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RESUMO 

 

 O tropicalismo já foi objeto de estudo de um sem número de pesquisadores, das 

mais diversas áreas – história, música, sociologia, filosofia, linguística, entre outras –, 

que se debruçaram sobre seus objetivos, suas concepções estéticas, a análise de algumas 

canções, seus modos de compor e executar canções, suas vinculações políticas, etc. 

Ainda que esse movimento tenha sido intensamente debatido e estudado, um fator que 

não teve sua devida importância revelada pelos pesquisadores da área é o riso 

tropicalista – e é justamente este o ponto central desta pesquisa.  

 Este riso é fruto de diversos elementos, desde os figurinos, os happenings, as 

danças, os choques de geração e realidade, as performances vocais e assim por diante. 

Para este trabalho foi escolhido o riso oriundo do processo de parodização da tradição 

musical pelos músicos tropicalistas. Essa paródia é marcada por algumas características 

únicas que só são possíveis de se perceber se analisarmos a performance vocal destes 

cantores-intérpretes, extraindo o maior número de informações possíveis da 

especificidade de seu canto. 

 Desse modo, esta dissertação busca justamente alinhavar, no contexto da 

tropicália, a tradição musical brasileira, à paródia, ao riso e à performance vocal. 

Possibilitando-se, assim, outra chave de análise desse movimento estético nacional 

presente no fim da década de 1960, que é fundamental para a formação da consciência 

musical do Brasil. 

 

Palavras-chave: Tropicália, paródia, tradição musical, riso, performance vocal. 
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ABSTRACT 

 

The tropicalismo has been studied by a number of researchers from various 

fields - history, music, sociology, philosophy, linguistics, among others - who have 

studied their goals, their aesthetic conceptions, analysis of some songs, their ways of 

composing and performing songs and their political linkages, etc. Although this 

movement has been intensely debated and studied, a factor that has not had its due 

importance revealed by researchers is the tropicalista “laugh” - and this is precisely the 

focus of this work. 

This “laugh” is the result of many elements, from costumes, "happenings", 

dances, generation shock and reality, vocal performances and so on. For this work was 

chosen “laugh” coming from the “parody process” of musical tradition 

by tropicalistas musicians. This parody is marked by some unique features that are only 

possible to realize if we analyze the vocal performance of these musicians-performers, 

extracting the most information possible from the specificity of their chant. 

Thus, this work aims precisely include in the context of Tropicália, the Brazilian 

musical tradition, to parody, to “laugh” and vocal performance. Making possible 

therefore, another key analysis of this national aesthetic movement present at the end of 

the 1960s, which is key to the formation of the musical consciousness of Brazil. 

 

Keywords: Tropicália, parody, musical tradition, laugh, vocal perfomance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A minha história de tornar-me historiador é fortemente ligada à minha família. 

Foi devido à influência paterna que desenvolvi esse gosto. O apego à música e o fato de 

poder pensar sobre ela também têm origem familiar: lembro-me com enorme clareza de 

detalhes de um dia qualquer da minha tenra infância no qual eu estava sentado no chão 

ao lado de um toca-discos e minha irmã Milene ouvindo algo de Beethoven, enquanto 

minha mãe lia sua história em algum livro (ou no encarte de um longplay?) e nós 

chorávamos copiosamente com os sofrimentos do músico – e eu nem sequer fazia ideia 

de sua importância. Essa é uma das primeiras e mais vívidas lembranças que tenho de 

minha infância, o que revela sua intensidade e a onipresença da música na minha 

formação intelectual e humana.  

O contato com a tropicália também veio de casa. Avançando alguns anos mais 

tarde – por volta dos nove anos, pelo menos acredito que seja essa a idade –, lembro-me 

de uma conversa entre minha irmã mais velha, Karina, e meu pai a respeito das diversas 

manifestações musicais que ele tinha presenciado: bossa nova, música de protesto, 

jovem guarda e tropicália. Confesso que a última, com seu nome bastante diferente, 

chamou-me a atenção. Ainda não foi o momento em que me dediquei a tentar descobrir 

o que era essa tal de tropicália, mas esse papo me deixou com algum gérmen na cabeça. 

Muitos anos depois, já na juventude, passeando por uma loja de departamento, vi 

numa gôndola o disco Tropicália ou Panis et Circensis! Aquela memória infantil foi 

reaberta à minha consciência e logo fui ver o que seria aquele CD. Quando olhei as 

músicas e os artistas, deparei-me com Gilberto Gil dentre eles; foi um encontro com 

alguém que já conhecia bem e amava profundamente. Comprei o disco e levei para 

casa! Desde então, nunca mais deixei de ouvir e me fascinar com a tropicália. Não foi à 

toa que desde o primeiro semestre de graduação venho me dedicando a compreender 

esse fenômeno. E, passados quase 10 anos, estou eu aqui ainda “emperrado” nessa tal de 

tropicália, com o auxílio luxuoso da Profa. Dra. Maria Amélia Garcia de Alencar. 

Aprendi muito nesse caminho, este texto é a prova disso; há muito a aprender e os 

próximos textos provarão o que digo agora. 



14 
 

Nesse tempo que me dedico às pesquisas sobre a tropicália e, consequentemente, 

à área de história e música (e história da música), foi possível perceber um avanço 

gigantesco nas produções desse campo de ação do historiador. E quando digo avanço, 

me refiro tanto à quantidade quanto à qualidade, bem como à diversidade de temas 

estudados. O que explica esse avanço? Achar uma resposta única parece-me impossível, 

mas há possibilidades múltiplas de resposta: a vocação do brasileiro para a música e 

para a canção; ou a democratização do ensino superior e das pós-graduações nos 

últimos anos; ou esse poder envolvente e maravilhoso da música que embala 

licenciosamente o corpo e a mente quase que num êxtase; ou a importação de novos 

paradigmas históricos que vêm se desenvolvendo de maneira sui generis no Brasil 

desde a década de 1980; entre outros. Muitas são as possibilidades de resposta, 

nenhuma definitiva, talvez todas elas juntas. 

Essa vasta produção impõe um desafio ainda maior, ao passo que esta 

dissertação, além de ter, em alguma medida, certa originalidade, deve estar em 

consonância com a grande qualidade do que é produzido a respeito dessa relação entre 

história e música no Brasil. Muitos destes trabalhos dedicam-se ao estudo da tropicália e 

o fazem com excelente qualidade1. A minha contribuição para esse debate se dará, nesta 

pesquisa, a partir de uma leitura bastante específica, tentando mapear os usos das 

tradições musicais brasileiras pela tropicália e as novas semânticas geradas por essa 

escuta e reprodução do passado musical brasileiro dentro das canções tropicalistas, 

atentando ao modo como isso é expresso de maneira performática, elaborando um 

conjunto de paródias da nossa tradição cancional. Se falamos em paródia, em geral – 

mas nem sempre –, falamos em riso; e é justamente este o tema central deste trabalho: 

uma tentativa de mapear o riso tropicalista gerado pela paródia.  

Antes de iniciar efetivamente a apresentação do trabalho, gostaria de lembrar um 

momento nos idos de 2006, quando o Prof. Dr. Carlos Oiti Berbert Jr. lecionava Teoria 

e metodologia da história I para os calouros do curso de licenciatura. Em sua primeira 

aula, ele apresentou, de maneira categórica, a seguinte informação: todo texto é uma 

cidade! O que ele queria dizer com isto? Iniciante nos estudos acadêmicos em história, 

eu não entendi muito bem o que ele quis dizer; hoje suponho que sim. Ao afirmar isso, 

ele chamava a atenção para o fato de que a leitura pode ser encadeada por diversos 

                                                           
1 Como exemplo dessa produção, podemos ver a obra de CAMPOS (1968), DUNN (2009), 
FAVARETTO (2007), NAPOLITANO (2007), PAIANO (1996), SOUSA (2002), VASCONCELLOS 
(1977), entre outros. 
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caminhos, criando diversas possibilidades hermenêuticas e, em muitos casos, esses 

caminhos podem nos levar a “becos sem saída”, “avenidas largas”, ou simplesmente nos 

guiar confortavelmente pelo nosso caminho cotidiano. Demorei a entender a afirmação, 

mas ela aos poucos se tornou um elemento fundamental para que eu pudesse ler, 

degustar e escrever história.  

A possibilidade de escrita se torna ainda mais múltipla ao entrarmos em contato 

com a obra O jogo da amarelinha, de Julio Cortázar, publicado originalmente em 1963. 

No Quadro de orientação, uma espécie de prefácio explicativo, alerta o autor que “[à] 

sua maneira, este livro é muitos, mas é, sobretudo, dois livros. O leitor fica convidado a 

escolher” o método como produzirá a leitura (CORTÁZAR, 1968, p. 5, grifo do autor). 

Na verdade, apresenta o escritor argentino o fato de que existem basicamente duas 

formas de proceder à leitura do romance em questão: uma clássica, seguindo os 

capítulos de maneira linear; outra, própria da obra, através do qual se indica um 

caminho que vai sendo construído a partir do processo de leitura e se dá ou de modo 

intuitivo ou seguindo outra ordem proposta por Cortázar.  

A citação desse livro é uma espécie de justificativa do que se pretende com esta 

pesquisa: aqui a leitura pode seguir diversos caminhos, já que em todos os capítulos se 

apresentam um esforço historiográfico de discutir a tropicália, proceder a uma análise 

documental e refletir os aspectos teóricos que orientam este trabalho. Sendo assim, é 

possível ler esta dissertação de modo linear (do Capítulo 1 às Considerações Finais) ou 

de outro qualquer que mais aprouver ao leitor, sendo ele mesmo o senhor de sua 

construção de sentido e interpretação do texto. No entanto, à guisa de introdução de 

cada uma das seções – responsável por guiar o modo de leitura do receptor – 

apresentarei cada um dos tópicos deste trabalho ordenado de maneira sagital.  

Uma brevíssima introdução ao conceito de tempo será importante para que se 

possa compreender o conceito fundamental de tradição dentro da canção brasileira. 

Posteriormente, o primeiro capítulo, versará a respeito justamente desse conceito, pela 

perspectiva da tradição inventada. Consequentemente, buscar-se-á também 

compreender os processos de reprodução dessa tradição – e do popular – e suas relações 

com as identidades nacionais no Brasil e no mundo. Para iniciar essa discussão, partirei 

de uma breve ambientação dos embates artísticos e intelectuais em torno da música 

popular durante a segunda metade da década de 1960.  

Nesse momento, terá destaque o conceito de linha evolutiva da música popular 

brasileira, apresentado por Caetano Veloso, e que irá propiciar um dos debates iniciais 
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responsáveis por engendrar a tropicália. A partir disso, torna-se possível compreender a 

discussão teórica a respeito da noção de tradição inventada, apontada por Eric 

Hobsbawn e Terence Ranger (2002), refletindo como isso será basilar para a 

compreensão da formação do movimento tropicalista. Na terceira e última sessão desse 

capítulo, a discussão recairá em torno da indústria cultural: operacionalização do 

conceito, formação da indústria cultural no Brasil e como isso irá transformar a noção 

de tradicional e popular no Brasil a partir do final da década de 1960. Ou seja, essa 

sessão tem como objetivo relacionar a implantação da indústria cultural no Brasil e a 

tradição popular na canção brasileira. Nesse momento, também procederei a um 

mapeamento da formação da tríade que, segundo Marcos Napolitano (2007), forma a 

tradição da música popular brasileira: samba, bossa nova e MPB.  

O quadro O combate entre o carnaval e a quaresma, de Pieter Bruegel, o Velho, 

será o ponto de partida para as discussões do segundo capítulo. A interpretação feita 

sobre a obra propõe um verdadeiro combate entre o riso e o sério, representados pelo 

carnaval e pela quaresma, respectivamente. Com a análise dessa imagem, um conjunto 

de possibilidades de interpretar e entender o que está subentendido no ato de rir vai se 

tornando mais claro, permitindo que possamos perceber uma semântica do riso, bem 

como suas características anárquicas, rebeldes e libertárias. É a partir dessa obra, 

portanto, que estruturarei alguns dos conceitos fundamentais a respeito da importância 

do riso tanto na vida social quanto na psique humana. 

 Relacionando-se à análise da pintura renascentista, teremos a apresentação da 

capa do disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circensis, que também permite uma 

percepção dos conceitos de paródia e riso, só que agora de forma mais específica no 

movimento tropicalista. Após uma breve explanação sobre os pensamentos teóricos e 

filosóficos que se constituíram sobre o riso, os escritos do psicanalista Sigmund Freud 

(1996a; 1996b) servirão como guia para adentrar neste terreno pantanoso do universo 

cômico, auxiliando-nos a entender o que motiva e, sobretudo, o que subjaz ao risível. 

Friedrich Nietzsche, em sua obra O nascimento da tragédia (2007), irá aproximar a 

música e o riso, afirmando – a despeito de toda uma tradição intelectual, 

particularmente a ocidental – que ambos são da ordem do dionisíaco, ou seja, um 

fenômeno coletivo e extático, capaz de envolver corpos e mentes. Esta aproximação 

permitirá uma análise em conjunto desses dois termos, elemento fundamental no 

decorrer deste trabalho, já que é capaz de fazer tocar em dois dos mais importantes 

pilares desta discussão. 
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Ainda no segundo capítulo, buscar-se-á compreender um dos fenômenos mais 

recorrentes da história da arte ocidental e largamente explorada no século XX: a 

paródia. Partindo inicialmente da etimologia do termo e, posteriormente, das 

concepções clássicas do formalismo russo, constrói-se um conceito de paródia que seja 

possível adaptar ao universo da arte na segunda metade do século XX. Nesse caminho, 

foi fundamental a percepção de algumas obras de arte (algumas delas expostas no 

Anexo 1, no final deste texto) que foram selecionadas como uma espécie de 

argumentação coadunada com as contribuições teóricas, sobretudo as da teórica e crítica 

da literatura Linda Hutcheon (1985). Ambas as estratégias – uso de obras de arte e 

reflexão teórica – serão elementos basilares para se definir o que este trabalho concebe 

como paródia.  

Ao definir-se e compreender-se a paródia, torna-se fundamental relacioná-la ao 

riso que ela pode propiciar, tentando desvendar seu modus operandi. Como apontado 

acima, a paródia e o riso podem ser considerados fenômenos bastante intensos do século 

XX, e isso se explica, como se perceberá posteriormente, por um profundo movimento 

de crise da razão produzido durante o derradeiro século devido aos processos 

traumáticos dos últimos cem anos. 

A partir de uma retomada dos princípios do modernismo de 1922 – um dos 

pontos altos da discussão estética no Brasil – é que se compreenderá como se deram, no 

século XX, os usos da paródia e seus aspectos políticos e vanguardistas em solo 

nacional. Esta retomada se faz necessária já que em muitos momentos os tropicalistas 

buscam os mesmo fundamentos artísticos dos modernistas, sobretudo a antropofagia. Só 

com a elaboração deste breve quadro analítico, tornar-se-á possível perceber a 

concepção tropicalista de paródia, analisando suas especificidades, objetivos e alguns 

casos específicos, além de sua aproximação com o conceito de “cafona” e kitsch na arte 

brasileira. 

Posterioemente a esta discussão conceitual, podem-se analisar alguns 

motivadores dessa visão parodística da arte tanto no modernismo como na tropicália, 

além de perceber as oposições que se fizeram a ela. Para tanto, é de extrema  

importância a análise de algumas entrevistas e de algumas canções desse movimento 

estético.  

Por fim, o último capítulo desta dissertação faz um breve histórico da relação 

entre corpo e alma; corpo e mente; corpo e razão. O intuito desta retomada histórica é 

compreender que houve, no século XX, uma espécie de virada corporal – explicitando 
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a importância que o corpo irá adquirir no último século, seja na arte, nas ciências, no 

cotidiano ou no pensamento político e social. 

Esta análise é capital para a apresentação – no terceiro capítulo – de um dos 

conceitos basilares para se entender a paródia e o riso tropicalista: a performance.  

Primeiramente como arte e, posteriormente, como forma de análise antropológica, a 

performance é um elemento central para analisar o universo tropicalista.  

A discussão antropológica da performance terá origem nas obras seminais de 

Richard Scherchner (2010), que traçou novos horizontes para a compreensão dos 

fenômenos humanos a partir da interrelação entre o teatro e a antropologia. Essa teoria 

permite-nos perceber que toda existência política e social dá uma grande importância à 

maneira como os atos são expressos e demonstrados; em suma, como são 

performatizados. 

Dentre esses elementos performáticos, destacamos a voz. A performance vocal é 

uma das mais primitivas e potentes formas de comunicação. Esse seu valor se agiganta 

quando a introduzimos no universo da música cantada. Na canção, a voz – e a maneira 

como ela é emanada – é responsável por garantir a sua eficácia comunicativa, ou seja, é 

aquela que facilita o acesso às informações que os envolvidos no processo de 

elaboração da música queriam expor.  

A voz, aqui, mais do que um meio de comunicação, é um dos fatores 

fundamentais para o desenvolvimento do processo comunicativo, analítico e 

interpretativo do material cancional. Nesse ponto, busca-se delinear as possibilidades 

vocais colocadas em prática pelo tropicalismo e, a partir disso, encontrar uma possível 

semântica para a vocalidade tropicalista – sobretudo, utilizando-se da análise de um 

discurso de Caetano Veloso durante um festival da canção em 1968. 

Munido dessas premissas, posso, então, já no último capítulo, proceder a uma 

tentativa de analisar os casos específicos de algumas canções, percebendo o 

engajamento vocal no intuito de uma construção musical que mobilize, através da 

paródia risível, os elementos da tradição musical brasileira, dotando-os de novas 

interpretações e relações com o momento em que são produzidos. Algumas canções 

foram escolhidas com o objetivo de demonstrar os argumentos que foram expostos 

durante todo o trabalho. Dessa forma, procura-se determinar aquilo que seria o ponto 

nevrálgico para o processo comunicativo do canto tropicalista, pelo menos nas canções 

que dialogam com a tradição através da paródia e do riso. 

Sendo assim, boa leitura! 
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Como é, Torquato 
 

estou pensando  
no mistério das letras de música 

tão frágeis quando escritas 
tão fortes quando cantadas 

por exemplo “nenhuma dor” (é preciso reouvir) 
parece banal escrita 

mas é visceral cantada 
a palavra cantada  

não é a palavra falada, nem a palavra escrita 
a altura a intensidade a duração a posição 

da palavra no espaço musical 
a voz e mood mudam tudo 

a palavra-canto 
é outra coisa 

 
(CAMPOS, Augusto apud FIUZA, 2007, p. 73) 
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1 – PELAS RELÍQUIAS DO BRASIL: A TRADIÇÃO MUSICAL BRASILEIRA E A 

ELUCIDAÇÃO DO CONCEITO DE MÚSICA POPULAR NOS ANOS 1960 

 
 
O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele 

à redenção. Pois não somos tocados por um sopro de ar que foi 
respirado antes? Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de 
vozes que emudeceram? Não têm as mulheres que cortejamos 
irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se assim é, existe um 
encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e a 
nossa. Alguém na terra está à nossa espera.  

(BENJAMIN, 1987, p. 223) 
 

 O homem é o único animal que tem consciência temporal: só ele percebe estar 

exposto a algo maior que ele próprio e que o devora constantemente e amiúde, para se 

referir à figura mítica de Cronos. Seja na tradição clássica, seja na hindu – com seu 

eterno retorno e aeon – ou entre alguns grupos Tupi-Guarani (vinculados aos ciclos 

lunares e da natureza), o tempo sempre aparece como uma categoria que organiza a 

existência humana, dotando-a de três instâncias temporais: passado, presente e futuro. 

Na mitologia grega, inclusive, nem os deuses, apesar de imortais, estavam imunes à 

força do tempo, já que até seus destinos eram decididos pelas três moiras na roda da 

fortuna.  

A partir da consciência temporal, a existência deixa de ser um evento isolado e 

passa a ser disposto num eterno contínuo, tanto para o futuro quanto para o passado, no 

qual a imbricação dessas temporalidades, mais do que o presente, é o próprio ser. Os 

mitos cosmogônicos e escatológicos são, dessa forma, uma tentativa de controlar o 

tempo e impor a ele uma interpretação que permita a nossa existência em seu fluxo. 

Mitificar o tempo é conectar os diversos instantes caóticos, dotando-o de certa 

inteligibilidade.  

Ser humano, nesse sentido, é estar mercê à lógica indelével do tempo e a sua 

força é fundamental para que nos conectemos à realidade. Como se pode perceber 

através de um estudo de mitologia, geralmente, o passado é colocado com o substrato 

necessário para construirmos e entendermos nosso tempo, espaço e nós mesmos. No 

entanto, as ciências também se utilizam desse poder do tempo para dar sentido à 

realidade. Isso se torna óbvio se nos depararmos com o conceito de história de Marc 

Bloch – para o qual “[a] História é a ciência que estuda o Homem no Tempo” (BLOCH, 
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1997, p. 55, grifo meu) – ou o de Hayden White, que concebe o “labor histórico” como 

uma “estrutura verbal na forma de um discurso narrativo em prosa que pretende ser um 

modelo, ou ícone, de estruturas e processos passados no interesse de explicar o que 

eram representando-os” (WHITE, 1992, p. 18, grifo meu) .  

No entanto, outras ciências podem também dar uma importância fundamental a 

essa questão, é o caso da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, que chega a afirmar 

que o passado seria, inclusive, uma das bases para a formatação da psique humana2. 

Jung compreende que o próprio aparelho psíquico é formado por diversas instâncias 

temporais que partem do contemporâneo (a consciência) ao mais antigo e remoto 

passado (as pulsões animalescas do homem, que continuam existindo no inconsciente 

humano).  

Desta forma, a humanidade traz consigo um conjunto de informações 

acumuladas em sua filogênese e na sua experiência histórica (o inconsciente coletivo e 

os arquétipos) que é responsável por produzir as diversas ontogêneses. O passado, nesse 

sentido, torna-se o fundamento de nossa existência, e é por isso que lembrar e narrar o 

passado é uma condição sine qua non da humanidade. Mas como mantemos uma 

relação com o passado? De que modo podemos tocar a face daqueles que nos 

precederam? 

