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RESUMO 

O ano de 1968 indicava novos padrões de comportamento: o surgimento da indústria cultural traria a erupção de 

sociedades consumidoras. A inserção do Terceiro Mundo no mercado cultural traria à tona o subdesenvolvimento 

de seus costumes, folclores e mitos diante da tecnologia e da modernidade que vinham do exterior. No Brasil, isso 

foi captado pelo movimento tropicalista, que produziu uma arte de acordo com as transformações da realidade 

brasileira na época e que representaria um dos aspectos da revolução cultural que globalizava o mundo. 

Palavras-chave: tropicalismo, vanguarda, indústria cultural, subdesenvolvimento, ruptura. 

 

ABSTRACT 

In 1968,  new patterns of behavior have arisen: the appearance of the cultural industry has brought the outbreak of 

the consuming societies. The Third World insertion in the cultural market has brought to surface the 

subdevelopment of its habits, folklores and myths in front of tecnology and modernity that came from the exterior. 

In Brazil, this was capted by the tropicalist movement, that produced an art according to the transformations of the 

Brazilian reality at the time and that represented one of the aspects of the cultural revolution that interconnected the 

world. 

Key-words: tropicalism, vanguard, cultural industry, subdevelopment, rupture. 
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1 INTRODUÇÃO 

É instigante a erupção de movimentos contestadores em vários pontos do mundo em 

uma mesma época. Culturas, formas de governos, graus de desenvolvimento distintos, 

foram capazes de formar movimentos semelhantes: qual a relação do Maio Francês, com a 

convulsão ocorrida no III Festival Internacional da Canção no Brasil? Qual a relação entre a 

música de Caetano Veloso e slogan “É proibido proibir”? Parece que 1968 é o marco para 

ruptura, um brado pela modernidade. A expansão dos meios de comunicação através do 

globo, o desenvolvimento da sociedade de consumo, o aparecimento do Terceiro Mundo 

como alvo de inserção no mercado cultural mundial mexeram com os padrões morais, os 

preceitos éticos e a forma de pensar das sociedades. Uma nova concepção de mundo surgia. 

Assim, além de revoltas estudantis que contestavam as classes que dominavam a política de 

seus países, os movimentos de 1968 representaram um processo de transformação social e 

cultural, de cisão e criação. Necessitava-se interpretar as novas informações, a tecnologia 

que se espalhava rapidamente pelo globo e universalizava os novos conhecimentos, 

assimilá-los, compreendê-los e adaptar-se aos novos padrões culturais. Nada mais propício 

a isso do que um amplo segmento intelectualizado que se formava juntamente com essa 

nova ordem social que se criava no mundo. A juventude seria a protagonista da revolução. 

O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre o desenvolvimento da revolução 

cultural de 1968 analisando o caso específico do Brasil. Para tanto, será abordado o 

movimento artístico que conseguiu captar a expansão da indústria cultural no mundo e sua 

inserção na sociedade brasileira. Assumindo uma posição avant-garde
1
, o movimento 

tropicalista percebeu as mudanças comportamentais da população diante do impacto com 

os produtos e tecnologias importados, e se colocou à disposição de interpretar tal impacto 

pela via musical: como a junção das águas salgadas com as águas doces, uma sociedade de 

cultura tradicionalista se chocava com os recursos técnicos das nações economicamente 

avançadas, o que causaria uma reviravolta de impacto semelhante ao da pororoca. Assim 

surge o tropicalismo, buscando retomar a linha evolutiva iniciada pela Bossa Nova na 

década de 1950, o movimento musical procurava produzir uma arte que estivesse 

culturalmente de acordo com as transformações da realidade brasileira na década de 1960.  

                                                 
1 Originariamente uma expressão militar – designava aquela parte de um exército que toma a dianteira, guiando o grosso 

das tropas na conquista de novos terrenos (TEIXEIRA, JERÔNIMO, 1993). 



Com a finalidade de compreender a contribuição da tropicália para a cultura 

brasileira procurou-se inicialmente discorrer sobre a história do movimento; em uma 

segunda fase, analisar sua posição vanguardista: idéias, inspirações, renovações; e, por fim, 

localizar o tropicalismo em meio a outras correntes artísticas brasileiras da época: o passo à 

frente da vanguarda e sua incompatibilidade com a direita e a esquerda, ambas 

conservadoras para seus ideais. 

 

2 VIVA A BOSSA-ÇA-ÇA 

O movimento tropicalista surgiu de uma vontade e de uma angústia de dois então 

jovens músicos baianos que lançaram um olhar crítico sobre o caminho que a música 

popular brasileira (MPB) tomava na década de 1960. A vontade era de mudança. Para 

Caetano Veloso e Gilberto Gil, a MPB já não respondia a todas as informações culturais 

que o Brasil recebia do mundo exterior, além de deixar de lado as formas e criações 

anteriores à bossa nova. Os músicos apontavam para a necessidade de se passar a 

compreender a música popular como um meio de cultura de massas. E que, em uma 

sociedade dominada pela cultura de massas, a música tinha se transformado em uma 

mercadoria para um consumo mais rápido e fácil (CALADO, CARLOS; 1997). No entanto, 

tal pensamento pareceu muito avançado para época. Em uma reunião dos principais 

músicos brasileiros da MPB, houve discordância e indiferença diante da proposta lançada 

pelos baianos
2
. Assim, Caetano e Gil tiveram que colocar suas idéias em prática sozinhos. 

