2003, p.20), não 

há como delimitar com exatidão um gênero musical, e sugere que é mais fácil 

classificar um gênero pelo que ele não é, do que afirmá-lo em alguma 

categoria.  

Os roqueiros, como são chamados os adeptos do estilo, além de 

caracterizados pela rebeldia, são destacados pela vestimenta, distinguindo-se 

dos demais estilos musicais. Roupas pretas, botas, acessórios de metal, 

maquiagem escura, tatuagens, piercings. Há inclusive, convergência entre 

grupos. Os góticos, por exemplo, não seguem o mesmo estilo dos punks, ou 

dos grunges, e assim sucessivamente. Cada grupo que segue uma vertente 

adotou uma forma de se vestir para destacar-se dos demais.  

 
Rock and Roll não é caracterizado somente pela 
heterogeneidade musical e estilística: seus fãs diferem 
radicalmente entre si apesar de ouvirem o mesmo tipo de 
música. Diferentes fãs parecem usar a música com diferentes 
propósitos e de diferentes modos, eles possuem froteiras 
diferenciadas para definir não só o que ouvem, mas também o 

                                                           
3
 FRITH, Simon. Performing Rites: on the value of popular music. 

Cambridge/Massachusett: Havard University Press, 1998. 
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que é incluído dentro da categoria de rock and roll 
(GROSSBERG4 apud JANOTTI JR., 2003, p. 17). 

No entanto, a discordância quanto aos grupos não estaria somente em 

suas formas de se vestir, mas também nas filosofias que cada subgênero 

adotou. O punk, por exemplo, defendia a contracultura, assim como todas as 

formas de governo dominantes. O punk pregava a subversão. Defendia o que 

estivesse à margem.   

O rock transcende o ato de ouvir. Desde seu surgimento, os adeptos do 

estilo sempre tiveram uma certa preocupação em expressar através da 

vestimenta ou objetos particulares, suas inclinações para o tipo de música que 

os representavam, como nos relata Janotti Jr “as jaquetas de couro, motos, 

carros, a brilhantina; enfim, o visual do „delinquente‟ que ficou definitivamente 

associados ao rock and roll” (2003, p. 30). Todo esse estilo era aspirado pelos 

jovens não somente para exibir seu gosto musical, nem tampouco sua rebeldia, 

mas como mesmo explica Janotti Jr. (2003), eles estariam procurando firma-se 

frente às imposições escolares. 

 

 

1.2.  ROCK TUPINIQUIM 

 

No Brasil, as batidas eletrizantes chegaram através de cantores 

populares, fazendo com que a assimilação do ritmo fosse mais fácil. Os artistas 

eram mais que cantores, eram personagens que, no palco, viviam suas 

canções. Em nosso país, os hits de maior sucesso internacional ganharam 

versões em português, ou até mesmo eram cantadas em suas línguas de 

origem. O rock em solo brasileiro foi batizado pelo jornalista Nelson Motta de 

BRock ou Rock Brasil (apud VINIL, 2008, P. 178) e teve como precursores os 

cantores Tony e Celly Campelo. Quando a popularidade da dupla diminuiu, um 

grupo de jovens ascendeu no cenário musical lançando sucessos 

internacionais, mas, com versões tupiniquins, assim como fizeram os irmãos 

Campelo. O grupo “Jovem Guarda” foi criado em 1965 e teve como principais 

representantes Wanderléa, Roberto Carlos e Erasmo Carlos.  

                                                           
4
 GROSSBERG, Lawrence. Dancing in Spite Of Myself: essays on popular culture. 

Durham/London: Duke Univerrssity Press,1992). 
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Sendo a música mutável, incorporou o contexto político brasileiro que 

passou por grande turbulência, devido à ditadura pela qual o país teve de 

enfrentar. Muitos cantores tiveram suas canções censuradas por ser ofensiva 

ou avessa aos ideais do governo atuante. Além das restrições, inúmeros 

artistas foram exilados devido a desobediência às autoridades. O rock da 

década de 70, segundo Vinil, não teve muitos roqueiros a repercutir na mídia e 

representar o gênero. Como próprio nos diz o autor, os artistas que ganharam 

destaque frente ao estilo na década de 1970 foram Raul Seixas, os Novos 

Baianos, Rita Lee e os Secos e Molhados.  

 
 
A década de 70 no rock brasileiro foi uma fase bem 
underground para outras bandas, que apesar de não terem 
feito o sucesso merecido, têm uma importância muito grande 
para nossa história e deixaram um legado fundamental para as 
gerações seguintes (VINIL, 2008, p. 143). 
 

 

Do underground que dominou o cenário musical da década de 70, o rock 

alcançou seu apogeu na década seguinte, em meio à crise política e às 

manifestações dos jovens perante a insatisfação quanto à forma de governo da 

época: 

 
A música brasileira no final dos anos 70 era amargura e 
essencialmente política. Muitos críticos a chamavam de música 
“panfletária", pois nomes como Gonzaguinha, Ivan Lins e Chico 
Buarque protestavam o tempo todo. Isso gerou um certo 
cansaço nos jovens, que viam a Europa e a América 
explodindo musicalmente com os Sex Pistols e os Ramones. 
Claro que os roqueiros como Rita Lee e Raul Seixas tentavam 
injetar alguma dose de rock and roll nas pessoas, mas ainda 
não era o suficiente. Precisavam aparecer novos nomes, Era 
necessário melhorar o humor das pessoas, fazê-las sair de 
casa para dançar e esquecer os problemas do dia-a-dia (VINIL, 
2008, p. 178). 
 

 

Cansados da MPB "panfletária", jovens consumidores do rock enlatado, 

resolveram criar sua própria música, desde instrumentos musicais a letras 

revoltosas, que nada condiziam com a amargura cantada pelos artistas 

populares. Em nosso trabalho, tomamos como destaque para discutirmos a 

"explosão" causada pelas guitarras elétricas, o rock brasiliense. Foi em Brasília 
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que nasceram três das maiores bandas brasileiras: Plebe Rude, Capital Inicial 

e Legião Urbana. Criadas sem maiores pretensões, as bandas da década de 

80 surgiram como passatempo para jovens burgueses, que não se 

identificavam com a música brasileira em destaque naquele período. Dispostas 

a retratar a verdadeira realidade cotidiana, eles queriam fazer barulho, mostrar 

sua indignação e principalmente, fugir dos padrões musicais que 

predominavam, ou sejam, fazer um "produto" avesso à MPB.  

 

No lugar de terem a esperada postura transformadora da 
realidade social, eles têm uma atuação marcada pela angústia 
e pela ausência de novos projetos. O que não configura 
despolitização e indiferença perante os problemas, ao 
contrário, eles sentem e vivem esses mesmos problemas: 
frustração com o lento andamento da redemocratização, forte 
crise econômica, inflação e desvalorização dos salários (MAGI, 
2011, p. 19). 
 

 

O que nasceu nas garagens, ganhou as ruas unindo outras pessoas, 

que compartilhavam do mesmo sentimento retratado nas canções. Com letras 

carregadas de jovialidade, as bandas que surgiram nessa época conquistaram 

seu espaço e marcaram não somente a vida de seus fã/seguidores, como a 

história da música brasileira. A música é cíclica, se moldando conforme lhe é 

apresentado um novo contexto histórico, se apropriando de eventos e 

devolvendo à sociedade as interpretações que lhe foram cabíveis, da mesma 

forma, os consumidores tomam posse das letras e lhes dão suas próprias 

definições. É um ciclo inacabável.  

 

 

1.3. A LEGIÃO URBANA DESCE A COLINA 

 

No ano de 1982, era dado início à abertura política brasileira. O cidadão 

poderia finalmente ir às urnas e eleger seus representantes. Todavia, o povo 

somente poderia votar para governadores, com exceção do Distrito Federal, 

isento das eleições. Na época, o presidente no poder era João Baptista 

Figueiredo, o último líder representando a ditadura militar brasileira. Fazendo 

uma análise geral da situação pela qual o mundo passava, o presidente diz que 
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o quadro internacional era "sofrido", onde o descontentamento era 

predominante (apud MARCELO, 2009, p. 219) Em meio a este cenário, crescia 

a revolta dos jovens inconformados com a situação estagnada que o Brasil 

estava sustentado. Desaprovando a atitude rebelde que a juventude adotava, o 

presidente toma sua posição contra e declara à nova geração de músicos que 

não há como renegar a cultura que os antecederam, pois esta não morreria 

jamais. 

Em Brasília um grupo de jovens que se autodenominava a “Turma da 

Colina", por se reunirem em um conjunto de prédios habitacionais em volta da 

Universidade de Brasília (UnB), foi um bom exemplo de contracultura. Foi à 

partir desta iniciativa em ouvir e discutir música despretensiosamente, que o 

rock brasiliense nasceu.  