Muitas poderiam ser as formas de nos ligarmos ao passado, desde a simples 

ligação parental que estabelecemos com pais, avôs, bisavôs até a mais elaborada forma 

de conhecimento racional sobre ele, que é a história, além da memória, da saudade, da 

tradição. Essa relação com o tempo não pode ser entendida apenas de maneira racional, 

                                                           
2Para compreender a postura adotada por Jung no que se refere ao processo de formação da psique a partir 
do passado, irei utilizar um sonho que ele teve e narrou da seguinte maneira: “Eu estava numa casa 
desconhecida, de dois andares. Era a ‘minha’ casa. Estava no segundo andar onde havia uma espécie de 
sala de estar, com belos móveis em estilo rococó. As paredes eram ornadas de quadros valiosos. Surpreso 
de que a casa fosse minha, pensava: ‘nada mau!’ De repente, lembrei-me de que ainda não sabia qual era 
o aspecto do andar inferior. Desci a escada e cheguei ao andar térreo. Ali, tudo era mais antigo. Essa parte 
da casa datava do século XV ou XVI. A instalação era medieval e o ladrilho vermelho. Tudo estava 
mergulhado na penumbra. Eu passava pelos quartos, dizendo: ‘quero explorar a casa inteira!’. Cheguei 
diante de uma porta pesada e a abri. Deparei com uma escada de pedra que conduzia à adega. Descendo-
a, cheguei a uma sala muito antiga, cujo teto era em abóbada. Examinando as paredes descobri que entre 
as pedras comuns de que eram feitas, havia camadas de tijolo e pedaços de tijolo na argamassa. 
Reconheci que essas paredes datavam da época romana. Meu interesse chegara ao máximo. Examinei 
também o piso recoberto de lajes. Numa delas descobri uma argola. Puxei-a. A laje deslocou-se e sob ela 
vi outra escada de degraus estreitos de pedra, que desci, chegando enfim a uma gruta baixa e rochosa. Na 
poeira espessa que recobria o solo havia ossadas, restos de vasos, e vestígios de uma civilização primitiva. 
Descobri dois crânios humanos, provavelmente muito velhos, já meio desintegrados. – Depois, acordei.” 
(JUNG apud VIEIRA, 2006, p. 89-90). O sonho indica que o indivíduo é formatado por um conjunto de 
referências temporais que se articulam sobre ele, como num conjunto de camadas, cuja central 
(inconsciente) é o mais remoto passado e a mais externa o presente (consciente). 
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já que ela está vinculada a um processo que teve início ainda quando não éramos de fato 

humanos e, portanto, pré-racionais. “Por sermos seres de memória, por lembrarmos, 

mantemos com o tempo uma relação particular, uma relação não apenas racional, mas 

sensível, não apenas objetiva, mas subjetiva, uma relação marcada pela aceitação e pela 

repulsa” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2006, p. 117-118).  

Como escopo deste trabalho escolhi as tradições como o conceito básico, em 

torno do qual orbitará a nossa argumentação em relação à música popular brasileira e, 

mais especificamente, a tropicália. 

 

1.1 – É SOMENTE REQUENTAR E USAR: A QUESTÃO DA LINHA EVOLUTIVA 

DA MÚSICA BRASILEIRA – UM DEBATE PRÉ-TROPICALISTA 

 

Pois devemos nos resguardar de mudar para uma forma nova 
de música, por ser algo extremamente arriscado. De maneira 
nenhuma se mexem os modos da música sem que se mexam 
algumas das mais importantes convenções sociais e políticas. 

(PLATÃO apud CÍCERO, 2005, p. 67) 
 

Quaisquer que sejam as novas direções da nossa música nova, 
não nos esqueçamos da lição de João. 

 (CAMPOS, Augusto de, 1968, p. 45) 
 

Na metade dos anos 1960, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, o ambiente 

musical era marcado por uma profunda dicotomia: de um lado, o que se chamou á época 

de música de protesto; do outro a Jovem Guarda. Essa dicotomia era traduzida por boa 

parte da crítica especializada, e apoiada por muitos dos músicos de protestos, por uma 

questão profundamente política.  A Jovem Guarda era vista (por boa parte da crítica 

musical e dos músicos de protesto, é verdade) como símbolo da mais pura alienação, 

sendo muitas vezes denominada de entreguista – ou seja, responsável por entregar os 

valores culturais nacionais nas mão da cultura e do mercado estrangeiro. Os músicos de 

protesto – que se autodenominavam o oposto do anterior – faziam uma arte engajada 

politicamente e de cunho nacionalista, que permitiria que o Brasil pudesse alcançar uma 

maior justiça social ou, no limite, uma revolução proletária (pelo menos antes do golpe 
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de 1964) e, depois da implantação da ditadura civil-militar brasileira, uma forma de 

conscientização das massas da necessidade de uma luta contra o regime de exceção3.  

Nesse clima, discutir arte se confundia com discutir política e, como se pôde 

perceber, até as categorias de análise específicas do universo político – como 

nacionalistas e entreguistas, por exemplo – eram levadas para o âmbito artístico sem 

nenhuma forma de adaptação prévia. Os “politizados” músicos de protesto viam com 

péssimos olhos a Jovem Guarda e a entendiam como uma ameaça ao processo de 

conscientização das massas trabalhadoras. Por outro lado, os músicos da Jovem Guarda 

viam-se como aqueles que atendiam aos desejos das massas populares, dando a elas 

aquilo que estas massas desejavam. É nesse ambiente dicotômico, marcado por um 

processo de reestruturação do conceito de música popular e de sua imiscuação com a 

política, que surgiu a tropicália.  

Nesse contexto, um profundo debate, geralmente organizado à esquerda – para 

retomar os discursos políticos da época –, começa a se estruturar. Como temas centrais: 

as relações entre a Jovem Guarda e o gosto popular ou a possibilidade de se pensar a  

música popular como um catalisador de uma transformação social. Essas contendas 

eram motivadas pela percepção de: 1) o crescimento vertiginoso do público televisivo e 

da venda de discos da jovem guarda, representando uma possível ameaça ao projeto 

político da música de protesto; 2) o sucesso d’O Fino da Bossa4, programa televiso que 

poderia ser, para alguns músicos de esquerda, a solução para o impasse da difusão da 

arte de protesto ao mesmo tempo que rivalizava com o Jovem Guarda5; 3) e a percepção 

de todo o aparato da indústria cultural que se formava, acabando com as ilusões de total 

autonomia do artista e da obra dentro do mercado da arte, postura que fora aventada nos 

primeiros anos de consolidação da indústria cultural no Brasil. 

No período anterior ao Ato Institucional nº 5 – colocado em vigor em 13 de 

dezembro de 1968 –, havia uma descrença no real poder da ditadura militar que se 

construía e, consequentemente, o projeto político e estético da música participante 

                                                           
3 A respeito das transformações do ideário da música de protesto do final da década de 1950 até a 
instauração do regime militar ver Souza (2007). 
4 Programa apresentado na TV Record de São Paulo, que esteve no ar entre os anos de 1965 e 1967 que 
era apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. O Fino era considerado um dos redutos privilegiados da 
música de protesto, ao lado dos festivais da música, também muito comuns e importantes no período. 
5 Programa musical também televisionado pela TV Record de São Paulo, vendido para outras emissoras 
que reproduziam os seus video tapes. Esteve no ar no mesmo período que O Fino da Bossa. Era 
comandado pelos musicos Roberto Carlos (o Rei), Wanderléia (a Ternurinha) e Erasmo Carlos (o 
Tremendão), representando o espaço privilegiado para a difusão das músicas vinculadas ao Iê-iê-iê ou 
Jovem Guarda. 



25 
 

parecia ter terreno fértil para se reproduzir. Havia uma esperança de transformação 

radical baseado no revigoramento do movimento estudantil a partir de 1966, no 

crescimento da crítica ao regime por parte das classes médias urbanas, na formação da 

Frente Ampla de oposição política ao governo, entre outros.  

No seio da cultura, uma das esperanças de transformação veio no II Festival da 

Música Popular Brasileira, da TV Record, em 1966: saíram vitoriosas deste evento as 

canções A Banda, de Chico Buarque e interpretada por Nara Leão, e Disparada, de 

Théo de Barros e Geraldo Vandré, interpretada por Jair Rodrigues. As músicas 

reafirmavam o vínculo com a tradição  musical brasileira (a respeito das tradições 

musicais, ver tópico 1.2 deste trabalho), a primeira, com a marcha carioca, e a segunda, 

com a moda de viola dos sertões brasileiros.  

“A sensação que ficou após o festival, percebida inclusive nas matérias da 

imprensa, era que a MPB parecia ter finalmente equacionado seu dilema entre ser 

qualitativamente popular e popularizar-se quantitativamente” (NAPOLITANO, 2007, p. 

99), ou seja, ela conseguia a partir de então comunicar sua mensagem política e estética 

a um número maior da população brasileira, difundindo suas propostas de intervenção 

social. Disparada6, mais especificamente, trazia consigo uma letra assinalada 

fortemente pelo engajamento político e social, começando a popularizar a figura de 

Geraldo Vandré, que mais tarde se tornaria um dos personagens mais marcantes da 

chamada música de protesto. Seu apelo frente ao público foi imenso, levando-a a ser 

                                                           
6 Segue a letra da canção da composição de Geraldo Vandré e Théo de Barros: “Prepare o seu coração/ 
Pras coisas/ Que eu vou contar/ Eu venho lá do sertão/ Eu venho lá do sertão/ Eu venho lá do sertão/ E 
posso não lhe agradar// Aprendi a dizer não/ Ver a morte sem chorar/ E a morte, o destino, tudo/ A morte 
e o destino, tudo/ Estava fora do lugar/ Eu vivo pra consertar// Na boiada já fui boi/ Mas um dia me 
montei/ Não por um motivo meu/ Ou de quem comigo houvesse/ Que qualquer querer tivesse/ Porém por 
necessidade/ Do dono de uma boiada/ Cujo vaqueiro morreu// Boiadeiro muito tempo/ Laço firme e 
braço forte/ Muito gado, muita gente/ Pela vida segurei/ Seguia como num sonho/ E boiadeiro era um 
rei// Mas o mundo foi rodando/ Nas patas do meu cavalo/ E nos sonhos/ Que fui sonhando/ As visões se 
clareando/ As visões se clareando/ Até que um dia acordei// Então não pude seguir/ Valente em lugar 
tenente/ E dono de gado e gente/ Porque gado a gente marca/ Tange, ferra, engorda e mata/ Mas com 
gente é diferente// Se você não concordar/ Não posso me desculpar/ Não canto pra enganar/ Vou pegar 
minha viola/ Vou deixar você de lado/ Vou cantar noutro lugar// Na boiada já fui boi/ Boiadeiro já fui 
rei/ Não por mim nem por ninguém/ Que junto comigo houvesse/ Que quisesse ou que pudesse/ Por 
qualquer coisa de seu/ Por qualquer coisa de seu/ Querer ir mais longe/ Do que eu// Mas o mundo foi 
rodando/ Nas patas do meu cavalo/ E já que um dia montei/ Agora sou cavaleiro/ Laço firme e braço 
forte/ Num reino que não tem rei// Na boiada já fui boi/ Boiadeiro já fui rei/ Não por mim nem por 
ninguém/ Que junto comigo houvesse/ Que quisesse ou que pudesse/ Por qualquer coisa de seu/ Por 
qualquer coisa de seu/ Querer ir mais longe/ Do que eu// Mas o mundo foi rodando/ Nas patas do meu 
cavalo/ E já que um dia montei/ Agora sou cavaleiro/ Laço firme e braço forte/ Num reino que não tem 
rei”.  A canção pode ser encontrada no disco O sorriso do Jair, de Jair Rodrigues, lançado em 1966 
(Philips). 
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considerada “a mais vigorosa canção de protesto surgida até então, um verdadeiro 

cântico revolucionário” (SEVERIANO; MELLO, 1998, p. 98-99).  

Nesse contexto, o poder atribuído à música de protesto de ser capaz de aglutinar 

e catalisar os descontentamentos com o regime militar se agigantava – pelo menos era o 

que apontava as manifestações do público durante o II Festival da Música Popular 

Brasileira. Paulatinamente, como exposto anteriormente, as discussões em torno da 

canção se intensificavam e saiam do âmbito estético e/ou entretenimento para adentrar 

cada vez mais no campo das ideologias e da política, devido, em parte, ao abalo 

provocado pelo crescimento vertiginoso do público consumidor de canções vinculadas à 

jovem guarda. Esse era o cenário em que se desencadeva, de acordo Augusto de 

Campos, a “infrutífera ‘guerra santa’ ao iê-iêiê” (CAMPOS, 1968, p. 47), que já vinha 

sendo apontada desde os anos anteriores em outros espaços, como se verá à frente.  

Fruto desse ambiente intelectual e político é que começa a se formar a Revista 

Civilização Brasileira, editada por Ênio Silveira, que dedicava boa parte de seu espaço 

– cerca de dois terços – às discussões em torno dos temas da arte e da cultura. Segundo 

Rodrigo Czajka, “a revista [Civilização Brasileira] culminou com o fortalecimento de 

uma esfera de debates e discussões de ideias que pode ser caracterizada como um 

espaço público que propiciou a discussão de inúmeros projetos em torno da cultura 

brasileira” (CZAJKA, 2005, p. 65, grifo do autor).  

Essa revista pode ser compreendida também como uma tentativa de 

reorganização da oposição e das esquerdas após o esfacelamento dos partidos com o AI-

2, decretado em 27 de outubro de 1965, que impôs o bipartidarismo. Como tentava 

rearticular e repensar as esquerdas, a Revista Civilização Brasileira não possuía um 

programa editorial bem definido, tendo como seu principal eixo de discussão uma 

“análise crítica das orientações programáticas das esquerdas. Concomitantemente, 

exercia oposição aberta à ditadura militar e ao desmantelamento das organizações 

culturais, vinculadas ao ‘inimigo comunista’ pelos militares.” (idem, p. 96, grifo meu). 

Ainda que a maior parte do seu ideário, como se pode perceber a através da análise da  

formação de seu conselho editorial, fosse do extinto PCB, a Revista buscava manter sua 

independência, não se pondo diretamente a serviço do “Partidão”. É possível deduzir a 

partir da análise de diversos volumes que um dos princípios editorias da Revista era o de 

que o campo artístico e cultural eram fundamentais na luta da esquerda contra o regime 

civil-militar, daí o grande espaço que esses temas encontrarão na Revista Civilização 

Brasileira. 



27 
 

Um bom exemplo dos rumos dessa relação entre arte e política no interior da 

Revista é encontrado no seu terceiro volume, de julho de 1965, no qual é lançada uma 

pequena entrevista feita por Henrique Coutinho, denominada Confronto: Música 

Popular Brasileira. Os entrevistados eram os músicos Luiz Carlos Vinhas, Edu Lobo e 

o jornalista e crítico José Ramos Tinhorão, que dissertavam sobre três tópicos – 

Situação, Música participante e Autenticidade. Já no texto introdutório, são 

apresentados os motivadores daquela discussão: o sucesso vertiginoso da Jovem 

Guarda; que é colocado nos termos de “novo impasse depois dos êxitos alcançados pela 

Bossa Nova” ou “As dificuldades atuais” (REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 

1965, p. 305). Ou seja, a Jovem Guarda é vista como uma “ameaça” à produção artística 

herdeira da bossa nova e à música engajada.  

A orientação intelectual de esquerda nacionalista fica bastante óbvia até na 

escolha dos tópicos que serão apresentados para a discussão dos entrevistados: enquanto 

o primeiro deles (Situação) busca fazer uma espécie de análise dos meios materiais de 

produção da canção no Brasil – para remeter à teoria marxista – os seguintes (Música 

participante e Autenticidade) tratam de temas caros aos ideais políticos de grande parte 

dos intelectuais de esquerda do período.  

Destaca-se, nessa entrevista, a postura polêmica de José Ramos Tinhorão, crítico 

feroz tanto da Bossa Nova – que ele compreende como uma música deturpada pelo jazz7 

– quanto da Música participante ou de protesto, a qual é  caracterizada como uma 

tentativa de “fugir da alienação representada pelo fenômeno da importação do jazz”, 

mas essa tentativa é, segundo o autor, mal sucedida à medida que ela circula dentro da 

camada restrita das classes médias urbanas, que são os “que podem comprá-la, porque 

têm poder aquisitivo para tanto”, já que circulavam em LP’s. E conclui de forma 

categórica: “É preciso ainda ressaltar que a música [participante] não tem eficácia 

política direta. Ela corresponde ou não a uma ideologia quando tenta ser participante, 

mas não converte ninguém” (REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1965, 310). Ao 

final da entrevista reforça suas teses de maneira bastante radical: “Num samba de bossa 

nova, mesmo com letra nacionalista ou participante [...]: o ritmo é esquemático, as 

                                                           
7 Como fica claro na afirmação desse autor: “Ora, como é regra geral das relações de países mais 
desenvolvidos com países menos desenvolvidos, o segundo entra com a matéria prima [o samba de 
morro] e o primeiro lhe devolve o produto manufaturado [a Bossa Nova, o samba modificado pelo jazz]” 
(REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1965, p. 307). Como se percebe, as concepções econômicas 
são transferidas para o campo da arte e da estética, postura fortemente influenciada pela concepção 
advinda de um frágil materialismo histórico de José Ramos Tinhorão, que vê as relações entre economia e 
arte como relações entre infraestrutura e superestrutura. 
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harmonias são tiradas do jazz e quando a música é de Antônio Carlos Jobim, vai se ver e 

a melodia é de Cole Porter” (REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1965, 312).     

Então, qual seria a concepção de Tinhorão de música popular brasileira que 

merece ser apreendida? Ele mesmo responde: “Quando falamos em música popular 

pensamos em geral na que se faz nos centros urbanos, em especial no Rio de Janeiro” 

(REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1965, 306), ou seja, o samba de morro 

carioca. Apesar de suas ressalvas de que possa haver outras formas de música popular 

pelo Brasil, por que Tinhorão escolhe o samba como o verdadeiro representante da 

música popular brasileira? Para responder a esta questão, irei recorrer a uma obra do 

autor, escrita num momento posterior, intitulada História Social da Música Popular 

Brasileira (1998).  

Neste livro, Tinhorão afirma que o samba – “o primeiro gênero de música 

popular brasileira de âmbito nacional" (TINHORÃO, 1998, p. 267) – surge com enorme 

vitalidade e riqueza por ser fruto de um conjunto de relações interculturais (e, de certa 

forma, interraciais), sobretudo entre cariocas e baianos, que se deram na periferia do Rio 

de Janeiro na virada do século XIX para o seguinte, especialmente após o fim da 

escravidão. Segundo o crítico, no início do século XX, os nordestinos – devido à 

passagem da fase pré-industrial para a afirmação da moderna cultura industrial 

massificada – terão a sua exclusão social, étnica, espacial e econômica reforçada, 

conduzindo-os a “um dinâmico processo de riqueza criativa. Levados pela natureza 

excludente da economia a viver por si, os componentes das camadas mais pobres 

(trabalhadores não qualificados, biscateiros e subempregados em geral) passaram a 

organizar-se culturalmente para si” (TINHORÃO, 1998, p. 263).  

Neste sentido, o samba é entendido por Tinhorão como um instrumento de 

resistência cultural dos excluídos da sociedade e, justamente por isso, é considerado um 

dos pontos mais altos da cultura brasileira e a pedra fundamental de construção da 

cultura nacional – ou seja, as categorias qualidade artística e os parâmetros estéticos são 

menosprezados frente aos aspectos políticos da canção, que se sobressaem como os 

elementos que distinguem a música de boa e má qualidade. Além disso, Tinhorão não 

percebe que para a afirmação do samba como música nacional, teve de haver um 

conjunto de práticas políticas, em geral promovidas pelo Estado varguista8 - que em 

diversos momentos foi extremamente conservador.  

                                                           
8 A respeito da formação do samba como música nacional ver VIANNA (1995), NAPOLITANO (2007), 
PARANHOS (2003) e SOUSA (2009). 
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Outro fator que dotava o samba de morro de grande qualidade artística e 

importância histórico-social era sua profunda vinculação com as festas tradicionais que 

haviam sido importadas do nordeste dos séculos anteriores. Nesse sentido, percebe-se 

que a argumentação de José Ramos Tinhorão se vincula à ideia de que o tradicional está 

atrelado ao conceito de intocado ou de não transformado de forma consciente pelo 

agente cultural, já que sempre há transformações que ocorrem de maneira natural ou 

inconsciente. Essa canção tradicional seria, portanto, sempre superior àquilo que passou 

por inovação ativa. O autor faz ainda a ressalva de que, nas periferias, mesmo quando 

há influência de gêneros estrangeiros, os excluídos executam estas canções com um 

“acento brasileiro” (idem, p. 263). Dessa forma, parece-me que, para Tinhorão, a 

exclusão econômica e social dos moradores dos morros cariocas tornaram-os 

depositários daquela tradição do samba da virada do século, como fica claro no trecho: 

“As camadas populares, porém, não tinham dinheiro para comprar vitrola e, assim, 

conseguiram não ser atingidas pela internacionalização do gosto” proposto pelo Plano 

Marshall do governo estadunidense em consonância com os desejos da indústria cultural 

(REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1965, 306)9. 

A visão um tanto quanto ortodoxa de José Ramos Tinhorão encontrará 

resistência em escritos de outros partícipes dessa cena intelectual, com destaque para 

Caetano Veloso, até então, compositor baiano recém-chegado ao Rio de Janeiro. Ainda 

no mesmo ano, o músico publicaria um ensaio intitulado Primeira feira de balanço, na 

Revista Ângulos, dos alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

Até pelo seu deslocamento em relação ao eixo Rio-São Paulo, o artigo não terá grande 

repercussão na época, mas hoje é de fundamental importância para entender o ideário de 

Veloso sobre a canção.  

De maneira violenta, Caetano ataca os escritos de Tinhorão expondo sua 

discordância sobre o que é a canção no Brasil e da e também a respeito do modo que 

músico deve produzi-la. Veloso afirma que Tinhorão, em nome da autenticidade, 

defende o “analfabetismo musical” como uma forma de se fazer a “verdadeira música 

popular brasileira”. Para rebater os argumentos do crítico, o então jovem músico baiano 

vai numa direção completamente oposta a dele: enquanto José Ramos Tinhorão aponta 

as qualidades histórico-sociais e, sobretudo, políticas da canção; Caetano Veloso 

                                                           
9 Essa “mito de origem” do samba como nascido no morro é extensamente problematizado pela 
historiografia contemporânea, sobretudo na obra de historiadores como Napolitano (2007), Napolitano; 
Wasserman (2000), Paranhos (2003), Sousa (2009), entre outros. 
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assevera: “tratando-se de arte, é sempre perigoso fugir à perspectiva estética” 

(VELOSO, 2005, p. 145).  

No entanto, uma publicação que foi mais relevante e colocou Caetano Veloso no 

centro das discussões sobre a “crise atual” – como era chamada pela Revista Civilização 

Brasileira – será lançada no volume 7 da publicação marxista, de maio de 1966, com a 

publicação da mesa-redonda de discussões intitulada de Que caminhos seguir na música 

popular brasileira?. O objetivo desta contenda era “entender e equacionar os novos 

desafios que se colocavam diante da música jovem engajada, posta na defensiva com o 

avanço comercial da jovem guarda” (NAPOLITANO, 2007, p. 100).  

