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‘‘Se o mundo é mesmo 

Parecido com o que vejo 

Prefiro acreditar 

No mundo do meu jeito 

E você estava 

Esperando voar 

Mas como chegar 

Até as nuvens 

Com os pés no chão’’ 

 

(Legião Urbana – Eu era um Lobisomem 

Juvenil,1989)  

 

 



RESUMO 

O rock brasiliense é um movimento de extrema importância para o Brasília. A 

principal motivação para a realização deste trabalho é compreender como Brasília 

adquiriu o título de ‘‘capital do rock’’. Será abordada um pouco da história do rock 

brasiliense que começou a dar os primeiros passos ainda no final da década de 70, 

chegando ao ápice na década de 80, juntamente ao rock paulistano e carioca. Além 

disso, há uma análise do cenário político e resumo do país no recorte proposto, além 

das mudanças ocorridas na música por conta da censura imposta pelo regime militar 

e também por influências musicais do exterior. A forte ligação de Brasília com o 

repertório das bandas brasilienses permite pensar a cidade através das letras 

musicais e também por meio de perspectivas da História Cultural, em que relatos de 

moradores e frequentadores da cidade na década de 80 ajudam a ressignificar uma 

memória coletiva. 

Palavras chaves: Brasília, década de 80, rock, regime militar, história, memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Brasiliense rock is an extremely important move for Brasilia. The main motivation 

for this work is to understand how Brasilia acquired the title of '' rock capital ''. Some 

of the history of Brasilia rock that began to take the first steps in the late 70s, 

reaching its apex in the 80s along the São Paulo and Rio rock will be addressed. In 

addition, there is an analysis of the political landscape and country summary of the 

proposed cut, in addition to changes in the music due to the censorship imposed by 

the military regime and also by musical influences from outside. The strong 

connection of Brasilia with the repertoire of Brasilia bands to suggest the city through 

the musical letters and also through perspectives of Cultural History, where reports of 

residents and city goers in the 80 help reframe a collective memory. 

Key words: Brasilia, 80s, rock, military regime, history, memory. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desta monografia é tratar da ascensão do rock brasiliense na 

década de 80 e a influência da cidade na composição de músicas e percepção da 

mesma no que se refere ao cenário político, econômico e social, por parte dos 

moradores e frequentadores da capital. O recorte escolhido será entre 1968, quando 

o AI-5 entra em vigor até 1989, ou seja, na década final do regime militar, quando se 

começa a discutir os novos rumos do país, além da elaboração de uma nova 

constituição federal. 

O que fez Brasília ficar conhecida como capital do rock?. Quais as 

peculiaridades do rock produzido na cidade?. De que forma Brasília influenciou 

jovens de classe média a se lançarem no cenário musical, em um período em que a 

circulação de informações, até mesmo musicais era bastante limitada? Essas serão 

as principais questões a serem trabalhadas ao longo deste trabalho, além das 

impressões de quem vivia em Brasília naquele período. 

Durante a década de 80, o país ainda era governado por militares, porém, as 

discussões sobre a continuidade do regime e o fortalecimento da oposição, 

colaboraram para a crise de governo até 1985, quando Tancredo Neves foi eleito 

Presidente, pelo Colégio Eleitoral. Brasília, inaugurada em 1960, nasceu em meio a 

crise política que piorou na primeira metade da década de 60, culminando no Golpe 

civil-militar de 64.  

Brasília foi projetada para ser a capital do futuro, símbolo do desenvolvimento, 

porém, aos poucos essa idealização foi ficando para trás dando lugar a uma cidade 

moderna em sua arquitetura, entretanto, com os mesmos problemas das outras 

cidades do país. Por ser capital e centro do poder, a cidade era constantemente 

vigiada e protegida pelos militares, que queriam preservar a imagem de capital 

modelo, ou seja, sem a baderna que acontecia nos grandes centros urbanos do 

país. 

Nesse período nasce o rock brasiliense que se apoia justamente na ideia de 

quebrar a rotina na capital pacata. Jovens incentivados pela vontade de sair daquela 

estagnação começaram a produzir músicas contra o sistema e sobre o cotidiano da 



9 
 

cidade. É impossível falar da história de Brasília e não mencionar a ação dos jovens 

roqueiros que levaram um pouco da cidade em suas letras para o resto do país. 

O rock como um tipo de manifestação cultural serviu como porta-voz de 

anseios de muitos brasilienses. Muitos moradores do Plano Piloto ou das cidades 

satélites na década de 80 se recordam dos grandes sucessos musicais lançados 

pela Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial e outras bandas mais undergrounds, 

ou seja, bandas que não tiveram alcance midiático e produziram de forma 

independente, longe dos holofotes.  

O diferencial de Brasília é sua pluralidade cultural, pois a vinda de várias 

pessoas no período de sua construção e também na década de 80 ajudou no 

estabelecimento de comportamentos brasilienses.  

Para compreender o funcionamento da cidade nos anos 80, foi utilizada a 

história oral como método para colher a opinião de alguns moradores ou 

frequentadores da cidade naquele período. Algumas perguntas acerca das opções 

de lazer da cidade, música, cenário político e econômico, além dos problemas que a 

cidade enfrentou nesse recorte, foram feitas aos entrevistados. De acordo com 

Barros (1997, p. 35), 

A memória individual ou coletiva é um sistema onde se cruzam estruturas 
culturais, políticas e econômicas enquanto códigos de representação. As 
representações do passado e do presente e as idealizações do futuro 
também convivem na memória, conferindo ao indivíduo identidade cultural 
e grupal.  

Foram utilizados depoimentos de quatro moradores, sendo que dois deles não 

residiram a vida toda somente no Plano Piloto, mas também nas cidades satélites. A 

partir das perspectivas de cada morador a respeito da cidade, procurou-se mostrar a 

heterogeneidade das visões e memórias acerca da capital. 

Também foram utilizados trechos de entrevistas dadas a jornais, como o 

Correio Brasiliense, depoimentos das principais bandas de rock brasiliense contidos 

em um documentário sobre o rock em Brasília na década de 80. A fonte oral pode 

trazer novas perspectivas acerca do tema estudado, embora não seja a memória em 

sua totalidade, ou seja, que reconstitua totalmente o fato ocorrido, mas a 

ressignificação de lembranças específicas, de acordo com o estímulo que as 

testemunhas recebem para selecioná-las. Segundo Thompson, é preciso preservar 
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a memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a memória do 

homem. A memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência 

de fatos coletivos.  (1998, p. 17), 

Para o desenvolvimento do tema, a monografia foi divida em três capítulos.  

O primeiro capítulo traça um panorama do cenário político do país e das 

mudanças do rock nacional, dentro do contexto do regime militar a partir do 

momento em que se vivia sob égide do AI-5. Apesar do recorte proposto nesta 

monografia, ser a década de 80 é necessário fazer uma análise da censura, que se 

consolidou ainda no fim da década de 60, limitando as manifestações culturais 

através da censura.  

O segundo capítulo entra na questão da construção de Brasília, como era vista 

pelos pioneiros, o início das primeiras reuniões dos jovens roqueiros na Colina e as 

dificuldades enfrentadas para a divulgação dos primeiros trabalhos na capital.  

O terceiro capítulo foca na ressignificação da memória de moradores da cidade 

e na análise de letras musicais que falam do Plano Piloto, cidades satélites e alguns 

hábitos dos jovens naquele contexto. 

Já nas considerações finais, me atenho a analisar os resultados obtidos com a 

pesquisa, principalmente as impressões tiradas das entrevistas. Muito do que se vê 

em Brasília atualmente foi construído aos poucos desde sua inauguração, mas que 

de certa maneira cresceu muito mais desde o início da nova experiência 

democrática que estamos vivendo. Essas mudanças são perceptíveis até mesmo 

nos últimos trabalhos da Legião Urbana e Capital Inicial, no fim da década de 80, 

para o inicio dos anos 90. Há uma mudança nas percepções da cidade e o rock não 

deixou de acompanhar mais uma vez as nuances vividas pela sociedade.    
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Capítulo 1. Trajetória do rock brasileiro no contexto do regime militar 

1.1 1969 – 1985 

No final dos anos 60, o Brasil começou a crescer economicamente, de maneira 

acelerada, ao mesmo tempo em que o regime militar endurecia seu governo, sob a 

égide do Ato Institucional nº05 (AI5). Esse período conhecido como os anos de 

chumbo1 ,perdurou entre 1968, durante o governo do general Costa e Silva, ao 

governo de Ernesto Geisel. Pode-se dizer que o esse crescimento econômico sofreu 

influência dos avanços da economia internacional, que se encontrava em uma fase 

econômica bastante positiva após a Segunda Guerra Mundial, precisamente entre 

1950 até 1973. Esse cenário internacional favorável, juntamente com medidas 

internas, deu condições a firmas brasileiras de interagirem com o comércio exterior, 

o Brasil alavancou sua economia (FERREIRA; DELGADO, 2003). 

Apesar do notável crescimento econômico, o governo não solucionou os 

problemas sociais herdados de governos anteriores, pelo contrário, as 

desigualdades foram acentuadas, principalmente com relação à distribuição de 

renda, por conta das falhas de políticas de bem-estar social. Muitas famílias ainda 

residiam no campo, até meados 1980 e não contavam com uma boa estrutura, seja 

com relação a trabalho, ou a educação dos filhos, que apesar de conseguirem o 

acesso à escola, não recebiam um ensino de qualidade, o mesmo valia para outros 

serviços básicos (MARTINS, 1998). 

Em busca de novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida, 

muitas pessoas saíram do campo, rumo às cidades. Cerca de 31 milhões de 

pessoas trocaram a vida rural, pela vida urbana, entre 1960 e 1980. É importante 

salientar que novos postos de trabalho surgiram graças à massificação de algumas 

profissões, aumentando a rotatividade da mão de obra. O ensino fundamental foi 

ampliado, ainda que fosse de péssima qualidade, era requisito para cargos 

rotineiros, como balconistas, caixas de supermercados, telefonistas e etc. 

                                                           
1 Expressão dada ao período mais repressor do regime, principalmente o governo Médici. 
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De acordo com Martins (1998), o que ele chama de autoritarismo plutocrático2, 

contribuiu para a rotatividade da mão de obra, que ficava cada vez mais barata e 

com os salários congelados. Não havia redistribuição de renda, então os ganhos 

desse crescimento econômico, se concentravam nas mãos de uma pequena parcela 

da sociedade. As multinacionais lucraram bastante através das filiais, alguns 

pequenos empresários conseguiram atingir o status de mega empresário. A nova 

classe média, oriunda do crescimento econômico, conseguia manter certo padrão de 

vida graças aos serviços de baixo custo. 

Mesmo com os salários baixos, boa parte dos trabalhadores conseguiu se 

inserir dentro dos padrões de consumo da época. Porém, Martins (1998) destaca a 

dificuldade que muitos encontraram para comprar, por exemplo, a casa própria, pois 

poucos se beneficiaram com os financiamentos promovidos pelo Banco Nacional de 

Habitação (BNH), por fim, acabavam por recorrer ao aluguel de imóveis. 

Mas o que se via na verdade, era uma onda de consumo que tomava conta do 

país. A expansão da compra de bens duráveis foi consequência da criação do 

sistema de oferta de crédito ao consumidor. Compra de carro com financiamento em 

36 meses, a grande novidade: TV em cores, além da possibilidade de financiar uma 

casa. Em se tratando de dados estatísticos com relação à margem de lucros, o país 

ia bem até início dos anos 70 (HABERT, 1996). 

Porém, não se esperava que o boom na economia chegasse ao fim. Que a 

inflação voltaria a subir de maneira descontrolada, que a taxa de desemprego 

chegasse a um nível preocupante e indicadores sociais fossem completamente 

adversos ao desenvolvimento que o país vinha apresentando. 

Alguns países já vinham demonstrando sinais de um esgotamento da 

expansão da economia, devido ao déficit nas balanças comerciais, queda nas taxas 

de lucro e crise monetária internacional. Com a crise do petróleo em 1973, esses 

problemas ficaram ainda mais evidentes, atingindo muitas nações em 

desenvolvimento, inclusive o Brasil. Quando Ernesto Geisel assumiu o governo em 

1974, anunciou um novo plano econômico que ainda mantinha o discurso e 

                                                           
2Sistema político, onde impera o domínio das classes mais abastadas, de acordo com José Martins 

(1998).  
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prioridades do governo anterior: projetos para construção de ferrovias, diminuição 

das importações e investimentos estatais no setor de bens de produção, ou seja, 

uma política de investimento pesado na indústria, mesmo que fosse necessário 

recorrer a empréstimos, o que de fato ocorreu e ficou evidente com o aumento da 

dívida externa do país (HABERT, 1996). 