 
A turma produziu, numa cidade tão desenraizada 
culturalmente, uma música desterritorializada, capaz de se 
ajustar à realidade de qualquer canto ocidentalizado. As 
trajetórias dos principais personagens evidenciam as 
experiências comuns que os uniram numa turma de amigos: 
muitos haviam morado em importantes cidades dos Estados 
Unidos e da Europa, assim  como a paixão pelo rock e a 
sensação de estranhamento ao desembarcarem em Brasília. 
Com a “explosão” do punk-rock veio o empurrão para formarem 
a própria banda (MAGI, 2011, p. 52) 

 

Garotos burgueses, que em meio ao tédio do concreto urbano, procurou 

no punk, a válvula de escape para descarregar as frustrações e rebeldia natural 

da juventude5. Essa nova fase musical que nasceu na Capital Federal, é o que 

Will Straw6 (1991) denominou de "Cena", e assim como ele, outros autores 

como Simone Sá também defendeu. A noção de cena, segundo Sá, nada mais 

é do "espaços geográficos para a articulação de múltiplas práticas musicais" 

(2011, p. 155) neste espaços, os indivíduos podem construir suas identidades a 

partir das conversas trocadas. Para o pesquisador, as cenas são fluídas, 

podendo haver exceções, como aponta Sá, sugerindo o "BRock dos anos 1980 

no Brasil", quando surgiu para confrontar com a MPB, e firmou-se 

                                                           
5
 A idéia de juventude não está limitada a certos estágios entre a infância e o mundo adulto. 

Essa idéia, presente no rock, abarca conformações que surgem com a explosão midiática após 
a Segunda Guerra e a valorização mercadológica do segmento juvenil a partir da música 
(JANOTTI JR., 2003, p. 20). 
6 STRAW, Will. Systems of articulation, logics of change: scenes and communities 

in popular music. Cultural Studies. v. 5, n. 3, 361-375, Oct. 1991. 
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culturalmente em nosso país. O que faz um espaço musical ser rotulado por 

"cena" é motivado não somente por sua particularidade sonora, mas também, 

como nos diz Sá, por atrair um determinado tipo de público e proporcionar 

“fruição próprias que demarcam as fronteiras entre nós” (2012, p. 158). E foram 

justamente as particularidades do punk, que fizeram com que ele seduzisse a 

juventude brasiliense. O movimento era marcado mais pela ousadia, do que o 

som que produziam. Como se trava se algo novo, os jovens que se 

aventuraram no estilo musical, sequer sabiam tocar um instrumento.  

 
Propondo o lema do it yourself (faça você mesmo) aos jovens 
que tinham o desejo de tocarem rock, mesmo que não 
tivessem a técnica e o conhecimento musical legitimados pelo 
rock progressivo, porque isso não poderia ser mais importante 
do que a vontade de sair do anonimato social, tocando a sua 
música. A vestimenta dos punks era outro elemento 
característico, usavam jeans rasgados, camisetas velhas, 
alfinetes espetados. Os cabelos eram curtos, coloridos e 
espetados (MAGI, 2011, p.50). 
 

 

A primeira banda punk nascida na colina foi formada inicialmente por 

Renato Manfredini Júnior no baixo, André Pretorius na guitarra e Felipe Lemos 

na bateria. Entretanto, nenhum dos músicos assumiu o vocal. Depois de perder 

e ganhar novos integrantes, a banda se dissolve no ano de 1981. Outras 

bandas que surgiram na colina e fizeram grande sucesso, foram Plebe Rude e 

Capital Inicial.  O som produzido pela garotada, era em si, um movimento 

contra a Música Popular Brasileira. Eles estavam cansados do "mais do 

mesmo", e como próprio fala Arthur Dapieve (2011), a MPB "tinha se 

conformado com metáforas que não comunicavam com o grande público" 

(DAPIEVE7 apud MAGI, 2011, p. 102). Por não se interessarem nas letras-

protesto dos cantores nacionais, os jovens se viam obrigados a consumirem os 

"enlatados" dos EUA. Eles não queriam mais ouvir os problemas do país em 

forma de metáfora. Queriam gritar através das letras; falar da própria realidade, 

do seu cotidiano. 

 
No lugar de terem a esperada postura transformadora da 
realidade social, eles têm uma atuação marcada pela angústia 
e pela ausência de novos projetos. O que não configura 

                                                           
7
 Entrevista concedida à autora durante a realização de seu trabalho. 
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despolitização e indiferença perante os problemas, ao 
contrário, ele sentem e vivem esses mesmos problemas: 
frustração com o lento andamento da redemocratização, forte 
crise econômica, inflação e desvalorização dos salários (MAGI, 
2011, p. 19). 
 

 

Ainda assim, como defende Érica Magi (2011), a postura adotada pela 

nova geração da música brasileira, não significava descaso com os problemas 

enfrentados pela sociedade. Em resposta às críticas quanto à música 

produzida pela geração Rock n' Roll, Renato declara que "ninguém precisa 

ficar esfregando na nossa cara que precisamos amar nosso país. Estamos 

atentos, muito atentos" (apud MARCELO, 2009 p. 252 a 254). 

Criada em Julho de 1982, a Legião Urbana era formada apenas por 

Renato Manfredini Júnior, o Renato Russo (1960 - 1996), que assumia a 

posição de vocalista, letrista e baixista; e Marcelo Bonfá (1965) que comandava 

a bateria, percussão e efeitos sonoros. A banda foi projetada por Renato e a 

ideia inicial era formar um grupo tendo baixo-bateria como núcleo, mais um 

guitarrista, que não era fixo. Este seria convidado pelo próprio vocalista, 

mudando gradativamente conforme o tempo que achasse necessário. O 

mesmo sistema seria empregado para o tecladista, caso precisassem. Os 

primeiros integrantes a juntarem-se à dupla foram Eduardo Paraná na guitarra 

e Paulo Paulista nos teclados. Entretanto, o guitarrista não demora muito 

tempo na banda, alegando divergências musicais. Em seu lugar, entra Ico 

Ouro-Preto, mas passa poucas semanas com a banda, e sua vaga logo é 

preenchida por Dado Villa-Lobos (1965). O último a sair do grupo é Paulo 

Paulista, e quem assume seu lugar é Renato.  Estava finalmente, definida a 

primeira e original formação da banda. 

Diferente do som elétrico produzido enquanto era membro do Aborto 

Elétrico, no Legião Urbana, Renato apostou em um som mais "leve": 

 
Ao estilo de rock chamado pós-punk porque faziam um som 
com nítidas influências de bandas inglesas e novaiorquinas 
desse estilo surgido no final dos anos 1970, com a proposta de 
superar a sonoridade limitada do punk rock com uma 
acentuada melancolia e promovendo o retorno ao “eu”, 
diferente do punk que se dirigia mais à acusação do outro 
(MAGI, 2011, p. 87). 
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Com letras escritas enquanto cantava sozinho como o Trovador Solitário 

antes de criar a Legião, e também com músicas do Aborto Elétrico, a nova 

banda do Renato desceu a Colina e aportou no Rio de Janeiro para sair do 

anonimato. E foi por meio de Herbert Vianna e dos Paralamas do Sucesso que 

o diretor-artístico da EMI-Odeon, Jorge Davidson ficou sabendo e ouviu o 

trabalho realizado pelo grupo. Dois anos após ter surgido, a banda assinou 

contrato com a gravadora e foi para os estudos eternizar seu trabalho. Foi 

nesse período que mais um integrante veio se unir à banda. Durante uma 

discussão em casa, Renato corta o pulso esquerdo e vê-se obrigado a passar 

um tempo sem tocar, sendo que a banda, teria gravação a realizar. Assim 

sendo, Renato Rocha, o Negrete ou Billy (1962) é convidado para assumir o 

baixo. 

Com os hits Geração Coca-Cola, Será, Ainda é Cedo e as demais 

músicas da banda que caíram no gosto dos jovens, em 1985 o grupo só tinha 

motivos para comemorar. Na revista Bizz, a banda é eleita como o melhor 

grupo de rock, Renato como o melhor vocalista, e o primeiro álbum como disco 

de ouro.  

No terceiro disco, com o sucesso só aumentando, Negrete desiste da 

banda, porém, sua saída não foi brusca, foi lenta, e compreendida pelos 

colegas, como relata o vocalista: 

 
Ele já não achava tão divertido quanto antes. No início era mais 
rock'n'roll, era mais festa. Com a alta vendagem dos nossos 
discos, a responsabilidade aumentou, e Billy preferiu escapar 
disso. A saída dele não foi tempestuosa, como disse um 
jornalista. Ele foi saindo, saindo... E, quando demos por conta... 
Billy! Billy! E ele já tinha ido embora. Sabe aquela sensação de 
que a pessoa não está mais interessada? Decidiu-se que seria 
melhor, para todo mundo, que seguíssemos só nós três. Aliás, 
era essa a formação original do grupo (RUSSO apud ASSAD, 
2008, p. 215). 

 

Assim a Legião Urbana continuou gravando e lançando discos de 

sucesso. Em 1996, a banda chega ao seu sétimo disco e Renato já escrevia 

letras para o oitavo LP. Segundo Marcelo, o vocalista foi eleito "o mais bem 

sucedido artista da história do rock brasileiro" (2009, P. 391). Ao todo, dez 

milhões de cópias haviam sido vendidas, o que também incluíam na lista, os 
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discos solos do cantor8. O que ninguém esperava, é que no dia 11 de outubro 

daquele mesmo ano, o vocalista, que contava seus 36 anos, morreria por 

complicações causadas pela AIDS, deixando um grande legado e uma geração 

órfã que não só resguardou o trabalho realizado pelo grupo, como passou para 

a geração seguinte. E hoje, continua entoando e embalando outras tantas 

histórias de amor, amizade, sociabilidade. 