Nesse debate, Caetano exporá de maneira mais organizada – ainda que não haja 

uma sistematização efetivamente teórica – o que ele compreendia a respeito do processo 

de criação e feitura musical no Brasil. Inicialmente já se opõe à visão nacionalista e 

xenófoba, da qual Tinhorão era seu representante mais radical, e afirmava: 

 

[a] questão da música popular brasileira vem sendo posta ultimamente em 
termos de fidelidade e comunicação com o povo brasileiro. Quer dizer: 
sempre se discute se o importante é ter uma visão ideológica dos problemas 
brasileiros, e se a música é boa, desde que exponha bem essa visão; ou se 
devemos retomar ou apenas aceitar a música primitiva brasileira. A única 
coisa que saiu neste sentido – o livro do Tinhorão, defende a preservação do 
analfabetismo como uma única salvação da música popular brasileira 
(REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1966, p. 377-378, grifo meu). 

 

A crítica mais contundente do músico e compositor recai sobre os usos das 

informações musicais estrangeiras na música brasileira. Enquanto Tinhorão defende a 

exclusão dos materiais musicais estrangeiros que eram incorporados de maneira 

consciente pelos músicos brasileiros, Veloso aponta justamente o oposto ao afirmar que 

a produção musical brasileira, com ou sem a influência estrangeira, sempre terá uma 

marca da cultura nacional porque, no mínimo, foi interpretada por ela.  

É justamente neste ponto que Veloso vai apresentar o elemento fundamental de 

sua compreensão sobre como fazer a música brasileira: o conceito de linha evolutiva. 

Para ele, o músico popular deveria partir “da compreensão emotiva e racional do que foi 

a música popular brasileira até agora; devemos criar uma possibilidade seletiva como 

base de criação” (idem, p. 378, grifo do autor), ou seja, o músico popular deve conhecer 

profundamente a tradição musical brasileira, selecionar aquilo que lhe interessa 

enquanto base para a criação musical e, posteriormente, estar afeito a conhecer as 

influências estrangeiras  para que, só a partir disso, possa produzir o novo através de 
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uma tomada de consciência do processo de fabricação e feitura musical. É o que reforça 

o historiador Marcos Napolitano ao defender que, com a retomada da linha evolutiva da 

música popular brasileira, 

 

Caetano indicava o procedimento crítico mediante o qual o intérprete baseou 
sua criação, cujo eixo era a ideia da seletividade consciente da tradição 
musical, filtrada por uma informação técnico-musical avançada na busca de 
uma síntese atualizada em relação às tendências internacionais. Por outro 
lado, a seletividade crítica do artista, em meio ao tecido da tradição, deveria 
estar de acordo com os problemas colocados pela cultura ‘nacional’ como um 
todo. Portanto, não se tratava de uma mera cópia da modernidade consagrada 
nos ditos ‘países desenvolvidos’, leia-se Estados Unidos e Europa 
(NAPOLITANO, 2007, p. 103). 

 

  “Ao afirmar a ‘linha evolutiva’, ele [Caetano Veloso] estava simplesmente se 

opondo àqueles que combatiam qualquer inovação na música popular” (CÍCERO, 2005, 

p. 66). Nos dizeres de Caetano, 

 

Se temos uma tradição e queremos fazer algo de novo dentro dela não, só 
teremos de senti-la, mas conhecê-la. E é este conhecimento que vai nos dar a 
possibilidade de criar algo novo e coerente com ela.  

Só a retomada da linha evolutiva pode nos dar uma organicidade 
para selecionar e ter um julgamento de criação (REVISTA CIVILIZAÇÃO 
BRASILEIRA, 1966, p. 378, grifo do autor). 

 

O que parece acreditar Veloso é que a informação musical estrangeira pode e 

deve ser utilizada na fabricação de canções no Brasil, desde que essa informação seja 

utilizada de modo consciente pelo músico, ou seja, “a informação da modernidade 

musical utilizada na recriação, na renovação, no dar um passo à frente da música 

popular brasileira” (idem, p. 378, grifo do autor).  

Segundo Antonio Cícero, inclusive, a escolha de Caetano Veloso por uma única 

linha evolutiva – que vai do samba à bossa nova, excluindo outras informações, como o 

frevo, o baião etc. – está vinculada ao fato de que “a bossa nova tenha sido, de modo 

consciente, a mais ambiciosa e bem-sucedida das utilizações ‘da modernidade musical 

[...] na recriação, na renovação, no dar-um-passo-a-frente da música popular brasileira’” 

(CÍCERO, 2005, p. 56, grifo meu). No mesmo sentido, vão as afirmações de Gilberto 

Gil – um dos principais companheiros de Caetano Veloso no tropicalismo – a respeito 

da linha evolutiva em uma entrevista concedida a Augusto de Campos em 1968. 

Segundo o compositor,  
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[q]uando Caetano fala em ‘retomada da linha evolutiva’, eu penso que se 
deva considerar como tal o fato de que João Gilberto foi a consciência de 
uma formação complexa da música brasileira, de que essa linha tinha sido 
formada por uma série de fatores não só surgidos na própria cultura 
brasileira, como trazidos pela cultura internacional (CAMPOS, 1968, p. 178, 
grifo meu). 

 

A percepção de Gil vai um pouco mais além que a de Caetano – ainda que ele 

afirme posteriormente na mesma entrevista que foi Caetano quem lhe apontou essa 

discussão, chamando atenção para o próprio processo de surgimento da música 

brasileira, como uma música mestiça e multicultural10. Por isso mesmo, o uso 

consciente das tradições estrangeiras, mais do que um elemento criativo interessante, 

torna-se, na percepção de Gilberto Gil, algo essencial na produção musical brasileira, 

permitindo “colocar a MPB numa proposta de discussão ao nível de música e não ao 

nível de uma coisa brasileira com aquela característica de ingenuidade nazista, de querer 

aquela coisa pura” (idem, p. 178). 

Essa postura é diametralmente oposta à de Tinhorão que afirma que “[a] 

inautenticidade na música popular brasileira” – tão execrada por ele – “está na 

preocupação consciente em assimilar e incorporar à produção musical ritmos, estilos e 

harmonias de músicas estrangeiras” (REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1965, 

312, grifo meu). Ou seja, apesar de Tinhorão e Caetano concordarem que as 

informações musicais estrangeiras irão, de qualquer forma, influenciar a música popular 

brasileira, a discordância se dá no nível da consciência dessas transformações: enquanto 

Caetano aponta que, ao modificar conscientemente a canção devido às informações 

estrangeiras, o músico dará um “passo à frente” na produção musical brasileira, 
                                                           
10 A compreensão da música popular brasileira como algo mestiço pode ser facilmente percebidaem 
outras obras de arte, como na pintura Grupo de músicos, do músico e pintor Heitor dos Prazeres, de 1949 
(ver anexo 1, figura 1) – na qual se vê um conjunto de instrumentistas e pastoras cantando numa varanda 
de uma residência; os personagens retratados são brancos, mestiços e negros, evidenciando o caráter 
miscigenado da canção produzida nos lares populares do Brasil. Também é possível encontrar essa 
característica multicultural da música brasileira em obras literárias, como no conto Um homem célebre, de 
Machado de Assis, no qual o personagem principal, Pestana, é uma espécie de metáfora e um símbolo da 
música produzida no Brasil no final do século XIX (ASSIS, 2011). Este personagem é mestiço, filho 
ilegítimo de um padre e pobre, no entanto, busca constantemente a glória imortal dos gênios e equiparar-
se a eles. O historiador Marcos Napolitano chama a atenção para uma revista-opereta, publicada em 1933: 
“intitulada Canção brasileira (de Luís Iglesias e Miguel Santos, com canções de Henrique Vogeler), a 
personagem-título, filha da aristocrática modinha [de origem ibérica] e do elegante Lundu [de inspiração 
africana], é raptada, ainda recém-nascida, pelo trio formado pela Flauta, pelo Cavaquinho e pelo Violão. 
Eles levam a Canção para o morro, acreditando que ela seria mais feliz ao lado do povo do que nos salões 
aristocráticos. No morro ela conhece o Samba, filho de Maxixe. Os dois crescem juntos e se enamoram. 
Anos depois, a Canção é reencontrada pela mãe, e a paixão pelo samba é ameaçada pelo Tango, latino 
sedutor. A Modinha e o Tango convencem a Canção a descer o morro e voltar para a cidade, seu 
‘verdadeiro lugar’, apesar da paixão que ela nutre pelo Samba. Os personagens do morro ficam 
inconformados e, ao final, o Samba consegue reconquistar a Canção brasileira, harmonizando o morro e a 
cidade” (NAPOLITANO, 2007, p. 9). 
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retomando a linha evolutiva da música popular; Tinhorão, na contramão, diz que a 

produção de canções influenciadas pelas informações musicais internacionais é uma 

deturpação cultural fruto do lugar periférico do Brasil na economia capitalista 

globalizada. 

Segundo Veloso, o uso consciente da tradição musical brasileira, articulando-a 

às informações estrangeiras, tem seu ponto alto no disco Chega de saudade, de João 

Gilberto, no qual há presença de um samba com influências do cool jazz, formando a 

Bossa Nova. Conforme o músico,  

 

em João Gilberto [...] o jazz não é senão um enriquecimento de sua formação 
musical, um ensinamento de outras possibilidades sonoras, com as quais se 
está mais armado para compor, cantar e mesmo interpretar, criticar, 
redescobrir a tradição legada por Assis Valente, Ary Barroso, Orlando Silva, 
Vadico, Noel Rosa, Ismael Silva, Ciro Monteiro e o grande Caymmi [todos 
músicos, compositores e cantores-intérpretes considerados tradicionais do 
samba] (VELOSO, 2005, p. 146).  

 

João Gilberto, portanto, seria aquele que legou aos músicos brasileiros a “melhor lição – 

a que nos dá sua extraordinária intuição seletiva” (VELOSO, 2005, p. 148), lição esta a 

que faço alusão na epígrafe de Augusto de Campos, no início deste tópico. 

Como se percebe, o projeto cancional e, no limite, artístico esboçado por 

Caetano Veloso traduz uma visão de que, para se fazer canções no Brasil, o músico 

deveria sim estar exposto às influências estrangeiras, mas sabendo selecioná-las e 

organizá-las para produzir uma arte de qualidade. Nos dizeres do compositor e 

pesquisador em música José Miguel Wisnik, “[f]alamos em linha evolutiva na medida 

em que a existência de uma espécie de reflexão sobre a produção anterior leva o sujeito 

a selecionar, escolher e fazer daquilo uma coisa nova” (WISNIK, 1997, s/p). E 

arremata, “[e]ssas coisas pressupõem uma consciência do processo, e é isso que define 

a ‘linha evolutiva’, o amadurecimento de uma autoconsciência da canção” (idem, s/p, 

grifo meu)11. Ainda que essa consciência de processo seja enviesada, já que cria um 

conceito de linha evolutiva extremamente excludente (exclui-se um conjunto de outras 

referências musicais, como a moda de viola, o baião, coco, entre outros) e determinista 

(criando uma noção de que há apenas um caminho percorrido pela música popular 

brasileira). Essas críticas também são apontadas pelo historiador Marcio Pizarro 

                                                           
11 Esta postura parece-nos muito próxima de uma visão da Antropofagia estética do modernista Oswald 
de Andrade (sobre essa relação entre o procedimento antropófago e o tropicalista ver tópico 2.3 desta 
dissertação). 



34 
 

Noronha, que faz a seguinte análise a respeito do conceito apresentado na discussão da 

Revista Civilização Brasileira: 

 

Tal afirmação de Caetano Veloso suscita uma série de questões, tais como as 
seguintes: Só haveria uma linha evolutiva da música popular no Brasil? E o 
baião e o frevo, por exemplo, onde ficam? Como podemos definir uma matriz 
para a música? Quais são os problemas identificados numa versão 
evolucionista da música? Há evolução estilística? Ou, quando falamos de 
evolução, estamos pensando num caráter técnico, por exemplo, como o do 
tonalismo ao atonalismo, ao serialismo e à música eletrônica? (NORONHA, 
2012, p. 209). 

 

Talvez uma possível resposta para esse conjunto de indagações possa ser 

encontrada no fato de percebermos que a inspiração em João Gilberto não faz Caetano 

Veloso buscar reproduzir as canções da primeira geração da Bossa Nova, mas sim de 

atualizar o processo de composição utilizado por aqueles músicos. Isto é, a elaboração 

da noção de linha evolutiva está permeada pela concepção de atualização dos 

procedimentos técnicos, estéticos e de criação da arte.  

Outra resposta é apresentada na obra de Antonio Cícero, segundo o qual o 

conceito de evolução na arte em geral se dá através de duas possibilidades, as quais ele 

chamou de evolução técnica  e elucidação do conceito de arte. A primeira forma de 

evolução indicada por Cícero pode ser caracterizada como um processo pelo qual 

“determinada arte, em determinado contexto ou tradição, evolua em riqueza ou 

complexidade morfológica, sintática, semântica etc.” (CÍCERO, 2005, p. 57), como 

seria o caso da passagem da pintura medieval para a pintura renascentista e depois para 

a barroca.  

A segunda, no entanto, se apresenta de maneira diversa; a evolução aqui não se 

dá efetivamente na obra, mas sim no conceito que se tem sobre a obra, ou seja, torna-se 

mais claro o que é uma obra de arte e quais suas possibilidades criativas. Muitas vezes, 

inclusive, uma elucidação conceitual pode representar uma “involução” técnica 

consciente por parte do artista. Essa elucidação do conceito de arte pode ser percebida, 

no campo artístico, a partir da passagem da arte do romantismo para o impressionismo, 

desembocando nas vanguardas artísticas dos anos iniciais do século XX, já que havia 

uma tendência à planaridade, demonstrando “que a pintura sem perspectiva continuava 

sendo pintura: de que, portanto, a perspectiva não era essencial a ela” (CÍCERO, 2005, 

p. 59).  
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A partir dessa dupla concepção de evolução na arte, o que parece querer dizer 

Caetano Veloso a respeito de sua reflexão sobre a linha evolutiva está muito distante de 

uma evolução técnica propriamente dita, sobretudo quando analisamos a passagem da 

bossa nova à tropicália. Nesse sentido, essa noção de linha evolutiva está mais próxima 

de uma elucidação do conceito de música popular brasileia, à medida que afirma 

Caetano: “Ora, a música brasileira se moderniza e continua brasileira, à medida em que 

toda informação é aproveitada (e entendida) da vivência e da realidade e da 

compreensão da realidade cultural brasileira” (REVISTA CIVILIZAÇÃO 

BRASILEIRA, 1966, p. 378).  

É também nessa perspectiva que irá a percepção de Noronha. Segundo o 

historiador,  

 

a análise do fator tropicalista na música popular brasileira está intimamente 
associada não à complexificação das estruturas musicais (a bossa-nova, como 
suas novas rimas de ritmos e frases musicais, que se dá no mesmo nível dos 
fatos literários de João Cabral de Mello Neto e João Guimarães Rosa), mas a 
uma elucidação conceitual da música popular e, portanto, do próprio 
conceito popular-musical. A evolução da música popular brasileira está 
diretamente encadeada no fator bossa-nova, não como o afã analítico do 
princípio harmônico (evolução geral da música erudita ocidental), mas como 
princípio sintético-renovador de um tradicional-popular (NORONHA, p. 
210, grifo meu). 

 

Nesse sentido, a necessidade de retomada da bossa nova como elemento-guia na 

produção de uma nova música brasileira – aquilo que Noronha definiu como o fator 

bossa nova – está intimamente ligada a transformações teóricas nos conceitos de 

popular, tradicional e, consequentemente, nacional. No entanto, vale a pena ressaltar 

que, somado ao fator bossa nova, outro elemento transformador desses conceitos é a 

indústria cultural que se introduzia paulatinamente no Brasil desde meados da década de 

1950, se fortalecendo e consolidando nas seguintes (essa discussão será retomada e 

aprofundada à frente no tópico 1.3). Com a indústria cultural e, mais especificamente a 

fonográfica e a televisiva, estes conceitos – com destaque para o de popular – serão 

ressignificados, como se verá, como algo que é produzido para agradar (e ser 

consumido, obviamente) pelas massas populares. De maneira simplificada: uma 

transição do popular do século XIX ao pop do século XX. 

Ao comentar, ainda em 1966, a aparição do compositor Caetano Veloso, 

Augusto de Campos afirmaria que  
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Não se trata de nenhuma ‘volta a João Gilberto’, de nenhum ‘saudosismo’, 
mas de uma tomada de consciência e da apropriação revolucionária da 
música popular brasileira, combatida e sabotada desde o início pelos 
verdadeiros ‘saudosistas’, por aqueles que pregam explícita ou 
implicitamente a interrupção da linha evolutiva da música popular e seu 
retorno a etapas anteriores à da bossa-nova, na expectativa de uma vaga e 
ambígua ‘reconciliação com as formas mais tradicionais da música brasileira’ 
(CAMPOS, 1968, p. 51, grifo meu). 

 

O poeta concreto parecia ter apreendido os elementos fundamentais da 

conceituação do jovem compositor baiano. No entanto, não compreendendo bem a 

posição de Caetano Veloso, Nelson Lins e Barros – um dos articuladores da música de 

protesto no Brasil –, ainda no debate da Revista Civilização Brasileira de 1966, acusa o 

compositor de ser saudosista da maneira de compor e executar canções de João 

Gilberto, sem se dar conta de que o que ele apontava era para a retomada do modo de 

produzir canções de João (REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1966, 378-379), a 

retomada do fator bossa nova, daí a necessidade da defesa acima de Augusto de 

Campos, nesse momento considerado um crítico importante da cena literária e musical 

brasileira. Como se pode perceber, Veloso não objetivava fazer músicas tais quais as de 

João Gilberto, mas utilizar-se do mesmo procedimento de criação apontado por ele. A 

retomada da linha evolutiva, portanto, consistia justamente no fato de reapropriar-se da 

maneira de fazer canções da Bossa Nova aproximando os elementos tradicionais às 

informações modernas selecionadas conscientemente pelos artistas.  

Outro músico e crítico consagrado que saiu em defesa de Caetano Veloso foi o 

maestro Júlio Medaglia, que, em 1966, publicou um longo artigo denominado Balanço 

da Bossa Nova no suplemento literário do jornal O Estado de S. Paulo. Nele, Medaglia 

afirmava: “Caetano viu bem! É essa chamada à conscientização dos recursos técnicos e 

artísticos atuais que vai conferir à música popular brasileira moderna o seu verdadeiro 

lastro criativo” (MEDAGLIA, 1968, p. 110, grifo meu). E reforçava o procedimento 

apontado por Caetano como o que havia sido levado a cabo pela primeira vez por João 

Gilberto:  

 

O que existe de positivo e exemplar na obra de João é a sua atitude perante os 
problemas da criação artística. Foi utilizando-se do rico elemento telúrico, da 
tradição musical brasileira e conferindo-lhes um tratamento novo dentro do 
mais evoluído nível técnico, com base numa pesquisa por ele desenvolvida de 
rigor quase científico que a música brasileira, por seu intermédio e da BN 
[Bossa Nova], deu o decisivo ‘salto qualitativo’ que a transformou em 
verdadeira ‘arte de exportação’ (MEDAGLIA, 1968, 110-111). 
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Nesse sentido, percebe-se o lugar fundamental que aquilo que é considerado 

tradicional alcançará no projeto estético de Caetano Veloso, reforçado tanto por 

Augusto de Campos quanto por Júlio Medaglia e, posteriormente, levado a cabo pelos 

demais tropicalistas. De maneira bastante simplificada, podemos entender que nesse 

projeto um dos primordiais recursos é a constante atualização da tradição num contexto 

de modernidade e influência estrangeira. Para compreendermos melhor esse 

procedimento tropicalista de criação musical, mediado pela tomada de consciência dos 

usos das múltiplas tradições musicais brasileiras, fundindo-as a algumas influências 

musicais internacionais, faz-se necessário entendermos bem o que seria a tradição e 

como esse conceito se adaptou ao universo musical brasileiro. A partir disso, 

compreender as transformações pelas quais a “tradição” passou a partir do advento da 

indústria de bens culturais no Brasil em meados da década de 1960, enquanto articulava 

música, cinema, revistas e a recém-chegada ao Brasil televisão. 

 

1.2 – VIVA A BANDA, CARMEM MIRANDA: AS TRADIÇÕES CULTURAIS DA 

MÚSICA BRASILEIRA 

 

a tradição, um mundo de sensações inéditas 
(VICAIRE apud CERTEAU, 1995, p. 64). 

 

 “Sabemos que o Brasil é um país de grande tradição musical”, enuncia Renato 

Ortiz, na primeira linha do prefácio da obra de Márcia Tosta Dias, dedicada à 

compreensão da indústria fonográfica brasileira (ORTIZ apud DIAS, 2008, p. 11). 

Parafraseando-o, afirmo: o Brasil é um país de grandes tradições musicais. Se o autor se 

refere à importância do Brasil enquanto produtor e divulgador de gêneros, estilos e 

canções populares, considero que muitos desses gêneros foram elevados ao status de 

tradição musical ao longo de dois processos contemporâneos: a formação e 

consolidação da indústria fonográfica brasileira e também da identidade nacional no 

século XX.  

Essa noção de tradição musical brasileira sempre foi um elemento presente nos 

discursos de críticos, artistas, empresários do ramo, intelectuais, políticos e nas 

conversas “de botequim” de indivíduos que discutem apaixonadamente o tema da 

música popular brasileira. No entanto, só na última década do século passado – 
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decorridos mais de 100 anos das primeiras gravações musicais no Brasil12 – é que o 

tema da música popular tem sido incluído nas discussões acadêmicas e, sobretudo, na 

historiografia brasileira. O conceito de tradição será “repensado” aqui através dos 

escritos de Eric Hobsbawn e Terence Ranger na obra “A invenção das tradições” (2002) 

organizada por ambos e publicada originalmente na década de 1980, chegando ao Brasil 

só na segunda metade dos anos 1990. Como se percebe a partir do próprio título, o livro 

se propõe a discutir as questões relativas ao processo de formação e invenção das 

tradições13.  

Ainda na introdução do livro, Hobsbawn defende que 

 
[p]or ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 
continuidade em relação ao passado (HOBSBAWN, 2002, p. 9). 