O plano econômico fracassou em partes, pois as importações continuaram 

ocorrendo em grande número, embora a capacidade de pagá-las tivesse diminuído, 

o crescimento econômico do país caiu em mais de 5%, entre 1974 até 1978. O custo 

de vida subiu, ao contrário do salário mínimo que se estagnou a um valor bastante 

baixo. As demissões cresciam a cada ano e o desemprego assombrou a população 

brasileira entre 1976 até a década de 80, quando a crise atingiu seu auge. 

(HABERT,1996).  

Traçando um panorama do cenário político do país, havia um desequilíbrio 

muito grande dentro das estruturas políticas. Embora o poder Executivo tivesse 

maior liberdade de ação, em detrimento dos demais poderes, isso não evitou o 

isolamento da presidência, o que se verificava era a falta de diálogo com a 

sociedade, que estava cada vez mais diversificada graças à expansão da 

modernização. Outro fator preponderante diz respeito à instabilidade institucional, 

haja vista as cisões internas que se colocavam dentro das corporações militares, 

além disso, o regime não atendia mais os anseios da classe média, que com a crise 

não encontrava mais possibilidades de consumo. Esses elementos reunidos foram 

determinantes para o desgaste do regime militar (DINIZ, 1994). 

Ernesto Geisel, ao contrário de seu antecessor, era castelista3. Embora isso 

não tenha tido efeito imediato no governo, Geisel foi o responsável por dar início ao 

processo de abertura política no Brasil. Foi indispensável para a continuidade do 

regime, diante da crise no país, que medidas políticas fossem tomadas, para 

controlar a insatisfação popular. Aos poucos, foram sendo realizadas pequenas 

mudanças nas instituições de poder, como a reordenação do Congresso Nacional e 

dos partidos políticos. O governo fazia questão de frisar que este processo de 

                                                           
3Político que seguia a linha política do primeiro presidente no regime militar, Castelo Branco. In FERREIRA; 

DELGADO, 2003. 
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abertura política, seria feito de maneira lenta, gradual e segura, mantendo sempre a 

ordem, de modo que o regime não sofresse uma grande exposição negativa. 

De fato, foi um processo lento, porém, não fora feito em clima de total calmaria. 

As disputas nos bastidores sobre a distensão política, entre os militares castelistas e 

os linha-dura, se fizeram presentes durante o processo, além das manifestações 

populares que ganharam força, graças ao descontentamento de vários setores da 

sociedade brasileira, além dos debates sobre as liberdades democráticas do 

cidadão, incluindo a anistia aos presos políticos. Um dos primeiros passos de suma 

importância para o bom andamento do processo de distensão política, ainda no 

governo Geisel, foi a supressão do AI-5 em 1978. Já no governo Figueiredo (1979-

1985), foi decretado o fim do bipartidarismo, possibilitando a criação de novos 

partidos e foi concedida a Anistia a todos àqueles perseguidos em conseqüência do 

AI-5(FERREIRA; DELGADO, 2003). 

A concessão da Anistia se deu não apenas por iniciativa do regime. Houve 

mobilização social, que esteve muito presente no processo de transição política, 

principalmente após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog no DOI- CODI4,em 

1975. Entre os movimentos em favor da anistia, vale ressaltar o surgimento do 

Movimento Feminino pela Anistia, (MFPA), um dos primeiros movimentos 

organizados já na fase de abertura política, claramente com objetivo de 

enfrentamento ao regime militar, colaborando para que a discussão sobre a Anistia 

se tornasse ainda mais pública, além de tornar a anistia uma palavra de ordem 

utilizada por vários setores de oposição ao governo, organizado pela advogada e 

assistente social, Therezinha Zerbini.  

Os movimentos em favor da Anistia fortaleceram-se, sendo compostos por 

estudantes, políticos e jornalistas, apesar da tentativa do governo em adiar a 

discussão sobre o perdão aos exilados. Por fim, o governo cedeu ao apelo popular e 

em 1979, foi promulgada a lei da Anistia, que perdoava inclusive, os agentes de 

tortura, questão ainda polêmica nos tempos de hoje, uma vez que para muitos, a lei 

não deveria abranger tais agentes, enquanto outros alegam que a lei não pode ser 

revogada, já que fora aprovada antes da Constituição de 1988.   

                                                           
4  Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna 
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Ainda sobre o processo de abertura política, os sindicatos também tiveram sua 

importância, por conta da grave crise financeira que os afetou diretamente, 

ocasionando reivindicações por aumentos salariais e organização de diversas 

greves pelo país (FERREIRA; DELGADO, 2003). 

Em 1984, na tentativa de modificar as eleições presidenciais, o PMDB propôs 

uma emenda constitucional que restabelecia o voto direto. Essa iniciativa teve apoio 

popular e em 1984, milhares de pessoas foram às ruas defendendo o movimento 

das Diretas Já, que embora não tenha tido êxito naquele momento, mostrava que a 

população tinha uma postura diferente frente à política do país. (FERREIRA; 

DELGADO, 2003). 

1.2 Novos rumos no rock nacional 

É nesse contexto de tensões políticas, sociais e econômicas, que o rock 

começa a ganhar cara nova. O rock nacional originado em meados 1950 seguia uma 

linha mais ‘ingênua’, com letras voltadas a assuntos como, namoro, festas, temas 

‘juvenis’, estilo semelhante ao dos Beatles, grande sucesso mundial da década de 

60. Nos primeiros anos o rock brasileiro ficou conhecido com iêiêiê5, devido à forte 

influencia vinda de trabalhos internacionais. 

A preocupação da Jovem Guarda, liderado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos 

e Wanderléa, era produzir uma música voltada para o público juvenil, além de 

produzir uma cultura pop-rock. Durante os anos 60, haviam vários festivais de 

música, que revelaram grandes nomes da música popular brasileira, como Chico 

Buarque, Gilberto Gil, Guilherme Arantes, Caetano Veloso entre outros. Foi através 

desses festivais que surgiu o movimento Tropicália, onde vários estilos musicais 

foram incorporados, além de ser um movimento influenciado pela vanguarda e 

concretismo. A junção do trabalho de vários artistas baianos nos festivais 

promovidos pela Rede Record, resultaram no lançamento do disco Panis et 

Circencis, em 1968. O objetivo do movimento era inovar esteticamente a música 

brasileira, de modo que esta acompanhasse as mudanças culturais que estavam 

surgindo internacionalmente, sem deixar de lado o que já vinha sendo produzido no 

Brasil naquele momento. Gilberto Gil, por exemplo, acreditava que o ''som universal'' 

                                                           
5Referência a expressão “yeah, yeah,yeah”, presente em muitas músicas da banda Beatles que era sucesso. 
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era produzido pelos Beatles, pois eles conseguiam fazer a junção de diversos 

instrumentos num mesmo patamar. Os Mutantes foram indicados para colaborar 

com esse projeto de inovação, sendo Gil era oriundo da MPB e os Mutantes com 

seus solos de guitarra e contrabaixo. 

Na disputa no festival de 1967, essa proposta trazida por Gil, que chamava-a 

de som universal, sofreu muitas criticas, pois a MPB era tida por muitos, como 

tradição e verdadeira música brasileira, ao contrário do som universal, que mais 

tarde seria chamado de tropicalismo. Os Mutantes eram a banda de rock inserida no 

movimento tropicalista, não eram baianos como os outros membros do movimento, 

nem se intitulavam tropicalistas, apesar de mostrarem contestação no quesito 

comportamento, quebra de tradições. 

Mas a busca pela mudança no cenário musical levou o grupo a se unir a 

Gilberto, Caetano e companhia. Sobre a censura sofrida pelas manifestações 

culturais e as formas de tentar burlá-la, Habert (1996, p.38) pontua que: 

[...] várias foram as formas de resistência que os autores críticos usavam 
para se contrapor à política e ideologia do regime e para fazer chegar ao 
público suas mensagens, driblando a tesoura e o camburão, num jogo de 
gato e rato. Entrelinhas, duplos sentidos, trocadilhos, mensagens cifradas: 
para bom entendedor, meia palavra tinha de bastar. 

Surgiram ainda na primeira metade da década de 70, bandas que fizeram a 

mistura de elementos da MPB com rock. No LP Acabou o Chorare, produzido pelos 

Novos Baianos, fica evidente, por exemplo, a junção do cavaquinho com a guitarra 

elétrica. Raul Seixas também incorporou elementos do ritmo nordestino em algumas 

produções, além de ter sido influenciado pelas produções no rock britânico e norte-

americano de sucesso internacional. 

Diversas bandas de rock brasileiro no inicio dos anos 70, faziam parte da 

conhecida Cultura Underground, ou seja, estavam afastadas do foco midiático e dos 

estereótipos comerciais. Essas bandas tiveram bastante dificuldade para produzirem 

e divulgarem suas músicas, em decorrência dos desdobramentos do AI-5. Pode-se 

dizer que esse contexto foi um desdobramento da contracultura, que segundo 

Pereira (1986, p.20), pode ser definido como: 

De um lado, o termo contracultura pode se referir ao conjunto de 
movimentos de rebelião da juventude que marcaram os anos 60: movimento 
hippie, a música rock, uma certa movimentação nas universidades, viagens 
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de mochila, drogas, orientalismo e assim por diante... O mesmo termo pode 
também se referir a alguma coisa mais geral, mais abstrata, um certo 
espírito, um certo modo de contestação, de enfrentamento diante da ordem 
vigente. 

A contracultura no Brasil era baseada em ideologias políticas e rebeldia, 

identificadas nos movimentos estudantis, entre os anos 60 e 70. A Jovem Guarda 

pode ser considerada um dos primeiros passos para a formação da contracultura, 

mas no sentido estético musical. Já no tropicalismo, observa-se uma aproximação 

maior da contracultura seja no âmbito musical ou comportamental, porém sem deixar 

clara, a reivindicação de poder aos jovens da época. Com letras melancólicas que 

refletiam a tristeza e sentimento de fracasso com a resistência ao novo governo que 

estava se formando, muitos tomaram para si, posturas hippies.  

 Segundo Paes (1995, p.84): 

O pós-tropicalismo, da mesma forma que a contracultura, não se restringiu 
à produção artística cultural, mas ultrapassaram esses limites, envolvendo 
amplos setores das classes médias urbanas, dos grandes centros do País, 
em busca de novas concepções de vida, novos valores e comportamentos, 
buscas enfim de outras explicações do mundo e da felicidade. Atingiu 
mesmo muitos daqueles que haviam atuado no movimento estudantil e nos 
partidos políticos de esquerda. A militância política nos moldes dos anos 60 
estava inviabilizada, não apenas porque a ditadura em sua fase mais 
terrorista havia desestruturado todas as organizações, mas também porque 
muitos daqueles jovens haviam se transformado naquela incrível trajetória 
dos anos 60. 

É importante ressaltar que a censura promovida pelo regime e fiscalizada pela 

DCDP (Divisão de Censura de Diversões Públicas), quando se tratava de barras 

obras, vetar músicas ou até mesmo atuação de algum artista, tinha por base um 

julgamento ético-moral. Isto significa que, qualquer comportamento considerado 

impróprio pelo censor, ou seja, comportamento que ameaçasse a moral imposta, a 

segurança nacional do país, seria barrado. Embora esse julgamento não fosse algo 

novo, visto que no Estado Novo também havia essa preocupação, a censura foi 

utilizada para que a política conservadora continuasse atuante, além de desviar a 

atenção dos verdadeiros problemas presentes no país. Apesar de em 1978, o AI-5 

tenha tido fim, a censura ainda continuou vetando toda produção artística que 

considerava subversiva, embora tenha sido em quantidade bem menor, se 
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comparada à década anterior. A DCDP só deixou de atuar em 1988, com a 

promulgação de uma nova Constituição6. 

Analisando de maneira breve o regime militar, é perceptível a presença da 

música em todos os momentos da ditadura, ou seja, há uma ligação entre as 

manifestações culturais, no caso, o rock, com as mudanças ocorridas no Brasil 

durante os 21 anos de regime. Como afirma Chacon (1982),‘’O rock é muito mais 

que um tipo de música: ele se tornou uma maneira de ser, uma ótica da realidade, 

uma forma de comportamento’’(CHACON, 1982, p.18). 