Caetano Veloso teve estímulo para seguir em frente com suas idéias de mudança 

estética na música brasileira quando assistiu ao filme Terra em Transe
3
 de Glauber Rocha. 

Este funcionou como um catalisador para que o músico desenvolvesse e colocasse em 

prática as idéias que fervilhavam em sua cabeça. Uma arte universal que atingisse todas as 

esferas e classes brasileiras e se expandisse pelo mundo, a partir da assimilação da cultura 

brasileira como um todo. Sem preconceitos, Caetano e Gil tomaram os recursos técnicos 

importados (rock e guitarras), o cafona (samba-canção), o erudito, o cool (bossa nova), o 

popular (samba) e misturaram com a intenção de abraçar e descobrir o Brasil. Da união 

                                                 
2 No encontro, que ocorreu na casa de Sérgio Ricardo, estavam presentes Dori Caymmi, Edu Lobo, Sidney Miller, Chico 

Buarque, Francis Hime e Paulinho da Viola, além de Caetano, Gil, Torquato e Capinam. 
3 O longa-metragem entrou em cartaz em maio de 1967 depois de ter sido proibido e, finalmente, liberado pela Censura. A 

maneira inovadora de o cineasta baiano retratar o País, simbólica e violenta, produziu o efeito de uma iluminação interior. 

(CALADO, CARLOS; 1997). 



desses elementos surgiram as canções Alegria Alegria e Domingo no Parque. Apresentadas 

no III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record em outubro de 1967, a primeira 

por Caetano e a segunda por Gil, foram acompanhadas das bandas de rock Beat Boys e Os 

Mutantes, além da presença de uma orquestra nos arranjos de Domingo no Parque. A 

novidade causou estranhamento no público: seria aquilo música popular brasileira? Como 

poderia haver instrumentos estrangeiros na música brasileira? Outro fator que gerava 

estranheza eram as temáticas das músicas. Ambas cantavam com tom de alegria situações 

cotidianas: um jovem de classe média envolto por notícias boas e ruins que causam a 

mesma sensação de indiferença, e que só pensa em flanar à toa pelas ruas; uma narração 

com fim trágico de um triângulo amoroso, contada como se fossem cenas cinematográficas. 

Tais canções destoavam das canções da MPB, que assumiam uma posição crítica ante a 

repressão e  as desigualdades sociais, e, sob forma de protesto, convocavam o público a se 

revoltar contra tal situação. As músicas de Caetano e Gil mostravam o aspecto crítico de 

forma sutil, tanto que nem o segmento conservador, tampouco a esquerda conseguiram 

entender a mensagem passada. As guitarras e a aparente displicência provocaram 

inimizades e oposição principalmente do segmento intelectualizado da população brasileira. 

Mesmo assim, as canções do nascente movimento tropicalista obtiveram boas 

colocações no Festival
4
, o que entusiasmou os músicos baianos, que foram lançados ao 

sucesso. O primeiro disco de Caetano Veloso teria como single a canção de título 

Tropicália, inspirada na obra de mesmo nome do artista plástico Hélio Oiticica
5
. Esta 

parecia dispor o que pretendia as inovações estéticas dos músicos baianos, sendo “uma 

tentativa consciente, objetiva, de impor uma imagem obviamente ‘brasileira’ ao contexto da 

vanguarda e das manifestações em geral da arte nacional”. Confrontando essa imagem com 

movimentos artísticos internacionais, como o pop, Oiticica pretendia combater o velho 

colonialismo infiltrado na cultura brasileira
6
. Assim, da obra do artista plástico nasceu o 

nome do movimento, sem, no entanto, ter sido escolhido pelos próprios integrantes deste. A 

imprensa acabou adotando o nome “tropicália” e definindo o movimento que Caetano e Gil 

                                                 
4 Alegria Alegria obteve a quarta colocação, enquanto Domingo no Parque atingiu o segundo posto. 
5 A obra consistia em um ambiente formado por duas tendas, que o autor chamava de penetráveis. Areia e brita espalhadas 

pelo chão, araras e vasos com plantas criavam um cenário tropical. Depois de atravessar uma espécie de labirinto, já 

dentro da tenda principal, quase às escuras, o público encontrava um aparelho de televisão, devidamente ligado. 

(CALADO, CARLOS; 1997). 
6 CALADO, Carlos. Tropicália: a história de uma revolução. 1 ed. São Paulo: Ed. 34, 1997, p. 163. 



haviam lançado. A estes só coube a aceitação de tal denominação, que acabou por aumentar 

seus sucessos, divulgando seus trabalhos.  