 

No mesmo sentido vai a argumentação do antropólogo Gérard Leclund, que 

afirma “segundo os termos de Pouillon, [a tradição é] um ‘ponto de vista’ que os 

homens do presente desenvolvem sobre o que os precedeu, uma interpretação do 

passado conduzida em função de critérios rigorosamente contemporâneos [...]. Nessa 

acepção, ela não é (ou não é necessariamente) o que sempre foi, é o que fizemos dela” 

(LECLUND, 2013, p. 157, grifos meus). Referindo-se ao popular – muitas vezes 

confundido com a tradição e o nacional –, Michel de Certeau considera-o também uma 

invenção. Fazendo uma espécie de genealogia dos conceitos ‘tradição’ e ‘popular’, na 

França, vai mapeando seu desenvolvimento desde o século XVII até o século XIX, 

século este que ele avalia como o dos folcloristas. Um de seus argumentos mais 

interessantes é que, na virada do século XVIII para o seguinte, deu-se o que ele chamou 

de “belle époque do folclorismo”, momento em que se constituiu um apego cada vez 

maior ao tradicional e ao popular. Nesse período, observa-se que a tradição seria 

atrelada à França dos camponeses, que manteria ainda viva um passado feudal; no 

                                                           
12 “O esperto [Frederico] Figner logo percebeu o potencial da novidade, sobretudo para o mercado 
musical, incrementado pela invenção do disco de cera, e passou a fazer gravações de música brasileira a 
partir de janeiro de 1902, num estúdio improvisado na rua do Ouvidor, 105.” (NAPOLITANO, 2007, 
p.14). 
13 Esta obra se vincula a um conjunto geral de transformações no desenvolvimento da história na 
contemporaneidade, já que, segundo Durval Muniz de Albuquerque Junior, o “termo invenção tem 
aparecido com insistência nos títulos de livros, teses e dissertações que são escritos pelos historiadores, 
nos últimos anos, substituindo expressões caras aos profissionais da História como as de: formação, 
desenvolvimento ou análise” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 11). 
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entanto, essa aurora do pensamento folclorista criaria uma versão já idealizada da 

tradição e do popular, feita aos moldes do gosto burguês que se impunha na França. 

Essa tradição teria uma função política de despertar o “povo” para a necessidade de 

educar-se e, consequentemente, gerar uma unidade nacional. Indaga-se Certeau “Onde 

colocar, pois, o ‘autenticamente popular’?”. Ele mesmo responde: “Uns verão nele o 

tesouro oculto de uma tradição oral, fonte ‘primitiva’ e ‘natural’, que deságua na 

literatura escrita” – nesse sentido, seria a fonte da alma nacional. Continua o 

historiador: “Outros postulam uma unidade da cultura, mas prolongada no curso de um 

movimento que faria da literatura de elite anunciadora das evoluções globais” 

(CERTEAU, 1995, p. 66), ou seja, desvinculada do que havia de “autêntico” no povo, 

mas ambas partindo de uma criação histórica com um fundo político.  

A primeira relação que se estabelece entre a tradição e a nação no pensamento 

dos folcloristas franceses, apontada por Certeau, foi amplamente aceita pelos debates 

intelectuais daquele século em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Segundo 

Renato Ortiz, a maneira francesa de ver a tradição e o popular na França é análoga ao 

pensamento folclorista brasileiro do fim do século XIX, “uma vez que as tradições 

populares encarnam uma visão do que seria o espírito de um povo” (ORTIZ, 1999, p. 

160, grifo meu).  

A tradição, quando inventada, necessita de algo que a dote de veracidade e que a 

justifique enquanto realidade acontecida, para que seja reconhecida enquanto tal 

(PESAVENTO, 2003, p. 95), daí a necessidade da história e/ou do Estado, entre outros, 

corroborarem tais modelos – como já indicava Michel de Certeau. Esse processo de 

invenção das tradições é “essencialmente um processo de formalização e ritualização, 

caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição da repetição” 

(HOBSBAWN, 2002, p. 12).  É também o que defende Marcos Napolitano, ao tratar da 

invenção do samba como algo autenticamente brasileiro. Segundo o autor, “cultura 

popular, cultura letrada, mercado e Estado, [...] interagiram de forma assimétrica e 

multidimensional, criando um sistema complexo e consolidando a própria tradição” 

(NAPOLITANO, 2005, p. 53-54).  

Nesse sentido, podemos concordar com Renato Ortiz, ao propor que o conceito 

de tradição pode se confundir com o de memória coletiva de Halbwachs, à medida que 

ambos se referem ao passado mitificado e ritualizado (ORTIZ, 2003, p. 133); passado 

este que é retomado eternamente no fluxo temporal. Essa repetição constante é 
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responsável por impor à tradição um lugar acima do “tempo e da discórdia, pois 

empreende uma resistência ao fluxo das mudanças ao mesmo tempo em que exclui todo 

e qualquer artefato estranho à sua própria natureza” (SOUSA, 2009, p. 103-104). 

Parecer supra-histórico em sua repetição e recriação, portanto, é uma característica 

fundamental para a afirmação das tradições, e este fato se vincula, inclusive, ao 

pensamento folclorista apresentado anteriormente, já que ela era o depositário da alma 

nacional.  

A ideia subjacente a essa concepção da tradição é a de que um objeto cultural 
pode ser chamado de tradicional desde que repita um modelo original 
elaborado em uma época mais ou menos longínqua. Seriam tradicionais um 
mito, uma crença, um rito, um conto, uma prática, um objeto material, toda 
instituição preservada de transformação. A tradição seria a ausência de 
mudança em um contexto de mudança (LECLUND, 2003, p. 152, grifo meu). 

 

Isso, pelo menos, do ponto vista teórico, já que a recriação artístico-cultural dentro e a 

partir da tradição é algo contumaz e cotidiano na história da música popular brasileira, 

por exemplo.  

Nesse sentido, ao analisarem a “tradição” do cancioneiro brasileiro, Marcos 

Napolitano e Silvano Fernandes Baia compreendem que ela está sedimentada sobre um 

eixo que se inicia com o samba, perpassa a bossa nova e finda com a MPB 

(NAPOLITANO, 2007; BAIA, 2014), três gêneros considerados autenticamente 

nacionais e parâmetros de criação para todos os músicos posteriores. É claro que esse 

constructo intelectual exclui uma infinidade de outros gêneros e estilos que podem fazer 

parte da tradição musical brasileira, como a moda de viola, o xote, o lundu, entre outros. 

No entanto, nada há de estranho nesse processo de exclusão e seleção de elementos 

numa tradição. Como afirma Gérard Leclund, 

 

a ninguém ocorreria considerar como tradicional tudo o que nos vem do 
passado, a noção de tradição remete também à ideia de um certo domínio de 
fatos ou de um depósito cultural selecionado. A tradição não transmitiria a 
integralidade do passado; operar-se-ia por meio dela uma filtragem; a 
tradição seria o produto dessa triagem (LECLUND, 2013, p.151, grifo meu). 

 

Dessa forma, compreendemos que, para que algum projeto estético alcançasse o 

status de tradição musical, outros tiveram que ser colocados em lugar de menor 

importância, evidenciando que “a história da música popular no século XX revela um 

rico processo de luta e conflito ideológico” (NAPOLITANO, 2005, p. 18). Assim, em 
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consonância com Napolitano e Wasserman, compreendo “a categoria da autenticidade, 

não como um traço inerente ao objeto ou ao evento ‘original’, mas uma reconstituição 

social, uma convenção que deforma parcialmente o passado, mas que nem por isso deve 

ser pensada sob o signo da falsidade” (2000, p. 168).  

Na mesma linha o psiquiatra Richard Peterson, ao refletir sobre a música country 

dos EUA, sustenta que “a autenticidade [ou tradição] não é um traço inerente ao objeto 

ou ao acontecimento que se declara autêntico; trata-se de fato de uma construção social 

que deforma parcialmente o passado” (PETERSON apud VIANNA, 2007, p. 35). Na 

verdade, a ideia de “autenticidade” deforma uma construção feita sobre o passado 

(história, memória ou tradição) que nem sempre condiz com uma história numenal 

(história acontecida). No mesmo, afirma Leclund que “[a] utilidade geral de uma 

tradição é fornecer ao presente uma caução para o que ele é. Ao enunciá-lo, uma cultura 

justifica, de certo modo, sua situação contemporânea” (LECLUND, 2013, p. 158)14. 

Isso se torna fundamental no plano da cultura e das artes; ao produzir algo tradicional 

ou que se vincula a ele, o artista acaba por receber uma espécie de tutela sobre a sua art, 

tornando-a algo maior e mais grandiosa, indo muito além de suas próprias habilidades e 

qualidades artísticas. Se a tradição está acima do tempo e da discórdia, um artista 

“tradicional” também está. 

Os gêneros musicais “excluídos” da tríade musical proposta por Napolitano e 

Baia, no entanto, são constantemente lembrados como gêneros musicais regionais 

(tradição regional) e muitas vezes são retomados por músicos, críticos e pesquisadores 

que se dedicam a tentar compreender a música brasileira de maneira mais ampla. Mas, 

no geral, o que se considera a tradição musical brasileira são efetivamente aqueles 

gêneros. Ou seja, fica claro que há, por trás desses três gêneros, projetos políticos e/ou 

econômicos que objetivaram fazer deles a tradição musical brasileira.  

Os conflitos entre o regional e o nacional revelam um enfrentamento muito mais 

amplo do que se aparenta numa visão en passant: ter posse sobre a cultura nacional 

determina importância político-econômica e cultural de uma região. No caso do samba, 

geralmente o primeiro dos gêneros populares entendidos como tradicionais no Brasil, o 

                                                           
14 O caso contado por Leclund ilustra bem isso que quero dizer: “Existe em Paris uma tinturaria cujo 
letreiro contém uma única frase: Parfait, aluno de Pouyanne. É razoável supor que poucos clientes sabem 
ao certo quem foi Pouyanne, no que consistia sua arte e as condições exatas em que ele passou seus 
segredos a Parfait. Em poucas palavras, contudo, o essencial de uma tradição é sugerido: uma origem 
prestigiosa e algo longínqua, um saber misterioso, um conhecimento preservado, uma herança exclusiva, 
uma diferença proclamada, uma autoridade afirmada. Assim se afirma uma tradição” (LECLUND, 2013, 
p. 158). 
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Rio de Janeiro e o carioca se afirmavam como o verdadeiro Brasil e o verdadeiro 

brasileiro, respectivamente, ao deter os elementos da nação em si. Os polos excluídos 

dessa fabricação da identidade nacional, quando valorizam suas raízes regionais, geram 

um movimento estranhamente ambíguo de aproximação e afastamento. Aproximação 

porque ainda tenta incluir-se naquela nação e em seu projeto nacional, mas demarcando 

de maneira bastante clara as diferenças que existem entre aquela região e o centro 

irradiador do nacional, aí o afastamento. No campo musical recente, podemos perceber 

isso de forma explícita em movimentos como o Manguebeat e o Movimento Armorial 

que produzirão uma identidade nordestina ao mesmo tempo em que propõem outra 

visão da identidade nacional.  

Conforme exposto, para que o samba, a Bossa Nova e a MPB alcançassem a 

condição de receptáculos da tradição musical brasileira, tornando-se referenciais 

simbólicos do Brasil e do próprio brasileiro, foi necessário um processo lento de 

afirmação e constante reafirmação destes gêneros15 como “coisas nossas”, como diria 

Noel Rosa, excluindo ou suprimindo uma infinidade de “outras bossas”. Para Peter 

Burke, esse é, inclusive, um dos mais fundamentais problemas com que nos deparamos 

ao problematizar as tradições: pensar “o que” e “como” foi escolhido para fazer parte da 

tradição e “o que” e “como” outras informações foram excluídas (BURKE, 2005). 

Nesse sentido, é necessário que se perceba que o  

 

processo de invenção e consagração dessa tradição [musical brasileira] não se 
deu sem conflitos, contradições e mediações das mais diversas, que, em 
linhas gerais, acompanham a própria formação da nossa moderna identidade 
nacional. Como toda identidade historicamente criada, muitos elementos 
foram excluídos, muitos projetos foram agregados, formando um mosaico 
complexo que dispõe lado a lado diversos fatores culturais: o local e o 
universal, o nacional e o estrangeiro, o oral e o letrado, a tradição e 
modernidade (NAPOLITANO, 2007, p. 6).  

 

A noção de tradição, encontrada na obra de Burke (2005), está diretamente 

relacionada à ideia de cultura, já que pressupõe um conjunto de práticas e valores 

                                                           
15 As discussões a respeito da categoria “gêneros musicais” estão distantes da alçada do historiador, sendo 
mais próximas das teorizações dos musicólogos, ainda que sempre busquemos nos certificar de tais 
leituras. Entretanto, entendo que tanto o samba (e suas várias vertentes) está mais próximo de tal 
classificação do que a  bossa nova e a MPB, com destaque para a última. Amparo-me na conceituação de 
Napolitano, segundo o qual “[a] MPB passou a ser vista [a partir da década de 1970] cada vez menos 
como um gênero musical específico e mais como um complexo cultural plural, e se consagrou como uma 
sigla que funcionava como um filtro e organização do próprio mercado, propondo uma curiosa e 
problemática simbiose entre valorização estética e sucesso mercantil” (NAPOLITANO, 2005, p. 72, 
grifos meus). 
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passados de uma geração à outra. Ou seja, quando pensamos as tradições de 

determinado povo, temos que problematizar a própria cultura em que este está inserido e 

(re)produz. Segundo Edward Palmer Thompson, a cultura deve ser entendida como um 

ambiente de contradições, já que “uma cultura é também um conjunto de diferentes 

recursos, em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o 

subordinado, a aldeia e a metrópole; é uma área de elementos conflitivos” 

(THOMPSON, 1998, p. 17).  

Desse modo, acreditamos haver também um conflito entre o tradicional e a 

inovação, a tradição e a modernização, a tradição e a (re)criação, a tradição e a paródia, 

entre outros. Assim, pensar o conceito de tradição não é entendê-la como algo estático 

no tempo, imune a todas as transformações sócio-históricas; se quisermos entender a 

tradição temos que compreendê-la em sua historicidade (assim como a historicidade da 

cultura); no limite, se faz necessário compreender o processo de elaboração, ritualização 

e transmissão desse conteúdo que é denominado tradicional. Portanto, tanto Burke 

quanto Thompson concordam que a transmissão de uma tradição de uma geração a 

outra significa, necessariamente, uma “criação contínua” (BURKE, 2005, p. 130) ou 

uma recriação desta através dos processos de educação legados pela sociedade 

(THOMPSON, 1998, p. 18). “Neste sentido, a tradição é compreendida como atividade 

de seleção, valoração, interpretação e afirmação do acervo cultural legado pelo passado” 

(COUTINHO, 2002b, p. 4), e não como um passado fixado e idealizado no tempo (um 

passado longínquo, sempre indefinido) e/ou no espaço (geralmente as periferias das 

cidades modernas e, sobretudo, o campo e o sertão), como queriam os folcloristas do 

século XIX.  

“O tempo seria, com efeito, o princípio de inteligibilidade graças ao qual a 

tradição ganharia sentido” (LECLUND, 2013, 152). Dessa forma, acredito que toda a 

constituição de uma tradição é um projeto que se vincula muito mais ao presente que ao 

passado, já que ela definirá, num momento posterior ao acontecido – o presente da 

criação e estruturação da tradição –, todo um conjunto de referências a serem seguidas, 

discutidas, reverenciadas ou, no limite, destruídas. Assim sendo, a ideia de tradição 

coloca em contato as três distintas noções de tempo: passado, presente e futuro16. O 

                                                           
16 Pensar a questão da tradição nesse fluxo temporal entre presente, passado e futuro é necessariamente 
uma maneira de compreender a história numa perspectiva claramente ocidental, moderna e europeizante, 
ou seja, uma história sagital. Como aponta Gérard Leclund,  “[a] tradição do etnólogo inscreve-se em uma 
representação cultural, isto é, convencional (de forma alguma evidente), do tempo e da história: a 
representação de um tempo linear, de uma história em que o passado é pensado como estando atrás de nós 
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passado seria o produtor daquela tradição, ainda que visto de maneira mitificada e 

idealizada, portanto mais distante – do ponto de vista do uso pragmático – que o 

presente e futuro, nos quais a tradição seria instrumentalizada. O presente seria o 

momento em que se elevaria aquele conjunto de referências passadas (e marcadamente 

reinventadas) ao status de tradição e se reproduziria esse constructo; todavia, essa 

tradição constituída visaria a um futuro produzido a partir dela e problematizado por 

elementos vindos daquela matriz. Aqui, é necessário reforçar, não podemos nos 

esquecer de que a tradição, quando inventada, deve tornar-se permanente e constante, 

criando uma relação de continuidade entre passado e futuro, dando identidade aos 

homens que não vivenciaram aquele momento histórico passado e que agora é 

ritualizado pela tradição.  

Desse modo, a tradição – enquanto projeto político, cultural e econômico –, 

inventa um passado, um presente e um futuro, mas sempre tendendo a criar de forma 

mais definitiva esta última temporalidade. Essa noção de tradição encontra ainda mais 

espaço num mundo “em processo acelerado de transformações políticas, econômicas e 

sociais como é o mundo deste último quartel do século XX, [tornando] indispensável 

identificar os contornos temporais e estruturais da consciência pessoal e coletiva que 

embasa o discurso e a ação dos homens de hoje” (MARTINS, 1992, p. 60). Dessa 

forma, já que a tradição vincula as três temporalidades, pensá-la é buscar conhecer as 

ações dos homens ao longo do tempo. “A ideia de ‘passado’, ‘presente’ e ‘futuro’ 

referencia a experiência da construção social humana na noção de tempo, e o futuro, ou, 

os futuros, projetam as inquietações que habitam o imaginário de homens e mulheres 

quanto às transformações do corpus social do qual fazem parte” (MARTINS, 2004, p. 

4). 

Da maneira que, como compreendido aqui, o conceito de tradição, ele se 

aproxima de outros dois que nos são fundamentais: memória e história. Essa postura, 

apontada anteriormente por Renato Ortiz, é corroborada por Jörn Rüsen: 

  

A memória torna o passado significativo, o mantém vivo e o torna uma parte 
essencial da orientação cultural da vida presente. Essa orientação inclui uma 
perspectiva futura e uma direção que molde todas as atividades e sofrimentos 
humanos. A história é uma forma elaborada de memória, ela vai além dos 

                                                                                                                                                                          
e sempre subsumindo-se em um presente novo. Avançar-se-ia realmente ao lançar a hipótese de que 
apenas a cultura ocidental moderna considera tradição e mudança como fundamentalmente antinômicas?” 
(LECLUND, 2013, p. 150). No entanto, essa constatação, ao invés de nos afastar do uso do conceito, 
reforça-o, já que é justamente na atribuição dessa “presentificação” do passado tradicional que se 
assentam os usos comuns e cotidianos desse conceito. 
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limites de uma vida individual. Ela trama as peças do passado rememorado 
em uma unidade temporal aberta para o futuro, oferecendo às pessoas uma 
interpretação da mudança temporal. Elas precisam dessa interpretação para 
ajustar os movimentos temporais de suas próprias vidas. (RÜSEN, 2009, 
p.164, grifos meus). 

 

Nesse sentido, torna-se imperativo refutar a postura apresentada por Eduardo 

Granja Coutinho, segundo a qual há uma divisão no campo de estudo das tradições 

culturais em dois grandes grupos: aqueles que apresentam uma postura “objetivista” da 

tradição – a tradição vista como algo inerte e “intacta” no tempo – e aqueles que optam 

por uma visão “subjetivista” do conceito – visto somente como constructo social 

elaborado no presente com fins hegemônicos e nunca contra hegemônicos. Segundo o 

autor,  

 

As concepções metafísicas da cultura, sejam elas objetivistas ou subjetivistas, 
enfatizam, cada qual, uma dessas dimensões da tradição, tendo em comum o 
fato de desconsiderarem a articulação entre elas, isto é, o processo pelo qual 
o homem através de sua práxis criadora transforma ativamente a realidade 
sociocultural (COUTINHO, 2002b, p. 3).  

 

Para o autor, as pesquisas em ciências humanas que buscam compreender o uso 

do passado no presente excluem de sua compreensão o caráter ativo do indivíduo que 

problematiza essa tradição. Entretanto, muitos são os trabalhos que apresentam a 

tradição como algo vivo, dinâmico e não “fossilizado”17. Assim, acredito que a melhor 

forma de compreender o conceito de tradição e de seu uso é a partir da relação 

estabelecida entre as concepções que Coutinho chamou de “objetivistas” e 

“subjetivistas”. 

A tradição, ao ser constituída, adquire para si uma força de poder tutelar outras 

práticas, ideias e posicionamentos (políticos, sociais ou artísticos), entre outros. O 

tradicional teria, portanto, uma espécie de aceitação imediata por parte do público: o 

samba é considerado bom porque faz parte da tradição musical brasileira, por exemplo. 

Essa questão pode ser encontrada nos discursos de artistas e críticos que afirmam que 

determinada obra é autêntica ou de raiz, encerrando aí uma relação especial com a 

tradição que não precisa mais ser explicitada. Desse modo, estar próximo da tradição – 

nem que seja para destruí-la intencionalmente – é dotar a produção artística de aceitação 

e qualidade imediata.  

                                                           
17 A titulo de exemplo, podemos citar os trabalhos de  Napolitano (2007), Paranhos (2003), Vianna 
(2007), Napolitano;  Wasserman (2000), Sousa (2008), entre diversos outros que apresentam essa 
perspectiva de uso do passado. 
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Em geral, as obras de arte – entre elas a música – nascem da tensão entre 

inovação e tradição, ainda que o que seria considerado tradicional, em certo sentido, não 

pode ser colocado em termos de oposição à inovação. O que quero afirmar é que, apesar 

da existência de uma tradição, ela não pode ser tomada como uma fixação de algo no 

tempo, sem que haja a possibilidade de renegociação e transformação no interior dela.  

Não podemos opô-la à inovação ou transformação. Nas palavras de Leclund “todos os 

objetos culturais, qualificados de tradicionais pelos etnólogos, sofrem, contudo, 

transformações” (LECLUND, 2013, p. 153). Em certo sentido, o próprio processo de 

transmissão de um conteúdo tradicional é uma inovação, à medida que se adequa ao 

conteúdo linguístico e histórico do período em que é apropriado e devido a elementos 

que são omitidos ou acrescidos no ato natural de reproduzir esse artefato cultural. Mas, 

se há transformação na tradição, é impossível existir tradição? Obviamente a resposta 

para esse questionamento é negativa, já que “o essencial da conservação tradicional não 

se encontra na letra (ou na forma literal), mas no espírito, isto é, no conteúdo subjacente 

às manifestações da tradição” (LECLUND, idem). Leclund afirma ainda que “[a]s 

diferenças de expressão seriam acessórias se a mensagem permanecesse idêntica” 

(LECLUND, ibidem). Nesse ponto específico, discordo do antropólogo francês, que cito 

exaustivamente, e para isso recorro à concepção de invenção das tradições de 

Hobsbawn. Se a tradição é um constructo cultural, com bases político-econômicas, o 

seu estatuto está marcado pela tutela de pelo menos uma instituição que tenha o poder 

de fazê-lo, seja o Estado, a mídia, a religião, as práticas sociais, os grupos políticos, 

entre outros. Então, apesar das transformações dentro da tradição, seu estatuto 

permanece relativamente inalterado à medida que essas instituições sociais ainda a 

tutelam da mesma maneira – uma aura de tradicional perpassa esses objetos e práticas, 

permanece, portanto – e não efetivamente naquilo que Leclund denominou de espírito 

da tradição. Dessa forma, a tradição, como será pensada neste trabalho, é entendida 

como um discurso que faz uma referência ao passado e é elaborado com objetivos 

claramente político-econômicos e culturais, mas, ao mesmo tempo, ao ser tutelado por 

intituições com o poder de fazê-lo, vai adquirindo características de míticas, como 

aponta Renato Ortiz, ao mesmo tempo em que vai se fixando acima do tempo e se 

tornando a referência para a criação artística posterior. 