O regime militar não foi aceito de maneira pacífica em nenhum momento. 

Quando se propôs a abertura política, o fim da censura à imprensa, os movimentos 

sociais se fortaleceram a sociedade brasileira, de um modo geral, passou por uma 

mudança de pensamento. O rock nacional desde o inicio, atéhoje, passou por 

mudanças, que muitas vezes vieram acompanhadas pelo contexto político e social 

do país.  

Mesmo sob influência do clima tenso do regime, a produção cultural na década 

de 70, apresentou manifestações de resistência, através do uso de novas 

linguagens e formas de criação. Além disso, a indústria cultural se expandiu, 

colaborando para o crescimento de grandes gravadoras (HABERT, 1996).  

Vale destacar também, a ascensão do movimento punk rock no Brasil, que foi 

carro chefe do movimento Underground, no fim da década de 70 e início da década 

de 80, concentrando-se entre Rio de Janeiro e São Paulo. O cenário político e social 

do país e da época eram alvo das músicas desse subgênero do rock, que tem como 

características principais músicas rápidas e ruidosas, com canções que abordem 

ideias políticas anarquistas, niilistas e revolucionárias. Também abordam em suas 

letras problemas sociais como o desemprego, a guerra, a violência e drogas; ou o 

contrário disto: temas como relacionamentos, diversão e sexo. (CHACON,1982, 

p.40). 

A partir dos anos 80, a música fortalece seu papel como grande divulgadora 

política. A indústria cultural de consumo começa a enxergar no rock, um 

                                                           
6CAROCHA, Maika Lois. A censura musical durante o Regime Militar. Curitiba.Editora UFPR.2006 
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investimento interessante, capaz de atingir as massas. Ídolos como Erasmo Carlos, 

Roberto Carlos e Celly Campelo, não eram mais as principais fontes de inspiração 

de grande parte dos jovens. O país estava avançando cada vez mais no processo 

de abertura política, a juventude cada vez mais engajada nos debates políticos, ao 

mesmo tempo em que o rock e sua nova roupagem, vinham conquistando cada vez 

mais espaço nos quatro cantos do país, devido também ao abrandamento da 

censura. Nota-se inicialmente, uma concentração de produções do pop-rock no Rio 

de Janeiro, onde surgiram bandas como a Blitz, Barão Vermelho, Paralamas do 

Sucesso, entre outras. Esse estilo, chamado new wave7, caracterizou o que se pode 

chamar de primeira fase do rock anos 80. O Circo Voador que inicialmente foi 

projetado pelo movimento cultural teatral, foi muito utilizado para promover os 

‘’Verões do Rock’’, que eram eventos de divulgação de novas bandas e lançamento 

de novos discos. Graças à ampla divulgação dos trabalhos, essas bandas tiveram 

alcance nacional, porém várias bandas new wave foram lançadas e não tiveram 

sucesso. Ao mesmo tempo, surgiram outras bandas como Ultraje a Rigor e Legião 

Urbana, que fariam parte da segunda fase do rock anos 80, que se concentrou no 

eixo Paulista-Brasiliense. Esse movimento que consolidou esse novo estilo de rock 

nacional recebeu nome de Brock8. 

Inspiradas nos trabalhos polêmicos de bandas inglesas como, The Cash e Sex 

Pistols, as bandas brasileiras se lançaram no cenário musical, inicialmente sem 

qualquer apoio. Muitas bandas não chegaram a gravar sequer um disco. Devido ao 

visual ''badboy'', eram vigiados pela PM, mas foram conquistando aos poucos 

bastante seguidores, o que colaborou para que a mídia divulgasse melhor o 

movimento punk a partir dos anos 80. Surgiram bandas como Ratos de Porão, 

Cólera, Inocentes, Aborto Elétrico (que mais tarde se desmembraria formando 

Capital Inicial e Legião Urbana), esta formada em Brasília, ajudou a colocar a cidade 

em uma posição de destaque no cenário musical, ganhando o título de ''Capital do 

Rock''.  

                                                           
7Vertente do rock surgida na década de 70, juntamente com o punk, mas que incorporou elementos, 

como a música eletrônica e disso, se tornando um estilo independente. Ver em:  

https://mundosonoro00.wordpress.com/2010/03/28/a-new-wave-nos-anos-80/  

8Movimento de rock nacional na década de 80, que reuniu várias bandas dos principais urbanos: 

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Ver em : Brock: o rock brasileiro dos anos 80 – Arthur 

Dapieve.  
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Capítulo 2. Brasília, capital do rock 

2.1 Projeto Brasília 

Brasília foi projetada com objetivo de mudar o eixo do poder político do litoral, 

para uma área central do país, uma vez que as cidades mais desenvolvidas do 

Brasil, inclusive a capital na época, Rio de Janeiro, se concentravam na costa 

litorânea. Esse processo de interiorização do Brasil, já pensado ainda nos tempos 

imperiais, foi posto em prática por Juscelino Kubitsheck em 1956. Essa decisão 

passou por críticas severas dos oposicionistas, fato notável nos jornais 

simpatizantes a UDN que publicavam reportagens tendenciosas, desacreditando no 

sucesso da mudança, pois consideravam um erro o deslocamento do poder do 

centro do Rio de Janeiro para o interior do país. 

Apesar do curto prazo e das críticas, Brasília foi inaugurada em Abril de 1960, 

resultado de um projeto urbanístico de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A cidade 

representava o desenvolvimento do país, tanto pela sua arquitetura, quanto pelo seu 

ousado projeto, de acordo com Lúcio Costa, Brasília é resultado de um trabalho 

coletivo, visando o desenvolvimento nacional, juntamente com setores siderúrgicos, 

petrolífero, barragens, indústria automobilística, entre outros. É uma cidade 

moderna, feito por um povo com visão de futuro e focado na construção do Brasil 

(COSTA,1997). 

Brasília surgiu no momento em que o país experimentava uma democracia 

pautada na valorização dos direitos políticos, uma vez que, sob vigência da 

Constituição de 1946, o país instituiu um processo de expansão política, acabando 

com a restrição de criação de partidos nacionais, além de ter expandido o número 

de eleitores, comparado a governos anteriores (GOMES, 2003, p. 163). 

Logo depois, com a ruptura desse processo, por conta da instauração do 

regime militar, a jovem cidade passou a ser o centro de poder de um regime 

autoritário, onde direitos civis eram restringidos e direitos políticos indiretamente 

limitados. 
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Sob novo regime e ainda alvo de críticas, Brasília foi defendida por um de seus 

idealizadores, Lúcio Costa (1994, p.323): 

Digam o que quiserem, Brasília é um milagre. Quando lá fui pela primeira 
vez, aquilo tudo era deserto a perder de vista. Havia apenas uma trilha 
vermelha e reta descendo do alto do cruzeiro até o Alvorada, que começava 
a aflorar das fundações, perdido na distância. Apenas o cerrado, o céu 
imenso, e uma idéia saída da minha cabeça. E pensar que tudo aquilo, 
apesar da maquinaria empregada, foi feito com as mãos, infra-estrutura, 
gramados, vias, viadutos, edificações, tudo a mão. Mãos brancas, mãos 
pardas: mãos dessa massa sofrida, mas não ressentida que é o baldrame 
desta Nação. 

Brasília pode ser entendida como a cidade onde imperam o poder e a 

administração, porém, é necessário buscar outros olhares para a capital que vai 

muito além de ser apenas a capital que abriga os principais poderes do 

país.Percebê-la também como elemento dentro da história cultural, uma cidade que 

recebeu pessoas de diferentes partes do país, para trabalharem em sua construção. 

A nova cidade deveria ser um exemplo, tanto arquitetônico, quanto a respeito das 

práticas sociais, como mostra o antropólogo Holston (1993, p.12): 

A forma e a organização urbana são consideradas como instrumento de 
mudança social. A primeira parte, da qual, o plano para a nova cidade pode 
criar uma nova ordem social; ou seja, nos mesmos valores que inspiraram o 
projeto. A segunda projeta a primeira como um plano de mudança no 
contexto do desenvolvimento nacional. Propõe que a nova cidade venha a 
ser um modelo de práticas sociais radicalmente diferentes. 

 
Essa visão de mudança social, na prática não funcionou como o esperado. 

Apesar do projeto das quadras ‘’400’’, em junção com a idéia de Oscar Niemeyer, de 

construir uma cidade repleta de prédios, para que fosse padrão residencial visando 

que todos pudessem compartilhar do Plano Piloto, o que se notou desde o princípio 

da construção de Brasília, foi o afastamento das classes mais populares do centro e 

a concentração em massa da classe média no Plano Piloto. 

As promessas de uma cidade promissora, de oportunidades de emprego, 

estabilidade e uma nova vida, incentivaram muitos migrantes a deixarem sua cidade 

natal e partirem rumo a Brasília. As incertezas e dificuldades que muitos 

encontraram no cerrado, trazem um sentido aventureiro para esse deslocamento 

populacional, ao mesmo tempo em que essa jornada não se resumia apenas em se 

aventurar no cerrado, mas sim, enfrentar essas dificuldades em busca da 

estabilidade. 



22 
 

De acordo com alguns depoimentos de pioneiros na construção da capital, o 

ambiente de trabalho era único, havia solidariedade entre as pessoas, por mais 

diferentes que fossem umas das outras. Havia expectativa de melhorias para todos, 

pouca burocracia no trabalho, a boa convivência e troca de experiências em um 

prazo relativamente curto de tempo.  Segundo o depoimento: 

Havia um clima de confraternização entre operários, engenheiros. Todos 
vestidos com as mesmas roupas, comendo nos mesmos restaurantes. De 
modo que isso dava uma idéia assim, uma ilusão de que a vida tava 

melhorando, que o mundo ia ser melhor, né?(Soares Filho, 1989). 9 

 

Ao longo da história, Brasília vem se mostrado uma cidade como muitas outras 

pelo Brasil afora: muitas comunidades e identidades, muito longe de superar os 

problemas sociais. A cidade foi feita por homens e mulheres, não pelo ideal de Lúcio 

Costa, Niemeyer e até mesmo do próprio Juscelino, ou seja, Brasília é resultado de 

ações de indivíduos que em sua grande parte ficaram no anonimato. Reduzir 

Brasília à sua arquitetura, seus monumentos e centro de poder, é ignorar as 

diversas manifestações culturais tanto no centro do Plano Piloto, quanto aos 

arredores, nas cidades satélites. 

Buscando outros olhares para se analisar a representatividade em Brasília, é 

importante utilizar como orientação, os referenciais da História Cultural, assim 

valoriza-se mais o cotidiano e as memórias de indivíduos comuns, que contribuíram 

e contribuem para a construção do imaginário da cidade. Segundo Roger Chartier 

(1990, p. 16): 

A História Cultural tem por principal objeto identificar o modo como em 
diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 
construída e pensada. As representações do mundo social, assim 
construídas, embora apresentem a universalidade de um diagnóstico 
fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de um grupo 
que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos 
discursos proferidos com a posição de quem os utiliza.  
 

 

Os depoimentos dos pioneiros da cidade, juntamente com as imagens da 

construção de Brasília, por exemplo, ajudam a compreender o que levou aquelas 

pessoas a deixarem suas cidades rumo a Brasília e em que acreditavam ou 

deixaram de acreditar, após sua construção.     

                                                           
9Depoimento oral contigo no Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público do DF. Vide em: 

DUARTE, Luiz Sérgio A.  A Construção de Brasília como experiência moderna na periferia capitalista: 

a aventura. In: Revista UFGV, Junho de 2009. 
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Avançando um pouco mais nesse processo de construção de Brasília, em 

meados anos 70, a cidade sofria com a paralisação de seu projeto urbanístico, 

devido ao momento político que o Brasil enfrentou ainda na década de 60. Faltava 

asfaltamento, vias, jardins, poucas quadras e falta de opção comercial. Além do 

deslocamento dos mais pobres para a região do Entorno, devido aos aumentos no 

valor dos imóveis na capital. 

Pode-se dizer que existem várias ‘‘Brasílias’’: uma Brasília que despertou a 

euforia e otimismo naqueles que decidiram fazer parte de sua construção. Uma 

Brasília já construída, que trazia dúvidas, pessimismo para uns, otimismo para 

outros, outra Brasília, já nos anos 80, para muitos uma cidade que não supriu as 

necessidades, nem superou as expectativas e uma Brasília tediosa, que impulsionou 

jovens universitários a cantarem seu cotidiano através do rock.  

