OPSIS - Re

ARTICULACOES ENTRE 0 SAGRADO E 0 PROFANO
NAS LETRAS DE RENATO RUSSO:
alguns apontamentos
A ntonio Fernandes Junior
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A carre1ra da banda prosse
aproximadamente um disco a cada d
grandes h11105 de gera<;:oes de jovens,
seu porta-voz. Dentre estas canc;oes

no Litoral", "Sera", "Faroeste Cabol
Resumo

Abstract

.\ partir de um ponto de yista
intertextual, este artigo pretende discutir
algumas articula<;:oes entre elementos sa
grados e profanos !las letras das can<;:oes
de Renato Russo.

Based on the intertextual Yiewpoint, this
article intends to talks about some
articulations between sacred and profane
elements in the lyric'S songs by Renato
Russo.

Consideras:oes iniciais
Se tiYessemos de citar, dentre os composito'1:~s da I\fPB que se desta
caram no cenario musical no final do seculo
pr~cipalmente nas duas
ultimas dccadas (oitenta e noyenta) , com certeza 0 nome de Renato Russo,
ex-integrante da banda de rock Legiao Urbana, estaria entre eles. A. banda
Legiao Urbana surge no meio musical brasileiro em 1984, lan<;:ando 0 primei
ro disco ("Legiao Urbana '), sem grandes repercussoes. I\las e com 0, segun
do disco ("Dois') que 0 grupo popularizou-se no campo artistico. E neste
trabalho que se destacam as can<;:oes, hoje famosas, como "Eduardo e Moni·
ca", 'indios" e 'Tempo Perdido». Nesse disco, de 1986, a critica consagrou
Renato Russo como urn dos principais letristas do rock nacional, pois aban
dona a rima facil, carregando 0 texta de maior densidade poetica, revelando
"0 eruditismo do autor". A. critica nao poupou elOglOS ao lider da Legiao
Urbana:

sonhos e pesadelos da juventude urbana brasileira vem a tona
at raves da Legiao, seja nas denuncias politicas e alienarao cultu
ralou nosjlagrantes sobre os relacionamentos amorosos. Quem
gostou do disco de estriia vai adorar 0 Dois (.J 0 repertorio,
talvez 0 dado mais injluente, e dificil num segundo album,
tambem convence e coloca Renato Russo como 0 mais forte
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Durante seu percurso, Renatl
sendo rotulado de "rebelde", "inconl
lescentes", juntamente com 0 fata dt
can<;:oes tocadas pela banda. Nas lett
tram-se uma confluencia de simplicid
talismo e rebcldia, dentre outros de
poetico-musical.
o referido compositor cons
urn grande dialogo com 0 publico jo
artista como "urn antena da rac;a", eXI
para a linguagem das letras das can
viyida durante 0 regime militar e qUI
procurando outras formas artisticas I
ferido contexto (Souza, 1995).
Segundo Bastos Junior (199:
cimento do rock brasileiro, colocand
Musica Popular Brasileira produzida
destaque, a dccada de 90 caracteriz(
relacao it anterior e, "do que ficou, urn
cantou essa gerapio: R enato Russo, J j a~
Assim, len do, relendo e ouvi
bemos uma serie de elementos tnere!
como um projeto poetico-musical. 1
sante trabalho poetico de aproveitam
ral, mediante releituras de obras liter
daico-crista; enhm, urn tecido cultul
ritual antropofagico, desencadeiam St
Tendo em vista essas colocac;
se a reHetir sobre 0 eixo sagrado/pl
Russo, Para tanto, faremos uma rapic
questoes referentes it intertextualidac
analise da referida can<;:ao.
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tre os compositore~ da l\IPB que se desta
do seculo XX, principaimente nas duas
) , com certeza 0 nome de Renato Russo,
giao Urbana, estaria entre eles. A banda
ical brasileiro ern 198-+, Ian<;:ando 0 primei
grandes repercussoes. l\Ias e corn 0, segun
pularizou-se no campo artistico. E neste
• s, hoje famosas, como "Eduardo e Moni
. Nesse disco, de 1986, a critica consagrou
cipais letnstas do rock nacionaI, pois aban
to de maior densidade poetica, revelando
'ca nao poupou elogios ao lider da Legiao

a

los da juventude urbana brasileira vem tona
'. ,sej4 nas denuncias politicas e alienarao cultu
~ntes sabre os relacionamentos amorosos. Quem
de estreia vai adorar 0 Dois (...) 0 repertorio,
mais influente, e diffcil num segundo album,
ce e coloca Renato Russo como 0 mais forte

compositor surgido na MPB na decada de 80. (;\Iiguel, 1986, p.
23)