Ao se referir à música no Brasil, Ortiz defende que “[d]inamicamente, ao sabor 

da criatividade de seus agentes, ela se refaz constantemente diante das diferentes 

circunstâncias históricas que a envolvem. O estoque do passado, fecundado pelas 
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influências do presente é, desta forma renovado, reinterpretado, recriado” (ORTIZ apud 

DIAS, 2008, p. 11). Nesse sentido, acredito que é a partir da fricção desses dois termos 

– inovação e tradição – que surgirá um objeto artístico novo. A inovação é a parte em 

que o artista põe em funcionamento seu “gênio criador”, sua inspiração e seu projeto 

artístico. Entretanto, a inovação é perpassada por aspectos da tradição, como os 

processos de formação do artista (por exemplo, se frequentou ou não cursos regulares de 

música, no caso da canção), os meios de difusão de sua arte (se a música é ou não 

gravada; se sim, em qual tipo de mídia), o conjunto de técnicas e objetos que ele 

utilizará para produzi-la (procedimentos de gravação, instrumentação, gênero em que irá 

compor), entre outros.  

Assim, afirma Greenblatt que “a obra é o produto de uma negociação entre um 

criador ou uma classe de criadores e as instituições e práticas da sociedade” 

(GREENBLATT apud FALCON, 2002, p. 88). Dessa forma, quaisquer canções que 

façam parte de uma determinada tradição podem ser ressignificadas e recriadas ao 

dialogarem com artistas de outros tempos. Deste mesmo modo, Paranhos nos alerta que  

 

canção alguma é uma ilha, mantida em regime de clausura, como se fosse 
possível cortar os fios que a ligam a outras canções e a mil e um discursos e 
referências sociais. Sem que se perca de vista sua singularidade, quando 
ampliamos a escala de observação de um artefato cultural, pode-se verificar 
que, dialeticamente, tudo está em interconexão universal, como que 
dialogando entre si. No caso específico de uma canção, ela, para dizer o 
mínimo, está permanentemente grávida de outras canções, com as quais 
entretém um constante diálogo, seja ele implícito ou explícito, consciente ou 
inconsciente (PARANHOS, 2007, p. 1-2). 

 

No conceito apontado por Paranhos, vamos percebendo, assim como afirmam 

Ortiz e Greenblatt, que o universo artístico, com ênfase no musical, se consolida sempre 

a partir de um dialogismo, muitas das vezes, vinculado à tradição18. Esse fato se torna 

ainda mais interessante quando notamos a onipresença da indústria cultural no ambiente 

musical brasileiro a partir da década de 1970.  

Até a verdadeira inserção da indústria cultural e fonográfica no Brasil, haviam se 

constituído basicamente, segundo Ortiz, dois projetos de nação – e consequentemente 
                                                           
18 Tal procedimento fica muito claro na declaração de Edu Lobo na Revista Civilização Brasileira, em 
1965: “Em primeiro lugar, eu sou contra o rótulo. Quando se chama de autêntico só o samba, comete-se 
um equívoco. Dizer que a bossa nova sofreu influência do jazz como fator negativo, chega a ser cômico 
porque então seria preciso lembrar que o samba tem influência africana e chegaríamos ao caos, sem 
encontrar nenhuma música autêntica. Por que dizer que um é autêntico e outro não? Hoje, de qualquer 
modo, o samba deve ser considerado mais como fonte. Esta é a visão do futuro. Os que querem samba 
sempre igual não passam de conservadores derrotados de saída” (REVISTA CIVILIZAÇÃO 
BRASILEIRA, 1965, p. 312). 
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de popular e tradição – distintos: um tem sua origem com os folcloristas do XIX; e 

outro que se edifica nas décadas de 1940 e 1950. O primeiro acredita, como exposto 

anteriormente, que a origem do nacional estaria vinculada à tradição cultural, em geral 

campesina, criando uma visão um tanto quanto idealizada da natureza, do povo e do 

passado brasileiro.  Vivian Catenacci e Baia afirmam que homens como Sílvio Romero, 

Celso Magalhães, Couto de Magalhães, no século XIX, Mário e Oswald de Andrade, na 

década de 1920 e 1930, e José Ramos Tinhorão, Vasco Mariz, entre outros, mais à 

frente no século XX, viam uma relação muito mais próxima entre os seguintes termos: 

folclore, identidade nacional e tradição (CATENACCI, 2001; BAIA 2014). Essa visão 

folclorista da tradição sempre buscou aliar esse termo ao popular e ao subalterno. “Por 

música popular [das primeiras décadas do século XX], [...] os nacionalistas entendiam a 

música rural, folclórica, e a parcela da produção urbana que eles consideravam que 

ainda não havia sido deturpada pelas ‘influências deletérias do urbanismo’ e do mercado 

cultural em formação” (BAIA, 2014, p. 156). O modelo modernista de Oswald de 

Andrade propunha uma visão nacionalista da arte, mas, diferente do folclorismo anterior 

apontado acima, o músico erudito deveria embeber-se na cultura do povo brasileiro e 

posteriormente utilizá-la para criar algo mais elaborado e, ao mesmo tempo, tipicamente 

brasileiro (para compreender melhor a visão modernista da arte nacional, ver tópico 2.3 

desta dissertação).  

 

Valorizando o ‘populário’, Mário propunha que os compositores se 
aproveitassem dele para a criação de composições mais elaboradas. Fica clara 
a consciência de que o nacional não se encontrava nas grandes cidades, mas 
no interior do país, no mundo rural, no folclore, embora os ritmos urbanos 
não tenham sido completamente excluídos do projeto modernista 
(ALENCAR, 2001, p. 68).  

 

Por fim, o terceiro modelo de identidade nacional foi marcado por um forte viés 

político dos mais diferentes matizes – “reformista para o ISEB, marxista para os 

Centros Populares de Cultura, católica de esquerda para o movimento de alfabetização e 

o Movimento de Cultura Popular no Nordeste” (ORTIZ, 1999, p. 162). Esse novo 

projeto buscava na tradição e nos elementos populares uma maneira de gerar um 

processos distintos apesar de dar usos semelhantes ao tradicional. Nessa nova forma de 

ver a tradição, a direita a utilizava para fomentar um patriotismo conformista enquanto a 

esquerda acreditava que ela seria a responsável por desencadear um processo de 
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conscientização política das massas19, característica bastante clara na estética da fome 

do cinema novo, por exemplo. Esses fatores podem ser percebidos “tanto na busca de 

uma cultura vinculada ao povo, quanto na politização da inteligência e da arte, tudo 

englobado na luta contra a servidão econômica em relação ao imperialismo (em nosso 

caso, sobretudo norte-americano) e a favor da incorporação efetiva à vida nacional das 

populações marginalizadas e espoliadas” (CANDIDO apud SILVA, 2009, p. 131). A 

tradição estava, nesse modelo, a favor de uma transformação política revolucionária do 

Brasil. 

É importante ressaltar que a relação entre a música popular brasileira – difundida 

pela indústria cultural e, nesse caso, com pretensões nacionais, ao menos 

mercadologicamente – e a tradição é uma proposta típica da segunda metade do século 

XX, momento de afirmação da indústria cultural no Brasil, e que não foi bem aceita por 

todos os membros da intelligentsia nacional. Parece-me que as noções de popular e 

tradição são profundamente alteradas com a inserção da indústria cultural. 

Diferentemente dos folcloristas do século XIX, que viam o tradicional como aquilo que 

era produzido pelo povo, a indústria cultural vai compreendê-la como algo que seria 

produzida para o povo e que agradaria o gosto da grande massa. Em resumo: a indústria 

cultural, toma (e torna) como tradição o popular. Muitos artistas concordarão com essa 

ideia e a considerarão verdade20, acreditando-se populares por produzirem canções que 

sejam alinhadas ao gosto popular, ainda que elas se oponham ideologica e politicamente 

ao povo. “Foi no gosto do povo que a indústria cultural brasileira demarcou seu campo 

de atuação” (SILVA, 2009, p. 131)21.  

                                                           
19 É o que atesta Marcos Napolitano: “Assim, a febre folclorista que tomou conta do país, à esquerda eà 
direita, entre os fins dos anos 40 e, praticamente, toda a década de 50 serviu de legitimação cultural e 
intelectual, ancorada num projeto político que se tornava fundamental na medida em que crescia a 
urbanização: chegar às massas populares, seja para reforçar o patriotismo conformista (direita) ou a 
consciência nacional (esquerda). Ambos pólos ideológicos partiam do mesmo pressuposto: o povo tinha 
uma identidade básica, ancorada na tradição, e deveria guiar-se por ela na sua caminhada histórica” 
(NAPOLITANO, 2005, p. 59). 
20 Uma canção que pode representar essa nova noção de tradicional dentro da indústria cultural é a canção 
Já fui uma brasa, de Adoniran Barbosa, lançada originalmente em 1966. A letra da canção afirma “Eu 
também um dia fui uma brasa/ E acendi muita lenha no fogão/ E hoje o que é que eu sou?/ Quem sabe de 
mim é meu violão/ Mas lembro que o rádio que hoje toca iê-iê-iê o dia inteiro,/ Tocava saudosa maloca// 
Eu gosto dos meninos destes tal de iê-iê-iê, porque com eles,/ Canta a voz do povo/ E eu que já fui uma 
brasa,/ Se assoprarem posso acender de novo”. Adoniran delimita o escopo da canção popular ao remeter 
a intensiva presença do iê-iê-iê nas rádios, posição que já havia sido ocupada pelo sua canção Saudosa 
maloca, mas paralelamente afirma que a Jovem Guarda é um fenômeno popular, já que com ele canta a 
voz do povo.  
21 Postura completamente sui generis é a tomada por Ferreira Gullar que, segundo Anderson Pires da 
Silva, compreendeu a noção de cultura popular de uma forma bastante distinta: “[e]m vez de uma 
manifestação do povo, pensava-se em uma ‘cultura a serviço do povo’ e dos ‘interesses efetivos do país’, 
o que implicava colocar a ‘responsabilidade social do intelectual’. Desse modo a cultura era: a) 
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Para compreender melhor esse processo de transformação da noção de popular 

empreendido pela indústra cultural, de um lado, e como isso irá influenciar a elaboração 

do conceito de linha evolutiva na obra de Caetano e dos demais tropicalistas, por outro, 

faz-se necessário tornar claro a qual conceito de indústria cultural e, consequentemente, 

de indústria fonográfica me refiro. Até porque, como enfatiza José Roberto Zan, “as 

pesquisas sobre música popular devem levar em conta as condições de produção 

fonográfica e sua relação com a indústria cultural. Mas a indústria cultural não deve ser 

definida como uma estrutura produtiva dissociada de contextos histórico-sociais 

concretos, sob pena de cairmos em generalizações mitificadoras” (ZAN, 2001, p. 105-

106). 

 

1.3 – O AVANÇO INDUSTRIAL VEM TRAZER NOSSA REDENÇÃO: A INDÚSTRIA 

CULTURAL E A PRODUÇÃO DA CANÇÃO NO BRASIL  

 

Ali eram produzidos jornais populares contendo apenas e tão 
somente esportes, crimes e astrologia, romances sem a menor 
qualidade, curtos e sensacionalistas, filmes com cenas e mais 
cenas de sexo, e canções sentimentais compostas de forma 
totalmente mecânica por uma modalidade especial de 
caleidoscópio conhecida como versificador. 

(ORWELL, 2004, p. 44) 

 

Indústria cultural é um conceito elaborado pelo sociólogo alemão Theodor W. 

Adorno e definitivamente apresentado na obra Dialética do esclarecimento (publicado 

originalmente em 1947, em coautoria com Max Horkheimer), que busca compreender o 

fenômeno da mercantilização da arte e, mais especificamente, a música popular. Ao se 

referir a Adorno, Napolitano afirma que ele “vislumbrava a música popular como a 

realização mais perfeita da ideologia do capitalismo monopolista: indústria travestida 

em arte” (NAPOLITANO, 2005, p. 21). Em outras palavras, “Numa sociedade de 

consumo a cultura torna-se mercadoria, seja para aquele que a fabrica ou a consome” 

(ORTIZ, 1999, p. 146). Perspectiva muito semelhante é a de Rodrigo Duarte, que 

enuncia que “a cultura deixou de ser uma decorrência espontânea da condição humana, 

na qual se expressam tradicionalmente, em termos estéticos, seus anseios e projeções 

                                                                                                                                                                          
consciência da realidade brasileira; b) compreensão do analfabetismo; c) luta contra o imperialismo 
econômico) consciência revolucionária” (SILVA, 2009,p. 131). 
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mais recônditos, para se tornar mais um campo de exploração econômica” (DUARTE, 

2003, p. 9, grifo meu). O caráter eminentemente comercial da indústria cultural 

transforma a relação entre os agentes da arte e da cultura com seus produtos – e, 

consequentemente, também com o público –, na medida em que passam a ser 

entendidos como investimento comercial e, não mais, objetos de fruição estética. Para 

Ortiz, a “criatividade do letrista, do compositor, do arranjador, do músico, é permeada 

pelas injunções de caráter comercial” (ORTIZ apud DIAS, 2008, p. 13).  

Para facilitar o consumo e a comercialização da arte, a indústria cultural produz 

uma estratégia22 de padronização cultural (regressão da audição23 típica do homem-

massa moderno, nos termos de Adorno), que é “promovida por e através dos produtos 

culturais”, isso se torna “possível porque repousa num conjunto de mudanças sociais 

que estendem as fronteiras da racionalidade capitalista para a sociedade como um todo. 

Na verdade, todo o raciocínio de Adorno [...] procura mostrar que na sociedade 

moderna os espaços individualizados são invadidos por esta racionalidade e integrados 

num mesmo sistema” (ORTIZ, 1999, p. 49). É nesse mesmo sentido que vão as 

observações de Duarte, ao afirmar que 

 

Sob o aspecto da lucratividade do empreendimento, esse aparato [a indústria 
cultural] dissemina produtos de baixíssima qualidade, cujo custo é reduzido 
ou, pelo menos, não necessariamente alto em termos relativos, sob a alegação 
de que o grande público deseja apenas entretenimento e diversão, sem levar 
em consideração qualquer responsabilidade de ordem educacional, formativa 
ou cultural que seus recursos tecnológicos comportam e até facilitariam 
(DUARTE, 2003, p. 8). 

                                                           
22 Ao utilizarmos os termos estratégia e tática, estamos “recorrendo a dois conceitos cunhados por 
Michel De Certeau. Ele denomina de ‘estratégia’ o cálculo das relações de força que se torna possível a 
partir de um ‘sujeito’ (empresário, proprietário, instituição científica etc.) que se situa num espaço 
específico. Toda estratégia vincula-se a uma base territorial, a partir da qual ela analisa e expande o seu 
poder. Existe assim uma clara distinção entre a instituição que aplica determinada estratégia e o objetivo a 
ser atingido. De Certeau reserva o termo ‘tática’ para os sujeitos individuais para os quais o cálculo não 
pode contar com um lugar próprio. A tática possui como lugar o lugar do outro, seu alcance é sempre 
local. No fundo, ela é uma artimanha para reverter o poder das instituições, mas situando-se sempre no 
seu raio de ação. Eu diria que o artista opera através da tática e a indústria fonográfica através da 
estratégia” (ORTIZ apud DIAS, 2008, p. 13-14, grifos meus). 
23 Segundo Adorno, “[c]om isto [regressão da audição] não nos referimos a um regresso do ouvinte a uma 
fase anterior ao próprio desenvolvimento, nem a um retrocesso no nível coletivo geral [...] o que regrediu 
e permaneceu num estágio infantil foi a audição moderna. Os ouvintes perdem a liberdade de escolha [...]. 
Regressivo é, contudo, também o papel que desempenha a atual música de massas na psicologia de suas 
vítimas. Estes ouvintes não somente são desviados do que é mais importante, mas em sua necessidade 
neurótica [...], a música de massas e o novo tipo de audição contribuem para tornar impossível o 
abandono da situação infantil geral”, o que ele também chamou de baby talk (ADORNO, 1980, p. 89, 
grifos do autor). Esta postura bastante pessimista da cultura – já que o indivíduo não tem poder de 
escolha frente à indústria cultural, por exemplo –  será a tônica de quase toda a obra de Adorno no que se 
refere à cultura, mas ao longo da dissertação isso será trabalhado de modo que se possa instrumentalizar o 
conceito de indústria cultural.  
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 Com uma visão um tanto aristocrática e romântica da arte, dividindo-a em erudita (alta 

cultura) e folclórica (baixa cultura) de um lado e a música industrial de outro, Adorno 

vê a canção popular – intimamente ligada à indústria fonográfica – como algo que 

deturpa tanto a qualidade artística da música erudita quanto a autenticidade da 

folclórica, domesticando-a (ADORNO, 1986, p. 92-93).  

Para o autor, o termo indústria cultural diz, basicamente, respeito a duas coisas: 

a inserção das tecnologias no processo de “fabricação” da música (técnicas de gravação, 

gestão financeira, maneiras de distribuição), bem como a organização da produção 

cultural segundo a lógica do capital e do lucro. Ou seja, a indústria cultural seria a 

responsável por ordenar o mercado de canções segundo uma ótica financeira, dando 

mais centralidade ao valor de troca de uma obra, minimizando seu valor de uso, ainda 

que esse permaneça de certo modo. Para que a venda de canções se torne mais eficaz, a 

indústria cultural se utiliza das técnicas mais avançadas de organização da indústria, 

como a divisão do trabalho, a racionalização e a inserção de tecnologias na produção e, 

sobretudo, um poderoso esquema de marketing e distribuição do produto (ADORNO, 

1986).  

De acordo com o pensamento de Adorno (1980), este cenário de construção 

artística leva, no limite, à estandardização da música, diminuindo a parcela de criação 

individual do artista – ainda que ela exista –, tornando a arte algo esvaziado de sentido e 

dos demais aspectos subjetivos relacionados à produção artística. Há muito, Adorno é 

acusado de uma postura elitista, no entanto, isso me parece nascer de uma interpretação 

inadequada do autor. Um exemplo claro de uma postura nada elitista (ainda que 

romântica) do autor pode ser encontrado num artigo escrito no final da década de 1930, 

com colaboração de George Simpson, e publicado em 1941 na revista Studies in 

philosophy and social science, no qual ele afirma:  

  

A discussão prévia mostra que a diferença entre música popular e música 
séria pode ser compreendida em termos mais precisos do que aqueles que se 
referem a níveis musicais como ‘inferior e superior’, ‘simples e complexo’, 
‘ingênuo e sofisticado’. Por exemplo, a diferença entre as esferas não pode 
ser adequadamente expressas em termos de complexidade e simplicidade. 
Todas as obras do primeiro classicismo vienense são, sem exceção, 
ritmicamente mais simples do que arranjos comuns no jazz. Melodicamente, 
os amplos intervalos de muitos ‘hits’ como ‘Deep Purple’ ou ‘Sunrise 
Serenade’ são mais difíceis de acompanhar per se do que muitas melodias de, 
por exemplo, Haydn, que consistem principalmente de circunscrições de 
tríades tônicas e segundos graus. Harmonicamente, o suprimento de acordes 
dos chamados clássicos é invariavelmente mais limitado do que aquele de 
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qualquer compositor comum da Tin Pan Alley, que bebem nas fontes de 
Debussy, Ravel e até outras mais recentes. Padronização e não-padronização 
são os termos-chave de contraste para a diferença (ADORNO; SIMPSON 
apud DUARTE, 2003, p. 35, grifos meus). 

 

Numa postura diferente, Edgar Morin afirma que a 

 

indústria cultural deve constantemente suplantar uma contradição 
fundamental entre suas estruturas burocratizadas-padronizadas e a 
originalidade do produto que ela fornece. Seu fundamento se fundamenta 
nesses dois antitéticos: burocracia-invenção, padrão-individualidade 
(MORIN apud ORTIZ, 1999, p. 146 e 147). 

 

A postura apresentada por Morin pode ser considerada ilusória quando nos 

deparamos com argumentos como os de Antônio Álvaro Soares Zuin que afirma que 

 

se tal objeto [artístico], ao portar algum traço característico que o faz 
distinguir-se do demais [...] fazendo crer que a hegemonia da indústria sobre 
a cultura não seja tão determinante, a ilusão se esfacela quando as 
particularidades engendradas nada mais são do que mercadorias padronizadas 
que podem ser trocadas e que cobram seus dividendos na consolidação da sua 
individualidade danificada (ZUIN, 2001, p. 11). 

 

A indústria cultural, a todo instante, busca definir-se e valorizar apenas como um 

instrumento artístico construindo, dialeticamente, uma obra de arte marcada pela 

ideologia do consumo, pelos modismos, por uma passividade alienada frente ao mundo 

da arte. Nos dizeres de Márcia Tosta Dias, 

 

O esquematismo da produção na indústria cultural e sua subordinação ao 
planejamento econômico promovem a fabricação de mercadorias culturais 
idênticas; pequenos detalhes atuam sempre no sentido de conferir-lhes uma 
ilusória aura de distinção. A obra de arte, que era anteriormente veículo da 
ideia, foi completamente dominada pelo detalhe técnico, pelo efeito, 
substituída pela fórmula (DIAS, 2008, p. 31). 

 

Como havia alertado Renato Ortiz anteriormente, a indústria cultural precisa 

promover o novo, ainda que essa novidade seja elaborada seguindo os mesmos 

parâmetros e princípios estéticos e políticos anteriores – padronização, nos dizeres de 

Adorno –, ou seja, a indústria deve comercializar os mesmos padrões culturais, 

enfeitando-os com algumas características de inovação – os detalhes, que são 

previamente elaborados pelos técnicos da indústria (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p.103). Ao criar a novidade, a indústria promove o consumo daquele produto. Ao não se 

distanciar muito das fórmulas consagradas pelos lucros das grandes vendagens, as 
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gravadoras impedem um possível estranhamento frente ao inusitado, que poderia 

ameaçar o sucesso monetário da gravação. Referenciando-se a Adorno, Marcos 

Napolitano afirma que, com o desenvolvimento da indústria cultural, “[o] ouvinte quer 

o simples, o conhecido, a parte que lhe agrada. A criação musical inovadora fica 

bloqueada, na medida em que as agências de comercialização da música querem apenas 

a fórmula” (NAPOLITANO, 2005, p. 27, grifo meu). A base de reprodução econômica 

e ideológica dessas empresas é, portanto, (re)criação do mesmo através de novas 

roupagens – moda – que em quase nada se afastam do original, nesse sentido, nos 

aproximamos bastante de um processo de estandardização do campo artístico-cultural, 

de acordo com Benjamin24, em sua obra dedicada a entender o estatuto da arte na era de 

sua reprodutibilidade técnica: “O convencional é acriticamente fruído, o realmente novo 

se critica com desprezo” (BENJAMIN apud DUARTE, 2003, p. 26). Esse 

esquematismo faz parte do processo de racionalização da indústria de bens de consumo, 

“[b]aseada na ideia da venda e de eficiência” (ORTIZ, 1999, p. 152). Nesta perspectiva, 

naturalizam um discurso liberal para que possam efetivar seus lucros. E o mais 

importante: “[o]s promotores da diversão comercializada lavam as mãos ao afirmarem 

que estão dando às massas o que elas querem” (ADORNO apud DIAS, 2008, p.33). 