 

2.2 Origens do rock brasiliense 

"Aquela terra vermelha, aquele vento, aquele cerrado, aquela secura, aquele 

céu que não termina nunca", relembrou Dado Villa-Lobos, ex-Legião Urbana, ao 

falar de Brasília em entrevista para o Jornal da Globo10. Tédio, juntamente com a 

necessidade de cantar o que se vivia naquele espaço, como alguns precursores do 

rock na capital diziam, foi um dos motivos que levaram jovens universitários a 

buscarem refúgio na música. O rock em Brasília teve como influência subgêneros do 

rock, como o punk rock, rock progressivo, gótico, pop rock, entre outros. Muitas 

bandas surgidas na capital não alcançaram o sucesso e grande prestígio no cenário 

do rock nacional. Dentre as bandas surgidas em Brasília, estão Cinco Generais, Mel 

da Terra, Arte no Escuro, Detrito Federal, Escola de Escândalo, Banda 69, Plebe 

Rude, Capital Inicial, Aborto Elétrico e Legião Urbana, sendo essas ultimas as que 

mais se destacaram.  

Brasília nos anos 80 ficou marcada por bares, onde muitos cantores/ bandas se 

apresentavam para a divulgação de seus trabalhos. Cássia Eller, por exemplo, 

                                                           
10  Entrevista concedida ao Jornal da Globo em 2010. NETTO, Vladimir. A capital federal e o rock 
dos anos 80. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/04/capital-federal-e-o-
rock-dos-anos-80.html> Acesso em: 22 maio 2016. 

 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/04/capital-federal-e-o-rock-dos-anos-80.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/04/capital-federal-e-o-rock-dos-anos-80.html
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trabalhou na década de 80, no bar Bom Demais localizado na 706 norte onde, ainda 

um pouco tímida, realizou uma temporada de apresentações. Os bares foram 

importantes por terem sido espaço de divulgação para diversos estilos musicais, 

assim como outros espaços abertos, como a Colina - UnB, Gilberto Salomão, 

Gilbertinho, entre outros, como cita Cristina Ribeiro11, proprietária do antigo Bom 

demais: 

Como esquecer o Só Kana, no Centro Comercial Gilberto Salomão, um dos 
lugares preferidos pelo pessoal do punk rock - entre eles o Aborto Elétrico - 
para plugar seus instrumentos e fazer toscas apresentações de no máximo 
15 minutos, na primeira metade da década de 1980. Ou do Chorão (302 
Norte), reduto da MPB, mais ou menos na mesma época, assim como o 
Cavaquinho (405 Sul) e o Camisa Listrada (Galeria Nova Ouvidor, no Setor 
Comercial Sul). Palquinho No Gilbertinho, como se tornou conhecido o 
conglomerado de bares da praça que havia na QI, destacava-se o barzinho, 
por oferecer música ao vivo [...] 

 

Colina é uma superquadra localizada dentro da Universidade de Brasília. 

Quando a universidade ainda estava em formação, os professores que vinham de 

outros estados para trabalharem moravam. Jovens como Fê Lemos, André Muller, 

Renato Russo, Philippe Seabra se reuniam nessa super quadra e mais tarde 

formariam bandas importantes para o cenário do rock nacional. 

Na época em que se instalaram em Brasília, ocorreram invasões de tropas 

militares na UnB. Uma ocorreu logo após a instauração do regime em 64, a segunda 

invasão ocorreu em 1965, gerando uma greve de professores por 24h, diversas 

discussões, demissão de professores, sob justificativa de estarem provocando o 

caos na Universidade e a reação de 205 professores, que pediram demissão em 

apoio aos professores demitidos e por conta do clima instável em que a UnB se 

encontrava. Mas foi em 1968 que ocorreu a invasão mais violenta na universidade. 

Os alunos promoveram um protesto em favor de um estudante assassinado no Rio 

de Janeiro, a polícia militar interveio e centenas de pessoas foram detidas ainda na 

universidade, inclusive Honestino Guimarães. Nesse momento os futuros 

                                                           
11  Entrevista concedida pela proprietária do antigo Bom Demais, ao Correio Brasiliense, em 2010. 
LIMA, Rocha Iriam. Os anos 1980 em Brasília foram marcados por bares de onde surgiram 
grandes nomes da música. Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2010/04/03/interna_diversao_arte,183600/os-anos-1980-em-brasilia-foram-marcados-por-bares-
de-onde-surgiram-grandes-nomes-da-musica.shtml> Acesso em: 23 maio 2016. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/04/03/interna_diversao_arte,183600/os-anos-1980-em-brasilia-foram-marcados-por-bares-de-onde-surgiram-grandes-nomes-da-musica.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/04/03/interna_diversao_arte,183600/os-anos-1980-em-brasilia-foram-marcados-por-bares-de-onde-surgiram-grandes-nomes-da-musica.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/04/03/interna_diversao_arte,183600/os-anos-1980-em-brasilia-foram-marcados-por-bares-de-onde-surgiram-grandes-nomes-da-musica.shtml
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representantes do rock nacional ainda eram muito jovens, mas conforme o passar 

do tempo perceberam a realidade na qual Brasília estava inserida e as dificuldades 

que enfrentariam para a divulgação do rock, um estilo rebelde e contestador, ou 

seja, totalmente contrário ao que o governo pregava até então.12 

O pai de Fê e Flávio Lemos, Briquet de Lemos, recebeu um convite para cursar 

o mestrado na Inglaterra no fim da década de 70. Nessa época o punk rock estava 

fazendo sucesso na mídia inglesa e aproveitando essa oportunidade, os irmãos 

Lemos buscaram conhecer o trabalho das principais bandas que estavam tocando 

nas rádios, compraram discos, foram a shows, gravaram programas de rádio e 

retornaram ao Brasil com uma bagagem de conhecimento acerca do punk rock. Para 

a surpresa deles, durante uma festa em 1978, conheceram Renato Russo que 

também teve acesso aos grandes sucessos do rock internacional naquele momento. 

O trio frequentava a Colina juntamente com outros jovens roqueiros, formando assim 

a Turma da Colina.De acordo com Dinho Ouro Preto, o Lago Paranoá era um dos 

principais pontos de encontro do grupo, pois, 

O lago refletia as luzes dos ministérios e criava na água um efeito de 
caleidoscópio que amplificava em mil vezes o efeito de toda farmácia que 
corria por nossas veias...era um dos preferidos também por ser longe o 
suficiente para não sermos incomodados por gente de fora, ou pela 

polícia.13 

No documentário Rock Brasília – Era de Ouro, Dinho Ouro Preto conta que 

havia uma espécie de hierarquia dentro da turma, de acordo com o tempo de 

chegada ao grupo. O representante era Renato Russo, seguido por Fê Lemos, 

ambos estabeleceram o inicio do Aborto Elétrico em 1978. Os shows ocorriam 

inicialmente de forma improvisada em espaço público, alguns eram feitos até mesmo 

em cima de velhas caminhonetes. A banda chegou ao fim em 1982, após a saída do 

núcleo original da banda, incluindo Renato Russo, por conta de desentendimentos 

                                                           
12  Desaparecido durante o Regime Militar, ainda não se sabe o que de fato aconteceu com o jovem 

militante. GUIMARÃES. Luiz Carlos Monteiro. Biografia.Disponível em: 

<http://honestinoguimaraes.com.br/biografia/> Acesso em: 12 jun. 2016. 

13  Trecho do depoimento do Dinho Ouro Preto, contigo no documentáio: Rock Brasília – A Era de 
Ouro (2011). BADERNAÇO. Documentário em Brasília. Direção: Marcelo Emanuel; Eliomar Araújo. 
Fotografia: Fábio Varela. A era do Ouro, 2011. Documentário (19 min 45), color. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM> Acesso em: 1 jun. 2016. 

 

http://honestinoguimaraes.com.br/biografia/
https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM
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com Fê Lemos acerca de uma composição. Com o fim da banda, o repertório foi 

dividido entre os integrantes, que formaram tempos depois a Legião Urbana e o 

Capital Inicial. 

O punk se trata de um movimento de revolta de jovens na faixa dos 18 anos, 

no momento em que o estilo alcança notoriedade na mídia. Cansados da situação 

social e política, cantavam em protesto por mudanças. Ousavam no vestuário, cores 

fortes, maquiagem pesada, cabelos coloridos e descoloridos. Além do visual 

impactante, a produção musical também era polêmica, letras voltadas ao ataque à 

exploração de uma sociedade engessada.  (BIVAR, 1982, p.49) 

Esse estilo se manifestou nos EUA em meados de 1974, com a banda The 

Ramones, na Inglaterra através dos Sex Pistols, The Cure,The Clash, entre outras 

bandas e no Brasil cresceu primeiramente em São Paulo e partir de 1977 em solo 

brasiliense, graças a bagagem trazida pelos jovens que viajaram para a Inglaterra e 

retornaram com material punk.14 

Além do Legião e Capital, a banda Plebe Rude também se destacou no cenário 

do rock brasiliense. Em 1982, a Plebe era a principal banda da fase pós-punk. Um 

show inesquecível para a banda ocorreu ainda no inicio de sua formação em Patos 

de Minas. Contaram com a presença da Legião Urbana e passaram por dificuldades 

com a polícia no dia da apresentação, por conta de uma das músicas cantadas 

durante o show.15 

Em 1986, a Legião Urbana recebeu o convite de Caetano Veloso para 

participarem do musical apresentado por ele e Chico Buarque na Rede Globo.O que 

ficou evidente nessa apresentação foi o encontro entre duas gerações, na qual a 

Legião Urbana mostrava outro jeito de trabalhar música, representando outro 

público, a geração coca-cola. 

                                                           
14PUNK. História do Punk- movimento. Disponível em: <http://www.punks.com.br/historia-do-

movimento/> Acesso em: 29 maio 2016. 

15  Depoimento do Phelippe Seabra, vocalista da Plebe Rude, consito no documentário Rock Brasília 
–  Era de Ouro. BADERNAÇO. Documentário em Brasília. Direção: Marcelo Emanuel; Eliomar Araújo. 
Fotografia: Fábio Varela. A era do Ouro, 2011. Documentário (19 min 45), color. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM> Acesso em: 1 jun. 2016. 

 

http://www.punks.com.br/historia-do-movimento/
http://www.punks.com.br/historia-do-movimento/
https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM
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Juventude esta, que se sentia deslocada na sociedade consumista e 

padronizada de acordo com os moldes norte-americanos, como mostra a música 

Geração Coca-Cola, da Legião Urbana. Composta em 1978/79 e lançada em 1985, 

a música faz uma critica a sociedade engessada e dependente de uma cultura 

importada, além de ser uma juventude composta por jovens que de certa forma, 

digeriam essa cultura importada, se tornando massa de manobra: 

Quando nascemos fomos programados 

A receber o que vocês 

Nos empurraram com os enlatados 

Dos U.S.A., de 9 as 6 

Desde pequenos nós comemos lixo 

Comercial e industrial 

Mas agora chegou nossa vez 

Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. 

De um modo geral, a classe média está inserida nessa corrida consumista. 

Tem acesso a eletrodomésticos, especificamente à televisão colorida, tem telefone, 

condições de planejar uma viagem de férias, comprarem apartamento e um 

automóvel, entre outras aquisições. Entre o regime militar até meados da década de 

80, ocorreu uma mudança cultural mais acelerada. Mudanças no âmbito público e 

privado, na educação e no entretenimento. O impacto da indústria cultural que tinha 

como principal precursora, a televisão, colaborou para esse processo de 

massificação da sociedade. Na década de 80, a televisão permanecia ligada cerca 

de seis horas por dia, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

(MARTINS, 1998). 

Ainda sobre as bandas, após o fim do Aborto Elétrico e formação da Legião 

Urbana e Capital Inicial, a mídia começa a dar maior espaço ao trabalho das duas 

bandas que herdaram o trabalho do Aborto Elétrico e também a outras bandas como 

Plebe Rude. A explosão do movimento BR’OCK e o Rock in Rio em 1985, lançaram 

de vez o rock brasiliense em cenário nacional. 

Foi o cenário perfeito para a explosão do rock em solo brasileiro, segundo 

Chacon (1985), “Precisamos definir melhor o nível de ação da música. Seu papel 
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galvanizador é indiscutível, e a maior prova disso é a necessidade que o sistema 

tem de censurá-la quando se vê duramente atingido”(CHACON,1985, p. 50). 