O repentino sucesso dos músicos baianos aproximou-os e distanciou-os de artistas e 

intelectuais na época. O integrante do movimento concretista
7
, Augusto de Campos, foi um 

dos autores da literatura que se interessou pelo novo trabalho musical que surgia. A idéia de 

renovação, bem como os recursos literários parecidos de criação como a montagem, a 

justaposição direta e explosiva de sonoridades vocabulares aproximavam muito os 

movimentos. Isto levou Augusto de Campos a ir ao encontro de Caetano e apresentar-lhe as 

obras modernistas de Oswald de Andrade, que iriam influenciar o universo poético dos 

tropicalistas, fornecendo-lhes maiores recursos. De outro lado, Geraldo Vandré, foi o 

grande opositor do movimento. Ícone da música de protesto, não admitia que a música 

brasileira fosse impregnada pelo pop e que fosse desprovida de manifestação política. Além 

disso, Vandré considerava-se o próximo astro do mercado musical brasileiro, sendo o que 

produzia a música que mais condizia com o estágio da esquerda e dos movimentos 

populares no País. 

Provocando polêmicas na imprensa e no público, com o modo de se vestir exótico – 

roupas de plástico – e cabelos despenteados, o tropicalismo foi se expandindo cada vez 

mais nos meios de comunicação. As participações em programas televisivos como o do 

Chacrinha
8
 tornaram-se freqüentes. A popularização do movimento começou a mudar a 

visão de alguns simpatizantes. Começava-se a questionar a verdadeira seriedade do 

movimento em contraste com a atitude escrachada que adotavam no palco: em que ponto a 

ironia passava a ser banalização? O movimento estaria se transformando em “pão e circo”? 

Isto caberia à crítica decidir quando fosse colocado à venda o disco que seria o manifesto 

do movimento. Caetano e Gil se juntaram, em maio de 1968, com Gal Costa e Tom Zé, o 

grupo Os Mutantes (Rita Lee, Arnaldo Baptista, Sérgio Dias) e a cantora carioca Nara Leão 

para produzirem um disco cujo nome seria Tropicália ou Panis et Circensis. A produção 

inovava com a inclusão de componentes de diversas áreas artísticas ou de diferentes 

                                                 
7 Vanguarda brasileira surgida em 1950, inicialmente na música e depois na poesia e nas artes plásticas. Defendia o 

racionalismo e rejeitava o expressionismo, a abstração lírica e aleatória. Seu trabalho consiste na distinção entre forma e 

conteúdo, na tentativa de criar uma nova linguagem. Teve como principais representantes os irmãos Augusto e Haroldo de 

Campo e Décio Pignatari. 
8 O comunicador Chacrinha (Aberlardo Barbosa) dirigia-se a um público de nível sócio-cultural mais baixo, apresentando 

atrações de apelo popular como calouros, gincanas, distribuição de brindes, concursos, premiações e outros. Tornou-se um 

fenômeno de comunicação por sua maneira de apresentação, de se vestir e pelos prêmios estranhos que distribuía ao seu 

auditório. 



gêneros musicais com os poetas Torquato Neto e Capinam, os músicos de formação erudita 

Rogério Duprat e Júlio Medaglia, o artista plástico Rogério Duarte e os músicos baianos, de 

extração popular. A capa do disco se consagrou como a imagem do tropicalismo. Montando 

uma alegoria do Brasil, cada integrante está vestido e se porta de maneira diferente: há o 

migrante nordestino, os jovens rebeldes, o casal comportado, o jovem formando, e 

inusitadamente Duprat se porta de forma comportada, simulando tomar café ou chá com um 

pinico. O disco foi lançado em julho de 1968 e, embora tenha havido divergências entre a 

crítica, agradou até mesmo alguns integrantes da MPB e críticos que questionavam a 

seriedade do movimento. 

Em 6 de junho de 1968, Caetano, Gil e Torquato Neto presenciaram um debate cuja 

temática seria a discussão das idéias tropicalistas, promovido pelos estudantes da FAU, a 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Prevendo a rivalidade do encontro, o grupo 

tropicalista foi reforçado pelos concretistas Augusto de Campos e Décio Pignatari. Nesse 

encontro pode-se perceber o antagonismo que se colocava entre os estudantes e os 

tropicalistas. Aqueles não aceitavam uma música que não se ligasse a uma posição política, 

muito menos um movimento que se ligasse à publicidade e ao mercado para promover suas 

criações. O debate terminou com fortes vaias e bananas lançadas nos tropicalistas. 

A rixa entre estudantes e tropicalistas iria se escalar no III Festival Internacional da 

Canção, quando Caetano e Gil apresentariam as canções É proibido proibir e Questão de 

Ordem respectivamente. Em 12 de setembro de 1968, Caetano entra no palco simulando 

relações sexuais
9
. O público estudantil desaprovou completamente a apresentação, 

manifestando-se com fortíssimas vaias e tomates, além da virada de costas para o palco, no 

que Os Mutantes retribuíram dando as costas ao público. Sem passar da introdução da 

música, Caetano interrompeu seu andamento e soltou um discurso que talvez tenha 

resumido o que foi o movimento tropicalista frente ao pensamento e atitude dos intelectuais 

na época. Colocando direita e esquerda no mesmo patamar, sinalizou o atraso da 

mentalidade daqueles que não conseguiam abrir os olhos para a realidade brasileira, que já 

estava inserida no mercado cultural mundial: 

Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm 

coragem de aplaudir, este ano, um tipo de música que vocês não teriam coragem 

                                                 
9 Além disso, Caetano estava vestido com uma camisa verde-limão e um colete prateado, além de um enorme colar de 

dentes de animais e pulseiras de metal, estando acompanhado dos Mutantes – Rita Lee de vestidinho rosa e Arnaldo e 

Serginho de capas alaranjadas – , e do hippie estadunidense Johnny Dandurand. 



de aplaudir no ano passado! São a mesma juventude que vão sempre matar 

amanhã o velhote inimigo que morreu ontem! Vocês não estão entendendo 

absolutamente nada. [...] Vocês estão por fora! Mas que juventude é essa? Que 

juventude é essa? Vocês jamais conterão ninguém. Vocês são iguais sabem a 

quem? Àqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores
10

! [...] Nós, eu e 

Gil, tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. E vocês? Se 

vocês forem em política como são em estética, estamos feitos! 

Tal acontecimento serviria para que os músicos tropicalistas ousassem cada vez 

mais em seus experimentalismos. Os shows na boate da Sucata, bem como as apresentações 

no programa televisivo que apresentavam vinham cada vez mais recheados de provocações 

com apresentações inusitadas. O cenário do show era composto por cartazes com as 

inscrições: “Yes, nós temos bananas” e “Seja marginal, seja herói”. Nas apresentações, 

havia simulações da Santa Ceia na qual se serviam frutas tropicais, os músicos plantavam 

bananeira no palco, e Caetano chegou até mesmo a apontar um revólver para a própria 

cabeça enquanto cantava. Toda essa atitude chocava a mídia e as autoridades, que 

desconfiavam cada vez mais das intenções dos tropicalistas, com suas apresentações 

tumultuosas. Criaram-se boatos sobre a utilização do hino nacional brasileiro nos shows 

dos tropicalistas. Com a repressão aumentando devido ao crescente movimento 

revolucionário estudantil, o governo militar estava cada vez menos condescendente e 

atitudes provocativas poderiam ser facilmente enquadradas em subversão. Foi assim, que, 

logo após o decreto do Ato Institucional nº 5, em 27 de dezembro de 1968, Caetano e Gil 

foram presos e só viriam-se livres longe do País, no exílio. 

Foi assim que o movimento tropicalista morreu, no seu ápice. No IV Festival de 

Música Popular Brasileira, em fins de 1968, as músicas tropicalistas prevaleceram, 

parecendo estarem tomando as rédeas da música brasileira
11

. No entanto, o autoritarismo 

continuava dominando o País, bem como o tradicionalismo e a visão romântica da realidade 

brasileira. Um movimento que estava à frente do seu tempo não teria como sobreviver, 

afinal, a vida não se resume em festivais. 

 

3 MADE IN BRAZIL 

                                                 
10 Caetano se referia à peça Roda Viva escrita por Chico Buarque e dirigida por José Celso Martinez Corrêa, e que estreou 

no Rio de Janeiro no início de 1968. Provocou polêmicas, pois trazia cenas violentas e se usavam muitos palavrões. Em 

umas das apresentações sofreu houve uma invasão dos integrantes do grupo paramilitar Comando de Caça aos Comunistas 

que destruíram parte dos cenários e camarins. A peça acabou sendo censurada posteriormente. 
11 Tom Zé atingiu o primeiro lugar do júri especial com a canção São São Paulo, meu Amor, enquanto Divino 

Maravilhoso de Caetano e Gil, interpretada por Gal Costa, e 2001, de Tom Zé e Rita Lee, interpretada pelos Mutantes, 

ficaram em 3º e 4º respectivamente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968


Resplandece entre 1967 e 1968 o movimento de vanguarda tropicalista. Fenômeno 

da arte contemporânea, a vanguarda nasceu da relação entre o artista e a técnica, 

antecipando novas formas de abordar as mudanças no comportamento das sociedades.  Nas 

palavras de Walter Benjamim, “uma das tarefas essenciais da arte, em todos os tempos, 

consistiu em suscitar uma demanda, num tempo que não estava maduro para satisfazê-la em 

plenitude”, e a vanguarda tomou tal tarefa para si com radicalismo. O avanço estético é 

realizado no tempo, procurando antecipar a evolução de formas artísticas, e, para isso, conta 

somente com projeções incertas
12

.  

A grande guinada, e, portanto, o fator que tornava o tropicalismo inovador e 

assumia sua posição vanguardista, foi a forma como o movimento musical enfrentou o 

aspecto da sociedade de massas que surgia, uniformizando os gostos e as preferências das 

sociedades no mundo inteiro. Os tropicalistas foram os pioneiros no Brasil em perceber que 

a expansão dos meios de comunicação, a importação de técnicas e cultura do exterior e o 

impacto dos produtos estrangeiros e do marketing no Brasil era algo impossível de negar, 

ou de abstrair. De forma arrasadora, a indústria cultural passou a dominar os processos 

criadores e a vincular a arte ao consumo: as “produções do espírito” não são mais também 

mercadorias, mas o são integralmente, e a técnica, antes interna à obra de arte, passa a ser 

externa: a distribuição e a reprodução suplantam em importância a própria produção do 

objeto estético
13

. Assim, não havia outro meio de o artista criar e inovar, senão aceitando 

essa nova ordem de produção artística que passara a dominar o mundo. Ir de encontro à 

indústria cultural seria negar os fatos da realidade e produzir obras que não se aplicariam ao 

comportamento das sociedades, reduzindo-se a concepções românticas e retrógradas do 

mundo e do País. 