A carreIra da banda prossegue, ate meados de 1996, produzindo
aproximadamente urn disco a cada dois anos. Algumas can<;oes tornaram-se
grandes hinos de
de jovens, que tinham na figura de Renato Russo 0
seu porta-voz. Dentre estas can<;:oes podemos citar: "Pais e Filhos", "Vento
no Litoral", "Serd", "Faroeste Caboclo", entre outras.
Durante seu percurso, Renato Russo destaca-se como lider da banda,
sendo rotulado de "rebelde", "inconformado", "polemico", "poeta dos ado
lescentes", juntamente com 0 fato de ser 0 compositor de todas as letras das
can<;:oes tocadas pela banda. Nas letras do compositor em destaque, encon
tram-se uma confluencia de simplicidade e poesia, mito e realidade, sent:imen
talismo e rebeldia, dentre outros elementos constitutivos de sua linguagem
poetico-musical.
AJ referido compositor conseguiu, ao lange da carreira, estabelecer
/
urn grande dialogo corn 0 publico jovem, aproximando~se da conceps:ao do
artista como "urn antena da ra<;:a", expressao de Erzra Pound, capaz de filtrar,
para a linguagem das Ietras das can<;:oes, os anseim; de toda uma gera<;:ao
vivida durante 0 regime militar e que teve de reaprender a pensar 0 mundo,
procurando outras formas artisticas corn maior alcance representativo no re
ferido contexto (Souza, 1995).
Segundo Bastos Junior (1995), a decada de 80 foi marcada pelo cres
cimento do rock brasileiro, colocando-o, definiti\'amente, para 0 universo da
Muska Popular Brasileira produzida no pais. Ainda, segundo 0 critico ern
destaque, a decada de 90 caracterizou-se como urn periodo nostalgico ern
relas:ao a anterior e, "do que ficou, um nome se destaca como 0 letrista que melhor
cantou essa gerafao: Renata Russo, 35 anos". (Bastos Junior, 1995, p. 01)
len do, relendo e ouvindo as can<;:oes de Renato Russo, perce
bemos uma serie de elementos inerentes a sua obra que nos Ievou a pensa-la
como urn projeto poetico-musical. Tal projeto caracteriza-se por urn inces
sante trabalho poetico de aproveitamento e/ou absor<;ao de urn tecido cultu
ral, mediante releituras de obms literarias, da mitologia grega, da heran<;a ju
daico-crista; enfim, urn tecido cultural absorvido, cujos fios, como ern urn
ritual antropofagico, desencadeiam seu processo de slgnifica<;:;w.
Tendo em vista essas coloca<;:oes, 0 estudo que ora se propoe destina
se a refletir sobre 0 eixo sagrado/profano na can<;:ao Perfeirao, de Renato
Russo. Para tanto, faremos uma rapida discus sao teorica, enfocando algumas
questoes referentes a intertextualidade para, ern seguida, desenvolvermos a
analise da referida can<;:ao.
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Intertextualidade e leitura

o termo intertextualidade, criado na decada de 60 por Julia Kristeva
a partir das formulac;:oes teoricas de :t\1ikail Bakhtin, vern sendo tema de amplas
cliscussoes em Teoria da Literatura, Semiotica e Estudos Lingiiisticos, sobretudo
sob perspectivas teoricas da Amilise do Discurso.
Bakhtin (1997), em seus estudos sobre dialogismo e polifonia na
narrativa de Dostoie\'ski, discute que a palavra nao pode ser focalizada como
objeto neutro e/ou isolado, mas como urn "meio constantemente a tivo",
mutavel, pois, contamina-se de sentidos em sua trajetoria entre sujeitos, textos
e momentos historicos. Para este autor, a palavra nao se limita a uma unica
consciencia, a uma \,oz, a urn unico cliscurso, sua vida esta na passagem de
uma ,'oz a outra, trazendo consigo marcas e/ou referencias de outros contextos
dos quais fez parte. Nesse processo, ou melhor, nessa passagem, os sentidos
migram e re-significam em cada /;:naterialidade lingiiistica.
Constata-se, dessa maneira, 0 carater plural da palavra, cujos sentidos
estao sempre em processo~/m movimento.•.-1.bandona-se, entao, a concepc;:iio
de neutralidade conferida fl palavra e passa-se, segundo a discussao bakhtiniana,
a considerar a palavra como "signo ideologico", ou seja, as palavras estao
habitadas, impregnadas de sentidos adquiridos em sua passagem por diferentes
momentos culturais. As ideias de movimento, de passagem e migrac;:ao de
palavras caracterizam, tambem, a mobilidade do espac;:o cultural, forman do
se uma grande rede tecida de historicidade e de sentidos. "Um membra de um

grupa falante nunca encontra previamente a palavra cama uma palavra neutra da
Ungua, isenta das aspirafoes e avaliafoes de autras au despovaada das vazes dos outras".
(Bakhtin, 1997, p. 203)
Considerar a palavra como plural, isto e, impregnada de sentidos e
capaz de estabelecer dialogos com outros textos de diferentes epocas, implica
alterac;:oes no trabalho com a interpretac;:ao e a leitura do texto, literario ou
nao. Tal observac;:ao propoe direcionamentos para urn movimento de leitura
nao linear, retomando os enunciados anteriores que determinado intertexto
ou palavra integrou. N es se resgate, promovido pelo texto em analise, bus cam
se os possiveis significados, as vozes e os sujeitos de outras enunciac;:oes, embora
podendo ser reutilizados com outras perspectivas, por encontrarem-se em
outra instancia enunciativa.
Assim como as palavras e os sentidos nelas cristalizados migram de
boca em boca, de contexto em contexto, de texto em texto, 0 autor, tambem,
parece recolher fragmentos em diferentes momentos e lugares, procurando
compor urn todo organizado. Assemelham-se, assim, as abelhas, metafora
utilizada por Scheneider (1990), que, de flor em flor, retiram substancias
necessarias para produzir 0 meL Segundo Scheneider, 0 livro resulta de uma
soma de "flores estranhas", cujos fios 0 autor utilizou para amarra-las. Ao
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autor coube a func;:ao de amarrar, dar fc
Eis a questao! 0 110\'0 produ,
o merito do escritor cOl1siste em reun
enuncia<;oes. Os sentidos de outras el
produzir "nm'os" sentidos, trazendo
Forma-se uma complexa rede, da '
conseguem escapar. Nela os sentidos ~
se prendem.
Nessa acepc;:ao, 0 texto passa a
de multiplas vozes", ja que, por mei
relacionamento de ,'ozes nde presen
segundo a perspectin bakhtiniana, COl
entre 0 "eu" e 0 "outro", ou no espa<;:o
o dialogismo pode ser "iSIO na rela<;:ac
intensificado dentro da propria obm, e
unificador para instalar a plurifocaliza
urn texto deve cOl1siderar a rda<;:ao de
os quais se relaciona. Nesse sentido, vel
urn espa<;:o de trocas, de conflitos, de a'
entre sujeitos e textos. ;\bandona-se,
(1990), a ideia da lingua como propril
Chega-se, entao, a urn denom
outro(s) ou com eles se relaciona. I
verificar como 0 processo intertextua
determinado texto ou discurso; quais·
rela<;ao com os textos de referenda e q
na leitura do texto literario. Ou como
quais as formas de rapto, de transform
do nm'o. No estudo Clue ora se apresent
Portanto, torna-se fun darnel
orientac;:oes supracitadas, em especial as
de sentidos que acompanha a palavra e
socio-culturais, sujeitos e tempos.
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sagrado e
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As letras das can~oes de Ren
urn eixo tematico, orientado por questl
inter-relacionados com uma perspecti,
depoimcntos do autor (Assad, 2000,
materializados em uma linguagem sm
com 0 publico.
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que a palavra nao pode ser focalizada como
5 como urn "meio constantemente ativo",
tidos em sua trajet6ria entre sujeitos, textos
autor, a palavra nao se limita a uma unica
'co discurso, sua vida esta na passagem de
marcas e/ou referencias de outros contextos
50, ou melhor, nessa passagem, os sentidos
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· ,0 carater plural da palavra, cujos sentidos
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e passa-se, segundo a discus sao bakhtiniana,
o ideoI6gico", ou seja, as palavras estao
5 adquiridos em sua passagem por diferentes
movimento, de passagem e migra<;ao de
a mobilidade do espa<;o cultural, formando
oricidade e de sentidos. "Um membro de um
· mente a palavra como uma palavra neutra da
Des de outros ou despovoada das vozes dos outros".
o plural, isto e, impregnada de sentidos e
outros textos de diferentes epocas, implica
erpreta<;ao e a leitura do texto, literario ou
ionamentos para urn movimento de leitura
· dos anteriores que determinado intertexto
,promovido pelo texto em analise, bus cam
es e os sujeitos de outras enuncia<;oes, embora
utras perspectivas, por encontrarem-se em