Desta forma, o que fariam efetivamente os agentes da indústria cultural era 

proporcionar inicialmente a alienação do público consumidor e posteriormente da 

ideologia, conceitos caros ao pensador de Frankfurt. “Ao invés de entreter a música do 

entretenimento, contribui ainda mais para o emudecimento dos homens, para a morte da 

linguagem como expressão, para o fim da comunicação [...] se ninguém mais é capaz de 

falar realmente, ninguém mais é capaz de ouvir” (ADORNO, 1980, p. 67). 

Nessa lógica de mercado, a produção cultural também ficaria pressionada por 

uma necessidade de se reinventar, mas a ruptura com o passado não poderia ser muito 

radical ou profunda. Isso gera um fato interessante no mercado musical brasileiro: 

alguns músicos utilizam gêneros musicais anteriores para criar um clima de 

autenticidade ou raiz em músicas que muito se distanciam do anterior. Esse fenômeno 

fica evidente quando analisamos a chamada música sertaneja romântica – que se 

estrutura a partir do final da década de 1970 e terá um grande desenvolvimento nos anos 

1990 – que em vários momentos tenta se aproximar da música caipira tida como 

                                                           
24 Apesar de citarmos a obra benjaminiana para reforçar os escritos de Theodor Adorno, sabemos das 
diversas incongruências entre as posturas intelectuais dos dois pensadores frankfurtianos; mais à frente, 
inclusive, apontaremos algumas das interpretações diferentes que ambos terão no que tange ao problema 
da cultura de massas. 



55 
 

tradicional25; o mesmo ocorre com o pagode do mesmo período, apesar das diferenças 

entre o samba e o pagode serem bem menos marcadas que o primeiro exemplo.  

É verdade que esse conceito de indústria cultural normalmente gera dois tipos de 

reações: uma aceitação total e irrestrita ou uma recusa com uma resultante acusação a 

Theodor Adorno ser “elitista” ou “pessimista”, criando dois tipos de “visão mitificadora 

do conceito de cultura de massa [e indústria cultural, consequentemente], entendido 

falsamente tanto como expressão da democratização cultural como da decadência 

inelutável da cultura na modernidade” (ZAN, 2001, p. 106). Mesmo à época de sua 

estruturação, o conceito já encontrava resistência e se opunha à visão artística do 

filósofo Walter Benjamin que, em seu texto “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica” (publicado originalmente em 1936) defendia que os operários 

poderiam criar consciência política à medida que se divertiam com as obras vinculadas 

ao mundo do entretenimento. 

 

Para Benjamin, as massas operárias urbanas se relacionavam com a arte sem 
a perspectiva idealista-metafísica e sem o culto à ‘aura’ da obra, bases da 
experiência estética burguesa e, portanto, oriundas da classe ‘dominante e 
exploradora’. O marxismo de Benjamin reconhecia certas virtudes, estéticas e 
políticas, na obra de arte voltada para o entretenimento e assimilada 
‘distraidamente’ (NAPOLITANO, 2005, p. 24). 

 

O conceito de indústria cultural vem, ao longo do século XX, recebendo um 

conjunto de críticas ou revisões que se adequam aos estudos que se desenvolvem 

atualmente; longe de tornar-se inoperável, o conceito de indústria cultural tem tomado 

um fôlego cada vez mais pujante nos estudos contemporâneos. Uma das contribuições 

mais importantes foi feita pela sociologia ao relacionar a indústria cultural ao conceito 

de mediação cultural. Nesta perspectiva, se historiciza o efeito da indústria e a ação de 

seus agentes, percebendo que eles não têm uma ação tão onipotente como queria 

Adorno (NAPOLITANO, 2005, p. 35). Os artistas, produtores e até a recepção tem ação 

nos processos de produção e audiência musical – opõe-se, portanto, à noção de homem-

massa, alienado totalmente e despossuído de qualquer forma de resistência à força da 

indústria cultural. É óbvio que a tensão entre as forças envolvidas no processo de 

produção e recepção da arte não é isonômica: a indústria cultural é ainda preponderante 

                                                           
25 Esse fenômeno é claramente perceptível se observarmos a obra solo do cantor sertanejo romântico 
Daniel, que no ano 2000, lançou um disco de retomada das tradições caipiras, intitulado Meu reino 
encantado, depois de várias incursões pelo pop e pelo romântico. Para compreender melhor esse 
fenômeno, ver BRUZADELLI (2014). 



56 
 

frente aos demais agentes do fazer musical. No mesmo sentido vai a análise de Luiz 

Tatit, ao construir o conceito de cancionista. “O compositor traz sempre um projeto 

geral de dicção que será aprimorado ou modificado pelo cantor e, normalmente, 

modalizado e explicitado pelo arranjador. Todos são, nesse sentido, cancionistas.” 

(TATIT, 2002, p. 11). Tatit prioriza o papel de todos os envolvidos na produção como 

algo determinante no fazer artístico-musical, percebendo como a semântica de uma 

canção está marcada pela interferência de diversos níveis, inclusive dos homens da 

produção, técnicos de gravação, responsáveis pelo layout, marketing, entre outros – 

todos membros da indústria cultural. Esse fenômeno se radicaliza quando percebemos o 

barateamento dos intrumentos que permitem produção musical e a gravação de discos 

ao longo do início do século XXI – permitindo a elaboração de estúdios caseiros –, bem 

como da facilitação da difusão de obras musicais via internet e MP3. 

Outra solução apresentada para se entender de maneira mais efetiva o conceito 

de indústria cultural foi o conceito de cena musical, que é entendida como “um espaço 

cultural no qual um leque de práticas musicais coexistem, interagem umas com as 

outras dentro de uma variedade de processos de diferenciação, de acordo com uma 

ampla variedade de trajetórias e interinfluências” (STRAW apud NAPOLITANO, 2005, 

p. 30-31). Esse conceito em quase nada se opõe ao parâmetro adorniano de análise, se 

percebermos a estruturação das diversas cenas musicais existentes como um processo de 

diferenciação – e consequente hierarquização – da produção que se desenvolve nas 

indústrias mais avançadas.  

Apesar das diversas críticas elaboradas em torno da visão adorniana da indústria 

de bens simbólicos, ela se torna fundamental à medida que entendemos “a indústria 

cultural não como uma estrutura fechada, mas como um processo de produção e 

consumo de bens culturais, cujos efeitos devem ser analisados como movimentos 

tendenciais impregnados de contradições e conflitos” (ZAN, 2001, p. 106). Dessa 

forma, o caráter analítico-explicativo do conceito se amplia e torna-se ponto 

fundamental para a compreensão do fenômeno musical brasileiro. 

A partir desses pressupostos, faz-se necessário mapear o processo de instituição 

e consolidação da indústria cultural no Brasil e, mais especificamente, da indústria 

fonográfica, com o intuito final de compreender como se deu a relação entre a indústria 

cultural e a tradição no Brasil.  

“Se os anos 40 e 50 podem ser considerados como momentos de incipiência de 

uma sociedade de consumo, as décadas de 60 e 70 se definem pela consolidação de um 
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mercado de bens culturais” (ORTIZ, 1999, p. 113), ou seja, a efetivação da indústria 

cultural no Brasil. Esse processo se dá, entre outros fatores, pela modernização 

autoritária26 – por parte do Estado e grupos sociais dominantes, bem como pela pressão 

das transnacionais – e também forçada “que acabou por transformar a ‘promessa de 

socialização em massificação da cultura’” (RIDENTI apud ZAN, 2001, p. 115). 

Modernização esta que se dá de acordo com a economia imprimida pelos governos 

militares em consonância com os anseios das multinacionais27 que vinham se 

estabelecendo no país desde a década anterior, expandindo o mercado e o consumo de 

bens culturais. Nesse sentido,  

 

[19]64 é um momento de reorganização da economia brasileira que cada vez 
mais se insere no processo de internacionalização do capital; o Estado 
autoritário permite consolidar no Brasil o ‘capitalismo tardio’. Em termos 
culturais essa reorientação econômica traz consequências imediatas, pois, 
paralelamente ao crescimento do parque industrial e do mercado interno de 
bem materiais, fortalece-se o parque industrial de produção de cultura e o 
mercado de bens culturais (ORTIZ, 1999, p. 114). 

 

É particularmente importante entender que o alardeado Milagre Econômico dos 

governos militares e as ideologias do desenvolvimentismo e da Segurança Nacional 

geraram um alargamento das condições materiais de produção, bem como um maior 

acesso aos bens industriais, sobretudo os eletrodomésticos e congêneres. Se a indústria 

fonográfica cresce de maneira exponencial28 do fim da década de 1960 até o final da 

                                                           
26 Segundo Renato Ortiz, “[e]ntre nós o Estado é agente da modernização, o que significa que por um 
lado ele é propulsor de uma nova ordem social, por outro, é promotor de um ‘desencantamento duplo do 
mundo’, na medida em que sua racionalidade incorpora uma dimensão coercitiva” (ORTIZ, 1999, p. 159). 
27 “É o mesmo que mostra Renato Ortiz quem amplia o foco da análise do problema e mostra como as 
sociedades do capitalismo periférico vão, gradativamente, inserindo-se na lógica da modernidade, para a 
qual a constituição de um mercado nacional e internacional de bens culturais é elemento fundamental. 
Opera-se, então, um ajuste baseado no citado processo de internacionalização das normas, possibilitando 
que tais países recebam e difundam produtos” (DIAS, 2008, p. 42-43). 
28 A venda de toca discos no Brasil cresce, entre os anos de 1967 e 1980, cerca de  813%, em 
consequência disso, o faturamento das indústrias fonográficas cresceu, entre 1970 e 1976, o equivalente a 
1375%, num aumento de vendagem de fonogramas de 264%. Esse aumento da vendagem pode ser 
dividido, no intervalo entre 1972 e 1979, da seguinte maneira: 1) long-plays que cresceu 335%, 2) 
compactos simples cresceram 127%, 3) compactos duplos, 235%; e 4) fitas cassetes cresceram 848%. Os 
crescimentos mais expressivos são os dos cassetes, que tem direta relação com o acesso facilitado aos 
automóveis no período, e o dos LPs que ao longo da década de 1970 se tornou um produto acessível às 
classes mais baixas possibilitado, entre outras coisas, pelas coletâneas, como os álbuns de novela 
vendidos, sobretudo, pela Som Livre – gravadora vinculada ao conglomerado televisivo de Roberto 
Marinho – que em 6 anos de existência torna-se a líder de mercado de discos mais vendidos no Brasil 
(ORTIZ, 1999, p. 127-128). Enor Paiano acrescenta que “A partir de 1971 os números crescem de forma 
estável, à média de 20% ao ano – exceção para 1974 e 75 quando a falta de vinil [decorrente da crise 
mundial de petróleo] criou uma demanda reprimida, responsável também pela explosão de 1976 quando o 
fornecimento de matéria-prima se normalizou” (PAIANO apud DIAS, 2008, p. 58). Acrescenta Marcos 
Napolitano, “entre 1966 e 1976 a indústria fonográfica cresceu cerca de 444%, ante 152% do PIB no 
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década seguinte, sem dúvida, isso pode ser relacionado à expansão do comércio dos 

bens duráveis. Contemporâneo a este fenômeno brasileiro, a indústria fonográfica global 

vinha expandindo seu mercado e seus polos de produção (as chamadas sucursais), com 

o intuito de “evitar certos controles aduaneiros e reduzir os custos de produção” (DIAS, 

2008, p. 41). 

Este fenômeno de mundialização da indústria fonográfica se beneficiou do baixo 

preço de produção do disco, da grande fertilidade musical de diversas regiões, bem 

como, da linguagem pretensamente universal da música de um lado; e também da 

criação de uma infraestrutura necessária de outro29. Esse processo, obviamente, se deu 

junto ao desenvolvimento de um capitalismo monopolista e globalizado, realizando uma 

difusão de bens culturais em escala mundial, de maneira bastante dinâmica. “O setor 

fonográfico é certamente uma das atividades mais expressivas deste movimento de 

transnacionalização [econômica, além de um movimento correlato no que se refere à 

cultura e à arte]” (ORTIZ apud DIAS, 2008, p. 13).  

À medida que essas empresas cresciam, crescia também seu interesse em 

desenvolver um mercado consumidor – e consequentemente produtor – de discos em 

regiões periféricas do mundo, dilatando também os mercados locais. Nesse sentido, “A 

diversidade própria da mundialização, antes de representar negação das particularidades 

da indústria cultural, na verdade é seu produto” (DIAS, 2008, p. 49). 

O desenvolvimento de uma indústria cultural em ambiente de repressão política 

e censura cultural, como a ditadura civil-militar30 iniciada em 1964, dá à arte do período 

algumas características bastante peculiares, sobretudo, devido à presença da censura. 

Durante esse regime, a censura se dava em artefatos culturais que se expressam 

ideologicamente opostos ao Estado, no entanto, se estes artefatos fossem favoráveis às 

                                                                                                                                                                          
mesmo período” (NAPOLITANO, 2007, p. 90). E completa Márcia Tosta Dias afirmando que “o 
crescimento não para e de 1978 para 79 o Brasil chega à quinta posição no mercado mundial” (DIAS, 
2008, p. 58).  
29 “Em 1965 é criada a Embratel (Empresa Brasileira de telecomunicações) e o Brasil associa-se a Intelsat 
(Sistema Internacional de Satélites); em 1967 foi criado o Ministério das Comunicações. No ano de 1968 
surgem as primeiras emissoras de frequência modulada (FM) e é criada a AERP (Assessoria Especial de 
Relações Públicas) que reforçava a necessidade de propagar ideais ufanistas e nacionalistas e constituía 
uma maneira de organizar o ataque ideológico do Estado. Em 1969 o país se integra ao sistema mundial 
de comunicação por satélite e é criada a Embrafilme – empresa estatal que financiava a produção 
cinematográfica brasileira” (FRANÇA, 2009, p. 3). 
30 O uso do termo “ditadura civil-militar” nasce da percepção de alguns historiadores que afirmam que o 
golpe de 1964 teve sua origem tanto nos meios militares como em organizações civis de diversos matizes 
(IPES, IBAD, partidos políticos como a UDN, entre outros). O sociólogo Renato Ortiz também reafirma 
tal termo, mas por outra via, ao afirmar que os “cientistas políticos têm insistido que o golpe não é 
simplesmente uma manifestação militar, ele expressa autoritariamente uma via de desenvolvimento do 
capitalismo no Brasil” (ORTIZ, 1999, p. 117). 
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bases ideológicas e intelectuais do governo eram incentivados, com o Estado dando 

chancela a um sem número de objetos artísticos. Esses fenômenos de afirmação da 

Indústria cultural e fonográfica, bem como a chancela do Estado a alguns objetos 

artísticos, talvez seja mais bem compreendido se estabelecermos uma relação entre eles 

e a Doutrina de Segurança Nacional defendida pelos militares, em paralelo com todo o 

bloco capitalista sob a influência estadunidense, que buscava uma maneira de gerar uma 

integração nacional no plano da cultura e respeito à ordem política estabelecida. Neste 

contexto, a “indústria cultural adquire, portanto, a possibilidade de equacionar uma 

identidade nacional, mas reinterpretando-a em termos mercadológicos” (ORTIZ, 1999, 

p. 165). Segundo Ortiz, os militares reconheciam a “importância dos meios de 

comunicação de massa, [devido à] sua capacidade de difundir ideias, de se comunicar 

diretamente com as massas, e, sobretudo, a possibilidade que têm em criar estados 

emocionais coletivos [favoráveis às determinações do Estado de exceção]” (ORTIZ, 

1999, p. 116) 31. 

É importante ressaltar, que muitos artistas viam positivamente a dominação 

política dos militares, já que ela gerava o desenvolvimento mais estruturado – ainda que 

permeado pela censura e por uma visão autoritária da arte – de um mercado de bens 

simbólicos e culturais. Essa aceitação por parte de alguns artistas está vinculada à 

percepção de que o período militar “é um momento da história brasileira onde mais são 

produzidos e difundidos os bens culturais. Isto se deve ao fato de ser o próprio Estado 

autoritário o promotor do desenvolvimento capitalista na sua forma mais avançada” 

(ORTIZ, 1999, p. 115). 

Dessa forma, não podemos deixar de afirmar que a estruturação dessa indústria 

cultural não é fruto de uma ação apenas capitalista; os anseios modernizantes de artistas 

– que buscavam sua profissionalização –, críticos, instituições culturais mesclam-se ao 

projeto capitalista e ao modelo militar autoritário, criando um ambiente propício para a 

formação dessa nova instituição cultural e econômica. Como se pode perceber, a 

afirmação da indústria cultural no Brasil tem sua origem nos anseios de diversos grupos 

sociais: a grande indústria do entretenimento internacional, que buscava ampliar seus 

lucros; o Estado autoritário, que via a mass media como o veículo perfeito de difundir 

                                                           
31 Fica muito clara a postura do governo militar em relação à cultura e à arte em um Manual Básico da 
Escola Superior de Guerra, publicado em 1975, que trazia os seguintes dizeres : “[os artefatos culturais] 
bem utilizados pelas elites constituir-se-ão em fator importante para o aprimoramento dos componentes 
da Expressão Política; utilizados tendenciosamente podem gerar e incrementar inconformismo” (ORTIZ, 
1999, p. 116). 
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suas bases ideológicas à massa; alguns artistas e produtores musicais, que anteviam uma 

possibilidade de profissionalização e a valorização de sua profissão; bem como a 

população em geral, que acreditava estar entrando em compasso com a modernização ao 

também participarem do processo de mundialização da cultura. 

Segundo Dias, no final da década de 1960 e início da seguinte, uma pluralidade 

de elementos favoreceu o estabelecimento da Indústria fonográfica no Brasil: 1) A 

grande fertilidade musical do fim da década de 1960 (os festivais e a Tropicália, só para 

falar do eixo Rio-São Paulo, demonstram isso); 2) a consolidação de uma produção 

musical em larga escala, bem como de um mercado consumidor dessa música, ambos 

possibilitados pelo desenvolvimento técnico na área de gravação no Brasil; 3) a Jovem 

Guarda e seus desdobramentos musicais – sobretudo Roberto Carlos, um dos maiores 

vendedores de discos –, que permitiam que um maior contingente de jovens consumisse 

os produtos musicais, não restringindo o público consumidor de música aos jovens 

universitários; 4) o desenvolvimento de uma mentalidade empresarial no mundo do 

disco e dos grandes espetáculos, com o surgimento de empresários especializados no 

ramo como Marcos Lázaro; 5) o maior investimento na gravação dos long-plays que 

davam maior importância à figura do artista que ao hit32 (a canção em si), permitindo o 

desenvolvimento de casts mais estáveis e lucratíveis dentro das gravadoras; 6) o 

sincronismo de vários agentes da indústria cultural (agências de propaganda, redes de 

televisão, revistas, patrocinadores, entre outros) na produção e difusão de bens culturais 

e simbólicos; 7) a abertura musical brasileira à música internacional que vai se operando 

ao longo da década de 1970 (DIAS, 2008, p. 59-68). Outro fator importante é o 

barateamento dos discos conquistado pela isenção do Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias (ICM), conquistada em 1967 pela ABPD (Associação Brasileira dos 

Produtores de Discos), bem como a lei de direitos autorais, de 1973, fruto do lobby da 

mesma instituição (PAIANO apud DIAS, 2008, p. 63). 

Durante as décadas de 1960 e 1970, com a instituição definitiva da indústria 

cultural no Brasil, houve uma transformação radical na forma que se pensava a tradição 

                                                           
32 A presença do hit, segundo Márcia Tosta Dias, é algo é contínuo e persistente na história da música 
popular a partir da indústria cultural. Isso se deve, entre outras coisas, ao “esquematismo da produção na 
indústria cultural e sua subordinação ao planejamento econômico [que] promovem a fabricação de 
mercadorias culturais idênticas; pequenos detalhes atuam sempre no sentido de conferir-lhes uma ilusória 
aura de distinção. A obra de arte, que era anteriormente veículo da ideia, foi completamente dominada 
pelo detalhe técnico, pelo efeito, substituída pela fórmula. Estes atingem igualmente o todo e a parte, 
fazendo com que não exista nenhuma conexão entre eles, além da harmonia artificial. Essa mesmice, no 
entanto, acaba sendo o motivo de regozijo: ao ser apresentado [...] o sempre mesmo ponto alto da canção, 
surge o contentamento por meio do reconhecimento” (DIAS, 2008, p. 31). 
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ao aproximá-la do gosto das classes médias urbanas, sobretudo quando nos referimos à 

bossa nova e à MPB, que estava em processo de elaboração33. Ortiz afirma que “o 

advento de uma cultura popular de massa implica a redefinição desses conceitos 

[popular, nacional e, consequentemente, tradição], e nos próprios parâmetros da 

discussão cultural” (ORTIZ, 1999, p. 160). A partir do desenvolvimento da indústria 

cultural, o popular passa a ser entendido como aquilo que tem maior apelo comercial 

junto às massas. Essa mudança me parece ser fruto de uma ação da própria indústria 

cultural através dos discos, revistas, rádio, cinema, informes publicitários e, 

posteriormente, a televisão para que a própria mass media pudesse sublimar seu papel 

eminentemente econômico, dotando a si mesma de uma importância cultural, política e 

social numa postura extremamente populista; além de estar interessada em produzir 

canções de acordo com os gostos de uma faixa socioeconômica com um maior poder de 

consumo, justamente porque ainda não se deu de todo o processo de diversificação da 

produção de bens simbólicos pela indústria cultural. Essa estratégia de redefinição da 

tradição alcançou êxito tanto cultural – o samba, a bossa nova e a MPB tornaram-se a 

“tradição musical brasileira”, pelo menos na visão de Napolitano (2007) e Baía (2014) – 

quanto econômico, o sucesso de vendagens desses três foram bastante expressivos e 

ainda o são, guardadas as proporções de vivermos em tempos de crise da indústria 

fonográfica. Napolitano, afirma ainda, que esse fenômeno tem um forte caráter político-

cultural, na medida em que “podemos vislumbrar no início dos anos [19]70 o 

fechamento de um processo cultural iniciado ainda nos anos 20, marcado pela 

necessidade de buscar a identidade nacional brasileira e para o qual concorreu de forma 

significante a esfera musical popular” (NAPOLITANO, 2005, p. 75). 