O rock tem seu papel catalisador e unificador de vozes e anseios individuais 

que necessitam de um veículo de massa, para então, se organizarem como tal. 

Fazer com que o jovem reflita sobre seus valores, conheça a si próprio, para então 

voltar suas atenções para questões políticas. Além disso, o estilo pressupõe uma 

troca e interação da banda com o público tanto com o cantar como também pelo 

dançar, rock também é portanto, movimento. (CHACON, 1985) 

Renato Russo possuía um estilo bastante peculiar de se apresentar com a 

Legião Urbana. Caetano Veloso em depoimento relembra a apresentação da banda 

em seu programa: 

Nos ensaios, ele fazia aquelas danças, estilo luta oriental... tinha a ver com 
as bandas que estavam rolando no cenário internacional, mas eu não 

conhecia muito bem, mas eu fiquei fascinado com o jeito dele.16 

Ao mesmo tempo em que o regime militar vivia seus últimos momentos e já se 

discutia o futuro do país após a concretização do processo de abertura política. Essa 

sensação de incerteza se reflete no trabalho produzido pela Legião, em 1984. O tom 

contestador perde um pouco da força, dando lugar à músicas voltadas para a 

insegurança e outros conflitos existenciais de juventude que já não se via tão capaz 

de modificar a realidade na qual estavam inseridas. 

Se lembra quando a gente 

Chegou um dia a acreditar 

Que tudo era pra sempre 

Sem saber que o pra sempre, sempre acaba 

 

O autor José Martins (1998) explica a ideia de modernização dos valores. 

Alguns valores como, a autonomia do individuo, direitos do cidadão, 

                                                           
16No documentário Rock Brasília – Era de Ouro (2011), Caetano Veloso relembra a participação da 

banca em seu program com Chico Buarque e o quanto ficou encantado com Renato Russo e sua 

forma diferente de interpretar músicas com letras compridas e rápidas e como era impressionante o 

fato do público conhecer todas as letras. BADERNAÇO. Documentário em Brasília. Direção: Marcelo 

Emanuel; Eliomar Araújo. Fotografia: Fábio Varela. A era do Ouro, 2011. Documentário (19 min 45), 

color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM> Acesso em: 1 jun. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM
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desenvolvimento espiritual, entre outros, não encontravam um apoio diante da 

propagação de valores utilitários que eram espalhados pelos meios de comunicação. 

Para ele, era uma batalha diária para aqueles que ainda cultivavam valores de 

outrora, passarem esses conhecimentos para os filhos. Somando isso ao 

descontentamento com o cenário político e econômico, era compreensível essa 

mudança de acordes, dos solos de guitarra para uma melodia mais calma e 

acompanhada de instrumentos mais suaves. 

As dificuldades econômicas que o país enfrentava, resultaram em um famoso 

protesto em Brasília, ocorrido em 1986, conhecido como Badernaço. Os 

trabalhadores e sindicalistas organizaram uma caminhada pacífica até o Congresso 

em protesto ao pacote econômico lançado pelo então presidente,José Sarney. O 

exército montou uma barreira para impedir o avanço dos manifestantes e de acordo 

com Chico Vigilante, que era presidente da CUT na época, a ofensiva partiu dos 

militares que atiraram bomba de gás lacrimogêneo. Ocorreu o revide por parte dos 

manifestantes e a partir disso, houve a confusão generalizada. 17 

Voltando as bandas, a relação da Legião Urbana com os fãs de Brasília ficou 

estremecida em 1988, em um show realizado no Estádio Mané Garrincha. 

Ocorreram conflitos entre os fãs e do próprio Renato com alguns fãs. A confusão se 

iniciou antes mesmo do show começar, por conta de uma multidão que se 

direcionava ao estádio, sendo que muitos conseguiram entrar e muitos ainda 

estavam do lado de fora. Brasília já tinha ficado marcada por conta do badernaço em 

1986, mostrando-se como uma cidade capaz de se organizar e fazer barulho. As 

brigas no show da Legião dois anos depois lembraram bastante a confusão de 86. 

As músicas pesadas tanto no som, quanto nas letras, provocaram ainda mais a 

exaltação do público. 

Um fã invadiu o palco e tentou agredir o Renato Russo que rapidamente foi 

socorrido pelos seguranças. Após perceber a proporções que o conflito entre os fãs 

e até mesmo entre fãs e a PM, Renato declara o show encerrado e abandona o 

                                                           
17 Pequeno documentário sobre o badernaço ocorrido em Brasília em 1986. BADERNAÇO. 

Documentário em Brasília. Direção: Marcelo Emanuel; Eliomar Araújo. Fotografia: Fábio Varela. A era 

do Ouro, 2011. Documentário (19 min 45), color. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM> Acesso em: 1 jun. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM
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palco, provocando ainda mais a ira do público. Era o ultimo show da banda na 

cidade. 18 

Após isso, a Legião demorou certo tempo para lançar disco novo. O Quatro 

Estações lançado em 89, tinha abordagem diferente, como coloca o próprio Dado 

Villa Lobos, era um álbum tranqüilo, da paz. Analisando a trajetória das principais 

bandas do rock brasiliense há uma semelhança entre a Plebe Rude, Capital Inicial e 

a Legião Urbana. Todos enfrentaram problemas no fim da década de 80, com 

dinheiro, outros com drogas, a Legião enfrentou problemas com Renato Russo, que 

contraiu HIV ainda no fim da década de 80, vindo a falecer em 1996 e o Capital foi o 

que melhor conseguiu se restabelecer durante a década de 90, resolvendo os 

problemas com relação à produção dos discos, voltando então as paradas musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Produtores musicais e integrantes do Legião, Incluindo o próprio Renato Russo, relembram o 

episódio que culminou em um “rompimento” da banda com os fâs brasienses. Vide em: Rock Brasília 

– Era de Ouro. BADERNAÇO. Documentário em Brasília. Direção: Marcelo Emanuel; Eliomar Araújo. 

Fotografia: Fábio Varela. A era do Ouro, 2011. Documentário (19 min 45), color. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM> Acesso em: 1 jun. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=88KMNGNklDM
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Capítulo 3. Rock e cotidiano brasiliense 

3.1 Cantando Brasília 

Como já dito anteriormente, o projeto de construção de Brasília visava o novo, 

o desenvolvimento. Uma cidade moderna que teria como morador, o homem 

moderno em um espaço diferente, que geraria uma interação social peculiar, se 

comparada às outras cidades. Capital do poder e modelo arquitetônico digno de 

elogios, Brasília se tornou uma cidade mais semelhante as demais cidades, do que 

se imagina. 

Mesmo com um projeto urbanístico padronizado, a cidade recebeu diversas 

pessoas de diferentes lugares e níveis socioeconômicos que migraram para capital, 

sendo que muitos não ficaram exatamente no Plano Piloto, mas sim nas cidades-

satélites. Entretanto, Brasília era vista como terra das oportunidades, então era 

comum e ainda é, circularem pela cidade diariamente, dezenas de pessoas que 

saiam e saem das satélites para mais um dia de trabalho. Portanto, Brasília não se 

restringe apenas ao Plano Piloto em si, uma vez que os frequentadores da cidade 

colaboram para a continuidade da cidade, construção de sua história, da mesma 

forma que os próprios moradores da capital. 

Analisando a música Faroeste Caboclo19, da Legião Urbana, é possível traçar 

um mapa, desde a vinda do João de Santo Cristo a Brasília e as satélites pelas 

quais passou. Essa trajetória representa a história de vida de muitas pessoas, que 

saíram de suas cidades, muitas eram bastante pobres e não ofereciam 

oportunidades de melhoria de vida, então, partiam para Brasília, a ''Terra 

Prometida'': 

Dizia ele: – Estou indo pra Brasília, 

Neste país lugar melhor não há. 

Estou precisando visitar a minha filha 

Então fico aqui e você vai no meu lugar. 

Geralmente os migrantes se instalavam pelas satélites, já que o custo de vida 

era menor que na capital de fato: 

                                                           
19  Essa e as demais músicas utilizadas nesta monografia foram extraídas do site Letras.  LETRAS. 

Disponível em: <https://www.letras.mus.br> Acesso em: 10 jun. 2016. 

https://www.letras.mus.br/
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E João aceitou sua proposta e num ônibus entrou no Planalto Central 

Ele ficou bestificado com a cidade 

Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. 

– Meu Deus, mas que cidade linda, 

No ano-novo eu começo a trabalhar. 

Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro 

Ganhava cem mil por mês em Taguatinga. 

Renato faz menção a Taguatinga, cidade satélite inaugurada em 1958. De 

acordo com relatos colhidos pelo Correio Brasiliense em junho de 2012, para 

comemorar o aniversário de 54 anos da cidade 20 , os moradores da cidade se 

recordam dela nos anos 80 como uma cidade receptiva, agitada e com boas opções 

de lazer: 

Apresentado ao trabalho "infantil", vendi jornais na Praça do Bicalho - dia de 
feira -, na Comercial Norte. Pelas ruas da cidade andava e gritava: olhaa 
eeu e correeiiôô... Anos depois fiquei sabendo que tinha um pessoal que 
não gostava de acordar, nas lindas manhãs de domingo, ao som dos gritos 
que ecoavam pelas ruas tranquilas e atravessavam, sem pedir licença, suas 
janelas... No Supermercado Monte Sinai trabalhei de empacotador. A 
década de 80 foi marcante para nossas vidas.  

Outro relato mostra bem esse processo de migração de pessoas de outros 

estados, para o Distrito Federal, segundo o morador Diaulas Ribeiro: 

Cheguei a Taguatinga em agosto de 1973. Ainda garoto, enfrentamos uma 
árdua viagem que incluiu estrada de terra, carroceria da camioneta 
conduzida pelo meu pai e guiada pela minha mãe, que além da filharada 
trazia mantimentos da «roça» para os primeiros meses de vida na cidade 
grande. Tinha de tudo: carne cozida, farofa, arroz, feijão e queijo, uai! 
Depois de alguma peregrinação, perdidos por ruas poeirentas e sem asfalto 
encontraram na Vila Matias a tão sonhada casa em que passaríamos os 
mais de 30 anos seguintes... Demos à luz e à terra. Tive o primeiro 
emprego, o primeiro relógio, o primeiro carro, a primeira namorada, a 
primeira filha.  

Ainda analisando a música Faroeste Caboclo Renato cita outra cidade-satélite, 

um pouco mais antiga a Taguatinga: 

Santo Cristo era só ódio por dentro 

                                                           
20CORREIO BRAZILIENSE.Leitores contam suas histórias de amor com a aniversariante 
Taguatinga. Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/06/05/interna_cidadesdf,305789/leitor
es-contam-suas-historias-de-amor-com-a-aniversariante-taguatinga.shtml> Acesso e 22 maio 2016. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/06/05/interna_cidadesdf,305789/leitores-contam-suas-historias-de-amor-com-a-aniversariante-taguatinga.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/06/05/interna_cidadesdf,305789/leitores-contam-suas-historias-de-amor-com-a-aniversariante-taguatinga.shtml
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E então o Jeremias pra um duelo ele chamou 

Amanhã às duas horas na Ceilândia 

Em frente ao lote 14, é pra lá que eu vou. 

Ceilândia, inaugurada em 1971, resultado de um conjunto de ações do então 

governador, Hélio Prates, que visava a erradicação das favelas. Esse processo de 

transferência populacional para o território demarcado que viria a ser a Ceilândia 

não será aprofundado. O que vale ressaltar é a vivência que as famílias moradoras 

da cidade, logo no início da construção da cidade. Em meio a grandes dificuldades, 

os moradores erguiam suas casas com madeira, carregavam caixa d‘agua na 

cabeça, enfrentaram dificuldades com saneamento básico, falta de hospitais e 

escola. Ou seja, uma cidade construída de forma completamente diferente daquele 

modelo que ergueu o Plano Piloto. 

João de Santo Cristo representa aquele migrante nordestino que chegou a uma 

cidade completamente diferente da realidade a qual estava acostumado e teve que 

encontrar um jeito de sobreviver. No caso do personagem da música, o caminho 

escolhido foi o do crime, oscilando entre o ilícito e o trabalho comum. 

 

E o povo declarava que João de Santo Cristo 

Era santo porque sabia morrer 

E a alta burguesia da cidade 

Não acreditou na história que eles viram na TV 

E João não conseguiu o que queria 

Quando veio pra Brasília, com o diabo ter 

Ele queria era falar pro presidente 

Pra ajudar toda essa gente que só faz 

Sofrer. 