 

 

1.4. O SISTEMA É MAU, MAS MINHA TURMA É LEGAL9 

 

O ser humano sempre criou pontes para chegar a seus semelhantes e 

comunicar-se. Seja através de gestos, fala ou escrita, ou seja pelos meios de 

comunicação. Dessa necessidade de fuga e do não estar só, nasceram 

diversas comunidades, algumas marcaram gerações devido o caráter social 

que adotaram.  A estes grupos urbanos, com características particulares, 

Michel Maffesoli chamou de Neotribalismo, que é caracterizado pelo “princípio 

de individualização, de separação” e são “dominados pela indiferenciação, pelo 

„perder-se‟ em um conjunto coletivo” (MAFFESOLI, 2010, p.38). Para o autor, o 

surgimento dessas comunidades urbanas é resultado do “vaivém constante 

que se estabelece entre a massificação crescente e o desenvolvimento dos 

microgrupos” (2010, p. 31). No entanto, a ideia defendida por Maffesolli, sugere 

que as tribos são instáveis, pois as massas estão “em permanente agitação”, 

sendo improvável a “cristalização” de tais grupos. Esse pensamento converge 

com o de Straw (2012), que para ele tais agrupamentos, chamados de 

"comunidades de gosto" são estáveis e conservadoras, e requer conhecimento 

e gostos similares por parte dos integrantes para que possam ser "aceitos" 

junto aos demais. Não se tratam de regras impostas, mas implicitamente 

determinantes. Independente da tribo, todas elas nascem com algum propósito, 

e se firmam pelos aspectos que os assemelham. Straw (2012, p. 08) defende 

que "pessoas se reúnem em grupos em função de seus gostos, e esses grupos 

                                                           
8
 Música „Vamos Fazer Um Filme‟ da Legião Urbana, lançada no disco O Descobrimento do 

Brasil, pela gravadora EMI-Odeon, em 1994. Fonte: http://legiaourbana.com.br/ 
9
 Legião Urbana (1985), Dois (1986), Que país é este 1978/1987 (1987), As quatro estações 

(1989), V (1991), Música p/ acampamentos (1992), O descobrimento do Brasil (1993), The 
Stonewall Celebration Concert (1994), e Equilíbrio distante (1995) (MARCELO, 2009, P. 391). 

http://legiaourbana.com.br/
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tendem à exclusividade" Para sustentar essa ideia, Janotti Jr. (2004) nos 

explica que membros de uma comunidade podem ter mais valores em comum 

do que com pessoas com as quais é apenas compatriota.  

 O gosto em comum pode determinar o laço afetivo entre um grupo, mas 

não seria ele que os manteria unidos, mas sim as atividades que praticariam 

juntos, Maffesoli (2010) explica que atividades como “beber junto” ou “jogar 

conversa fora” são hábitos que cimentam as relações nessas comunidades. 

Como próprio frisou o autor a: "emoção coletiva é algo encarnado" (2010, p. 

41) e o que sustenta a vida em grupo, vai além da razão, está enraizada na 

sensibilidade humana. Novamente citando o autor francês, o convívio em grupo 

"tem como cimento principal uma emoção ou uma sensibilidade vivida em 

comum" que, provavelmente, somente quem participa e partilha de hábitos em 

conjunto, consegue entender a fundo. A música pode funcionar como um meio 

pelo qual determinados indivíduos a utilizam para interagir entre si. Carvalho 

reforça que a necessidade que temos de socializar, vem desde os tempos 

primitivos, quando o homem sempre buscou formas para interagir com demais 

e com o mundo: "a necessidade de criar instrumentos e canais de comunicação 

é característica comum a todas as sociedades" (2011, p. 21), porque interagir 

pressupõe maiores benefícios, além dos laços afetivos que construímos, tais 

como assimilar outras culturas agigantando nosso conhecimento. Mas este é 

um assunto que trataremos posteriormente. Outro autor a defender a música 

como instrumento importante na interação humana é Moura (2011), que nos diz 

que a música favorece a relação com outros indivíduos, estreitando laços com 

grupos de interesses distintos. 

Nas relações que são estabelecidas sendo a música o que as firma, 

convém que os atores envolvidos na interação tenham identificação com um 

estilo musical específico. Indivíduos que convivem em uma comunidade 

partilham não somente conhecimento e visão de mundo, como também 

estariam firmando frente à sociedade uma identidade coletiva. Para 

entendermos essa questão mais a fundo, nos debruçaremos no conhecimento 

de autores como Castells e Hall, e vermos se a música também interfere neste 

assunto.  
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1. 4.1. MÚSICA E IDENTIDADE 

 

Como já discutimos anteriormente, quando jovens se unem a um 

determinado grupo, é por identificação, pois os demais integrantes partilham 

dos mesmos gostos. Para entendermos o que seria identidade, usamos o 

conceito atribuído por Maffesoli, que a define como “aceitação de ser alguma 

coisa determinada. É a aquiescência em ser isto ou aquilo; processo que, em 

geral, sobrevém tardiamente no devir humano ou social" (2010, p. 117). Para 

Maffesoli, a construção da identidade estaria ligada ao social, à experiência 

que adquirimos em decorrência das relações que mantemos com a sociedade. 

O conceito de Maffesoli não difere totalmente de Hall (2011), que defende a 

identidade como algo inacabado, que é (também) por meio da sociabilidade 

que nos construímos enquanto ser pensante. Assim, como o conceito que 

temos de nós, é senão a visão que o outro nos mostra. Já Castells (2008), 

entende por identidade, um "processo pelo qual um ator social se reconhece e 

constrói significado principalmente com base em determinado atributo cultural 

ou conjunto de atributos” (2008, p. 57-58).   

 O pensamento de Castells (2009, p. 28) não diverge totalmente de 

Moura (2009), mas para este, a construção da identidade pessoal é mais 

complexa, e estaria ligada à "características familiares, criação, costumes 

locais; tendo uma ligação estrita com diferentes períodos da vida". Assim, 

entendemos como identidade pessoal as escolhas e experiências individuais 

que vivenciamos sem interferência de outros atores sociais, a contrário da 

identidade social, que como o próprio nome sugere, está totalmente ligada à 

sociabilidade. Moura (2009) diz que:  

  
A identidade social trata das características que as pessoas 
adquirem a partir de relações sociais, no convívio com outras 
pessoas. Nesse caso, as chamadas “tribos” são muito 
importantes, porque durante a juventude (assim como durante 
toda a vida), os indivíduos passam por transformações físicas e 
psicológicas bastante bruscas, e procuram nesses grupos de 
convívio, a identificação com outras pessoas, e aquisição e 
troca de informações sobre os diversos assuntos de interesse 
(MOURA, 2009, p. 29). 
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É nessa fase que a música engloba os atributos culturais compartilhados 

por um grupo. No trabalho em questão, veremos como o rock, e 

especificamente a banda Legião Urbana, têm efeito sobre seus ouvintes, 

quanto à interação que acontece entre os membros de uma comunidade e se é 

possível a música se fazer presente na sua formação de identidade coletiva.  

Mas a vivência em grupo não implica dizer que a sua identidade pessoal 

esteja anulada. Apenas significa que a imagem do grupo vai prevalecer. 

Identidades semelhantes tendem a relacionar-se com maior facilidade, mas 

isso não justifica que as que convergem, não possam interagir. Ou querer 

persuadir o indivíduo a compartilhar do seu mesmo gosto musical. A esta 

última situação é atribuído o termo “disputa simbólica”. Sá (2011) nos explica 

que as disputas simbólicas são marcadas por disputas de poder simbólico, por 

indivíduos que adquiriam conhecimento cultural suficiente para integrarem 

determinados grupos e estão sempre dispostos a provar que o seu gênero 

musical é melhor do que seu “concorrente”.   

Janotti Jr. (2004) nos diz que o rock é um espaço onde permite ao jovem 

compartilhar com os demais, dos sentimentos e incertezas. Onde, a partir da 

música se cria uma irmandade para troca de opiniões similares. Todavia, está 

sujeito a divergências de ideias, mas que são discutidas para se chegar a um 

consenso. O rock, como diria Janotti Jr., “exerce uma enorme sedução sobre a 

parcela da juventude” (2004, P.15) e por abranger diversas vertentes, originou 

as mais variadas comunidades, sendo todas elas unidas por compartilharem da 

mesma visão de mundo, como é o exemplo da “comunidade metaleira”, onde 

Janotti nos explica que fazer parte de uma comunidade é “pertencer a uma 

espécie de irmandade”, onde estes além de se sentirem protegidos, partilham 

de uma identidade em comum.  

 Grupos urbanos estão em toda parte. Muitas das relações que nascem 

do interesse pela música, são estabelecidas de forma natural, sem interesse 

aparente, além o de se discutir sobre o objeto que os uniu e o que ela aborda. 

Os encontros costumam acontecer em praças, espaços públicos, shows, bares. 

Estes últimos, em especial, é até possível arriscar dizer que é o preferível, já 

que muitos ambientes são voltados especificamente para esse tipo de público, 

além da bebida alcoólica que é consumida despreocupadamente.  Clima 

sombrio, rock „na vitrola‟ e jovens roqueiros em seus subgêneros. Esse é o tipo 
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de local que grupos frequentam para firmar seus laços enquanto discutem 

sobre música. Ao ir a um bar, antes há uma verificação do tipo de música que é 

reproduzida no local, assim como sua clientela. À priori, não se espera que 

alguém vá a uma casa de show, onde se sabe que lá será tocado um estilo 

musical que lhe é indesejado. O que se deseja encontrar em um ambiente é 

música de seu agrado e pessoas que partilhem do mesmo gosto. Esses são os 

fatores preponderantes para que haja interação entre os envolvidos.  

Para entender melhor como acontece a interação entre os jovens que 

mantêm relações por intermédio da música, retratamos aqui a experiência do 

próprio Janotti Jr. e como o rock afetou sua vida social: 

 
Quando encontrei um amigo de uma escola que me apresentou 
à banda Led Zeppelin e como a partir daquele momento, 
comecei a colecionar discos e revistas. Logo descobri que uma 
atividade que fazia com que eu me sentisse especial não era 
uma característica exótica de um garoto solitário. Aos poucos, 
fui encontrando outros garotos, e algumas garotas, que, como 
eu, preenchiam seus dias em busca das raridades e das 
histórias que forjavam o heavy metal: imediatamente, eu me 
senti parte do grupo e comecei a conhecer fãs que estavam 
espalhados por toda a cidade. Com isso, minha geografia de 
Vitória foi ampliada, pois ser fã de metal me permitiu sair do 
bairro onde eu morava e descobrir um circuito em que era 
possível encontrar pessoas que dedicavam tanta atenção ao 
heavy metal como eu. Além disso, fui apresentado a um 
universo novo: os ensaios das bandas, que congregavam uma 
espécie de adolescentes que gastavam grande parte de seu 
tempo tocando e discutindo música (JANOTTI JR., 2004, p. 
15/16). 