                                                           
33 Essa transformação radical, no entanto, não suprime as duas outras maneiras de se enxergar o 
tradicional (a dos folcloristas do XIX e o modelo politizado das décadas de 1940 e 50), como aponta 
Ortiz, “A perspectiva folclorista sobrevive, sobretudo, nas regiões periféricas do país, onde ocorre uma 
simbiose entre o popular tradicional e as políticas de cultura realizadas pelas secretarias e conselhos 
municipais e estaduais. Ela se encontra ainda associada a uma ideologia das agências governamentais, 
para as quais o argumento da tradição é fundamental na orientação de atividades que se voltam para a 
preservação da ‘memória’, dos museus, das festas populares e do artesanato folclórico. Esse tipo de 
argumentação legitima a ação do Estado nessas áreas, desenvolvendo uma proposta que em princípio 
recuperaria a memória e a identidade nacional cristalizada no tempo. A vertente mais politizada se 
manifesta junto a diversos setores de alguns partidos de esquerda, ou ainda em certas políticas da Igreja, 
onde predomina uma ideologia da ‘opção pelos pobres’. Esta perspectiva, é claro, vem agora reorientada 
politicamente, contém uma crítica exaustiva ao populismo e ao vanguardismo que marcava os 
movimentos culturais anteriores, e no caso das comunidades de base integra elementos novos trazidos 
pela Teologia da Libertação. Não obstante, penso que a concepção hegemônica do que é popular, embora 
enfrente no das definições legítimas aquelas legadas pela história, tende a se modificar” (ORTIZ, 1999, p. 
163-164). 
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O processo de construção da tradição musical brasileira vinculada inicialmente 

ao samba e à bossa nova, já estava em curso quando da estruturação da indústria cultural 

no Brasil. O primeiro deles, o samba, se estrutura enquanto tradição ainda na Era 

Vargas, através de suas políticas culturais – sobretudo os patrocínios do Departamento 

de Imprensa e Propagando (DIP) e a difusão através da Rádio Nacional34. Esse 

fenômeno se vinculava à estruturação de um novo projeto de nação, mas, ao mesmo 

tempo, estava em consonância com um movimento mais amplo, continental, de 

definição das culturas nacionais em toda a América. “Não é mera coincidência o fato de 

que os grandes gêneros musicais americanos se consolidaram nas três primeiras décadas 

do século XX, momento histórico que coincide com a busca de afirmação cultural e 

política das nações e do reordenamento da sociedade de massas” (NAPOLITANO, 

2005, p. 18). Pode-se afirmar, inclusive, que é neste momento que teremos a 

estruturação, de fato, do campo da música popular; aí está sua gênese. Essa escolha do 

samba como símbolo nacional tem sua origem num amplo espectro de outros gêneros 

musicais presentes na audição brasileira da década de 1930, o que demonstra o caráter 

seletivo da invenção de uma tradição. No entanto, o processo histórico a respeito dessa 

escolha foge aos limites dessa dissertação e pode ser bem encontrado em outros 

trabalhos35. 

Processo similar ao descrito acima ocorrerá no fim da década de 1950, com a 

difusão da bossa nova e o correlato desenvolvimento de seu estatuto de tradição musical 

brasileira. Mais próxima das elites, pelo menos do ponto de vista da produção, a batida 

bossa nova começa a se popularizar devido à sua presença marcante nos bares e pubs do 

Rio de Janeiro, como o Beco das Garrafas, e posteriormente na televisão – que 

começava a se estabelecer nas principais capitais brasileiras – chegando ao mercado 

internacional. Esse fenômeno musical é contemporâneo ao início do processo de 

estruturação da indústria fonográfica no Brasil, com sua necessidade de fundar um 

mercado nacional; bem como ao próprio projeto político nacional-desenvolvimentista 

de Juscelino Kubitschek, chamado, à época, de presidente bossa nova, em referência a 

uma canção composta por Juca Chaves, denominada Presidente bossa-nova. No 

entanto, é preciso lembrar, que a bossa nova, mesmo se apresentando rapidamente como 

                                                           
34 “Em resumo, entre 1916 e 1933, o samba deixa de ser uma música étnica, para integrar um modo de ser 
ancorado na modernidade e na centralidade urbana, sinônimo de um jeito carioca de ser. Dada a 
influência cultural e comercial da capital do país, o samba deixou de ser apenas carioca, para se tornar 
‘brasileiro’, ‘nossa parte na sinfonia mundial’” (NAPOLITANO, 2007, p. 31).  
35 Ver Coutinho (2002), Napolitano (2005; 2007), Napolitano e Wasserman (2000), Paranhos (2003), 
Sousa (2009), Vianna (1995), entre outros. 



63 
 

tradição musical brasileira, nascia de um adensamento e/ou ruptura da tradição do 

samba, ou seja, tradição e modernidade fundavam uma nova tradição36, nos dizeres de 

Marcos Napolitano: “O passado já não era mais folclorizado, mas reapropriado como 

material estético da modernidade” (NAPOLITANO, 2007, p. 70).  

Ainda que essa música não fosse amplamente consumida, ela já alcançava um 

espaço importante enquanto um fenômeno musical brasileiro, que iria fundar-se como 

tradição. Isso fica muito claro num texto de Augusto de Campos, publicado 

originalmente em 1966, que, ao se referir à bossa nova, afirma que “[m]esmo depois do 

sucesso extraordinário nos EUA, o número de consumidores de BN [Bossa Nova] 

continuou reduzido, embora esta já tivesse consolidada a sua posição, a princípio tão 

negada e combatida inclusive pela maioria dos remanescentes da velha-guarda 

(intérpretes e críticos)” (CAMPOS, 1968, p. 42). Mas o surgimento da bossa nova já 

demarca uma nova ruptura. Rapidamente, ainda no ano de lançamento do disco Chega 

de Saudade de João Gilberto, em 1959, a bossa nova começa a aparecer no circuito 

cultural universitário e nesse cenário alguns músicos começam a politizá-la. Aí está a 

origem de um dos fenômenos musicais mais importantes da década de 1960 no Brasil: a 

música de protesto ou canção engajada. 

No início da década de 1960, portanto, a música de protesto se aproxima cada 

vez mais daquele ideário popular-revolucinário típico das duas décadas anteriores. Tal 

fenômeno fica muito claro quando percebemos o lançamento da canção Zelão37 de 

Sérgio Ricardo, ainda no primeiro ano dessa década. A canção, apesar de sua introdução 

polirrítimica e com diversos intrumentos de percussão, apresenta basicamente uma 

                                                           
36 Segundo Napolitano, “ao transformar o violão em instrumento rítmico-harmônico, João Gilberto não 
apenas mudou a função do instrumento na tradição da música popular brasileira – via de regra, de 
acompanhamento melódico –, mas também concentrou na ‘batida’ a não-regularidade rítmica do samba, a 
regularidade do bolero e a irregularidade do jazz. Dialogando com a tradição da música brasileira, João 
Gilberto incorporou a bateria das escolas de samba de maneira inusitada: seu polegar reproduzia a 
marcação do surdo – tangendo a primeira corda do violão –, enquanto os três dedos médios ‘batucavam’ 
as cordas inferiores como se fosse um tamborim. A orquestra do samba, produto de uma ancestralidade 
que vinha das senzalas, passara pelo morro e chegara aos discos, transformava-se em material de uma 
performance minimalista que, a princípio, era sua negação, mas, ao mesmo tempo, sua continuidade” 
(NAPOLITANO, 2007, p. 69). 
37 Segue a letra da canção: “Todo morro entendeu quando o Zelão chorou/ Ninguém riu, ninguém 
brincou, e era Carnaval/ No fogo de um barracão/ Só se cozinha ilusão/ Restos que a feira deixou/ E 
ainda é pouco só/ Mas assim mesmo o Zelão/ Dizia sempre a sorrir/ Que um pobre ajuda outro pobre até 
melhorar// Choveu, choveu/ A chuva jogou seu barraco no chão/ Nem foi possível salvar violão/ Que 
acompanhou morro abaixo a canção/ Das coisas todas que a chuva levou/ Pedaços tristes do seu 
coração”. Segundo Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello, Zelão “marca o momento em que ele [o 
compositor Sérgio Ricardo] rompe com o lirismo bossanovista e passa a se dedicar a uma pesquisa 
popular, que dá à sua obra nova perspectiva, inteiramente voltada para os temas sociais” 
(SEVERIANO; MELLO, 1998, p. 42). A canção pode ser encontrada no disco A Bossa Romântica de 
Sérgio Ricardo, de 1960 (Odeon). 
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estética minimalista – predominância de um violão rítimico-harmônico e de uma voz 

também mínima – como a das canções da bossa nova. No entanto, a temática da letra 

apresenta a triste história de um favelado que durante o carnaval perde seu barraco, 

todos os seus bens e o violão devido uma forte chuva, na favela em que morava. Essa 

letra contrasta radicalmente com a temática predominantemente lírico-amorosa das 

músicas da bossa nova enquanto musicalmente vai se afastando cada vez mais das 

sonoridades “jazzísticas” e retomando um conteúdo cada vez mais vinculado ao 

nacional e popular, como o samba de morro e as músicas do sertão (a respeito da 

retomada da temática sertaneja na canção de protesto ver tópico 3.3.1). Como se pode 

perceber, “[o]s temas amorosos, de colorações românticas e presentes nas canções 

bossanovistas [...] transfiguraram-se na canção de combate social [...] em novos temas 

amorosos, que substituíram a exaltação da mulher, da paisagem carioca pelo 

enaltecimento afetivo do povo brasileiro” (CONTIER, 1998, s/p, grifos do autor).  

O processo iniciado por Sérgio Ricardo e também por Carlos Lyra e Geraldo 

Vandré – compositores da canção Quem quiser encontrar o amor (1961), que apresenta 

os mesmos parâmetros estéticos, com pouca variação temática, de Zelão – tem alguns 

pontos em comum com o ideário nacional-desenvolvimentista do Comando dos 

Trabalhadores Intelectuais (CTI) – vinculado ao PCB –, do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB) e, sobretudo, com o modelo artístico propagandeado pelos 

Centros Populares de Cultura (CPC) – que tinha como um de seus fundadores o próprio 

Carlos Lyra – vinculados à União Brasileira de Estudantes (UNE)38, além de certa 

influência do Teatro de Arena, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri. Esse ponto 

de tangência pode ser tanto a constituição de objetos artísticos que produziriam uma 

conscientização das massas quanto à ideia de gerar uma arte que “representava uma 

possível intervenção política do artista na realidade social do país, contribuindo assim 

para a transformação desta numa sociedade mais justa” (CONTIER, 1998, s/p, grifo do 

autor), já que a concepção artística do CPC é a de que “fora da arte política não há arte 

                                                           
38 Segundo Rodrigo Czajka, o campo cultural, no momento imediatamente posterior à ascensão do 
governo militar se tornou um instrumento fundamental de luta contra o regime posto, já que a cultura 
“uniu ideologicamente as esquerdas na oposição ao governo através do mercado de bens culturais 
(música, cinema, teatro, literatura, etc.). Isso se comprova também no fato da RCB [Revista Civilização 
Brasileira, publicada em meados da década de 1960 com o intuito de criar um espaço para o debate entre 
os intelectuais da esquerda, sobretudo no que se refere ao campo da cultura] vender 30 mil números já na 
primeira edição, o que demonstra que as condições de recepção da revista, das discussões, dos debates e 
dos colaboradores já estavam sendo previamente colocados, não pela política ou pela propaganda 
partidária, mas na pela organização de um público voltado para um tema em comum: a cultura.” 
(CZAJKA, 2005, p. 69, grifo meu). 



65 
 

popular” (SOUSA, 2002, p. 19). Segundo Ortiz, essa postura faz com que o CPC não 

somente empobreça a dimensão estética como também distancie o autor dos interesses 

das massas populares, uma vez que todo aspecto não imediatamente político era 

eliminado (ORTIZ apud SOUSA, 2002, p. 19). Esta maneira cepecista de encarar a 

produção artística tinha o intuito de simplificar a compreensão do conteúdo 

revolucionário, e conscientizar as massas39. No entanto, esse objetivo dificilmente se 

conquistava, já que, de fato, “[e]stas produções se dirigiam a um público 

intelectualizado de classe média, principalmente estudantes e artistas” (FAVARETTO, 

2007, p. 28-29).  

As canções supracitadas eram ainda, pelo menos em questão de ritmo e 

harmonia, muito próximas à bossa nova. A tentativa de ruptura efetiva com os 

parâmetros bossanovistas vai se dar no ano de 1963 – apesar de seu relativo insucesso – 

com o lançamento dos discos Depois do carnaval, de Carlos Lyra, e Um senhor de 

talento, de Sérgio Ricardo (NAPOLITANO, 2007). Para se ter uma ideia da proposta de 

tal quebra com a bossa nova dos anos anteriores que esses discos representam, basta 

ouvir a canção Influência do Jazz40, de Carlos Lyra. Numa postura marcada por uma 

espécie de xenofobia musical (seletiva, eu diria), o compositor explicita uma recusa à 

influência do jazz que estaria matando o samba, gênero tipicamente nacional. No 

entanto, “Bem sincopado, o samba mesclava tradição e modernidade” (SEVERIANO; 

MELLO, 1998, p. 56) e “em que se pese o tom nacionalista das canções [presentes no 

disco Depois do carnaval], os arranjos e as harmonias não abrem mão de um diálogo 

com o mundo do jazz, sobretudo o latin jazz, e com as conquistas harmônicas da bossa 

nova. Portanto, Carlos Lyra estava longe do purismo do Manifesto do CPC, mesmo 

assumindo um discurso de ‘nacionalização’ da bossa nova” (NAPOLITANO, 2007, p. 

78-79). Desta forma, “Buscavam-se no passado as raízes populares nacionais que 

constituiriam as bases para a construção do futuro a partir de uma ‘revolução nacional 

                                                           
39 Ver Napolitano (2007), mais especificamente o capítulo “A flor e o tempo: a bossa nova, a canção 
engajada e a tradição musical”, ou Souza (2007). 
40 Segue a letra da canção: “Pobre samba meu/ Foi se misturando, se modernizando e se perdeu/ E o 
rebolado, cadê? Não tem mais/ Cadê o tal gingado que mexe com a gente?/ Coitado do meu samba 
mudou de repente/ Influência do Jazz// Quase que morreu/ E acaba morrendo, está quase morrendo, não 
percebeu/ Que o samba balança de um lado pro outro/ O jazz é diferente, pra frente pra trás/ E o samba 
meio morto ficou meio torto/ Influência do jazz// E o afro-cubano, vai complicando/ Vai pelo cano, vai/ 
Vai entortando, vai sem descanso/ Vai, sai, cai no balanço// Pobre samba meu/ Volta lá pro morro e pede 
socorro onde nasceu/ Pra não ser um samba com notas demais/ Não ser um samba torto pra frente-pra 
trás/ Vai ter que se virar pra poder se livrar/ Da influência do jazz”. A canção pode ser encontrada no 
disco Depois do carnaval – o sambalanço de Carlos Lyra, de 1963(Philips). 
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modernizante que, no limite, poderia romper as fronteiras do capitalismo” (ZAN, 2001, 

p. 113). Poderia romper, mas não o rompia efetivamente. 

No pensamento que se estabelecia a partir de 1963-64, a bossa nova era de 

extrema importância, sobretudo devido às suas conquistas técnicas e seus 

procedimentos de busca de materiais sonoros populares (o samba de morro, o choro, a 

música do sertão, entre outros), no entanto, precisava ser filtrada, diluída e/ou adaptada 

aos moldes do engajamento político nacionalista do início da década de 1960, em certo 

sentido, se equacionava engajamento e indústria cultural (NERY, 2008, p. 34). Esses 

músicos, no entanto, passavam por um processo em que se fazia necessário redefinir as 

estratégias de alcance do seu público, que agora era transformado em “povo”41, 

sobretudo após o golpe de 1964. Nesse sentido, podemos concordar com Ferreira Gullar 

– outro dos fundadores do CPC – quando afirma que, na arte do período, “a realidade 

rompia as formas, pondo à mostra o caráter político, interessado, dos valores sociais” 

(GULLAR apud FAVARETTO, 2007, p 29). 

No início da bossa nova, os ambientes restritos ou os pequenos ambientes eram 

os ideiais para se divulgar as canções minimalistas produzidas por eles, entretanto, se a 

canção engajada objetivava conscientizar o povo, ela precisava sair dos espaços 

privados e cantar “para o povo”. Inicialmente, a tática de divulgação está vinculada à 

organização de shows no circuito universitário, como em sua origem, ganhando um 

relativo sucesso de “bilheteria”; o grande apelo do público jovem, moderno, 

universitário e “revolucionário” chamou a atenção dos homens dos mass media que 

logo começaram a gravar discos desses artistas – em geral gravados ao vivo, para tornar 

clara a aura popular destas canções – e, posteriormente, foram levados aos teatros e à 

televisão. É importante ressaltar que a chegada da música à TV não implica apenas uma 

mudança de meio de transmissão; como é comum na história da música, a 

transformação e as substituições das mídias geram transformações mais globais no 

campo musical. “A inserção da música popular no circuito de um consumo renovado, 

                                                           
41 Ao utilizarmos o termo povo, remeto aos diversos discursos da época nos quais assim é caracterizado 
público ouvinte ideal das canções de protesto. Digo ouvinte ideal aproveitando da ambiguidade dessa 
palavra já que aqui eu quero que signifique aquilo que existe somente nas ideias e é projetado sobre a 
realidade, bem como a noção de ouvinte modelo. Carlos Estevan Martins, no “Manifesto do CPC”, de 
1962, assim definia o que ele entendia como povo: “povo não é uma entidade homogênea em sua 
composição, uma vez que dela faz parte não apenas a classe revolucionária, mas também outras classes e 
estratos sociais os mais diversos” (CONTIER, 1998, s/p). Segundo José Roberto Zan, “[i]deias como as 
de povo, nação, libertação e identidade nacional, concebidas em momentos anteriores da história 
brasileira, foram ressignificadas a partir de referenciais das esquerdas e marcadas por conotações 
‘romântico-revolucionárias’ (ZAN, 2001, p. 113). 
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processo no qual os programas musicais da televisão tiveram um papel fundamental, 

exigia a redefinição da sua identidade histórica” (NAPOLITANO, 1998, p. 94).  

O programa O fina da bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, e os 

festivais da canção42, ambos iniciados em 1965, tornavam-se assim os espaços televisos 

privilegiados para a difusão da canção engajada (que se formatava permeada pelas 

pressões desse ambiente), ainda que músicos da bossa nova e dos sambas de morro 

também se apresentassem n’O fino. Segundo Napolitano, com O fino da bossa e com os 

festivais, o “nacional-popular ganhava espaço na TV, o que, a princípio, parecia 

resolver o impasse da ‘popularização’ do produto musical e da consolidação de um 

espaço de resistência cultural de ampla penetração social” (NAPOLITANO, 2007, p. 

91), ambos os fatores que podem ser considerados os principais anseios dos músicos 

nacionalistas engajados. Se os músicos de protesto tinham intuito de “refundar a 

sociedade a partir da cultura é [necessário] utilizar de todos os instrumentos – inclusive 

a indústria cultural – para conquistar esse espaço” (CZAJKA, 2005, p. 70). Nesse 

sentido, “A televisão surgia como um veículo massivo, ainda semi-artesanal (logo sem 

controle do processo total de produção), que se oferecia não só como campo de trabalho 

para o artista, mas como possibilidade relativamente autônoma, de expressar uma 

opinião política, estética e ideológica” (NAPOLITANO, 1998, p. 98). Pelo menos era o 

que parecia... 

Em setembro de 1965, estreia o programa Jovem Guarda43, nas “jovens tardes” 

de domingo da TV Record de São Paulo. O programa havia sido estruturado pela 

                                                           
42 O primeiro festival da música popular é organizado pela TV Record de São Paulo em 1960, no entanto, 
não obteve sucesso ou grande reconhecimento. Geralmente se considera o primeiro evento da Era dos 
Festivais o I Festival Nacional de Música Popular, organizado pela TV Excelsior de São Paulo, em 1965. 
Amara Rocha, aponta para a importância desses eventos para a formação de um sistema televiso mais 
profissional, à medida que eles permitiram uma verdadeira penetração e estabilização da TV, sobretudo a 
Record, na década de 1960 (ROCHA, 2007, p. 68). A grade de programas era baseada em programas 
musicais, como mostra o depoimento de Adylson Godoy, “A TV Record tinha no domingo à tarde o 
Roberto Carlos, Jovem Guarda, segunda-feira O Fino da Bossa, com Elis Regina, terça Corte Rayol 
Show, quarta-feira era o programa da Hebe, quinta-feira era do Simonal, sexta-feira da Elizete Cardoso, 
sábado O astro do disco, tudo que aconteceu na semana tocava lá” (GODOY apud PAIXÃO, 2013, p. 2). 
43 A produção de programas como O Fino e o Jovem Guarda, mais elaborados e estruturados, só se 
tornou possível a partir de 1962, com a revolução operada pela a introdução do videoteipe (VT), que 
possibilitou “dar acabamento diferenciado e maior agilidade aos programas [...,] com o videoteipe, 
gravava-se e, depois, juntava-se as cenas, o que não só impunha um ritmo diferenciado, como também 
abria uma nova perspectiva de construção e uso da imagem”. (ROCHA, 2007, p. 110-111). Outra 
inovação essencial para a expansão da TV brasileira operada pelo VT foi a possibilidade de se gravar os 
comercias anteriormente, ou seja, propaganda viável para um maior número de empresas que acabavam 
injetando divisas nesse novo mercado, permitindo a sua expansão (24,7% do total de recursos gastos com 
publicidade eram destinados a TV no ano de 1962, alcançando 44,5% em 1968). O final dessa década 
também registrará um aumento no número de emissoras no país, chegando a 41 em 1968, segundo o 
IBGE (ROCHA, 2007, p. 53). 
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agência publicitária Magaldi, Maia & Prosperi e pode ser caracterizado como “até 

aquele momento, o maior empreendimento de marketing relacionado à música popular” 

(ZAN, 2013, p. 106). Para a organização do programa, foram utilizadas as mais 

avançadas técnicas publicitárias44 da época, que iam desde a escolha do nome do 

programa45 até a dos apresentadores (Roberto Carlos46, acompanhado de Erasmo Carlos 

e Wanderléia). Colocado no ar para “fechar” a grade dominical após um 

desentendimento entre a Federação Paulista de Futebol e as emissoras de TV do estado, 

o programa “abria espaço para uma produção do que estava se constituindo como 

segmento jovem” (ROCHA, 2007, p. 142), uma outra juventude47, não abarcada pel’O 

Fino. Talvez essa seja a origem do sucesso do estilo musical da jovem guarda: o apelo 

ao público juvenil, que a partir da década de 1960 sempre dominou o mercado. Nos 

dizeres de Tatit,  

 

A jovem guarda, por sua vez, era um projeto dedicado, quase que 
exclusivamente, à juventude [...]. O conteúdo das letras e a concepção 
musical – sobretudo harmonia e o arranjo musical – extraordinariamente 
simples, num período imediatamente posterior ao arsenal técnico e artístico 
trazido pela bossa nova, davam ampla demonstração a respeito da parcela de 
público almejada pelo movimento: adolescentes e jovens despertando para a 
música, sem qualquer prevenção ou vício intelectual no sentido de 
desvalorizar o que parecia ser um retrocesso de linguagem. O mesmo 
público, aliás, desinteressado pelos problemas sociopolíticos formulados no 
gênero protesto pela MPB da época (TATIT, 2002, p. 186-187). 