Voltando ao Planalto Central, os jovens de classe média alta que se juntaram 

para expressar sua revolta contra aquele estilo de vida que não lhes atraia em nada, 

também produziam músicas voltadas para descrição da jovem Brasília e seu 

cotidiano. Plebe Rude, por exemplo, lançou em 1985 uma música chamada 

“Brasília”, que faz referencia ao funcionamento da cidade e da monotonia que toma 

conta da cidade: 
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Brasília tem luz, Brasília tem carros 

(Carros pretos nos colégios) 

Brasília tem mortes, tem até baratas 

(em tráfego linear) 

Brasília tem prédios, Brasília tem máquinas 

(Servidores Públicos ali) 

Árvores nos eixos a polícia montada 

(polindo chapas oficiais) 

Brasília, (Brasília) 

A principal característica do punk rock é a revolta. O punk produzido em São 

Paulo, por exemplo, tinha como núcleo, o jovem trabalhador com poder aquisitivo 

inferior, por exemplo, aos de roqueiros da classe média que se juntaram na Colina. 

Porém, o punk não se restringe a uma classe social. A revolta não era 

exclusivamente de um grupo, como mostra o antropólogo e pesquisador musical 

Hermano Vianna:21 

Punk não é uniforme, cara, é revolta. E revolta não é privilégio do 
proletariado paulista ou do subúrbio carioca. Punk é uma revolta sem planos 
de guerra detalhados, sem líderes estrategistas. Afinal, a proximidade do 
poder não torna nem mais fácil, nem mais difícil, combatê-lo. É necessário 
sempre reformular as táticas, renegar os rótulos, destruir o lugar comum. 
Não é por um acaso que os brasilienses, anotem o que eu estou dizendo, 
fazem o rock mais ousado deste país. 

De fato, produzir uma música de contestação em meio ao regime militar era um 

ato ousado. Forte policiamento nas ruas, abordagens policiais quando eram vistas 

como necessárias para garantir a ordem, eram comuns na capital. O que boa parte 

desses jovens queria em grande de fato, era uma auto-afirmação, construir uma 

identidade dentro daquela cidade monótona, como mostra a música “Tédio, do 

Aborto Elétrico”, regravada pelo Legião Urbana em 1987. 

Moramos na cidade, também o presidente 

E todos vão fingindo viver decentemente 

Só que eu não pretendo ser tão decadente não[...] 

Se eu não faço nada, não fico satisfeito 

Eu durmo o dia inteiro e aí não é direito 

                                                           
21VIANNA, Hermano. Ai de ti, Brasília. Disponível em: <http://trabalhosujo.com.br/brasilia-1983-por-

hermano-vianna/> Acesso em: 24 maio 2016. 

http://trabalhosujo.com.br/brasilia-1983-por-hermano-vianna/
http://trabalhosujo.com.br/brasilia-1983-por-hermano-vianna/
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Porque quando escurece, só estou a fim de aprontar. 

Aos poucos esse cenário de monotonia começa a se modificar. Brasília 

começa a construir sua própria identidade, há ascensão do rock com o Aborto 

Elétrico, investimento no teatro e em festivais de música como o Projeto Cabeças22. 

Ainda de acordo com Hermano Viana, 

[...] é uma mistura incrível de entonações paulistas, cariocas, goianas, gírias 

de todos os lugares do país. As primeiras gerações que nasceram e se 

criaram no Distrito Federal já estão na casa dos 20 anos. São poucos, 

ainda, mas se os juntarmos com as outras pessoas, que moram há poucos 

anos em Brasília, mas que não estão afim de ficar o tempo todo reclamando 

da falta do que fazer, já teremos um bom número. Esta gang está 

produzindo filmes, poesia, música e teatro que falam sobre sua cidade. 

Existe um número surpreendente de grupos de rock já formados. Curiosa e 

sorrateiramente, Brasília adquire o título de capital brasileira do rock’n’roll. 

Partindo para um cenário mais underground, encontram-se letras fortemente 

contestadoras, o jovem brasiliense, suas angustias e questionamentos, com uma 

batida mais agressiva, se comparada, por exemplo, aos trabalhos do Legião no final 

dos anos 80: 

Quando eu tiver setenta anos 

Então vai acabar essa adolescência 

Vou largar da vida louca 

E terminar minha livre-docência 

Vou fazer o que meu pai quer 

Começar a vida com o passo perfeito 

Vou fazer o que minha mãe deseja 

E aproveitar as oportunidades 

De virar um pilar da sociedade 

Fazer / (então ver ) tudo em sã consciência 

Quando acabar essa adolescência. 

Além da análise das letras musicais das bandas desse período, é indispensável 

que se busque relatos de quem não estava nos holofotes, mas viveu e participou 

                                                           
22Projeto Cultural de danças, música e teatro da década de 70 e 80, que aconteccia na 311 Sul, 

depois foi transferido para a Concha Acústica. 
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desse período de construção de Brasília e consolidação do rock. Através de 

conversas com alguns moradores da capital é possível imaginar o cenário em que 

estavam inseridos e o encaixe das letras musicais com aquela realidade. 

Essa metodologia, em que as falas se tornam o centro de análise, começou a 

ser utilizada no Brasil na década de 70, quando foi criado o Programa de História 

Oral pelo CPDOC. A história oral é baseada em entrevistas feitas com indivíduos, 

para que estes possam colaborar no resgate de algum acontecimento passado que 

esteja sendo utilizado como objeto de estudo, ajudar o pesquisador a compreender o 

modo de vida de uma sociedade dentro do contexto pesquisado, sob a ótica 

daqueles que vivenciaram determinado fato 23 . De acordo com Delgado (2003), 

coletivamente. A memória, portanto, pode ser entendida como processo de 

reconstrução das lembranças no tempo presente. Relembrar possibilita a elaboração 

de várias representações, ou seja, o modo como a realidade era vista, pensada de 

acordo com perspectiva de um indivíduo ou grupo. Roger Chartier(1990) mostra que 

cada indivíduo, possui uma maneira diferente de interpretação da realidade, ou seja,  

não se deve tomar como universal, por exemplo, os depoimentos de alguns 

moradores de Brasília. 

Um dos questionamentos levantados pela história cultura, seria até onde é 

possível a apreensão confiável do passado, considerando que, segundo Eleonora 

Zicari (2008, p.31): 

O mundo social, configura-se como cenário de lutas pela fixação de certas 
representações em detrimento de outras, e é dele que recortamos nossos 
objetos. Sempre dependente de apreensão, a realidade social é o reino 
dos sentidos possíveis. 

As representações são meios utilizados para dar significado à realidade, ao 

dia-dia, significados que resultam em representações contraditórias se comparadas 

aos sentidos dados por outro grupo social, por exemplo. Ainda de acordo com Zicari 

(2008), essa disputa representativa varia de acordo com o interesse dos grupos 

sociais que buscam afirmar a própria leitura do mundo social (ZICARI, 2008). 

                                                           
23 CPDC – Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do Brasi. FGV CPDOC. O 

que é história oral. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral> Acesso em: 11 jun. 2016. 

 

http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral
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Para Chartier (1990), a análise pautada na história cultural social visa dar 

''atenção às condições e aos processos que, muito concretamente, sustentam as 

operações de construção de sentidos''(ZICARI, p.33). Essa construção de mundo 

como representação é a forma encontrada para haver uma ''visão consensual da 

realidade''. O discurso que resulta deste processo é, segundo Chartier (1988) a 

própria realidade, ou seja, as representações construídas pelos indivíduos acerca do 

mundo social, ajudam a compor a realidade social (ZICARI, 2008). 

Considerando que o mundo como representação é ''moldado através de 

discursos que o apreendem e o estruturam. ''(CHARTIER, 1990, p.14), o relato de 

quem acompanhou o desenvolvimento de Brasília na década de 80, são 

indispensáveis para a compreensão alguns dos sentidos dados à cidade.  

Um pequeno questionário foi feito com objetivo de obter os vestígios do 

passado em forma de memórias de diferentes moradores. Lembranças sobre o 

cotidiano da cidade na década de 80, para identificar em que proporção o rock 

estava presente na vida de cada entrevistado e como Brasília era vista por cada um. 

O lugar escolhido para a realização das entrevistas foi um dos principais pontos 

turísticos de Brasília, o Parque da Cidade. Geralmente, muitas pessoas praticam 

atividades físicas no parque durante o fim de semana, além de muitas pessoas das 

cidades-satélites também frequentarem o local.  Destacando alguns relatos, é 

possível identificar locais onde havia forte concentração de jovens, que procuravam 

fugir do tédio, “paquerar e curtir um bom rock”. A primeira entrevista foi realizada 

com o Marco Aurélio, morador do Plano Piloto desde a década de 70. Ele contou um 

pouco sobre o que se lembrava da década de 80 e as opções de lazer que a cidade 

oferecia na época: 

Já estava com 18 anos de idade, quase toda minha vida  foi no Plano Piloto, 
e Lago Sul. No lago Sul, tínhamos como a grande opção o Centro 
Comercial Gilberto Salomão, onde ainda existiam algumas boates e 
barzinhos, como o tradicional Bier Fast, que existe até hoje. Na Asa Sul, 
tínhamos os encontros na 110/111 Sul - no estacionamento do Cine Karim, 
onde a juventude se encontrava para azarar a meninas e curtir os carros e 
motos da época. (Parque da Cidade, 10 min, 4 de Junho)  

 

É importante ressaltar que a década de 80 foi bastante movimentada no que 

tange o aspecto político. O processo de abertura política estava em curso e no fim 
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da década, ocorreu a promulgação da nova Constituição Federal. Ainda de acordo 

com o relato de Marco sobre os aspectos políticos e econômicos da época: 

Várias manifestações começaram a acontecer em Brasília, após a 
decretação do Plano Cruzado, com o congelamento de preços e salários 
vários produtos de primeira necessidade sumiram da prateleiras das lojas, 
assim a população tinha que dormir em filas para comprar mais de 1kg de 
carne, leite; outros itens como automóveis  eram cobrados uma sobretaxa 
de até 50% sobre o valor de tabela. Aconteceu um Badernaço, em 1986 na 
Esplanada dos Ministérios, confronto de jovens, entidades sindicais  com a 
Polícia Militar  e o Exército , ficou conhecido como o Dia que não acabou, 
esse protesto era contra a segunda fase do Plano Cruzado que tentava 
controlar a inflação galopante. Enquanto isso no Congresso Nacional estava 
discutindo a nova Constituição que seria promulgada no dia 5 de outubro de 
1988. (Parque da Cidade, 10 min, 4 de Junho)  

Essa crise econômica que assolou o país após o milagre econômico é citada 

em uma das músicas da banda Detrito Federal, Desempregado, lançada em 1983: 

Eu não pago água 

eu não pago luz 

eu não pago telefone 

eu não pago gás 

eu não pago ônibus 

eu não pago BNH 

eu não pago gasolina 

eu não pago nem o sofá 

se você quer saber 

eu não pago nada!!! 

 

Muitas pessoas se encontravam na situação descrita na música e citada pelo 

entrevistado. O desemprego entre os jovens na década de 80 era bastante 

preocupante. Em 1983, por exemplo, o número de jovens desempregados entre 21 a 

23 anos era de quase 11%, em 85, era de quase 8%. Esses números oscilaram até 

dispararem de vez já na década de 90 (REIS, 2007).24Apesar do processo de 

abertura política, não se pode dizer que houve afrouxamento por parte da polícia nas 

patrulhas pela cidade. No documentário Rock – A era do Ouro, os entrevistados 

deixam claro o medo continuo que sentiam de pudessem ser a qualquer momento, 

barrados pela polícia durante um ensaio, show, ou qualquer tipo de aglomeração 

                                                           
24REIS. Mauricio Cortez; CAMARGO, José Márcio. Desemprego dos jovens no Brasil: os efeitos 

da estabilização da inflação em um mercado de trabalho com escassez de informação, 2007. 

Rev.Bras. Econ. Vol.61, no. 4, Oct./Dec. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402007000400004> Acesso em: 11 

jun. 2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402007000400004
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que fosse considerada subversiva. Em entrevista para o Correio Brasiliense25, o ex- 

reitor da UnB e advogado, José Geraldo de Sousa, relembra a dinâmica do medo 

em Brasília durante o regime: 

 

O brasiliense tinha horror daquelas Veraneios, que eram veículos 
identificados como sendo parte das forças clandestinas do aparelho de 
segurança. Se elas chegavam perto, as pessoas se retraíam. E, não poucas 
vezes, delas saíam esbirros que encapuzavam e levavam pessoas para 
salas de interrogatórios. 