autor coube a fun<;:ao de amarrar, dar forma a elementos heterogeneos entre si.
Eis a questao! 0 novo produz-se a partir do ja existente, do ja-dito e
o merito do escritor consiste em reunir diferentes cortes e leituras de outras
enuncia<;:oes. Os sentidos de outras enuncia<;:oes, inseridos em outra(s), irao
produzir "nm"os" sentidos, trazendo consigo marcas de outros momentos.
Forma-se uma complexa rede, da qual, tanto autor quanto leitor nao
conseguem escapar. Nela os sentidos se prendem, nela autor e leitor tambem
se prendem.
Nessa acep<;:ao, 0 texto passa a ser vis to como "palco de mamfesta<;:ao
de multiplas ,'ozes", ja que, por meio da polifonia, intensifica-se 0 inter
relacionamento de ,"ozes nele presentes, caracterizando 0 dialogismo que,
segundo a perspecti,"a bakhtiniana, constroi-se no espa<;:o criado na intera<;:ao
entre 0 "eu" e 0 "outro", ou no espa<;:o de confronto entre yozes em oposi<;:ao.
o dialogismo pode ser visto na rela<;:ao entre textos diferentes, ou no dialogo
intensificado dentro da propria obra, em urn mesmo texto. Perde-se 0 centro
unificador para instalar a plurifocaliza<;:ao. Portanto, 0 trabalho de leitura de
urn texto deve considerar a rela<;:ao desse com os outros que ele cita ou com
os quais se relaciona. Nesse sentido, ,"erifica-se que a lingua configura-se como
urn espa<;o de trocas, de conflitos, de apropria<;:oes, em urn processo continuo
entre sujeitos e textos. Abandona-se, definiti,"amente, segundo Scheneider
(1990), a ideia da lingua como propriedade.
Chega-se, entao, a urn denominador comum, de que todo texto cira
outro(s) ou com eles se relaciona. Diante dessa constata<;:ao, importa-nos
verificar como 0 processo intertextual e/ou interdiscursivo se manifesta em
determinado texto ou discurso; quais significa<;:oes sao possiveis; qual e a sua
rela<;:ao com os textos de refercncia e quais sao os cfeitos de sentidos possiveis
na leitura do texto literario. Ou como discute Perrone-l\foises (1990). bus car
quais as formas de rapto, de transforma<;:ao, de perda, como se deu 0 processo
do novo. No estudo que ora se apresenta, interessa-nos obsen"ar essas questoes.
Portanto, torna-se fundamental, para 0 nosso trabalho, seguir as
orienta<;:oes supracitadas, em especial as de Bakhtin (1997) em rela<;:ao a migra<;:ao
de sentidos que acompanha a palavra em sua passagem por diferentes espa<;:os
s6cio-culturais, sujeitos e tempos.

o
e os sentidos nelas cristalizados migram de
ntexto, de texto em texto, 0 autor, tambem,
'ferentes momentos e lugares, procurando
5semelham-se, assim, as abelhas, meta fora
, que, de flor em flor, retiram substimcias
Segundo Scheneider, 0 livro resulta de uma
os fios 0 autor utilizou para amarra-Ias. Ao