No entanto, a posição que o artista deveria assumir seria uma relação dialética com 

tal fenômeno de massificação da cultura, evitando cair no fenômeno do Kitsch
14

: a 

produção que chega ao público médio quando já superado e consumido pela vanguarda, 

vendendo-se como “artístico” a consumidores ansiosos pelos mais despretensiosos produtos 

culturais de massa (TEIXEIRA, JERÔNIMO; 1993). Um dos maiores questionamentos e 

acusações que o movimento tropicalista sofreu foi a de sua vinculação com o mercado 

                                                 
12 Enzensberger (apud TEIXEIRA, Jerônimo; 1993,  p. 47) 
13 Adorno e Horkheimer. (apud TEIXEIRA, Jerônimo; 1993, p. 45). 
14 Diz-se do estilo, ou material artístico, literário, etc., considerado como de má qualidade, em geral de cunho 

sensacionalista ou imediatista, e produzido com o especial propósito de apelar para o gosto popular.  



fonográfico. Sua posição de ocupar o mercado da música para lançar a retomada da 

evolução da música brasileira foi tomada por muitos como mero interesse em vendas e 

sucesso e alinhamento com a invasão cultural e comercial estrangeira no Brasil. Ora, o pop, 

como dizia Gil, era a música que conseguia se comunicar de maneira tão simples como um 

cartaz de rua, ou uma propaganda. Aproveitar os novos recursos técnicos de criação era 

internalizá-los e produzir arte de acordo com o que interessava e chamava a atenção da 

sociedade. Deglutir aquilo que vinha do exterior e criar arte brasileira consistia em um dos 

passos necessários para se compreender a posição em que se encontrava a população 

brasileira, assimilar as percepções culturais, sociais, políticas de sua condição perante o 

mundo. 

O método tropicalista de criação consistiu na absorção da realidade brasileira pelo 

seu estilhaçamento. Juntando todos os distintos aspectos que influenciavam a cultura, se 

chegaria a uma imagem verdadeira do Brasil. Porém tal trabalho não era fácil, pois os 

elementos sociais brasileiros se colocavam de forma antagônica: arcaico-moderno, cool-

brega, rural-urbano, subdesenvolvimento-tecnologia, erudito-popular, local-universal 

compunham uma geléia geral. Tais antagonismos seriam misturados utilizando-se o método 

da antropofagia, conceito lançado por Oswald de Andrade na década de 1920, época do 

modernismo no Brasil. Quando se justapõem elementos diversos da cultura, obtém-se uma 

suma cultural de caráter antropofágico, em que contradições históricas, ideológicas e 

artísticas são levantadas para sofrer uma operação desmistificadora. Ao inventariar “as 

relíquias do Brasil” e adicionar-se a estética pop, ocorreria a devoração. Assim, o efeito 

crítico do tropicalismo residiria na exposição dos anacronismos patriarcais à “luz branca do 

ultramoderno” (FAVARETTO, CELSO; 1979). 

Do choque entre as tradições e mitos urbanos brasileiros com as importações 

estrangeiras, saltaria aos olhos o subdesenvolvimento: os países latino-americanos, 

fornecedores de matéria-prima, ligam-se ao novo, ao desenvolvido, através de seu próprio 

atraso (TEIXEIRA JERÔNIMO; 1993). Os mitos, os moralismos, o nacionalismo são 

confrontados com a massificação dos gostos e preferências produzidos pela indústria 

cultural. Fundidos, acabaram desenvolvendo formas sociais únicas, exclusivas de um país 

subdesenvolvido, como mostra os versos de Alegria Alegria: “eu tomo uma coca-cola, ela 

pensa em casamento” e de Parque Industrial: “a revista moralista traz uma lista dos 



pecados da vedete”. O pop e seu aspecto cosmopolita, urbano e comercial trazia à luz os 

contrastes culturais brasileiros: a formação de uma sociedade consumidora, massificada, em 

oposição aos “muros do confinamento cultural” construídos por um governo conservador, 

que fechava os olhos para tal aspecto da sociedade. 

A mistura de tantas informações acabaria formando uma imagem alegórica e 

multifacetada do País, com criações humorísticas e parodísticas. A geléia geral brasileira 

que, sob o efeito da indústria cultural, tudo diluía, era absorvida pela tropicália: a cultura da 

sociedade de massas deveria ser incorporada ao novo projeto de música popular brasileira. 

O resultado não poderia ser uma mistura homogênea: enumerações caóticas, justaposições 

de imagens antagônicas, fariam explodir o universo monolítico erigido em “realidade 

brasileira” pelas interpretações nacionalistas do fenômeno do encontro cultural. O choque 

dos aspectos antagônicos, em realidade, faria surgir uma imagem fantasmagórica da 

realidade brasileira, toda feita de cacos, fazendo brilhar as indeterminações históricas, 

ressaltando os recalques sociais e o sincretismo cultural (FAVARETTO, CELSO; 1979). 