A música Veraneio Vascaína, escrita por Renato nos tempos de Aborto 

Elétrico, mas gravada pelo Capital Inicial somente em 1986, ilustra bem a aversão 

que o patrulhamento da PM provocava com seus abusos de autoridade. 

 

Se eles vêm com fogo em cima, é melhor sair da frente 

Tanto faz, ninguém se importa se você é inocente 

Com uma arma na mão eu boto fogo no país 

E não vai ter problema, eu sei, estou do lado da lei 

 

Essa música é faixa do primeiro álbum do Capital Inicial, que foi censurado 

pelo DCDP, proibindo a venda do disco para menores de 18 anos. A banda Plebe 

Rude lançou em 1987, a música Censura, que trata justamente da ação do DCDP e 

o controle sobre o que deveria ser lido, visto e escutado pela população: 

 

A censura, a censura 

Única entidade que ninguém censura 

Nada para ouvir, nada para ler 

Nada para mim, nada pra você 

Nada no cinema, nada na TV 

Nada para mim, nada pra você 

Unidade repressora oficial 

 

Outro morador de Brasília relembra das manifestações políticas que ocorriam, 

embora em proporções menores que nos grandes centros, como São Paulo e Rio de 

                                                           
25CAMPOS, Rafael. Saiba como o regime militar endureceu e transformou a rotina de Brasília. 
Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/12/13/interna_cidadesdf,510457/saiba
-como-o-regime-militar-endureceu-e-transformou-a-rotina-de-brasil.shtml> Acesso em: 23 maio 2016. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/12/13/interna_cidadesdf,510457/saiba-como-o-regime-militar-endureceu-e-transformou-a-rotina-de-brasil.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/12/13/interna_cidadesdf,510457/saiba-como-o-regime-militar-endureceu-e-transformou-a-rotina-de-brasil.shtml
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Janeiro. Em uma conversa com cerca de quinze minutos, no Parque da Cidade,   

Jocelino, nascido em Brasília em 1966: 

Nos anos 80 ocorreram manifestações políticas contra o regime ditatorial 
militar. Essas manifestações geralmente aconteciam no centro da capital, 
Esplanada dos Ministérios e em alguns eventos que aconteciam na Torre 
de TV. A medida que o governo se enfraquecia, o povo ia tomando 
coragem para se manifestar.( Parque da Cidade, 15 min, 4 de Junho) 
 

Brasília pelo fato de ser a capital federal era tratada como uma cidade que 

precisava ser resguardada, para não se assemelhar a São Paulo, por exemplo, em 

relação a protestos e passeatas. A própria disposição de prédios e blocos limitava 

um pouco a ação de manifestantes, como conta o advogado Hélio Doyle em 

entrevista ao Correio Brasiliense26: 

Diferentemente das outras cidades, você não tinha chance de fazer 
alguma passeata e depois, se esconder com facilidade. O único lugar em 
que havia movimento era a W3 Sul, quando ainda era uma via importante, 
com muita gente passando. 

Outra música que retrata bem esse cuidado que a PM dispensava sobre a 

cidade, é Proteção, música do Plebe Rude lançada em 1985, “onde essa proteção 

era questionada, afinal, de que ou de quem, a PM protegia a população?”. Embora o 

Estado reprimisse manifestação contra o sistema, haviam ainda aqueles que se 

colocavam contra e denunciavam os abusos de autoridade: 

 

Tanques lá fora, exército de plantão 

Apontados aqui pro interior 

E tudo isso pra sua proteção 

Pro governo poder se impor 

A PM na rua nosso medo de viver 

O consolo é que eles vão me proteger 

A única pergunta é: me proteger do que? 

Sou uma minoria mais pelo menos falo o que quero apesar repressão 

[...] é para sua proteção [...] 

. 

Impossível falar de Brasília, identidade e não retomar a análise de músicas 

compostas por Renato Russo. A maioria de suas composições tendo Brasília como 

                                                           
26 CAMPOS, Rafael. Saiba como o regime militar endureceu e transformou a rotina de Brasília. 
Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/12/13/interna_cidadesdf,510457/saiba
-como-o-regime-militar-endureceu-e-transformou-a-rotina-de-brasil.shtml> Acesso em: 23 maio 2016. 

. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/12/13/interna_cidadesdf,510457/saiba-como-o-regime-militar-endureceu-e-transformou-a-rotina-de-brasil.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/12/13/interna_cidadesdf,510457/saiba-como-o-regime-militar-endureceu-e-transformou-a-rotina-de-brasil.shtml
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referência, são histórias fictícias ou adaptadas, mas que de algum modo 

representam as vivências do cantor naquele período e de muitas pessoas que se 

identificavam com a música. Lugares que eram ponto de encontro entre jovens, 

opções de lazer onde se concentravam em grande número de pessoas, que o cantor 

dizia preferir manter certa distância, como mostra na música Anuncio de 

Refrigerante: 

 

Não vou de tarde pro conjunto nacional 

Contar os pobres, e os recos e os ladrões. 

Com muita coisa na cabeça, mas no bolso nada 

Sempre com medo dos PMs 

 

Outro aspecto encontrado nas composições de Renato é a descrição da  

juventude naquele período. Eduardo e Mônica pode ser considerada uma das 

músicas prediletas dos fãs da Legião Urbana. Ela descreve a aproximação de dois 

jovens brasilienses que levavam vidas completamente diferentes um do outro, mas 

que sentiam uma necessidade inexplicável de estarem juntos de tal forma, que no 

fim da música se casam e constituem família: 

Eduardo e Mônica eram nada parecidos 

Ela era de Leão e ele tinha dezesseis 

Ela fazia Medicina e falava alemão 

E ele ainda nas aulinhas de inglês 

Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus 

De Van Gogh e dos Mutantes 

Do Caetano e de Rimbaud 

E o Eduardo gostava de novela 

E jogava futebol-de-botão com seu avô 

Ela falava coisas sobre o Planalto Central 

Também magia e meditação 

E o Eduardo ainda estava 

No esquema “escola, cinema, clube, televisão 

 

A música também fala de encontros entre os dois personagens no Parque da 

Cidade, um dos pontos turísticos da capital, já que não entraram em consenso, 

devido aos gostos diferentes que cada um tinha: 

Eduardo e Mônica trocaram telefone 

Depois telefonaram e decidiram se encontrar 

O Eduardo sugeriu uma lanchonete 
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Mas a Mônica queria ver o filme do Godard 

Se encontraram então no parque da cidade 

A Mônica de moto e o Eduardo de camelo 

O Eduardo achou estranho e melhor não comentar 

Mas a menina tinha tinta no cabelo 

 

Além dos pontos turísticos, as ruas de Brasília também foram inspiração para 

músicas trabalhadas pela Legião, como por exemplo, Travessia de Eixão, que 

apesar de não ter sido composta pelo Renato, foi trabalhada por ele e só lançada 

um ano após sua morte, em 1997. 

 

 

Nossa Senhora do Cerrado 

Protetora dos pedestres 

Que atravessam o eixão 

Às seis horas da tarde 

Fazei com que eu chegue são e salvo 

Na casa da Noélia 

Fazei com que eu chegue são e salvo 

Na casa da Noélia 

 

Na musica Dezesseis, composta por Renato Russo, são feitas diversas 

referências a lugares de Brasília. A música traz como personagem principal, João 

Roberto, jovem brasilense que disputava rachas pelas ruas de Brasília e teve morte 

trágica. Renato deixa no ar se a morte teria sido por um vacilo de João durante a 

corrida, ou por causa de algum sofrimento amoroso. 

Ele tinha um Opala metálico azul 

Era o rei dos pegas na Asa Sul 

E em todo lugar 

Johnny estava com um sorriso estranho 

Quando marcou um super pega no fim de semana 

Não vai ser no Caseb 

Nem no Lago Norte, nem na UnB 

As máquinas prontas 

Um ronco de motor 

A cidade inteira se movimentou 

E Johnny disse: 

" Eu vou prá curva do Diabo em Sobradinho e vocês ? " 
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Retornando ao aspecto da crise, a globalização trouxe velocidade para a troca 

de informações, avanços tecnológicos e incentivos à importação da cultura 

estrangeira que foi bastante criticada pela Plebe Rude, em Nunca fomos tão 

brasileiros. 

 

Do que adianta vocês viverem assim? 

Ser prisioneiros dentro do seu próprio jardim 

Pra que tudo isso na região tupiniquim? 

Nasci aqui, mas não só eu 

Você está neste barco também (também) 

Não temos identidade própria 

Copiamos tudo em nossa volta 

Nunca fomos tão brasileiros 

 

 O que mudou radicalmente o projeto de Brasília, de cidade moderna e isenta 

de problemas, uma espécie de ilha da fantasia, como muito a chamam foi a criação 

das cidades-satélites. O terceiro entrevistado foi  Roberto morador do Sudoeste, 

nascido em Brasília em 1965, descreveu com certa indignação, o período de 

mudanças no que diz respeito à acomodação de dezenas de famílias que chegavam 

em Brasília: 

Com a posse de José Sarney em 1985, foi nomeado de forma indireta o Sr. 
Joaquim Roriz, que tinha pretensões políticas enormes. Não mediu 
esforços, fez de Brasília uma grande favela, prometendo para quem viesse 
morar aqui um terreno, sem qualquer infraestrutura, com isso foram criadas 
diversas cidades satélites aumentando a população em 100% em uma 
década, com isso a violência e o desemprego e diversos outros problemas 
sociais aumentaram proporcionalmente, e são questões que enfrentamos 
até o momento. (Parque da Cidade, 10 min, 4 de Junho) 

   

 Com a criação das cidades satélites, criou-se um contraste social e 

econômico entre os que viviam no Plano Piloto e os que viviam nas outras regiões, 

que foi se acentuado e atualmente é mais discrepante. Mas boa parte dos 

moradores de outras regiões, um morador de Taguatinga, por exemplo, se identifica 

como morador de Brasília. É de fato, o ponto de referência geográfico, mas também 

pode-se dizer que a identificação vai além disso. Há uma troca de vivências, 

considerando a circulação diária de pessoas que acontecia e ainda acontece pelas 

ruas de Brasília, desde os tempos de sua inauguração. Como dito anteriormente, 

são pessoas de diversos lugares, com rotinas diferentes, histórias diversas. Apesar 

de não viverem no centro da capital, é inegável que Brasília deixou de ser apenas o 
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plano urbanístico feito por Lúcio Costa, na prática, os moradores das satélites 

contribuem para o desenvolvimento da cidade e sua pluralidade cultural.  

Essa troca de vivências traz a idéia de memória e sua importância para a construção 

de identidade. De acordo com Michel Pollak (1992, p. 4), ‘‘a memória é um 

fenômeno construído’’, resultado de um processo mutável que leva em 

consideração as preocupações pessoais, sociais e políticas do contexto em que ela 

se encontra. É um exercício consciente ou inconsciente diretamente ligado a 

identidade. 

Para Pollak (1992, p. 5), 

Podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita 
entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de 
identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos 
basta no momento, que é o sentido da imagem de si, para si e para os 
outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente 
a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si 
própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser 
percebida da maneira como quer ser recebida pelos outros.  

 

É a partir da memória que se constitui o sentimento de continuidade, de 

pertencimento a determinado grupo ou comunidade, ou seja, memória é um 

elemento constituinte do sentimento de identidade. Ainda de acordo com Pollak 

(POLLAK, 1992, p. 5), identidade é, 

o sentido da imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que 
uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria. A imagem que 
ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua 
própria representação, mas também para ser percebida da maneira como 
quer ser percebida pelos outros.   

 

Tanto memória, como identidade, entram no campo de disputas entre grupos 

com visões diferentes acerca de determinado acontecimento. Identidades são 

mutáveis, não existe uma identidade unificada que não seja confrontada em nenhum 

momento da vida do indivíduo. De acordo com o sociólogo Stuart Hall (1998, p. 13) 

A identidade é definida historicamente e não biologicamente. O sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 
não são unificadas ao redor de um ‘‘eu’’ coerente [...], à medida que os 
sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade de identidades possíveis, com cada 
uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. 

 

Através da identidade se definem as representações, que são segundo 

Chartier (1990, p. 184), as relações de uma imagem presente e um objeto ausente. 