sagrado e

0

profano nas cans:oes de Renato Russo

As letras das can<;:oes de Renato Russo apresentam, em sua estrutura,
urn eixo tematico, orientado por questoes sobre etica eo sentimento amoroso,
inter-relacionados com uma perspectiva social como pano de fundo. Segundo
depoimentos do auror (Assad, 2000, p.28), esses elementos encontram-se
materializados em uma linguagem simples, possibilitando um con taro maior
com 0 publico.
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A rela<;ao construida entre Renato Russo e 0 publico caracterizou-se
por uma grande identifica<;ao imediata, talvez magica para urn grupo de rock
no Brasil. Tal questao fez com que 0 !ider da Legiao recebesse 0 rotulo de
"messias", em fun<;ao da grande influencia de suas can<;oes com 0 publico
jovem. Como urn "antena da ra<;a", no dizer de Ezra Pound, 0 compositor
conseguiu captar os anseios e inquieta<;oes do jovem e flltra-los para a linguagem
das letras das can<;oes. Temas peculiares ao universo jmrem tais como discussoes
sobre identidade, a rela<;ao entre sujeito/mundo, a gera<;ao "perdida", as
problematicas amorosas etc., constituem 0 que poderia ser chamado de "marca
registrada da Legiao Urbana".
Percebe-se, em grande parte das letras, urn misto de questoes pessoais,
vi,-enciadas pelo compositor e/ou integrantes da banda, transpostas paras as
composi<;oes. No entanto, tais questoes perdem 0 estatuto do biografico para
figurar como inven<;ao, como palavra. Do contrario, dira Renato Russo, "eu
escreveria diarios, nao musica"(Assad, 2000, p.76). Essa questao talvez seja
uma das possiveis justifi~ para tamanha proximidade com 0 publico,
pois, sao temas comu;rS/que tocam no inconsciente de cada urn. "Eu gosto de
acreditar que as pessoas compram nossos discos porque sentem e percebem que eu sinto
e percebo exatamente aquilo que elas sentem e percebem. Se a Legiao tiver uma /orr;a,
ea de ser igual ao publico" (Assad, 2000, p.130).
Em suas can<;oes, Renato Russo sempre tocou em questoes polemicas,
tais como sexualidade, religiosidade, politica, etc., construindo, como ele
mesmo dizia, "0 seu pequeno universo". E, nesse universo, tomando boa
parte do repertorio da Legiao, percebe-se uma certa recorrencia a figuras el
ou textos biblicos, inseridos em can<;oes que tratam do sentimento eroticol
amoros02.
A recorrencia aos textos biblicos na obra de Renato apresenta-se sob
diversas formas de aproveitamento e, em diferentes momentos da obra. Esse
dialogo com a biblia manifesta-se, por meio de tra<;os ora sutis, a alusao, e,
tambem, pela cita<;ao exp!icita de trechos de linos biblicos.
Assim, tem-se na can<;ao Sefiquei esperando meu amor passar,
a seguinte clta<;ao:

Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo
Tende piedade de nos
Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo
Tende piedade de nos
Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo
Dai-nos a paz (In: Urbana, 1989)
2 Tivemos a oportunidade de discutir esta articula'rao sagrado/profano em do is outros text os,
nos quais allaiisamos as canyoes Daniel no cova dos LeGes e .Ilonte Castelo (In: Fernandes
.If. 2001) Portanto. para este estudo, nao trabalharemos com estas musicas.
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o enunciado, supracitado, po
da can<;ao, cuja tematica e a rela<;ao arr
de Sao J oao (I, 29) parece funcionar l
sao absolvidos dos pecados entao "c

Mas voce e eu pode
E era simples: fica.
Quando se aprend
o mundo passa a:
(. ..)
E fiquei tanto tern
Por /azer amor jaz

A coexistencia entre questo(
lado no texto em destaque. 0 "cor
aquele que liberta, mas tam bern cor
entrevista concedia ao musico Siquei
Letra, musica e outras conversas, de
aspecto religioso na sua obra: "eu ~

coisas completamente sexuais e car:
inteiro sobre isso. (. ..) Quem mais (
religioes". (In: SiqueiraJr, 1995, p. 9:

Tal comentario torna-se exp
foes que 0 compositor explicita, nas
mossexuais.•\ partir do lan<;amento '
vistas concedidas it imprensa, falar al
referir-se sobre as can<;oes com esta
a can<;ao Meninos e Meninas como
sobre sexualidade, Juntamente com
com elementos profanos. Como po

Acho que gosto de
E gosto de Sao foal
Costo de Sao Fran
E Sao Sebastiao
E eu gosto de men.
No enunciado em questao, 0
ligados it Igreja Catc)lica, e, ao ~esn
ou lugates. Sao al11blguidades que p~
o disco As Quatro estafoes (1989) n
Russo decide falar abertamente sobr
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000, p.13D).
Russo sempre tocou em questoes polemicas,
ade, politica, etc., construindo, como ele
·verso". E, nesse universo, tomando boa
cebe-se uma certa recorrencia a
e/
can<;oes que tratam do sentimento erotico/
biblicos na obra de Renato apresenta-se sob
to e, em diferentes momentos da obra. Esse
, por meio de trayos ora sutis, a alusao, e,
ttechos de linos biblicos.
cam;io SefUJuei esperando meu amorpassar,

us que tirai os pecados do mundo
denas
us que tirai os pecados do mundo
denas
us que tirai os pecados do mundo
:(In: Urbana, 1989)
anicula~ao sagradoiprofano ern dois outros textos,
Inacova dos Leoes e Jfonle Castelo (In: Fernandes
io trabalharemos corn estas rnusicas.

o enunciado, supracitado, posiciona-se como a ultima estrofe da letra
da canyao, cuja tematica c a rela<;ao amorosa. A cita<;ao, extraida do Evangelho
de Sao Joao (I, 29) parece funcionar como urn desfecho, em que os amantes
sao absolvidos dos pecados entao "cometidos":
Mas voce e eu podemos namorar
E era simples: Jicamos fortes
Quando se aprende amar
o mundo passa a ser seu
( ..)
E Jiquei tanto tempo duvidando de mim
Por/azer amor /azer sentido (In: Urbana, 1989)

A coexistencia entre questoes sagradas e profanas conYlvem lado a
lado no texto em destaque. 0 "cordeiro de Deus" pode funcionar como
aquele que liberta, mas tambcm como aquele que julga. Renato Russo, em
entrevista concedia ao musico Siqueira Jr (Leoni), para organiza<;ao do lino
Letra, rnuszea e outras conversas, de 1995, tece a segumte afirma<;ao sobre 0
aspecto religioso na sua obra: "eu gosto de misturar coisas religiosas com
coisas cornpletamente sexuais e carnais. 0 "Qualro Esta~jjes" urn disco
inteim sobre isso. ( ..) Quem mais oprirne a sexualidade das pessoas sao as
religioes". (In: Siqueira J r, 1995, p. 95)
Tal comentario torna-se expressivo, pois c no disco As Qualm esla
roes que 0 compositor explicita, nas can<;oes, tematicas bissexuais e/ou ho
mossexuais.•\ partir do lan<;amento desse disco, Renato Russo ira, nas entre
vistas concedidas ,\ imprensa, falar abertamente de sua orienta<;ao sexuaL Ao
referir-se sobre as can<;oes com esta tematica, a proprio compositor destaca
a can<;:ao Meninos e Meninas como urn exemplo em que aborda questoes
sobre sexualidade, juntamente com referencias religiosas, unindo 0 sagrado
com elementos pro fan os. Como pode ser observado no fragmento abatxo:

e

Acho que gosto de Sao Paulo
E gosto de Sao foao
Gosto de Sao Francisco
E Sao Sebastiao
E eu gosto de meninos e meninas (In: Urbana, 1993)
No enunciado em questao, os nomes podem ser associados aos santos,
Iigados a Igreja Catolica, e, ao mesmo tempo, indicam names de cidades e/
ou lugares. Sao ambigUidades que pairam no texto. Segundo Dapieve (2000),
o disco As Quatm estaroes (1989) registra tambem 0 periodo em que Renato
Russo decide falar abertamente sobre questoes ligadas a homossexualidade e,
61