 

Cada indivíduo inicia e firma suas relações, obviamente, de uma 

maneira distinta. Mas quando de suas relações surgem em grupo, as 

necessidades individuais são extintas, privilegiando as necessidades 

comunitária. Segundo o conceito de Tavares (1985) comunidade “é um 

agrupamento social que se caracteriza por sua coesão baseada no consumo 

estabelecido espontaneamente entre as pessoas” (1985, p. 62), elas podem se 

caracterizar de várias formas, como urbanas, rurais, profissionais, religiosas ou 

políticas. A vida em comunidade é caracterizada pela harmonia, que acima de 

tudo, é gerada pela afinidade entre os membros. Para Godinho, as relações 

que mantemos com os demais, têm uma importância transcendental, e afirma 

que ela está “intimamente ligada à união, no sentido da cooperação, da 
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solidariedade e da paz”, pois não viveríamos sozinhos (GODINHO, 2011, p. 

14). Uma comunidade que marcou história, e trouxe resultados positivos para a 

humanidade, foram os hippies. Mais do que comunidade, era um movimento 

contracultura, que nasceu na década de 60 em meio à Guerra do Vietnã. Os 

membros do movimento pregavam "Paz e Amor", com a mensagem "Make love 

not war (faça amor não faça guerra)". Roqueiros por excelência, como afirma 

Tavares, os hippies tornaram-se adoradores dos Beatles, quando eles surgiram 

em 1964.  A música, assim sendo, foi e continua servindo-se de palco para o 

contexto histórico. É uma relação contínua e mútua. A história serve de base e 

inspiração para a música ser construída e eclodida na sociedade, onde está se 

reconstrói gradativamente, alicerçando os conflitos culturais e existenciais.  

 

 

2. MÍDIA E INDÚSTRIA CULTURAL 

2.1. LEGIÃO URBANA COMO PRODUTO PARA CONSUMO DE MASSA 

 

Com o advento da internet e sua consolidação, nunca a música esteve 

tão ao alcance quanto atualmente. Para confirmamos tal convicção, tomamos 

como exemplo o rock, que chegou ao Brasil e tornou-se popular por meio do 

cinema, e logo em seguida através da TV. Os fãs tinham acesso às canções 

somente por meio da comercialização de LP's, que mais tarde seriam não 

necessariamente substituídos pelos CD's (Compact Disc), mas estes, 

preferencialmente adotados pelos consumidores. Para Janotti Jr., a música "se 

diferencia pela conexão que estabelece com todas as mídias, especialmente a 

televisão" (2003, p.60). Na década de 1990 surgia no país a MTV Brasil, uma 

emissora de televisão voltada especialmente para o rock "incentivando o 

surgimento de inúmeras bandas e selos de gravadores ao redor do país" como 

nos acrescenta o autor (2003, p.59). Posteriormente, a emissora cedeu espaço 

para outros gêneros musicais, como é o caso do axé music. Era através do 

canal de televisão que artistas divulgavam seus videoclipes, verdadeiras obras 

cinematográficas. Atualmente, os vídeos são divulgados na internet, 

basicamente no canal Youtube, onde a partir deste, os internautas podem 

compartilhar em suas redes sociais.  
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Foi na década de 1980 que o rock nacional alcançou seu apogeu, mais 

especificamente após o Rock in Rio, em 1985, quando começaram a surgir 

bandas com "sonoridades mais roqueiras" e que se tornaram foco da mídia, por 

conseguinte "as empresas brasileiras passaram a investir na produção, 

divulgação e difusão do pop rock brasileiro, solidificando, desse modo, o 

mercado consumidor juvenil" (JANOTTI JR., 2003, p. 62). O autor nos explica 

que entre os motivos que levaram a indústria fonográfica a investir no gênero 

marginalizado, foram as próprias condições culturais e políticas que 

favoreceram e deram outra roupagem ao estilo. Assim sendo, como sustenta 

Janotti Jr., o rock nacional não estaria seguindo necessariamente os 

acontecimentos mundiais, mas adotou suas próprias raízes brasileiras, 

entretanto, sem desconectar da essência do Rock in Roll. 

Ao adaptar uma sonoridade que mais se adequasse ao gosto brasileiro, 

as bandas estariam não criando uma identidade musical particular, mas 

almejavam senão o sucesso. Caso contrário, não se submeteriam a adequar-

se a padrões que fossem mais aceitáveis. Como defendem os teóricos da 

Indústria Cultural 10  "quem não se adapta é massacrado pela impotência 

econômica que se prolonga na impotência espiritual do isolado. Excluído da 

indústria é fácil convencê-lo de sua insuficiência" (HORKHEIMER; ADORNO, 

2000, p. 181). Ou seja, para alcançar o sucesso desejado, convém seguir as 

exigências do mercado, como se fosse a própria sociedade que carecesse e 

demandasse os produtos veiculados pela mídia. Entretanto, como afirma os 

autores "a sociedade é uma sociedade de desesperados e, portanto, a presa 

dos líderes" (2000, p. 200). Assim sendo, chegamos à conclusão, de que, 

enquanto consumidor cultural (mais especificamente da música, do qual 

propõem o trabalho), e antes de tudo, enquanto ser humano, se abster apenas 

em 'digerir' um produto sem analisá-lo e construir seu senso crítico, será um fã 

alienado, cultuando tudo que é imposto pela mídia. A explicação para a 

rejeição em aprofundar-se nos estudos dos produtos culturais talvez venha a 

                                                           
10

 “[...] Conversão da cultura em mercadoria, ao processo de subordinação da consciência à 

racionalidade capitalista, ocorrido nas primeiras décadas do século XX. Em essência, o 
conceito não se refere às técnicas de comunicação. A televisão, a imprensa, os computadores, 
etc., em si mesmos não são a indústria cultural: essa é, sobretudo, um certo uso dessas 
tecnologias. Noutras palavras, a expressão designa uma prática social, através da qual a 
produção cultural e intelectual passa a ser possibilidade de consumo no mercado” (RÜDIGER, 
2010, p. 138) 
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ser oferecida, também, por Horkheimer e Adorno (2000), onde os autores 

sugerem que "senso crítico e competência são banidos como presunção de 

quem se crê superior aos outros, enquanto a cultura, democrática, reparte seus 

privilégios entre todos". Os autores vão além e nos explicam que as massas 

enganadas são "mais submissas ao mito do sucesso do que os próprios 

afortunados". Crer indubitavelmente que uma banda, por exemplo, seja um 

produto de extremo valor cultural tão somente porque a mídia a divulga com 

exaustão, não implica dizer que ela realmente seja. 

 

 

3. INTERAÇÃO VIRTUAL 

3.1. CIBERESPAÇO 

 

O surgimento da internet suscitou novas possibilidades de comunicar-se 

e de se relacionar em sociedade. O que inicialmente acreditou-se (e ainda é 

possível que se acredite) que ela excluiria ou restringiria a comunicação 

primária, na verdade, ampliou a atividade para um novo espaço, com livre 

acesso a quem deseja ingressar. A situação questionatória por parte de 

determinados estudiosos se repete assim como aconteceu com o telefone, o 

rádio, a TV e demais meios de comunicação e interação que geraram susto, 

devido à incerteza quanto o que eles poderiam mudar nos hábitos enraizados. 

Mielniczuk nos relembra que: 

 

 
 
 
O cinema não eliminou o teatro, deslocou-o. As pessoas 
continuam falando-se após a escrita, mas de outra forma. As 
cartas de amor não impedem os amantes de se beijar. As 
pessoas que mais se comunicam via telefone são também 

aquelas que mais encontram outras pessoas (MIELNICZUK, 

p. 2004, p.129). 

  

Portanto, novas formas de interagir não anulam outras, elas se 

estendem e facilitam aproximações com demais indivíduos que provavelmente, 

nunca teriam contato devido a longa distância. Para Carvalho, a internet é “um 

ambiente com tecnologias elegendo novas formas de vida, com as interações 
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afetadas e/ou reconfiguradas por novas estratégias e formas de organização” 

(2011, p. 29) e afirma que ela "não foi capaz de mudar os rumos da 

humanidade, mas de ampliar, transformar e reconfigurar as formas tradicionais 

de comunicação" (p. 31). Esse novo mundo totalmente conectado, nos permitiu 

uma comunicação imediata independe de espaço e tempo, sendo estes 

quesitos, fundamentais para a comunicação face a face. Poderíamos 

finalmente falar com qualquer pessoa no mundo independe de hora e distância. 

Como sentenciou Ortiz “o mundo chegou até nós, penetrou em nosso 

cotidiano” (1999, p. 7; 8) e mudou desde nossos hábitos aos nossos valores. 

Para Recuero (2009), as novas tecnologias favoreceram a relação entre os 

indivíduos, já que "proporcionou certa flexibilidade na manutenção e criação de 

laços sociais, uma vez que permitiu que eles fossem dispostos espacialmente" 

(2009, p. 44). Este novo espaço totalmente virtual, foi o que Lévy chamou de 

Ciberespaço (ou “rede”), que para ele significa não somente a “interconexão 

mundial de computadores”, como também “o universo oceânico de informações 

que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo” (2008, p. 17). O Ciberespaço não se trataria, no entanto, de um 

mundo à parte, mas uma extensão da nossa própria realidade; seria um 

deslocamento de determinadas atividades. Atualmente, por exemplo, não é 

necessariamente preciso passar horas em uma fila de banco, para pagar uma 

conta, pois através do Ciberespaço, mais especificamente por meio do site do 

banco onde o indivíduo é cliente, ele poderá realizar o pagamento. 