Desmistificando valores morais, mitos urbanos, ufanismos românticos com vistas a 

desmascarar o “nível médio” em que se encastelara a produção musical na década de 1960 

(FAVARETTO, CELSO; 1979), o movimento tropicalista acaba clarificando a conjuntura 

social em que se encontrava o Brasil na época. A incorporação de elementos estrangeiros, 

superiores em técnica e tecnologia, não era tomado como uma invasão que devastaria a 

cultura brasileira. Antes, o Brasil era incorporado ao processo de modernização que 

englobava o mundo capitalista como um todo. O desenvolvimento da indústria cultural era 

inegável, não haveria obstáculos suficientes para evitar sua difusão entre as sociedades. Era 

a globalização que se iniciava, com força descomunal os jingles, os outdoors, a televisão, 

passavam a colorir o cotidiano das pessoas. A indústria não mais só fornecia produtos 

materiais, mas trazia idéias prontas, se instalava no pensamento dos consumidores, ditando 

o que era moda, quais seus gostos, o que eles deveriam consumir. O tropicalismo apontava 

para a falsidade do nacionalismo ufanista que permeava a mentalidade intelectual brasileira, 

a qual enaltecia as belezas da nação e as protegia da invasão estrangeira, evitando falar das 

contradições que compunham o quadro social brasileiro. Os novos padrões culturais 

clamavam pela interligação e difusão de culturas, com os países subdesenvolvidos sendo 

alvo da expansão das criações dos países centrais. O subdesenvolvimento tinha de ser 



reconhecido, assim como a posição de inferioridade do país inteiro em relação aos 

desenvolvidos. Para se modernizar culturalmente, o país deveria incorporar as informações 

que vinham do exterior à nossa própria cultura, completando a inserção do país na nova 

ordem de conexão global. Só pela criação de formas de expressões universais, ou seja, que 

contemplasse aquilo que vinha dominando o mundo – a indústria cultural –, o país 

conseguiria se ver livre da dependência: eliminaria o processo de massificação que o 

mercado produzia e já ocupava seu espaço. Foi isso que a tropicália produziu: absorveu a 

cultura de massas, deglutiu e incorporou à cultura brasileira, salvando nossa arte musical de 

virar uma imitação do rock estrangeiro (iê-iê-iê), o que provavelmente ocorreria se a MPB 

continuasse a vender sua posição conservadora, que só fazia com que ela definhasse. A arte 

deveria necessariamente entrar no processo do mercado, da publicidade, se quisesse 

sobreviver. Mas, se quisesse continuar sendo arte teria que responder a tais 

condicionamentos de forma “dialética, consciente e ativa”
15

.  

 

4 Ê-BUMBA-IÊ-IÊ-BOI: É A MESMA DANÇA MEU BOI. 

Com sua posição vanguardista, o movimento tropicalista parecia estar à frente das 

idéias e concepções colocadas em discussão na década de 1960. Tanto o segmento 

conservador como a esquerda brasileira assumiam posições reacionárias no que diz respeito 

à chegada da modernidade no Brasil. Ambos condenavam o envolvimento comercial da 

arte. 

Desde o golpe de 1964 e a tomada do poder pela ditadura militar, frutificou entre o 

segmento intelectualizado do país o desenvolvimento de uma revisão cultural. Como a 

tropicália se disporia a fazer posteriormente, tal grupo iniciou um processo de redescoberta 

do Brasil. Tal iniciativa contemplaria a criação artística com vistas a falar do país, cantar 

suas mazelas, as desigualdades sociais e a repressão. Desenvolvia-se a música de protesto: 

procurando desmistificar a idéia de uma realidade brasileira maravilhosa, de amor à pátria 

evocada pelo governo militar, o nacionalismo ufanista produzia uma arte que visava à 

conscientização das massas, a revolta das classes exploradas, nomeadamente a operária. 

Queria buscar adeptos ao movimento contra a ditadura, criar cidadãos engajados 

politicamente. No entanto, o movimento se perdia por acabar idealizando as massas, as 

                                                 
15 Eco (apud TEIXEIRA, JERÔNIMO; 1993, p. 45). 



vítimas da repressão: construía uma visão piedosa e fascinante da miséria, “folclorizava o 

subdesenvolvimento”. Ser a porta-voz daqueles que não podiam, os pobres, acaba 

produzindo apenas efeito de consolação, enquanto deixava de representar a mudança 

comportamental de uma classe média em pleno crescimento, que já era tragada pela 

indústria cultural desde a década de 1950, quando o País passou pelo processo de 

modernização, e que também era vítima da opressão do regime militar. Tomando uma visão 

maniqueísta da realidade, procurou formar uma arte tão somente manifestante, negando 

qualquer tentativa de experimentalismo, de inovação na produção musical brasileira, 

recusando qualquer vínculo com as técnicas importadas do exterior e sendo opositora à 

ligação da população com a indústria cultural. Colocando-se dessa forma, a música de 

protesto perderia vigor, seja pela repressão do governo, seja pela expansão do mercado 

fonográfico, do qual de recusava a fazer parte. 