60

-

OPSIS - Revis

tambem, transmiti-Ias nas cam;oes, sem uso de mensagens em c6digo, como
nos discos anteriores. Entao, pode-se perceber, ate 0 momento, 0 jogo
estabelecido entre a justaposis:ao de marcas que direcionam 0 leitor/ouvinte a
tematiza<;ao do sagrado, bern como do profano.
Essa mistura torna 0 texto expressivo, rico de imagens em
contraposi<;ao, criando uma rede metaf6rica, em que se manifestam varios
sentidos. A cita<;ao dos santos, tambem nome de cidades, pode ser vista
como uma metafora. Metafora de que? Da sexualidade, do amor, do pr6prio
"eu". A letra da can<;ao, Meninos e Meninas, esta repleta de termos ambiguos,
tais como, "acho que", "Quero me encontrar mas nao sei onde estou", "nao
sou daqui", " a culpa e de quem?" etc. Portanto, esse "eu" da cans:ao, que
parece gostar de santos, de lugares e de meninos e meninas, pode ser visto
como a representas:ao do sujeito divldido em peda<;os, preferencias e paixoes.
Diferentemente dos, Santos religiosos, caracterizados como seres divinos,
senhores de si em gtau e onipotencia.
A seguir, 1sbo<;aremos uma leitura da cam;ao Perfeir;ao, abordando a
dualidade sagrado/profano vinculada a questoes sociais.

Leitura de Perfei~ao
A cam;ao Perfeir;ao foi lan<;ada no disco 0 descobrimento do Brasil,
em 1993. 0 titulo do album e sugestivo porque traz consigo referencias ao
passado hi5torico do pais, porem, nao se trata de urn mergulho em fatos
historicos do Brasil. A "descoberta" direciona 0 leitor/ ouvinte para 0 lado
afetivo, na micropolitica das rela<;oes amicais e familiares (Vargas, 1999), no
cotidiano vivido, e, quando tematiza 0 politico, este vern acompanhado por
questoes sentimentais e/ou existenclais.
Na can<;ao em destaque, encontramos uma listagem de criticas sociais
enumeradas na primeira parte (quatro estrofes inicials) e, na segunda (duas
ultimas estrofes da parte 5), uma retomada do elemento lirico, sufocado na
!ista anterior. Vamos por partes. No primeiro, con forme ja dissemos, a letra
de Perfeir;ao configura-se como uma !istagem, urn amontoado de criticas,
soltando farpas para todos os lados, "celebrando", inclUSive, a estupidez" de
quem a canta.

Vamos celebrar a estupidez humana
A estupidez de todas as naroes
o meu pais e sua corja de assassinos
Covardes ,estupradores e ladroes
(...)
Vamos celebra ErOJ e Thanatos
Persephone e Hades

- -
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Vamos nossa tristeza
Vamos celebrar nossll

A !ista de termos a serem "celer
pontos e segmentos. A ideia de cdel
principalmente, mordaz. E, no minirr
"',.
.,," '
para ce Ieb rar "a forne,
a mveJa,
educa<;ao", "a violencia", "os preconc
analfabetos", dentre outros, pois a !ista a
desse ato de celebrac:;ao, caractenza-se 1
festa, velorio e caixilO".

Vamos celebrar a h01
De tudo isso . com Ie
Esta tudo morto een
fa que tam bern podel
A estupidez de quem

Da mesma maneira que a pata,
pode tamb6m ter urn efeito contrino, cc
slgnifica "festejar, patrocinar, comem(
tern, nessa acepc:;ao, orienrac:;ao dupla (B.
di\'ergentes entre si. 0 sentido religic
soma-se a outro sentido, evocado pel<
texto. A festa e a celebrac:;ao unem-se ,
Se obseryarmos com aten<;iio, '
uti!izados na listagem (primeira parte d
e "festejar", cujo teor de ironia perpas~
ritual religtoso e Festa. Outro clemento
verbos. Nao se trata de urn sujeito iJ
marcado pela forma "nos", funcionan
legitimar 0 ritual de festa.
Urn outro ponto de destaque
hayer datas e/ou fatos politico-socia
compreensao da letra da canc:;ao. Ou s
canc:;ao, podem ser as de hoje, de ont,
questao, Renato Russo diz 0 seguinte:

Costo de deixar a 17
situarao de ouvir a i
da instrumentariio
manezra que voce'
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Vamos nossa tristeza
Vamos celebrar nossa vaidade. (In: Urbana, 1993)
A lista de termos a serem "celebrados" e numerosa, atingindo divers os
pontos e segmentos. A ideia de celebra<;ao, no texto, torna-se ironica e,
no minimo, estranho preparar todo urn ritual
principalmente, mordaz.
para celebrar "a fome", "a inveja", "0 trabalho escravo", "0 descaso por
educa<;ao", "a violencia", "os preconceitos", "as epidemias", "0 yoto dos
analfabetos", dentre outros, pois a lista ainda nao terminou. Mas, 0 Interessante
desse ato de celebra<;ao, caracteriza-se pela forma como sera realizado: "com
festa, velorio e caixao".