 

3.2. COMUNICAÇÃO MEDIADA 

Toda comunicação carece de um meio que possibilite a interação entre 

os envolvidos. Primo e Cassol (1999) definem interação como “uma série 

complexa de mensagens trocadas entre as pessoas”. No caso da comunicação 

virtual, o computador é o elemento fundamental para a troca de informações. É 

o que chamamos de Comunicação Mediada por Computador (CMC). Como 

defende Júlio, a mediação em questão é “um paradoxo, e têm vindo a 

revolucionar a forma como comunicamos na Web e até como interagimos 

socialmente” (2005, P.1). A comunicação por meio dos computadores nos 

limita, muitas vezes, a uma interpretação falha do que o indivíduo nos quer 
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dizer, já que não podemos ouvir seu tom de voz, nem tampouco ver as 

expressões faciais. Entretanto, a internet nos oferece ferramentas para facilitar 

a mediação e fazermos uma interpretação o mais próximo possível da 

mensagem intencional. Braga explica que nas interações CMC: 

 

Há uma troca intensa de links, de arquivos de texto, áudio e 
imagem, uso de mídias complementares que ultrapassam as 
fronteiras digitais, como telefone fixo, celular, correio, torpedo, 
câmeras fotográficas digitais etc. e encontros presenciais off-
line (2008, p. 203). 

 

A CMC diminui distâncias fazendo com que elas não sejam um percalço 

quando se trata de conviver, se agrupar com demais indivíduos. Com o 

advento da internet, a socialização tornou-se mais viável, como nos explica 

Recuero: 

A falta de tempo, o medo e mesmo o declínio dos terceiros 
lugares podem ser conectados ao isolamento das pessoas, ao 
atomismo e à efemeridade das relações socais. No entanto, o 
aumento do uso de ferramentas de comunicação mediada por 
computador poderia representar, justamente, um esforço no 
sentido contrário, em direção ao social (2009, p.136). 

 

Mesmo não sendo por meio do contato físico, é possível dizer que há 

interações que são estabelecidas no Ciberespaço. Recuero define como 

interação a “ação que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus 

pares, como reflexo social” (2009, p. 31) assim como classifica o conjunto das 

interações mantidas entre indivíduos de relações sociais. Para a autora, a 

relação existente entre indivíduos através da rede é “independente do seu 

conteúdo”, que pode ser diversificado e variar conforme os tipos de interações 

(2009, p. 37). Ou seja, independe dos laços estabelecidos entre os 

participantes, se há ou não uma relação fixa offline, haverá sempre interação, 

logo, concluímos que há relações sociais estabelecidas no Ciberespaço. Para 

Godinho, as relações sociais construídas entre os indivíduos são 

compreendidas como: 
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[...]a racionalização, organização e importância atribuída aos 
fatores um conjunto de atividades que expressa humanos que 
convém à sociedade como um todo para atender seus 
princípios mais fundamentais e que são reguladas através dos 
hábitos, tradições, usos e costumes de cada povo de acordo 
com suas realidades e aspirações para o futuro.      
(GODINHO, p.3) 

 

As relações que aqui tratamos, são estabelecidas nas redes sociais, que 

para Recuero (2009) nada mais são que “metáforas estruturais” e “constituem 

em formas de analisar agrupamentos sociais também a partir de sua estrutura”, 

como também “são dinâmicas e estão sempre em transformação” (2009, p. 79). 

São nas redes sociais que são construídas comunidades onde indivíduos se 

“encontram” para tratar de assuntos que lhes diz respeito, como é o caso do 

Facebook, que vem atraindo um número de adeptos cada vez maior e fiel. 

 

3.3. FACEBOOK 

 

Em fevereiro de 2004 era criada nos EUA por um grupo de colegas de 

Harvard, uma rede social despretensiosa chamada originalmente de 

TheFacebook, que tinha como intuito reunir jovens que estavam saindo do 

colegial para ingressar no ensino superior, e assim, poderiam compartilhar 

essa nova fase com os demais colegas. Atualmente, Mark Zuckerberg quem 

está à frente do site, chamada atualmente de Facebook. A rede se popularizou 

e ganhou milhões de seguidores, onde podem criar seus próprios aplicativos, 

comunidades, grupos de debates e conversações. Em depoimento à Roxo, um 

usuário entrevistado pela autora nos confia sua experiência e o que o site 

representaria: 

 

O Facebook possibilita acompanhar o cotidiano dos nossos 
amigos muito mais do que poderíamos fazer sem essa 
ferramenta. Não concordo que o FB isole as pessoas, pelo 
contrário. O contato virtual é uma ajuda para marcar 
reencontros, festas e manter um relacionamento de amizade 
(2012, p. 5). 
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O interesse dos brasileiros aumentou consideravelmente em relação ao 

site, que segundo pesquisa divulgada no final do primeiro semestre de 2013, 

nos mostra que 98% dos brasileiros usam o Facebook. O estudo “Hábitos e 

Comportamento dos Usuários de Redes Sociais no Brasil 2013” realizado pela 

empresa E.Life, apresentou que “entre as redes sociais mais acessadas, o 

Facebook segue na preferência nacional, acessado por 81% dos entrevistados” 

(IDGNOW, online). Entre os interesses procurados na rede social, notou-se que 

“93,3% dos internautas curtem perfis de marcas que admiram”. Os estudos 

também mostraram um número significativo quando se trata de dispositivos 

móveis e apontou que “53% dos internautas usam a Internet fora de casa por 

meio de celulares, sendo este o meio de acesso principal para mais de 10% 

dos entrevistados”. É comum encontrarmos grupos reunidos em bares, 

restaurantes e até mesmo em festas, conectados no Facebook compartilhando 

fotos, vídeos e dialogando com pessoas onlines.  

3.4. COMUNIDADE VIRTUAL 

Além da criação de uma conta pessoal no Facebook, onde você pode 

adicionar amigos ao seu perfil e seguir alguém (corresponde a receber em seu 

feed de notícias, atualizações de determinada pessoa, mesmo que ela não seja 

"seu amigo"), uma das vantagens oferecidas pelo Facebook é o acesso a 

comunidades com diversas classificações, desde música a futebol, onde os 

integrantes podem escolher qual página deseja "curtir" e interagir livremente. 

Recuero (2003) diz que as novas comunidades são chamadas por diversos 

autores de “Comunidades Virtuais”, que são “agrupamentos humanos que 

surgem no ciberespaço através da comunicação mediada pelas redes de 

computadores (CMC)” (2003, p. 6). As relações estabelecidas nas 

comunidades virtuais, não são muito diferentes das relações mantidas por meio 

do contato pessoal. A criação de espaços como estes, vem da ideia de que, 

como próprio falou Carvalho: 

Embora a internet possibilite que pessoas com interesses 
muitas vezes divergentes tenham acesso às mesmas 
informações, o que se percebe é que as pessoas a utilizam de 
forma limitada e costumam formar grupos sociais na rede 
pautadas, principalmente, em interesses comuns (2003, p. 30). 
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Como não é privilégio para todo indivíduo conviver com familiares e 

amigos que partilham da mesma identificação quanto à visão de mundo, as 

comunidades virtuais seriam um meio de fuga, onde usuários às procuram para 

compensar o que não encontram em sua rotina "física". Não haveria, portanto, 

sentido algum participar de comunidades que debatem assuntos do qual ele 

não se identifica. Além do mais, já fazem isso com pessoas que convive em 

casa ou no trabalho, por exemplo. Entretanto, mesmo que as comunidades 

tratarem de interesses em comum, Carvalho nos alerta que:  

 

As redes sociais da internet preservam as mesmas 
características dos relacionamentos vividos fora da rede, ou 
seja, online também existem os conflitos comuns na relação 
com o outro, essencialmente complexa, problemática e, em 
alguns casos, até contraditória (2003, p. 34). 

 

Por não haver laços afetivos entre os membros e estes não se 

conhecerem, eles sentem-se mais à vontade para expor suas opiniões. 

Castells nos explica que "a comunicação on-line incentiva discussões 

desinibidas, permitindo assim a sinceridade" (2008, p. 445). Quando os 

participantes se excedem nas discussões, estes podem ser banidos da 

comunidade pelos administradores, ficando impossibilitados de participarem da 

mesma. Carvalho nos lembra sobre quão complexo pode ser o funcionamento 

de uma comunidade virtual: 

 

Entender a dinâmica de funcionamento das comunidades 
virtuais é algo tão complexo quanto compreender as relações 
que existem em redes off line, ou seja, fora da internet, com um 
agravante: na rede de computadores, mudar de perfil é algo 
bem mais simples que fazê-lo fora da rede (2003, p. 41) 
 

 
Chegamos à conclusão de que, mesmo o indivíduo sendo banido de 

determinada comunidade, ele pode simplesmente criar um perfil falso (ou um 

fake como é popularmente chamado) e voltar a participar da comunidade se 

passando por outra pessoa, sem que seja percebido e interagir normalmente. 

Para os fãs de música, esses espaços virtuais facilitaram o acesso aos 

produtos produzidos por suas bandas preferenciais. Quando anteriormente os 

fãs se reuniam nas lojas especializas para não somente comprar como também 
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discutir as últimas novidades do cenário, atualmente, tanto as conversações 

quanto o consumo das músicas, que são realizados por meio de 

disponibilização de vídeos de downloads de canções, acontecem em 

comunidades voltadas para os fãs, muitas delas criadas pelos próprios 

admiradores. Nas comunidades dedicadas às bandas já extintas, como é o 

caso do Legião Urbana, pode-se dizer que há mais do que o interesse em se 

discutir sobre a banda, mas também, a preocupação por parte dos seguidores, 

em propagar a obra dos artistas para mantê-la sempre viva.  