Há disputas entre grupos sociais, visando a legitimação dos discursos, tais lutas, 

segundo Chartier (1990, p. 17)  
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As lutas de representações têm tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 

impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que 

são os seus, e o seu domínio. 

 

Voltando aos relatos, Jocelino ao contrário dos primeiros entrevistados, 

atualmente mora longe do centro de Brasília. Nascido no Plano Piloto passou parte 

da infância e adolescência no centro da capital e atualmente reside em Brazlândia. 

Ele contou sobre as principais reclamações da população naquele período. É 

notável uma discordância entre a fala dele, do Marco e de outra moradora 

entrevistada, Dona Neuza, ultima entrevistada, também no Parque da Cidade, 

nasceu no Plano Piloto em 1966. Os três descreveram sobre as principais queixas 

que muitas pessoas tinham com relação à cidade. Segundo Jocelino: 

 

Reclamávamos sobre o transporte público que era ruim, pois faltava 

intercâmbio cultural entre as cidades satélites.(Parque da cidade, 15 min, 4 

de Junho) 

Já o entrevistado Marco, tem outra opinião a respeito dos problemas que a 

cidade enfrentava: 

Não tenho nenhuma queixa sobre Brasília, quando mudei para essa cidade 

maravilhosa era um encanto, tudo planejado, sua ruas retas e perfeitas, as 

tesourinhas, o balão do aeroporto, as escolas públicas, com professores 

maravilhosos, excelente merenda uma cidade limpa e segura.( Parque da 

Cidade, 10 min, 4 de Junho)  

  Já dona Neusa, que atualmente reside no Guará, relatou na entrevista sobre 

as principais queixas que ela tinha com relação a Brasília, 

Não tem queixas. Escola era boa, não tinha muitos bandidos, ficava com 

porta aberta até tarde. (Parque da Cidade, 10 min, 4 de Junho) 

  

É importante pontuar que Marco viveu a vida toda entre o Lago Sul e Plano 

Piloto, precisamente na Asa Norte, não teve a experiência de morar em alguma 

cidade satélite. Já Jocelino, nasceu no Plano Piloto, onde passou os primeiros anos 

da infância, depois de um tempo se mudou para uma das cidades satélites, mas 

continuou frequentando o Plano Piloto. Dona Neusa nasceu no Plano Piloto e logo 

se mudou para uma cidade-satélite, não tinha hábitos festeiros, como a própria 

disse, mas gostava de frequentar nos fins de semana o que ela chama de “clube 
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Pithon Farias”, originalmente chamado de Parque Pithon Farias, atual Parque da 

Cidade Dona Sarah Kubitschek.   

A divergência de opinião entre os entrevistados com relação aos problemas 

da capital federal traz a questão da memória individual. O sociólogo francês, Maurice 

Halbwachs, discute esse conceito em seu livro A Memória Coletiva (1990). Segundo 

Halbawachs, sobre a memória individual,  

 É no quadro de sua personalidade, ou de sua vida pessoal, que viriam 
tomar lugar suas lembranças, aquelas que lhe são comuns com outras, não 
seriam consideradas por ele (individuo) a não ser sob o aspecto que lhe 
interessa, na medida em que ele se distingue delas.( HALBAWACHS, 1990, 
p.  53) 

 
Ou seja, além da memória ser uma construção baseada em fatores internos, 

de e externos, de cunho pessoal, social e político, ela também é seletiva. Os 

moradores entrevistados possuem experiências e demandas diferentes, o que muda 

a maneira de organização das lembranças.  De acordo com Pollak (1992, p. 4) 

As preocupações do momento constituem um elemento de estruturação da 

memória. Isso é verdade também em relação à memória coletiva, ainda que 

esta seja bem mais organizada [...]. O que a memória individual grava, 

recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro 

trabalho de organização.  

 

A cidade foi aos poucos perdendo aquela característica de cidade modelo 

para o regime militar, quando se deu inicio a abertura política no país. Os 

brasilienses mostraram que sabiam se organizar e se manifestar como acontecia em 

outras cidades, exemplo disso, a organização da manifestação de 1986, já 

mencionada anteriormente. Em Brasília foram discutidos os novos rumos do país, 

recém saído de um longo regime militar. Também foi na capital onde faleceu o que 

para muitos representava a solução para o país, o Presidente Tancredo Neves. 

Desde então, a capital começou a ser palco de diversos escândalos políticos, o que 

quebra a imagem de capital do futuro, já que apenas mostra o velho jeito de se fazer 

política no país. 

 O RPM, banda paulista de rock surgida na mesma época que as bandas 

brasilienses, lançou uma música que critica a situação de Brasília e do país como 

um todo, já contexto Brasil pós ditadura. Alvorada Voraz, lançada em 1986, 

descreve a sucessão de escândalos políticos envolvendo grandes nomes desse 

cenário. 
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O caso Morel 

O crime da mala 

Coroa-Brastel 

O escândalo das jóias 

E o contrabando 

E um bando de gente 

Importante envolvida... 

 O agravante é o tão criticado crescimento desordenado do Distrito Federal 

que não possui um planejamento para atender a todos. Embora o problema tenha 

ficado mais em evidência atualmente, essa dificuldade em acomodar novos 

moradores começou desde o inicio da construção da cidade. Segundo Alfredo 

Gastal, ex-superintendente do IPHAN, em entrevista ao site Terra, não houve 

planejamento por parte das autoridades durante a construção de Brasília, sobre 

espaço para acomodar os pioneiros e candangos, após a rápida construção da 

cidade, não se sabia o que fazer com a quantidade de pessoas que estavam 

concentradas ali.27 

Enquanto isso, já no fim da década de 80, o país volta a experimentar a fase 

democrática, o rock brasiliense, já consolidado na capital e em todo Brasil, traz o 

título de ''Brasília, capital do rock'', para a cidade. A banda Plebe Rude, talvez a 

única entre as grandes que tenha se mantido dentro do estilo punk ''não dependo de 

ninguém'', resistia à adaptação ao mercado, enfrentou crises entre os próprios 

integrantes, o que provocou a saída de parte da banda, conseguiu se manter ativa, 

porém, perdeu de certa maneira, parte da visibilidade que o Legião e o Capital 

conquistaram, por exemplo. Além disso, a circulação de informações havia evoluído 

bastante. Não era preciso fazer um intercâmbio para saber o que estava tocando 

nas rádios internacionais, sendo assim, novos ritmos ganharam espaço no cenário 

nacional. 

 Sobre os anseios da juventude naquela década, Jocelino destaca o que 

provavelmente era desejo de todos os brasileiros: 

Os nossos principais anseios eram um futuro com mais liberdade de 
expressão, com mais direitos em todos os setores, principalmente o 

                                                           
27MARCELLO. Maria Carolina. Aos 50, Brasília tem de encarar corrupção e falta de planejamento. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/04/aos-50brasilia-tem-de-encarar-corrupcao-
e-falta-de-planejamento-1.html> Acesso em: 2016. 

 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/04/aos-50brasilia-tem-de-encarar-corrupcao-e-falta-de-planejamento-1.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/04/aos-50brasilia-tem-de-encarar-corrupcao-e-falta-de-planejamento-1.html
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educacional, trabalhista e cultural. Sentíamos a falta de uma liberdade de 
expressão em relação a desenvolvermos nossas ideias políticas, o que já 
era uma forma de tortura, mesmo que indiretamente. 

 

Liberdade que aos poucos foi sendo devolvida conforme o avanço do 

processo de redemocratização. Muda-se governo, novas discussões tomam conta 

no cenário político, novos sucessos começam a tocar no rádio, bandas se formaram, 

outras se desfizeram. Brasília mudou, mas ainda carrega o título de ''Capital do 

Rock''.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos que o planejamento da capital como cidade moderna e isolada de 

problemas comuns a outras cidades, não deu certo. Não se esperava um 

crescimento tão desordenado, com a permanência dos pioneiros e a vinda de mais 

pessoas, que assim como muitos que ajudaram na construção da cidade, 

acreditavam que Brasília seria a terra das oportunidades. Em um dos depoimentos 

que colhi, questionei sobre como os entrevistados poderiam definir Brasília em uma 

palavra. Dona Neusa, por exemplo, respondeu que no início associava Brasília a um 

futuro melhor, hoje à corrupção. 

Essa é uma das imagens que Brasília transmite a muitas pessoas que não 

são daqui. A fala de Dona Neusa, também representa a insatisfação que muitos 

encontraram em Brasília, quando perceberam que a cidade não cumpriria a proposta 

original de cidade igualitária e moderna. É conflitante Brasília ser considerada 

exemplo arquitetônico, porém, com dificuldades para atender aqueles que já moram 

na cidade e sem grandes garantias para aqueles que ainda virão. 

Outro depoimento interessante foi o de Jocelino que critica o transporte 

público da época, que já segregava as pessoas das cidades-satélites, do Plano 

Piloto, dificultando o acesso dessas pessoas a cultura e eventos que ocorriam na 

capital. Então na década de 80, percebemos que já há um processo de consolidação 

de desigualdades sociais, que talvez na época não fossem tão visíveis, mas que 

hoje estão bem mais perceptíveis. 

Ao mesmo tempo, Brasília, a ilha da fantasia, foi cenário perfeito para os 

jovens entediados que sem apoio da mídia inicialmente, improvisavam shows nas 

entre quadras, se reuniam em locais considerados seguros para que não houvesse 

interrupções da polícia. Enfrentaram problemas pessoais, profissionais e também 

coletivos, como a situação do Brasil naquele momento, uma vez que a crise 

econômica também atingiu a venda de discos. Além de mostrar que o movimento 

punk brasiliense era contestador sim, era o grito de jovens que se sentiam sem 

identidade dentro da capital. 

Através da análise das letras musicais, em conjunto com a história da cidade 

e relatos dos entrevistados, foi possível perceber Brasília e suas representações. As 
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memórias de quem viveu a ascensão do rock em Brasília, a derrocada do regime 

militar e o cotidiano da cidade nesse cenário, dão sentido as músicas analisadas, 

que por sua vez dão ressignificados as ruas de Brasília, que foram por diversas 

vezes, palcos e locais para reuniões de jovens roqueiros que não se sentiam ligados 

à cidade. Não tinham o sentimento de pertencimento, ou seja, eram jovens 

buscando a própria identidade em uma cidade que passou por vários momentos 

importantes e distintos.  Imaginada como a capital do futuro na década de 60, de 

cidade pacata, a palco de um badernaço nos anos 80. De cidade modelo, para uma 

cidade que também viria a abrigar os velhos escândalos políticos. 

Apesar do foco não ser a análise do trabalho da Legião Urbana, é impossível 

deixar de lado as inúmeras musicas que falam da cidade e dos anseios de jovens 

que tinham esperança de um futuro melhor. O mais interessante é a mudança de um 

disco para o outro. Os primeiros discos da Legião e também do Capital, tinham um 

cunho mais contestador, já o álbum lançado pela Legião após a confusão do ultimo 

show da banda em Brasília em 88, é um pouco melancólico focado na critica dos 

defeitos e anseios mais profundos do individuo, um pouco distante da ferocidade de 

“Que país é esse ?”. 

Associei essas mudanças ao quadro político do país que também afetou a 

cidade. O falecimento de Tancredo Neves em Brasília, escândalos de corrupção e a 

crise econômica que parecia longe de ser solucionada, colaborou em partes para um 

sentimento de desesperança na sociedade, além é claro, dos próprios dilemas 

enfrentados por Renato Russo já nos fins da década de 80. 

Uma música da Legião lançada em 89 reflete bem essa melancolia que não 

só refletia os sentimentos do próprio Renato, mas também de boa parte do público, 

já que o disco foi bem aceito. Em entrevista contida no documentário, Renato afirma 

com surpresa não entender o porquê do sucesso estrondoso do disco, já que era 

algo completamente diferente. Segundo ele, a Legião virou uma banda pop após o 

lançamento desse disco, por ter quase todas as faixas nas paradas de sucesso. 

 É válida essa associação, considerando o rock e a música de modo geral, 

como porta-voz da sociedade. Apesar de algumas divergências nos depoimentos, 

nota-se certo saudosismo por parte dos entrevistados que moraram um tempo no 

centro da capital e depois se mudaram para as satélites. Um deles chegou a afirmar 
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não ter conhecimento de nenhuma manifestação política na capital naquele período, 

mas que recorda bem dos tempos em que era seguro deixar as portas de casa 

abertas até mais tarde da noite. São percepções diferentes a cerca da memória 

coletiva, variando de lugar para lugar.    
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