Vamos celebraro horror
De tudo isso - com festa, velorio e caixao
Esta tudo morto e enterrado agora
fa que tambem podemos celebrar
A estupidez de quem cantou esta canrao.
Da mesma maneira que a pala,'ra "celebrar" evoca 0 ato religioso, ela
pode tambem ter um efeito contntrio, conforme Ferreira (1995, p. 139), celebrar
significa "festejar, patrocinar, comemorar, acolher com festejos". A palavra
tern, nessa acep<;ao, orienta<;:ao dupla (Bakhtin), apontando caminhos e sentidos
divergentes entre si. 0 sentido religioso, cristalizado na palavra "celebrar",
soma-se a autro sentido, eyocado pelo ritual de festa e velorio proposto no
texto. A Festa e a celebras:ao unem-se ao clima de denuncia social na can<;ao.
Se observarmos com aten<;ao, constataremos que os principais verbos
utilizados na listagem (primeira parte da musica) sao "celebrar", "comemorar"
e "festejar", cujo teor de ironia perpassa todo 0 texto, principalmente ao aliar
ritual religioso e Festa. Outro clemento interessante refere-se ao sujeito desses
verbos. Nao se trata de urn sujeito individual, mas de urn sujeito coletivo
marcado pela forma "nos", funcionando com urn aclama<;:ao em massa para
legitimar 0 ritual de Festa.
Um outro ponto de destaque do texto orienta-se para 0 fato de nao
haver datas e/ou fatos politico-sociais a ele ligados, do qual dependeria a
compreensao da letra da can <;:ao. Ou seja, as problematicas, materializadas na
can<;ao, podem ser as de hoje, de ontem, e, infelizmente, futuras! Sobre esta
questao, Renato Russo diz 0 seguinte:

Costo de deixar a musica bem em aberto. De poder ter aquela
situarao de ouvir a musica dez anos depois, independentemente
da instrumentarao ter envelhecido, a letra esta escrita de uma
maneira que voce vai se identi/icar. Tem tetras que eu sei se
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tivesse feito referencias a coisas daquela epoca hoje em dia ia
precisarde nota de rodape. (In: SiqueiraJr, 1995, p. 74)
Tah'ez seja esse urn dos fatores que muito contribuem para que a
obra da Legiao Urbana e para que as letras de Renato Russo tenham tanta
penetrac,:ao no publico jovem. Sao textos simples, sem gran des rebuscamentos,
mas com urn grande aliado, a atemporalidade, uma vez que mesmo os trac,:os
biognificos perdem 0 valor do biografico porque entram para 0 plano da
escrita e da invenc,:a0 3 •
Apos a longa \ista de criticas, direcionadas para varios pontos,
encontram-se, na ultima parte da letra da canc,:ao, 0 que se propoe, como 0
titulo anuncia, a perfeic,:ao. Essa 56 seria possive! mediante 0 conhecimento da
"verdade" e do "amor". Para Vianna (1995, p. 46), "a indignarao e a auto

irc/nia punk da primeira parte dessa canrao terminam com 0 hino de
c¢nftanra no futuro: 'venha, que 0 que vern perfeirao"'. Escapa-se, dessa

e

t;naneira, do gue seria uma posshre! reforma "social", redimensionando-a para
<',) plano "pessoal".
Venha, meu cora~ao esta com pressa
Quando a esperan~a esta dispersa
S6 a verdade me liberta
Chega de maldade e ilusao.

Venha, 0 amor tern sempre a porta aberta
E vern chegando a primavera
Nosso futuro recome~a:
Venha, que 0 que vern perfei~ao. (In: Urbana, 1993)

e

.\0 mencionar a "verda de me liberta", 0 eu-lirico do texto dialoga
com 0 Evangelho de Sao Joao (14, 6)(Biblia de Jerusalem, 1985, p.2023) que
expressa a afirmac,:ao de Jesus, direcionada aos seus seguidores, dizendo: "Eu

sou 0 Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguem vern ao Pai a nao ser por
mim". S6 "a Verdade liberta" e, esta e seguir 0 caminho de Deus, pelo menos
enquanto pensamento biblico. Em Perfeirao, 0 caminho pode ser outro e a
"verdade", COlU suas conotac,:oes, tambem, pode ser outra.
A rede de relac,:oes e de sentidos torna-se ainda maior, pois, na ultima
parte da canc,:ao, a palavra "amor" traz consigo a ideia de libertac,:ao que,
associando-se it paia,'ra "primavera", caracterizada como a estac,:ao de
renovac,:ao e periodo de florescimento, aponta para 0 novo, para 0 futuro. 0
estreitamento das relac,:oes intertextuais caminha lado a lado, pois na palavra

3 Mesll10 com a morte de Renato Russo e 0 fim da Legiao Urbana em 1996. a banda, no seu
segmento. ea que mais vende discos no Brasil. (Soares, 2001. p. E3)

--
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"celebra<;:ao" ja esta presente a ideia I
biblica busca uma possivel "perfei<;a(
social e pessoal, mas, ambas, almejal
enterro simbalico, onde se depositen
no texto, ou, na possibilidade do am

Considet

Procurou-se, neste estudo, di
e profanas em algumas can<;oes de It
texto Perfeirao. Este texto, aparenter
can<;oes do compositor em questao,
referencias biblicas, marcado por me
tramos no corpo do trabalho.
Curioso como a palavra "ce
reve!ar tanto urn ritual religioso, c·
cruzamento de sentidos tanto sag
polissemico de "celebrar", a atemp
bern como as demais rela<;oes de s
poeticidade e lirismo. Hoje, quase de
extremamente atual, convidando-no
Para finalizar, vamos dar l
res(soar), nao como canto, mas com
<;:ao de seu processo criativo:

Metade do que ach
verpara a Legiao e
brincar com 0 incc
mente 0 que i. M~
a minha intuif,io.
050 nem nada, nu
antigos mexe muil
Rejeret'lC:im

A BiBLIA DE JERUSALEM. Sao:
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Urbana. Campo Grande-'t>1S, LetIa
BAKHTIN, M. Problema da om-a
ed. Rio de Janeiro, Forense, 1997.
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ferencias a coisas daquela epoca hoje em dia ia
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fatores que muito contribuem para que a
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poralidade, uma yez que mesmo os trat;os
biografico porque entram para 0 plano da
criticas, direcionadas para nirios pontos,
a letra da cant;ao, 0 que se propoe, como 0
s6 seria possivel mediante 0 conhecimento da
ianna (1995, p. 46), ITa indigna~ao e a auto·
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el reforma "social", redimt\nsionando-a para
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"celebrat;iio" ja esta presente a ideia de religiosidade que, unindo-se it cita~ao
biblica busca uma possivel "perfei<;ao". Unem-se ou confundem-se as esferas
social e pessoal, mas, ambas, almejam uma renova<;iio, seja por meio de urn
enterro simbolico, onde se depositem todas as maldades e problemas listados
no texto, ou, na possibilidade do amor que "tern sempre a porta aberta".