 

4. LEGIÃO URBANA - OFICIAL: UMA ANÁLISE SOBRE A INTERAÇÃO 

DOS LEGIONÁRIOS 

 

4.1. METODOLOGIA 

Apoiando-se no método da Netnografia, essa pesquisa buscou 

compreender a interação existente em uma comunidade virtual, sendo esta 

motivada pela música, mais especificamente a banda Legião Urbana. O 

método de pesquisa é uma “vertente metodológica” da Etnografia que 

“começou a ser explorada a partir do surgimento de comunidades virtuais, no 

final dos anos 80” (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 35). Apoiando-se nos 

estudos de Braga (2008), Amaral; Natal e Viana (2008) sendo este último 

embasado nos conceitos de pesquisadores como Hine (2000) 11 e Kozinets 

(1997)12, entendemos a Netnografia como uma metodologia interpretativa e 

investigativa voltada exclusivamente para os estudos na internet. Braga nos 

explica que: 

O neologismo "netnografia" (nethnografy = net + ethnografy) foi 
originalmente cunhado por um grupo de pesquisadores/as 
norte americanos/as Bishop, Star, Neumann, Ignacio, 
Sandusky e Schatz -, em 1995, para descrever um desafio 
metodológico: preservar os detalhes ricos da observação em 
campo etnográfico usando o meio eletrônico para "seguir os 
atores" (BRAGA, 2008, p. 198). 

 

                                                           
11

 HINE, C. Virtual Ethnography. London: Sage, 2000. 
12 KOZINETS, R. V. On netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations 

of Cyberculture. Evanston, Illinois, 1997. 
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O método faz com que o pesquisador aproxime-se do seu campo de 

pesquisa, sem que seja necessário sair de casa para realizar a sua 

observação. Entretanto, a pesquisa etnográfica, pressupõe uma observação 

participante, já que não haveria como estar imersa em uma comunidade de 

estudo, interagindo face a face, sem que houvesse participação. No entanto, 

deve haver o cuidado de manter-se "invisível", como sugere Braga (2008), sem 

interferir no decorrer dos fatos, deixando que eles aconteçam por si só. Com a 

utilização do computador na pesquisa, facilitando o trabalho de coleta de 

dados, faria com que o pesquisador se distanciasse de seu objeto, sendo 

assim, a pesquisa netnográfica seria na verdade, não participativa. Assim 

como, o não contato físico impede que percepções, gestos e ações sejam 

analisadas. O pesquisador conta apenas com a linguagem "escrita" 

virtualmente. Assim como expressões surgidas na internet, que possibilitam 

uma maior interpretação das reações de cada indivíduo. 

O trabalho teve como objetivo, o estudo minucioso da interação em uma 

postagem específica da comunidade virtual "Legião Urbana - Oficial". Que se 

referia ao lançamento do filme biográfico "Somos Tão Jovens". A escolha da 

página foi por eliminação. A primeira página escolhida era a mais curtida, mas 

foi "descartada" após se constatar que depois de certo período, parou de ser 

atualizada. A segunda página escolhida e igualmente rejeitada chamou-nos 

atenção pelo nome, que fazia referência a um discurso popular do Renato 

Russo proferido em um de seus shows, mas por não haver interação suficiente 

para o estudo, levou-nos a escolher a terceira comunidade agora então 

analisada, por ter caráter de oficial, além do nome. Pois a página está sempre 

deixando os fãs informados a respeito de tudo que acontece envolvendo o 

nome da banda, assim como notícias sobre seus ex-integrantes. 

Para dar suporte à pesquisa netnográfica, usamos também o método de 

Análise de Conteúdo (AC), que segundo Fonseca Júnior (2009, p. 280) "se 

refere a um método das ciências humanas e sociais destinado à investigação 

de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa". A partir do 

método, procuramos compreender os comentários publicados no recorte que 

fizemos da comunidade. Assim como, para ampliarmos as possibilidades de 

interpretações, foi realizado um questionário com os fãs e seguidores da 

comunidade. Para que a aplicação do questionário fosse possível, entramos 
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em contato com uma das administradoras, que foi localizada no grupo fechado 

da fan-page. Foi por através de e-mail que a administradora passou 

informações necessárias a respeito da comunidade, assim como viabilizou a 

pesquisa publicando nosso questionário na comunidade, já que não temos 

acesso à conta. Caso a pesquisa fosse publicada na página por meio de nós 

mesmos, indiretamente, provavelmente quase ninguém ou até mesmo ninguém 

a veria. Pois o que um seguidor publica em uma comunidade, não aparece em 

nosso feed de notícias, somente o que o administrador da página divulga é que 

temos acesso. Para um maior número de participantes, o questionário também 

foi publicado no grupo, já que os seus participantes, são também da 

comunidade. Os questionários continham perguntas objetivas e subjetivas, 

direcionadas a um único tipo de público: os fãs, independente de idade. O 

questionário13 foi realizado em apenas dois dias e contabilizou um total de cem 

participantes, exatamente como se era esperado, onde estes responderam 

perguntas sobre seu gosto em relação à banda, como por exemplo, quando 

começou a ouvir, qual o CD preferido e entre outras questões que inclusive, 

foram analisadas neste capítulo.   

Em se tratando de uma pesquisa quanti-qualitativa, obtivemos opiniões e 

impressões, para entendermos o que os levam a participar/interagir da/na 

comunidade; A razão de ser fã de uma banda já extinta e por que continuar 

propagando o trabalho da banda através da comunidade. Como também, 

veremos em número, o alcance de fãs registrados na página e quais os post‟s 

mais cativam os integrantes da comunidade em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 O questionário segue em apêndice com o total de cem entrevistados 
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4. 2. LEGIÃO URBANA - OFICIAL 

 

Na internet há uma grande circulação de produtos derivados de artistas 

consagrados, que por algum motivo, tiveram suas carreiras encerradas e não 

têm mais espaço na mídia. Para os fãs desses artistas, as comunidades 

virtuais são ótimos "pontos de encontro" para compartilhem entre si produtos 

como fotos, letras de música, entrevista etc. Tais comunidades fazem com que, 

mesmo que o artista não esteja nas telas dos grandes programas televisivos, 

eles estejam a todo o momento sendo lembrados nas redes sociais. Como a 

exemplo da então comunidade "Legião Urbana - Oficial" onde se observa 

desde o trabalho do grupo, a enquetes feitas junto aos fãs.  

 

 

Figura 1 Página principal da comunidade “Legião Urbana – Oficial” 

 

A comunidade foi criada em 7 de novembro de 2011 e conta hoje com 

pouco mais de 26 mil seguidores e segundo Verônica Garcia Rocha, que está 

entre os três administradores da página, declarou que a comunidade nasceu da 

ideia "de manter a memória da banda e a interação entre os fãs". A 

administradora explica que a comunidade é denominada e considerada como 

oficial devido autorização da EMI para se fazer uso da sua logo, que foi a única 

gravadora da banda. Na descrição da página, observamos que o intuito em 

criar a página para manter a "memória da banda" pretende ser realizada não 
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somente com os fãs já estabelecidos, mas a partir de uma nova geração de 

admiradores. 

 

 

Figura 2 Descrição da comunidade 

 

A página também disponibiliza endereço do site, onde lá se encontra 

discografia da banda que pode ouvir online; registros e fotos histórias, 

enquetes; uma diversidade de informações a respeito dos integrantes. Os 

administradores também disponibilizam o endereço do grupo privado, onde lá 

os seguidores tenham mais liberdade para conversar e expor suas opiniões. 

Assim como tem a liberdade de publicar o que desejar, mediante as regras 

impostas pelo criador do grupo. Para entrar em contato com os 

administradores, foi criado um espaço onde interessados devem enviar um e-

mail. O envio de mensagens tanto no mural, quanto privados (como é feito nas 

contas pessoais) é bloqueado.  
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Figura  Espaço destinado para enviar mensagens aos administradores 

  

 Assim como toda comunidade tem suas regras, com essa não poderia 

ser diferente. Os administradores criaram seus princípios e assim como fizeram 

com o espaço para mensagens, disponibilizaram um local específico para que 

todo fã, ao visitar a página, veja as normas de participação. Entre as proibições 

estão brigas nos comentários; links de sites, blogs, fan-pages e/ou 

comunidades. A página contabiliza atualmente cerca de 600 curtidas mensais. 

E segundo informações de Verônica Rocha, a página chegou a alcançar o 

número de mil curtidas por mês. A administradora nos diz que as postagens 

que mais geram curtidas e compartilhamentos entre os seguidores são a 

respeito de datas comemorativas, lançamentos e músicas.     