Do lado conservador, apoiava-se, como acusava a esquerda, a arte alienada. A 

ascensão da Jovem Guarda
16

 pareceu preencher o desejo da direita: a música criada não 

possuía qualquer caráter engajado, abordando aspectos da vida dos jovens de classe média, 

nomeadamente relacionamentos amorosos. Utilizando-se de instrumentos importados, 

como guitarras, e inserindo-se na estética que vinha do exterior: roupas, penteados, 

maquiagens, era uma versão imitada do pop rock internacional. Embora não fosse ao 

encontro dos ideais conservadores, que eram favoráveis à produção artística nacional, 

tradicionalista, que repelisse as mudanças comportamentais que provocavam a inserção da 

cultura estrangeira na sociedade brasileira, o iê-iê-iê produzido pela Jovem Guarda ocupava 

o mercado fonográfico, afastando a música popular brasileira e suas canções de protesto 

dos ouvidos da população. Mantinha os indivíduos alienados e desatentos quanto aos atos 

repressores do governo, como bem explicita o verso de Roberto Carlos: “só quero que você 

me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno”. 

Os tropicalistas perceberam o caminho infrutífero que tomava o grupo que se dispôs 

a lançar a revisão cultural. Assim, tiveram de propor um movimento diferente, que 

rompesse com os rumos que tomava a MPB, visando à anulação das respostas que esta 

                                                 
16 Movimento surgido na segunda metade da década de 60 que mesclava música, comportamento e moda. Surgiu com um 

programa televisivo brasileiro exibido pela TV Record. Influenciado pelo Beat-Rock da década de 60 (Beatles, Rolling 

Stones), produziu uma variação nacional do rock sessentista, batizada "iê-iê-iê", com letras românticas e descontraídas, 

voltadas para o público jovem. Teve como principais integrantes Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Ronnie Von e 

Wanderléa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock


havia dado. A retomada da linha evolutiva da Bossa Nova exigia uma reconstrução, uma 

cisão com as propostas que havia na época e o desenvolvimento de uma corrente inovadora 

que conseguisse absorver as mudanças e os novos rumos da sociedade brasileira pós-golpe 

de 1964. 

A década de 1950 foi a época do desenvolvimentismo no governo de Juscelino 

Kubitschek. Foi o início do contato brasileiro com a cultura estrangeira, constituindo uma 

das mais férteis fases de criação cultural no Brasil e a culminação se situa justamente no 

ano de 1968. Nesse contexto que surgiu a Bossa Nova, movimento musical que veio a 

renovar a música brasileira, captando as influências do jazz e incorporando-as ao samba
17

. 

A produção artística da bossa nova alcançou grande sucesso mundo afora, como nos EUA e 

na Europa, universalizando a música brasileira. Nesta fase, portanto, houve uma espécie de 

floração artística e intelectual extraordinária com uma vigorosa nota ao mesmo tempo 

desenvolvimentista, nacionalista e populista. O recrudescimento conservador em 1964 

mexeu com o comportamento da sociedade, sua visão de mundo, o que influenciou as 

produções artísticas. O nacionalismo aflorou de forma intensa em algumas correntes como 

a MPB que se converteu para a música de protesto e passou até mesmo a desqualificar a 

produção bossa-novista, acusando-a de ter jazzificado o samba. Retomar o desenvolvimento 

da Bossa Nova era o trabalho da tropicália, pois a modernidade, a inserção do Brasil no 

mercado mundial e a expansão das telecomunicações mostravam que o País ainda passava 

pelo desenvolvimento, muito embora tivessem de ser levadas em conta as mazelas do 

regime autoritário que se impôs. 

Assim, no processo de revisão cultural, o tropicalismo vai buscar retomar a riqueza 

da cultura brasileira na inclusão de toda a produção artística já desenvolvida no País. Desde 

a criação mais “sofisticada” como a bossa nova e o erudito até o esteticamente “pobre”, 

como o Kitsch e o cafona, seriam tomadas como preciosidades. Com essa atitude, os 

tropicalistas anarquizaram os terrenos do popular e do nacional, impregnando-os de 

informações eruditas e estrangeiras, o que acabou por confundir as polaridades políticas. As 

músicas tropicalistas eram ambíguas. Em tom de alegria exaltavam os monumentos 

                                                 
17 Estilo musical que se desenvolveu no Brasil a partir de 1958 que criou um ritmo e uma harmonia inusitados para a 

época, rejeitando toda a tradição da música popular (sambas canções melodramáticos). A grande orquestra foi substituída 

por um conjunto menor: violão, piano, percussão e baixo. Também a voz seguiu este parâmetro intimista, passando a se 

colocar de outra maneira: uma voz pequena, que dialoga com o instrumento musical em vez de exibir sua própria potência 

(NAVEZ, SANTUZA CAMBRAIA; 2004). Entre os integrantes do movimento estavam João Gilberto, Vinícius de 

Moraes, Tom Jobim e Nara Leão. 



brasileiros, opondo-os a imagens grotescas da realidade, ou metaforicamente discorriam 

sobre os antagonismos políticos: “na mão direita tem uma roseira / autenticando eterna 

primavera [...] no pulso esquerdo o bangue-bangue / em suas veias corre muito pouco 

sangue”
18

. No entanto, não assumiam uma posição política, o que acabou por passar uma 

imagem de deboche ou displicência tanto aos pais de família, à direita, como aos 

estudantes, à esquerda. 