Considerayoes finais
Procurou-se, neste estudo, discutir a articulat;iio entre figuras sagradas
e profanas em algumas can<;oes de Renato Russo, com enfoque especifico no
texto Perfei~ao. Este texto, aparentemente simples, assim como a maioria das
can~oes do compositor em questao, apresenta urn (Mlogo intertextual com
referencias biblicas, marcado por meio de algumas cita<;oes, conforme mos
tramos no corpo do trabalho.
Curioso como a palavra "cdebrar", tao repetida no texto, e capaz de
revelar tanto urn ritual religioso, como urn ritual de festa, permitindo 0
cruzamento de sentidos tanto sagrados quanta profanos. Esse aspecto
polissemico de "cdebrar", a atemporalidade do texto, as cita<;oes biblicas,
bern como as demais rela<;oes de sentido focalizadas, conferem it can<;ao
poeticidade e lirismo. Hoje, quase dez anos depois (2002), a can<;iio continua
extremamente atual, convidando-nos a "celebrar" a nossa propria ignorancia!
Para finalizar, vamos dar voz ao referido compositor, e deixa-Ia
res(soar), nao como canto, mas como movimento de interpreta<;ao e avalia
~o de seu processo criativo:

recome~a:

q~ vem eperfeiftZo. (I n: Urbana, 1(93)

de me liberta", 0 eu-lirico do texto dialoga
(14, 6)(Biblia de Jerusalem, 1985, p.2023) que
. ecionada aos seus seguidores, dizendo: C<Eu

a Vida. Ninguem vem ao Pai a nao ser par
esta e seguir 0 caminho de Deus, pelo menos
Em Perfei~ao, 0 caminho pode ser outro e a
es, tambem, po de ser outra.
sentidos torna-se ainda maior, pOls, na ultima
or" traz consigo a ideia de liberta~ao que,.
'mavera", caracterizada como a esta~ao de
. ento, aponta para 0 novo, para 0 futuro. 0
textuais caminha lade a lado, pois na
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Metade do que aeho legal de escrever tetra de musiea e de esere·
ver para a Legiao e inventar a meu pequeno universo. Costo de
brincar com 0 ineonseiente. Sair jogando eoisas sem saber exata
mente 0 que e. Mas sempre obedecendo a uma eerta 16giea. Que
a minha intuifao diz que faz sentido. (..) Nao que eu seja religi
oso nem nada, mas usar term os biblieos, usar numeros, mitos
antigos mexe muito com as pessoas. (In: Leoni, 1995, p. 95/96)
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ANEXOS:
de dezembro de 1995.
Perfei<;:ao (Rena to Russo)
DAPIEVE, Arthur. Brock. 0 rock brasilezro dos anos 80. Rio de Janeiro,
1
Editora 34, 1995.
Vamos celebrar a cstupidez humana
___ .Renato Russo - 0 trovador solitario. Rio de Janeiro, Relume Dumara,
.\ estupidez de todas as na<;oes
2000.
o meu pais e sua coqa de assaSSlnOS
FERREIIL\, A. B. H. Dicionario rolha/Audlio basico da Lingua Portu
Covardes, cstupradores e ladroes
guesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira;1995.
Vamos celebrar a estupidcz do povo
FERNANDES JR, A. "Intertextualidade e movimento de leitura em Monte
Nossa policia c teleyisao
Castelo". In: GREGOLIN, :\1. R.; CRUVINEL, M.E; KHALIL, M.G. Ana
Vamos celebrar nosso governo
lise do discurso: entornos do sentido. Araraquara: FCL Laborat6rio Editori
E nosso Estado, que mio c na<;iio
al; S. P.: Academica, 2001, pp 299-309.
Celebrar a IU\'cntude scm escola
_ _ _. "Daniel: da cova dos leoes ao rock de Renato Russo". In: LEITE,
.\5 crian<;a, mortas
G. LVI. M.; LEONEL, M.e. M; BALDAN, M. L. 0. G.; LEITE, S. H. T.
Celebrar l10ssa desuniao
FREIRE, J. A T. [ Seminario de pesquisa. A rtigos. Anais do I Seminario de
\'amos celebrar Eros c Thanatos
Pesquisa "Prbf. Ignacio de Assis Silva". Publicac,ao dos alunos vinculados ao
Persephone e Hades
programa del Mestrado e Doutorado do Programa de P6s-Graduac,ao em
Vamos celebrar nossa tristeza
Estudos Lite~arios, Araraquara, 2001. pp 20-23.
\ 'amos celebrar nossa \'aidadc,
KRISTEVA, J. Introdu~ao semanalise. Sao Paulo, Perspectiva, 1969.
MIGUEL, Antonio Carlos. "Celebra<;:oes it luz neon". In: Tornal da Tarde.
2
Sao Paulo: 04/08/1986. p. 23.
Vamos comernorar como idiotas
PERRONE-MOISES, L. Texto, critica, escritura. Sao Paulo, Atica, 1993.
.\ cada fevereiro e feria do
_ _ _. "Literatura comparada, intertexto e antropofagia".In: Flores da es
Todos os mortos nag estradas
crivaninha. Sao Paulo, Cia das Letras, 1990.
Os mortos por falta de hospitais
URBANA, Legiao. As quatro esta~oes. Sao Paulo, Emi-Odeon, 1989.
\'amos celebrar nos sa justi<;a
o Descobrimento do Brasil. Sao Paulo, Emi-Odeon, 1993.
_\ ganancia e a difarna<;ao
SCHNEIDER, M. Ladroes de palavras. Trad. Luiz Fernando P. N. Franco.
Vamos celebrar os prcconccitos
Campinas-SP, Ed. da Unicamp, 1990.
o voro dos analfabetos
SIQUEIIL,\ JR, e. L. R. Letra, musica e outras conversas. Rio de Janeiro,
Comemorar a agua podre
Gryphus, 1995.
E todos os impostos
SOARES, R. "Legiao Urbana e a banda extinta mais ativa do pais". In: Folha
Queimadas, mentiras c sequestros
de Sao Paulo, Sao Paulo, 18 de janeiro de 2001. pp 3
Nosso castelo de cartas marcadas
SOUZA, A M. A. Cultura rock e arte de massa. Rio de Janeiro, Diadorim,
o trabalho escf'WO
1995.
Nosso pequeno universo
VARGAS, Christian. "Os anjos decaidos: uma arqueologia do irnaginario p6s
Toda
hipocrisia e toda afeta<;ao
ut6pico nas canc,oes da Legiao Urbana", In: COSTA, e. B. & l\L\CHADO,
Todo roubo e toda a indiferel1<;a
M. S. K. (orgs) Imaginario e hist6ria. Sao Paulo, Marco Zero; Brasilia, Parale
Vamos ce1ebrar cpidenuas:
10 15, 1999. pp.171 a 205.
E a festa da torcida campea.
VIANNA, Hermano. Texto de apresenta<;:ao da cole<;:ao de CDs Legiao Ur
bana Por Enquanto. Sao Paulo, EMI Brasil, setembro de 1995.