 

Figura  Gráfico referente a 30 de julho à 08 de agosto de 2013 (cedido pela administradora) 
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Na imagem, o gráfico refere-se ao número de curtidas, pessoas que 

falaram sobre a página (gráfico verde) e a quantidade de pessoas que as 

publicações alcançaram (gráfico azul) devido o compartilhamento de 

postagens. Em um período de um mês, analisando as postagens da 

comunidade em questão, observou-se um crescimento gradativo após imagem 

do Legião Urbana está novamente de volta à mídia. A banda vem desde maio 

de 2012, sendo foco de discussões entre os fãs e não fãs, devido o uso do 

nome da banda por parte de Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá, ex-integrantes 

do grupo, assim como Giuliano Manfredinio, filho do ex-vocalista Renato 

Russo. Em 05 de maio de 2012 foi realizado o „Tributo MTV Legião Urbana‟, 

onde foi convidado para ficar a frente dos vocais, o ator Wagner Moura para 

interpretar os maiores sucessos da banda. O artista foi alvo de críticas 

negativas. No site da Globo  era anunciado que o ator “compensou falta de 

afinação com suor e performance” e que o “público saudoso ignorou problemas 

no som e cantou todas as músicas” . Após a homenagem que divide opiniões, 

em 03 de Maio de 2013, foi lançado nos cinemas um filme que contava a 

história sobre a carreira inicial do Legião Urbana, quando esta, ainda era o 

Aborto Elétrico. O filme de nome “Somos Tão Jovens” é baseado na obra 

"Renato Russo: O Filho da Revolução" de Carlos Marcelo, um livro biográfico 

do ex vocalista e letrista do grupo. Dirigido por Antonio Carlos da Fontoura, o 

filme levou mais de um milhão de espectadores aos cinemas ainda no seu mês 

de lançamento. Na comunidade, a postagem sobre o lançamento da obra 

gerou grande número de conversação, que ainda não se havia registrado. No 

dia 30 do mesmo mês, foi lançado um filme sobre a canção Faroeste Caboclo, 

que deu ao longa o mesmo nome. E foi dirigido por René Sampaio, que assim 

como a história biográfica da banda, levou ao cinema grande número de 

espectadores. Em junho, dia 29, especificamente, era realizado o Renato 

Russo Sinfônico, que teve como um dos produtores Giuliano Manfredini, que 

levou ao palco diversos artistas brasileiros de grande estima cultural, como Zizi 

Posse e Sandra de Sá. O show presenteou o público com um holograma do 

cantor. No site da Abril, em matéria sobre  o espetáculo dizia “holograma do 

cantor Renato Russo decepcionou fãs no Estádio Mané Garrincha”.  Mais uma 
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vez, a imagem da banda estava novamente em foco. Mas de forma negativa, 

como o show „Tributo MTV Legião Urbana‟. 

 

Figura 1 Holograma de Renato Russo no show "Renato Russo Sinfônico" 

 

Com todos esses eventos para manter vivo o nome da banda, convém 

um estudo da repercussão entre seus fãs, especialmente sobre o filme “Somos 

Tão Jovens” que causou nos seguidores da página Legião Urbana - Oficial, um 

número de interação superior ao habitual. Analisando a postagem escolhida 

sobre o lançamento do filme “Somos Tão Jovens” vemos que a publicação 

gerou um total de 220 comentários. Sendo 201 que responderam à publicação 

e 19 que interagiram com os comentários de outros seguidores. Contabilizou 

184 compartilhamentos e 1.086 curtidas.  
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Figura 3 Postagem usada para pesquisa 

 

Classificando os comentários dos fãs, separamos da seguinte forma 

sobre a opinião referente ao filme: 

Opinião Total de entrevistados14 
 

Gostou 

 

101 
  

Não gostou 34 
  

Deixou a desejar 16 
  

Aparenta não conhecer a história 5 
 

Não viu 

 
42 

 

Comentários diversos  
 

 
22 

 

                                                           
14

 Tabela 1 referente aos resultados do questionário aplicado. 
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  O que se observou, foi um grande número de pessoas citando Renato 

Russo, como se este fosse o verdadeiro motivo que os levaram a ver o filme. 

Nos comentários podemos notar a distinção que os admiradores fazem do 

vocalista e os demais integrantes da banda, como se o letrista não pertencesse 

à ela; fosse um caso à parte.  

Figura 4 Comentário retirado da postagem analisada
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Figura 5 Comentário retirado da postagem analisada

 

 

 

 

Entretanto, assim como há os fãs que dão ênfase ao trabalho do Renato 

Russo desprezando os demais integrantes, há os admiradores que acreditam 

na banda como um todo, como se pode observar nos comentários 

selecionados. 

 

Figura 6 Comentário retirado da postagem analisada
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Para os que se dizem verdadeiros fãs da Legião Urbana, o filme não 

condiz com a história. Alguns chegam a falar mal de outros seguidores, e 

acreditam que a paixão demonstrada pelos fãs que expuseram sobre o filme, 

não passa de um modismo, como veremos a seguir: 

 

Figura 7 Comentário retirado da postagem analisada
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Entretanto, não somente de conhecedores da história da banda o 

sucesso do grupo ainda é mantido. Há admiradores que mesmo demonstrando 

gostar da banda, é perceptível a falta de conhecimento sobre a Legião Urbana. 

É o que Janotti Jr. chamaria de “consumidor ocasional”, que refere-se aos fãs 

que não possuem "conhecimento especializado". Esse distanciamento entre os 

dois tipos de fãs seria resultado da difusão da música por meio da internet. O 

autor explica que essa nova forma de consumir música "gerou facilidades de 

acesso nunca vista antes, mas, ao mesmo tempo, uma certa confusão, já que é 

praticamente impossível para qualquer fã de rock dar conta de um gênero em 

sua totalidade" (2003, p.52). Abaixo, selecionamos os comentários que geram 

até mesmo revolta, por parte dos fãs que se dizem os verdadeiros 

conhecedores.  

 

Figura 8 Comentário retirado da postagem analisada
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Figura 9 Comentário retirado da postagem analisada

 

Renato Rocha, o Negrete, não aparece no filme porque só entra na 

banda, quando ela está em fase de gravação do primeiro CD, e é convidado 

para substituir Renato Russo no baixo, depois que tem o pulso cortado e fica 

proibido de tocar. Já as músicas como Dezesseis e Há Tempos, como 

propriamente respondeu o fã Paulo Avila, são canções da banda quando ela 

está no auge do sucesso e fazem parte, respectivamente, dos CD‟s A 

Tempestade (1996, oitavo disco da banda) e As Quatro Estações (1989, quarto 

disco).  

Para firmar (ou contrariar) a análise da publicação na página, foi 

realizado um questionário junto aos seguidores da página, com o total de 100 

participantes. Para sabermos o posicionamento deles em relação não somente 

ao “Somos Tão Jovens” como também os eventos que vêm sendo realizados. 

Em resposta ao questionário, sobre a opinião em relação ao filme, tivemos os 

seguintes resultados: 

 

 
Figura 10 Gráfico 1 referente aos resultados do questionário aplicado 
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Assim como demonstra a publicação na comunidade, o questionário nos 

mostra que o número de pessoas que gostaram do filme supera as demais. Na 

alternativa “outros”, os participantes preferiram não expor sua posição em 

relação ao filme. Antes do lançamento dos filmes, dois shows foram realizados 

em homenagem à banda e ao letrista, mas ambos não despertaram a 

necessidade de interagir quanto o filme provocou. Ao serem perguntados sobre 

o show "Legião Urbana Tributo MTV" obtivemos o seguinte resultado: 

 

 

Figura 11 Gráfico 2 referente aos resultados do questionário aplicado 

 

Com 1% a mais, o número de fãs que acharam que o show deixou a 

desejar, é superior à quantidade de pessoas que realmente gostaram. Seguido 

de uma pequena diferença de pessoas que tiveram uma opinião diferente mas 

não a manifestaram e por fim, os fãs que detestaram, com uma porcentagem 

significativa de 15%. Já em relação ao show "Renato Russo Sinfônico" a 

pesquisa revelou os seguintes resultados: 

 

 

Figura 12 Gráfico 3 referente aos resultados do questionário aplicado 
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Se assemelhando aos outros resultados, o gráfico mostra a aproximação 

de opiniões divergentes. Mesmo a porcentagem de pessoas que gostaram do 

show ser superior às demais, o distanciamento é ínfimo. Além desses projetos 

citados, a Legião Urbana, seja ou não por consequência desses eventos, hoje 

é trilha sonora da novela adolescente Malhação da Rede Globo de Televisão. 

Os entrevistados, por meio do questionário, emitiram a opinião que têm sobre o 

caso. Na tabela a baixo, podemos ver a classificação das opiniões obtidas: 

Opinião Total de entrevistados15 
  

Aprova 
 
Desaprova 

66 
 

22 
  

Não sabia 5 

  

Indiferença  5   

  
  

 

Nas opiniões que aprovam as músicas da banda (Será e Pais e Filhos) 

na novela adolescente, observamos que há como argumento, o quanto essa 

apropriação é importante para a memória do grupo, assim como para os 

próprios jovens, pois eles passam a conhecer mais sobre a música nacional e o 

quão significativo ela foi e continua sendo. Assim como suas letras são atuais.   

• 16

 

 

• 
 

•  

 
 

•  

 

                                                           
15

 Tabela 2 referente aos resultados do questionário aplicado. 
16

 Opiniões emitidas em questionário. 
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Ninguém melhor que os próprios adolescentes, mesmo que fã da banda, 

para nos dizer o que acham de ver o trabalho da Legião Urbana na „novelinha‟. 

 

• 17

 

•  

Estando a banda na trilha sonora de Malhação, agradaria não somente 

os já consumidores da novela global, como também, fãs da banda que veriam 

a novela exclusivamente por causa da trilha sonora, como nos mostra o 

depoimento a seguir: 

• 

 

O fato de a Legião Urbana estar novamente em destaque foi motivo 

suficiente para que os fãs voltassem a buscar informações a respeito da 

banda? ou sentir necessidade de interagir ainda mais com pessoas que 

compartilhar do mesmo gosto? Em resposta ao questionário, os fãs 

responderam se o gosto em relação pela banda foi alterado após estar 

novamente sendo produto midiático. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Opiniões emitidas em questionário. 
18

 Tabela 3 referente aos resultados do questionário aplicado 

Opinião Total de 
entrevistados18 

  

Não alterou o gosto  71 

  

Alterou o gosto   22 

  

Não se enquadra nas alternativas 2 
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Os comentários nos mostram que os fãs demonstram aversão à extrema 

exposição do Legião Urbana na mídia, e se preocupam em afirmar que não são 

influenciados por ela, que o amor pela banda é incondicional estando ou não a 

banda novamente em ascensão. Entretanto, alguns admiradores se 

contradizem nas opiniões. 