O movimento tropicalista parecia estar em um ritmo à frente da mentalidade dos 

grupos intelectuais em 1968. Apontando para a necessidade da evolução da música 

brasileira, ou seja, interessado sobretudo na arte, deixou de lado posições políticas e 

preconceitos quanto a formas artísticas. O fundamental era captar todos os elementos que 

influenciavam a cultura brasileira. O efeito crítico então saltaria aos olhos da nação, 

reproduzindo os dilemas que se punham entre tradicionalismo e modernidade, 

subdesenvolvimento e tecnologia. A arte tropicalista exprimia a condição de um país 

terceiro-mundista quando se processava sua inserção no mais novo mercado cultural e 

pontuava sua inferioridade também nos recursos técnicos de criação artística. Como haveria 

progresso se fechando para a modernização? Seria o mesmo que tentar se desenvolver 

economicamente sem a utilização de máquinas industriais. A modernidade batia na porta na 

nação brasileira, era preciso aceitá-la para lançar o país à frente e inseri-lo de forma 

produtiva e não apenas marginalizada no mercado mundial. Uma arte universal, como tinha 

sido a Bossa Nova: deglutir a massificação, incorporar o estrangeiro, explorar as relíquias 

nacionais, sair do provincianismo e se jogar na indústria do marketing e da propaganda, 

antes de ser tragado por ela e perder a identidade da cultura nacional: “na preguiça, no 

progresso, Lindonéia desaparecida nas paradas de sucesso”
19

.  

 

5 CONCLUSÃO 

A partir da história do movimento tropicalista e dos obstáculos por ele enfrentados, 

fica claro que os movimentos de 1968 foram revolucionários na medida em que clamavam 

por uma ruptura com uma ordem social conservadora que, ainda vigente, não seria capaz de 

representar ou de absorver as transformações que operavam em nível mundial. Os sistemas 

de governo estavam antiquados às próprias ideologias que pregavam e ao próprio sistema 

                                                 
18 Trecho da canção Tropicália de Caetano Veloso. 
19 Trecho da canção Lindonéria, composição de Caetano Veloso, interpretada por Nara Leão. 



econômico que adotavam: liberdade, igualdade, democracia, bem-estar, capitalismo, 

avanço tecnológico eram ideais glorificados por governos excludentes, repressores e 

fechados. Um segmento de mentalidade crítica criado pelo próprio sistema seriam os 

primeiros a notar tal incompatibilidade: os jovens de classe média. 

Ao redor do mundo, eles iriam lutar pela inclusão das minorias: mulheres, negros, 

jovens, obrigando uma mudança de costumes sociais a longo prazo
20

. Sinalizando novos 

tempos, quando a sociedade brasileira se incluiria definitivamente na indústria cultural 

mundial, nova forma de expansão do capitalismo, o tropicalismo apontava para a 

necessidade de uma renovação das percepções da cultura brasileira. Os padrões da 

sociedade se transformavam, a classe média era o segmento mais amplo da população, o 

que tornava iminente a construção de uma sociedade de massas, alvo do consumismo 

desenfreado. Assim, a relação entre o slogan do Maio Francês – “É proibido proibir” – com 

a música de Caetano Veloso não é senão uma forma de criação tropicalista, uma exaltação 

dos slogans, que eram as formas que se tornavam prevalentes e mais eficientes de 

comunicação. Percebe-se nesta conexão a mescla do que foi 1968: a luta política contra o 

conservadorismo, os regimes autoritários, a busca por representação era elemento de um 

processo mais amplo que se desencadeava. A globalização de formas e conteúdos, de 

padrões de comportamento, de novas formas de comunicação. Era um novo paradigma que 

se formava e se espalhava mundo afora. A tropicália o sinalizou entre 1967 e 1968, 

mostrando que, se o Brasil quisesse se incluir de forma concisa e não perder sua identidade 

cultural, teria que se integrar nesse processo, incorporar os novos recursos técnicos 

estrangeiros nas produções artísticas nacionais e contribuir para o processo de 

universalização da cultura impulsionando a música brasileira de forma criativa e moderna.  

O movimento se dissipou, assim como os movimentos rebeldes foram sufocados ao 

fim de 1968, por desejarem algo que estava além da capacidade das sociedades e governos 

na época. Porém, o processo de ruptura foi lançado e uma nova concepção de mundo se 

colocou na cabeça das populações. Aos conservadores caberia a reestruturação de suas 

formas de governar, a maior liberdade de expressão e de conduta, a inclusão das minorias, a 

participação política. Processos que seriam lentos, mas que pensadores em 1968 já previam. 

Estavam à frente de seu tempo. 

                                                 
20 RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira. O contexto de 1968,  p. 25. 
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