a

....

-----.----------,

66

............................----------------------~---------------------------

---,

OPSIS  Revista do Niese, V.2, N.J, Jan/Jun, 2002

ANEXOS:

k brasileiro dos anos 80. Rio de Janeiro,
solitario. Rio de Janeiro, Relume Dumad,
FolhalAurelio bdsico da Lfngua Portu·
. eira;1995.
alidade e movimento de leitura em Monte
; CRUVINEL, M.E; KHALIL, M.G. Ana·
. o. Araraquara: FCL Laboratorio Editori

-309.
s aD rock de Renato Russo". In: LEITE,

AN, M. L. 0. G.; LEITE, S. H. T. A.;
pesquisa. Artigos. Anais do I Seminario de
ilva". Publica<;:ao dos alunos vinculados ao
do do Programa de P6s-Gradua<;:ao em
001. pp 20-23.
ndtise. Sao Paulo, Rerspectiva, 1969.
brac;:oes a luz neon". In: Tornal da Tarde.

ftica, escritura. Sao Paulo, Atica, 1993.
intertexto e antropofagia".In: Flores da es·
tras, 1990.
Oes. Sao Paulo, Emi-Odeon, 1989.
'(lSi!. Sao Paulo, Emi-Odeon, 1993.
vras. Trad. LUlz Fernando P. N. Franco.

90.

zisKa e outras conversas. Rio de Janeiro,
anda extinta mais ativa do pais". In: Folha
eiro de 2001. pp 3
arte de massa. Rio de Janeiro, Diadorim,
'dos: uma arqueologia do imaginario pos
bana". In: COSTA, C. B. & J'vL\CHADO,
ria. Siio Paulo, Marco Zero; Brasilia, Parale
resentac;:iio da cole<;:ao de CDs Legiao Ur
Brasil, setembro de 1995.

66

Perfeic;:ao (Renato Russo)
1
Vamos celebrar a estupidez humana
;\ estupidez de todas as na<;oes
o meu pais e sua corja de assassinos
Covardes, estupradores e ladroes
Vamos celebrar a estupidez do povo
Nossa policia e televisao
Vamos celebrar nosso governo
E nosso Estado, que nao e na<;ao
Celebrar a juventude sem escola
.\5 criam;as mortas
Celebrar nossa desuniao
\'amos celebrar Eros e Thanatos
Persephone e Hades
Vamos celebrar nos sa tristeza
\'amos celebrar l10ssa vaidade,
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\'amos celebrar a fome
Nao ter a quem ouvir
Nao se ter a quem amar
,'amos alimental' 0 que c maldade
Vamos machucar urn cora~ao
I'amos celebrar nossa bandeira
}\;osso passado de absurdos gloriosos
Tudo 0 que e gratuito e feio
Tudo que e normal
I'amos cantar juntos 0 Hino Nacional
V'" lagrima everdadeira)
,'amos celebrar nossa saudade
E comemorar a nossa solidao.
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,'amos festejar a inveja
.\ intolerancia e a incompreensao
\'amos festejar a \;olcncia
E esquecer a llossa gente
Que trabalhou honestamellte a "ida
inteira
E agora nao tern mais direito a nada
,'amos cdebrar a aberra~ao
De toda a nossa falta de born senso
Nosso descaso por educa<;:ao
,'amos celebrar 0 horror
De tudo isso com festa, velorio e
calxao
Est! tudo morto e enterrado agora
Ja que tambem podemos celebrar
,\ estupidez de quem cantou esta cal1<;:ao.
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Vamos comemorar como idiotas
;\ cada fevereiro e feriado
Todos os mortos nas estradas
Os mortos por falta de hospitais
\'amos celebrar 110ssa justic;:a
"\ ganancia e a difama~ao
\'amos celebrar os preconceitos
o voto dos analfabetos
Comemorar a agua podre
E todos os impostos
Queimadas, mentiras e sequestros
Nosso castelo de cartas marcadas
o trabalho escravo
Nosso pequeno universo
Toda hipocrisia e toda afeta~ao
Todo roubo e toda a indiferen~a
Vamos celebrar epidemias:
Ea festa da torcida campea.
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\'enha, meu cora<;:ao esta com pressa
Quando a esperan<;:a esni dispersa
So a verdade me Iiberta
Chega de maldade e ilusao.
,'enha,o amor tern sempre a porta
aberta
E vern chegando a primavera Nosso futuro recome~a:
Venha, que 0 que vern e perfei<,:ao.
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