• 19

 

• 
 

• 

 

 

Os meios de comunicação de massa podem conferir aos artistas que 

estão fora dos holofotes, sucesso imediato. Para Merton e Lazarsfeld "o 

reconhecimento pela imprensa, rádio, revistas ou jornais falados atesta que 

uma nova personalidade despontou; um "alguém" de opinião e comportamento 

bastante significativos para atrair a atenção do público" (2000, p. 115). A mídia 

tende a mostrar que o fato de determinado artista estar em destaque, pode 

significar que ele foi merecedor, isso é o que leva a um determinado público a 

interessar-se nele. Ela tem o poder de influenciar as pessoas, 

inconscientemente. Estas consumem seus produtos sem que acreditem que 

tenham sido induzidas a tal possibilidade.   

Finalizando o trabalho, chegamos à conclusão de que, mesmo que a 

mídia possa exercer influência nos gostos e posicionamentos dos indivíduos, 

eles têm o poder de escolha; de selecionar o que deseja ouvir entre as 

incontáveis opções que se tem a oferecer. Se a ascensão da banda na mídia o 

fez voltar a ouvi-la, pode não ter sido tão somente devido à sua exposição 

exacerbada, outros fatores o induziram a tal. Como declararam determinados 

entrevistados, as canções da banda continuam atuais; falam de política, a 

situação do país que parece não mudar; conflitos amorosos, existenciais. 

Assim sendo, supomos que as letras da Legião Urbana contextualmente atuais 

é fator determinante para despertar a paixão de seus fãs. Assim como, está 
                                                           
19

 Opiniões emitidas em questionário. 
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sempre atraindo novos admiradores; instigando-os a interagir com aqueles que 

partilham do mesmo posicionamento, seja em relação à banda, seja em 

relação ao que as canções profetizam. 

Também chegou-se à conclusão, a partir do que se foi observado,  que o 

trabalho da Legião Urbana continua vivo,  graças à imagem mítica do Renato 

Russo, que depois do filme "Somos Tão Jovens". Propagar o trabalho da 

banda seria uma forma de manter o letrista vivo. Mesmo com os integrantes do 

grupo ainda vivos, não se veem comentários a respeito deles na postagem em 

análise, apenas em referência ao cantor, que mesmo morto, é mais lembrado 

que seus companheiros que continuam trabalhando na área da música.  

Como observamos nos depoimentos, indivíduos que declaram que 

tiveram seus gostos alterados após o nome da banda está novamente na 

mídia, na verdade, já tinham o hábito de consumi-la com frequência, mas que 

por algum motivo, havia diminuído o consumo. A exposição da figura do grupo, 

só fez despertar um sentimento adormecido. Mesmo os seguidores que 

demonstram não ter conhecimento de toda a trajetória da banda, não significa 

dizer que o apreço seja menor do que o de um conhecedor; assim como deixa 

claro que o gosto pela banda, já vinha muito antes dos últimos eventos que 

englobam o grupo. 

A utilização da Netnografia como método foi fundamental para que a 

realização desse trabalho fosse possível. Além de analisar uma comunidade 

virtual de pessoas concentradas em todos os cantos do país, foi por meio dela, 

assim como por meio de e-mail, que mantivemos contato com a administradora 

da página, quando através dela, foram coletadas todas as informações a 

respeito da comunidade que necessitava para os estudos. Como também, foi 

por meio da administradora, que pudemos aplicar o questionário aos 

seguidores e então, para que a pesquisa tivesse continuidade. 

O que se observou no recorte da comunidade Legião Urbana – Oficial, 

com o suporte do questionário realizado diretamente com os fãs da página, é 

que, provavelmente, o que motivou a gerar mais interação entre os 

admiradores e seguidores da página em questão, foi a figura do Renato Russo 

ter sido renascida na obra cinematográfica. Seu nome é lembrado e repetido 

diversas vezes nos comentários estudados. Para Janotti (2003) o letrista do 

Legião Urbana “se tornou um  mito em meio à trajetória do pop rock tupiniquim. 
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Além dos inúmeros discursos e desavenças com o público, Renato Russo foi 

responsável por uma série de composições que aliavam lirismo e 

agressividade, sem passar por qualquer referência oriunda da MPB” (2003, p. 

87). Com sua personalidade marcante, o líder conquistou o carinho de seu 

público, fazendo com que até mesmo os integrantes da banda, fiquem à 

margem do reconhecimento pelo trabalho realizado em grupo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o quanto foi difícil trabalhar com uma banda que tenho 

grande estima, e o qual procurei manter distância necessária do objeto para 

não interferir na pesquisa, chego ao fim dos estudos com a conclusão, por 

meio de comentários e depoimentos coletados, de que a música da Legião 

Urbana, por mais que não esteja sempre presente no cotidiano de seus fãs, foi 

um fator determinante para que estes formassem suas identidades. E que 

mesmo sendo ela uma banda finda, continua atual, agradando a uma nova 

geração que sequer era nascida em sua época de sucesso. Assim como suas 

relações podem sem dúvida, ser incentivadas pelo gosto em comum pela 

banda. Em um depoimento relatado ao questionário, uma fã declara que voltou 

a ouvir banda, depois de reatar com um amigo (fã da Legião Urbana) que a 

vinte anos tinha cortado relações. E é esse tipo de depoimento que me faz 

pensar o quanto valeu a pena insistir nessa pesquisa.  

Ficou bastante óbvio nas pesquisas, que as relações estabelecidas nas 

comunidades virtuais mesmo com a vantagem de aproximar pessoas que 

jamais seria possível relacionarem sem a mediação da internet, são relações 

efêmeras, assim como, a maior parte dos seguidores não interagem entre si, 

mas com a página, para ser mais específica, com a postagem que ele 

comenta/curte/compartilha. Mas que ainda sim, não deixa de se enquadrar no 

espírito de grupo, já que "convivem" e partilham de um mesmo espaço na 

internet; seguem regras determinadas pelos administradores da comunidade. 

As temáticas que mais atraem os fãs, como confirmou a administradora, são 

datas comemorativas, lançamentos e músicas da banda. 

Mesmo que a mídia tenha de certa forma influenciado determinados fãs 

a procurarem a banda, seja informações a respeito ou mesmo procurar ouvir 

mais suas canções, observou-se que esses fãs eufóricos pela banda, na 

verdade, já haviam sido consumidores assíduos do grupo, e que o gosto não 

havia de todo anulado, mas apenas estava em sono leve.  
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APÊNDICE 

 
 
Pergunta 1 - Motivo que o (a) levou a curtir a página Legião Urbana - 

Oficial? * 

 Adoro Legião Urbana, curto todas as páginas que encontro! 

 Alguém me indicou 

 Pelo número de curtidas da página 

 Outro:  
 
 

 

Pergunta 2 - Estado onde mora? * 

 Acre (AC) 

 Alagoas (AL) 

 Amapá (AP) 

 Amazonas (AM) 

 Bahia (BA) 

 Ceará (CE) 

 Distrito Federal (DF) 

 Espírito Santo (ES) 

 Goiás (GO) 

 Maranhão (MA) 

 Mato Grosso (MT) 

 Mato Grosso do Sul (MS) 

 Minas Gerais (MG) 

 Paraná (PR) 

 Paraíba (PB) 

 Pará (PA) 

 Pernambuco (PE) 

 Piauí (PI) 

 Rio de Janeiro (RJ) 
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 Rio Grande do Norte (RN) 

 Rio Grande do Sul (RS) 

 Rondonia (RO) 

 Roraima (RR) 

 Santa Catarina (SC) 

 Sergipe (SE) 

 São Paulo (SP) 

 Tocantins (TO) 

 

Pergunta 3 - Quando começou a ouvir Legião Urbana? * 

 1982 

 1983 

 1984 

 1985 

 1986 

 1987 

 1988 

 1989 

 1990 

 1991 

 1992 

 1993 

 1994 

 1995 

 1996 

 1997 

 1998 

 1999 

 2000 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 
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 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

Pergunta 4 - Como começou a ouvir a banda? * 

 Alguém indicou 

 Ouviu no rádio 

 Leu uma matéria sobre a banda 

 Viu o filme sobre a banda 

 Alguém compartilhou a letra de uma música na Internet 

 Outro:  

Pergunta 5 - Ouve com que frequência? * 

 Sempre 

 Às vezes 

 Quase nunca 

 Outro:  

Pergunta 5 - Qual seu CD preferido da Legião Urbana? * 

 Legião Urbana (1985) 

 Dois (1986) 

 Que País É Este? (1987) 

 As Quatro Estações (1989) 

 V (1991) 

 Músicas Para Acampamentos (1992) 

 O Descobrimento do Brasil (1994) 

 A Tempestade (1996) 

 Uma Outra Estação (1997) 

 Mais do Mesmo (1998) 

 Acústico MTV (1999) 

 Como Se Diz Eu Te Amo (2001) 
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 As Quatro Estações Ao Vivo (2004) 

 Legião Urbana e Paralamas Juntos (2009) 

Pergunta 6 - Oqueachoudo‘LegiãoUrbanaTributoMTV’emqueWagner

Moura assume os vocais da banda? * 

 Adorei 

 Deixou a desejar 

 Detestei 

 Outro:  

Pergunta 7 - O que achou da ideia de ser criado um filme sobre a banda 

(Somos Tão Jovens)? * 

 Adorei 

 Deixou a desejar 

 Detestei 

 Outro:  

Pergunta 8 - O que achou do show Renato Russo Sinfônico em que o 

cantor foi homenageado com um holograma? * 

 Adorei 

 Deixou a desejar 

 Detestei 

 Outro:  

Pergunta 9 - Atualmente Legião Urbana é trilha sonora da novela 

adolescente Malhação, da TV Globo de televisão. O que tem a dizer sobre 

isso? * 

 

Pergunta 10 - Com a banda novamente em destaque nas mídias, 

despertou ainda mais a vontade de ouvi-la ou não alterou em nada em seu 

gosto? * 

 

 