 

O Jovem Guarda rapidamente alcançou cifras astronômicas no IBOPE – 

consequentemente também nos patrocínios – sendo considerado o “programa musical 

de maior audiência da televisão brasileira dos anos 60” (FRÓES apud ZAN, 2013, p. 

                                                           
44 “Foi organizada uma equipe com dezenas de profissionais, reunindo maquiadores, secretários, 
costureiros, empresários, publicitários, jornalistas etc. para realizar tarefas que envolviam outras mídias 
além da televisão. Algumas semanas antes do lançamento do Jovem Guarda, a imprensa especializada 
começava a falar com mais frequência de Roberto Carlos” (ZAN, 2013, p. 107). Segundo Eleonora de 
Brito, as estratégias publicitárias envolviam outras mídias, “Em 1966, por exemplo, as matérias dedicadas 
àquele movimento, pela revista Intervalo, foram responsáveis pelo maior número de reportagens ali 
produzidas” (BRITO, 2009, p. 2). 
45 “O nome do programa, definido pela agência de publicidade, foi, curiosamente, inspirado numa frase 
de Lênin, muito embora pudesse ter uma relação com a expressão “Velha Guarda” empregada para se 
referir aos músicos populares brasileiros que fizeram sucesso nos anos 30 e 40, muitos dos quais se 
apresentavam no programa Bossaudade da TV Record” (ZAN, 2013, p. 107). 
46 “A escolha de Roberto Carlos para apresentá-lo foi orientada não apenas pelo sucesso conquistado 
pelos seus últimos discos, mas também pela boa aparência do cantor que, segundo a avaliação dos 
produtores, poderia ajudar na conquista do público jovem e na elevação da audiência da TV-Record” 
(ZAN, 2013, p. 106-107). 
47 É preciso lembrar que “Não apenas os jovens, mas gente de todas as idades, ainda inocentes dos anos 
negros que estavam apenas se iniciando, tinham seu lugar cativo na frente da telinha naquelas jovens 
tardes de antigos domingos” (SANTAELLA apud MEDEIROS, 2001, p. 71), fato que demonstra o 
profundo apelo social, artístico e econômico da Jovem Guarda. 
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104), com um índice de “aproximadamente 2,5 milhões e meio de espectadores 

‘ligados’ no programa” (REVISTA REALIDADE apud BRITO, 2009, p. 2), com uma 

audiência média em torno de 29,3 % (chegando a 90% no eixo Rio-São Paulo) 

(ROCHA, 2007, p. 142), crescimento que também pode ser observado nas cifras de 

vendagem de discos dos integrantes do movimento – por exemplo, o disco de Roberto 

Carlos Jovem Guarda (1965), com o hit Quero que vá tudo pro inferno48, superou as 

cifras até então recorde de vendagem, o LP Dois na bossa de Jair Rodrigues e Elis 

Regina, lançado meses antes (NAPOLITANO, 2007, p.96). O sucesso se tornou tão 

grandioso que o programa passou a ser vendido para outras emissoras, como aponta 

reportagem da Revista Realidade, em 1966, ao afirmar que o “vídeo-tape desse 

programa [...] vale ouro e faz sucesso em 5 capitais: Belo Horizonte, Rio, Recife, Porto 

Alegre e Curitiba, fora as cidades que estão em rede com as emissoras” (REVISTA 

REALIDADE apud BRITO, 2010, p. 5). 

A esta altura, o nome do programa já havia se transferido para o movimento 

musical que agora se denominava também como jovem guarda. Inicialmente, o 

movimento se caracterizava por trazer “versões/adaptações de canções pop/rock norte-

americanas e inglesas (especialmente de bandas como The Beatles, Rolling Stones, 

Gerry and Pacemakers, Gary Lewis and The Playboys, dentre outros), e de baladas 

italianas” (ZAN, 2013, p. 105). Roberto e Erasmo Carlos, os primeiros a fazer 

composições originais, foram aos poucos imprimindo uma nova maneira de fazer 

canções: marcadas pela presença do trio do rock (bateria, guitarra e baixo elétricos) com 

letras tematizando casos amorosos fortuitos, separações, amores não correspondidos, 

aventuras marcadas por elementos tipicamente modernos, como cinemas, carros, 

                                                           
48 Segue a letra da composição de Roberto e Erasmo Carlos: “De que vale o céu azul e o sol sempre a 
brilhar/ Se você não vem e eu estou a lhe esperar/ Só tenho você no meu pensamento/ E a sua ausência é 
todo o meu tormento/ Quero que você me aqueça nesse inverno/ E que tudo mais vá pro inferno// De que 
vale a minha boa vida de playboy/ Se entro no meu carro e a solidão me dói/ Onde quer que eu ande tudo 
é tão triste/ Não me interessa o que de mais existe/ Quero que você me aqueça nesse inverno/ E que tudo 
mais vá pro inferno// Não suporto mais você longe de mim/ Quero até morrer do que viver assim/ Só 
quero que você me aqueça nesse inverno/ E que tudo mais vá pro inferno/ E que tudo mais vá pro 
inferno// Não suporto mais você longe de mim/ Quero até morrer do que viver assim/ Só quero que você 
me aqueça nesse inverno// E que tudo mais vá pro inferno (bis)”. Segundo Severiano e Mello, esta canção 
é responsável por tornar Roberto Carlos o “cantor-compositor pop de maior expressão na música 
brasileira”, tornando seu programa de TV o líder de audiência e campeão na vendagem de LP’s. “Poética 
e musicalmente pobre [...], ‘Quero que vá tudo pro inferno’ é emblemático do primeiro estágio das 
carreiras de Roberto e de seu parceiro Erasmo Carlos, quando os dois representavam os papéis de jovens 
e rebeldes roqueiros” (SEVERIANO; MELLO, 1998, p. 90). A popularidade da canção é imensa, como 
afirma Augusto de Campos: “Cúmulo do paradoxo, já há notícia de que surgiram no Recife romances de 
cordel narrando o confronto do rei do iê- iê- iê nacional com Satanás, glosando o tema da música Quero 
que vá tudo pro inferno.” (CAMPOS, 1968, p. 50) A canção pode ser encontrada no disco Jovem Guarda, 
de Roberto Carlos, lançado em 1965 (CBS). 



70 
 

velocidade, entre outros. Com uma linguagem bastante simples49, traços 

caracteristicamente juvenis – como irreverência, humor, rebeldia, aventura – e um ritmo 

bastante dançante, as músicas jovemguardistas conquistaram rapidamente o público 

juvenil, sobretudo a faixa que não se alinhava à música de protesto. Esse sucesso me 

parece oriundo de um anseio de modernidade da juventude dos centros urbanos 

brasileiros e “[d]essa forma, a Jovem Guarda, não apenas como movimento musical, 

mas como um estilo de vida, articulava uma gama de elementos simbólicos que 

associavam a imagem do jovem brasileiro à condição moderna” (ZAN, 2013, p. 106). 

Segundo a historiadora Eleonora Zicari Costa de Brito, “Roberto Carlos era, em 1966 

[um ano após o lançamento do programa], aos 23 anos, imensamente popular e dono da 

maior vendagem de discos no País” (BRITO, 2009, p. 1), evidenciando o crescimento 

exponencial do artista em consequência de um bem executado plano de marketing por 

parte da agência Magaldi, Maia & Prosperi e da TV Record, além do irrefutável carisma 

do cantor. Luiz Tatit aponta outro fator fundamental para o sucesso mercadológico do 

cantor e compositor, segundo ele, “O fenômeno Roberto Carlos, em sua primeira fase, 

suscita algumas reflexões em torno da noção de música jovem ou mesmo de voz jovem, 

bem mais afinada com o mercado do que com a função artística” (TATIT, 2002, p. 186, 

grifo do autor). 

O crescimento exponencial dos índices de audiência do programa Jovem 

Guarda, gerou um ambiente de disputa ideológica e, ao mesmo tempo, mercadológica 

em torno da produção musical brasileira do período. Isso se dava devido ao 

“maniqueísmo próprio da época [que] já  tinha sido incorporado pela ala engajada dos 

artistas [...]. Quem não fazia MPB ‘de protesto’, estava de algum modo a serviço do 

imperialismo norte-americano, por adoção, omissão ou alienação. Nesta última 

categoria estava inserida a jovem guarda, adorada pela maioria silenciosa, mas 

desprezada – quando não hostilizada – pela minoria militante” (TATIT, 2004, p. 201). 

De um lado a canção de protesto e os programas O fino da bossa e os festivais; do 

outro, a jovem guarda e seu programa homônimo, como se pôde perceber no início 

deste capítulo.  

 

Artistas e público ligados à MPB [música de protesto] criticavam a Jovem 
Guarda não só pelo seu não comprometimento com questões políticas mas 

                                                           
49 Nos dizeres de Roberto Carlos, o programa Jovem Guarda e o movimento como um todo podem ser 
compreendidos como  uma festa “de alegria, de sorrisos e de canções que usavam formas simples pra 
falar de amor. Tudo muito simples e muito verdadeiro” (BRITO, 2010, p. 13, grifo meu). 
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por identificá-la como elemento do imperialismo cultural norte-americano. 
Em contrapartida, os artistas do iê-iê-iê diziam-se mais identificados com o 
povo brasileiro uma vez que apresentavam maiores índices de vendagem de 
discos e de audiência através dos meios. Palavras de ordem específicas do 
campo político daquela época, como Frente Ampla e Frente Única, eram 
reproduzidas pelos artistas da MPB no combate aos roqueiros da Jovem 
Guarda (ZAN, 2001, p. 114-115).   

 

Em 1966, Augusto de Campos apontava o conflito entre os programas musicais da TV 

Record de São Paulo afirmando que  

 

há entre a ‘velha guarda’ [representado pelo programa Bossaudade] a ‘bossa 
nova’ e a ‘jovem guarda’ uma espécie de competição natural, amigável 
quando o denominador comum é a música ‘nacional’ [Bossaudade X Fino] e 
apenas cordial quando a competição se dá entre a música ‘nacional’ 
(tradicional ou nova) e música presumidamente ‘importada’ ou ‘traduzida’ 
[Bossaudade + Fino X Jovem Guarda] (CAMPOS, 1968, p. 40).  

 

Essa disputa é reveladora se percebermos que,  

 

a partir de então, instaurou-se um novo conjunto de impasses na cena musical 
brasileira, dessa vez tendo como centro as contradições e os limites da 
realização do nacional-popular dentro da indústria cultural, que começava a 
ser percebida como um sistema com regras próprias, e não como um veículo 
neutro para chegar ao ‘povo’ (NAPOLITANO, 2007, p. 95).  

 

Caía por terra a esperança dos músicos engajados de ter o seu projeto nacionalista 

difundido para as massas. “Apesar do desprezo inicial, uma realidade logo se impôs: a 

jovem guarda fazia sucesso, sobretudo entre os jovens de classe média baixa, que 

pareciam escapar do alcance estético-ideológico da MPB” (NAPOLITANO, 2007, p. 

97). 

À medida que o clima de disputa se acirrava, a audiência de ambos também. Já 

que os dois programas eram veiculados TV Record, esse canal incentivava a disputa, 

tanto para consolidar dois públicos distintos de suas produções – processos de 

hierarquização e diferenciação dos gostos, típicos da indústria cultural – quanto para 

atrair maior audiência incentivada pela disputa (e consequentemente maior publicidade). 

Esta contenda se agigantou com o sucesso popular do II Festival de Música Popular 

Brasileira, em fins 1966, chegando ao seu ápice com o ato público que ficou conhecido 

como “Passeata contra as guitarras elétricas”, protagonizada por artistas ligadas a ala 

mais radical da música engajada, com o apoio da TV Record, interessada no marketing 

que a passeata produziria. Nos dizeres de Nara Leão, a passeata mais parecia 

“manifestação do Partido Integralista. É fascismo mesmo!” (CALADO, 1997, p. 109). 
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Em resposta, Carlos Imperial escreveu um “Manifesto do iê-iê-iê contra a onda de 

inveja”, publicado em 1967 no jornal O Cruzeiro, no qual ele atacava os músicos 

nacionalistas dizendo: 

 

Somos conscientes de que temos feito muito pelos que necessitam de nossa 
ajuda. Não choramos nas nossas canções, não usamos protesto para 
impressionar. Se nós decidimos ajudar, fazemo-lo com a ação. [...] Fazer 
música reclamando da vida do pobre e viver distante dele não é o nosso caso. 
Preferimos cantar para ajudá-lo a sorrir e, na hora da necessidade, oferecer-
lhe uma ajuda mais substancial. Trata-se de um movimento otimista, não há 
lugar para derrotados (IMPERIAL apud NAPOLITANO, 2007, p. 98). 

 

Como se pode perceber, os meios de comunicação de massa e, sobretudo, a 

televisão se apresentavam como uma das instituições fundamentais para os embates 

ideológicos, midiáticos e musicais para a afirmação dos dois modelos estéticos em 

meados da década de 1960. Entre outras coisas, isso se dá devido tanto ao 

desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, que começava a integrar suas várias 

instâncias do mercado de bens culturais e simbólicos, quanto ao desenvolvimento do 

próprio aparato comercial da TV e da difusão dos aparelhos televisores. Para se ter uma 

ideia, em “1962, 24,7% do total de recursos gastos em publicidade ia para as emissoras 

de televisão, que superou rádios e jornais. No mesmo ano, o número de aparelhos de 

televisão em uso no Brasil ultrapassou um milhão [...]. Em 1963, a televisão superou 

também as revistas, mantendo um padrão crescente nos anos seguintes50” (ROCHA, 

2007, p. 135).  

 Formada a indústria cultural no Brasil no fim da década de 1960, as concepções 

de tradição na arte não poderiam ficar inalteradas, bem como a relação entre tradição e 

inovação. É justamente nesse contexto de conflito estético, musical e ideológico entre 

jovem guarda, de um uma lado, e música de protesto do outro que a tropicália surgirá, 

como uma espécie de terceira via para a música brasileira. Como aponta Luiz Tatit, da 

“efervescência do rock, da contracultura internacional e do quadro dualista que 

caractetiza a vida política e e cultural do Brasil e, muito particularmente, as relações 

entre os grupos musicais no microcosmo da TV Record, surge o tropicalismo como 

intervenção” (TATIT, 2004, p. 201). Ampliando a percepeção de Tatit, podemos 

perceber que esse tropicalismo se utilizava de elementos estéticos da jovem guarda (o 

trio instrumental do rock, por exemplo), do procedimento de criação tipicamente 

                                                           
50 Para difundir os aparelhos televisores, o governo militar facilitou a liberação de crédito consumidor 
para o aparelho, aumentando, em 1968, a venda em cerca de 32% (ROCHA, 2007, p.187). 
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bossanovista, reinterpretado pela ideia de retomada da linha evolutiva da música 

popular brasileira, sem, contudo, excluir os elementos políticos da canção, ainda que a 

noção de política defendida pelos tropicalistas seja, em geral, completamente distinta 

daquela apresentada pelos músicos de protesto. Enquanto os músicos de protesto 

percebiam a política por um ponto de vista ou institucional – vinculando-se a partidos e 

movimentos de esquerda – ou revolucionária (objetivando a conscientização das massas 

através da canção); os tropicalistas viam na expressividade da canção, na rebeldia, no 

ato de rir daquilo que era considerado sério, na liberdade de se vestir, pensar e agir, 

entre outros, uma forte conotação política. Finalmente, “a manhã tropical se inicia/ 

Replandente, cadente, fagueira [...]/ Na geléia geral brasileira”51. A tropicália se inicia 

fagueira e risonha. Rindo de si e do ambiente musical brasileiro dos anos finais da 

década de 1960. 

  

                                                           
51 Trecho inicial da canção Geleia Geral, de Gilberto Gil e Torquato Neto, presente no disco-manifesto 
Tropicália ou Panis et Circensis, de 1968 (Phillips 512089). Tanto o disco quanto a canção serão 
retomados posteriormente (a capa do disco será analisada no tópico 2.1 enquanto a canção será retomada 
no tópico 2.3 deste trabalho). 
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2- TEMOS UM SORRISO ENGARRAFADO: POR UMA HISTÓRIA DO RISO E DA 

PARÓDIA NA TROPICÁLIA 

 

O humorismo é uma visão total do mundo, pode ser exercido em 
tudo, a todas as horas, de todas as formas, na política, na 
religião e até no crime. Se tiver que matar alguém, faça-o com 
espírito. E em algum lugar, em algum tempo, aqui ou além, você 
será absolvido por alguém.  

(FERNANDES, Millôr, 1997, p.68) 
 

Durante muito tempo, os historiadores, tentaram explicar tudo o que existe pelos 

aspectos propriamente humanos e culturais esquecendo-se de observar outros elementos 

que estão presentes na própria natureza humana, na nossa animalidade, naquilo que nos 

afasta dos deuses – o que não é metafísico – e dos animais (ainda que instintivo, 

perpassado pela simbolização). Mais recentemente, pesquisadores têm se dedicado a 

estabelecer algumas relações entre estes elementos biológicos e  suas representações na 

cultura. É a partir disso que tem surgido um conjunto de escritos historiográficos 

dedicados a elementos como o medo, o amor, a sexualidade, o corpo, entre outros. 

Dentre estes elementos, o riso também tem ganhado espaço na historiografia, apesar de 

já ser presente nos discursos filosóficos desde Aristóteles, por exemplo. Uma das 

marcas das pesquisas em história do riso é a percepção de que todos os seres humanos e 

em todas as épocas riram. Uns com mais facilidades que outros, mas todos riram. 

Algumas sociedades com um riso mais solto que outras, mas ele está presente em todas.  

Quando falamos de riso entre os gregos, um texto mitológico nos chama a 

atenção: 

 

‘Tendo rido Deus, nasceram os sete deuses que governam o mundo... Quando 
ele gargalhou, fez a luz... Ele gargalhou pela segunda vez: tudo era água. Na 
terceira gargalhada, apareceu Hermes; na quarta, a geração; na quinta o 
destino; na sexta o tempo.’ Depois, pouco antes do sétimo riso, Deus inspira 
profundamente, mas ele ri tanto que chora, e de suas lágrimas nasce a alma 
(MINOIS, 2003, p. 21). 

 

De acordo com esta cosmogonia grega, a origem da humanidade está vinculada ao riso; 

a própria alma nasce de um riso poderoso do criador. De um acesso de riso – 

aparentemente sem sentido – descontrolado, do prazer de rir, nasce a principal das 

criações divinas: o cosmo. Nasce assim, portanto, de maneira espontânea, talvez sem 

planejamento, de forma performática e criadora. A criação do mundo não é permeada 
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pela palavra, pela intencionalidade ou, no limite, pela civilização; o mundo nasce no 

acaso de um riso, no ocaso proporcionado pela contração dos músculos faciais de um 

Deus Todo Poderoso e incriado. Esta visão é sui generis, porque em geral o riso está 

afastado do sagrado, por que é sempre considerado anárquico ou, até mesmo, imoral.  

É entre os gregos também que surgirá o teatro ocidental e, no interior dele, como 

um dos seus dois gêneros, a comédia – um dos primeiros gêneros narrativos marcado 

pelo intuito de fazer rir. Observando estes elementos, temos uma impressão de que os 

gregos eram dados ao riso, mas esta impressão parece falsa – pelo menos entre os 

filósofos que escreveram sobre isso. Apesar da presença do riso num dos mitos de 

origem do mundo e da presença do gênero comédia no teatro, os gregos não parecem ser 

um povo facilmente ridente, isso fica muito claro quando nos deparamos com as 

declarações condenatórias sobre o riso em passagens de filósofos como Platão e 

Aristóteles, que o considerou como “algo de errado e feio, que não causa dor nem dano” 

(ARISTÓTELES apud ABAGNANO, 2007, p. 154). Para Aristóteles, o belo de uma 

obra de arte estava em sua capacidade de mimetizar o real, copiando-o em seus detalhes, 

mas a comédia era inferior porque consistia em  

 

imitação de homens inferiores; não, todavia, quanto a toda espécie de vícios, 
mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo. O ridículo é apenas 
certo defeito, torpeza anódina e inocente; que bem demonstra, por exemplo, a 
máscara cômica [persona], que, sendo feia e disforme, não tem expressão de 
dor (ARISTÓTELES apud MOISÉS, 1978, p. 91). 

 

Até a etimologia da palavra cômico, de origem grega, revela um pouco da visão 

destes homens a respeito do risível. Também de acordo com Aristóteles, a palavra 

derivaria ou de kômos, uma festa popular, ou mais provavelmente de kómas, que 

significa aldeia. Por não serem bem vistos e bem quistos nas diversas póleis gregas, os 

homens que se dedicavam à comédia não poderiam ficar nestes espaços, tendo que 

viajar constantemente de aldeia em aldeia evitando os rancores e ódios gerados pelo seu 

humor (MOISÉS, 1978, p. 90).  

Esta visão também era presente no mundo dos deuses olimpianos: enquanto 

Apolo era um deus exemplar, modelo de conduta e moral para o helênico; Dionísio era 

uma divindade que se distanciava desse modelo e, portanto, não servia de modelo de 

comportamento aos homens gregos; via-se no deus de origem oriental, apenas seu apelo 

ritualístico e orgiástico. O primeiro era sério, o segundo ridente e produtor do riso. O 

primeiro era positivo, o outro não. 



76 
 

 Em outras tradições não será diferente. Nas narrativas religiosas da tradição 

hebraico-cristã – que ao lado da grega serão uma das bases fundamentais da cultura 

ocidental – quase não se encontra a presença do riso, sendo a marca destes textos o 

trágico e a epopéia. A exceção se encontra no Gênesis (21:1-7): 

 

O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que 
havia prometido. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a 
Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaac ao filho que 
lhe nascera de Sara. E, passados oito dias do seu nascimento, circuncidou-o, 
como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha cem anos, quando nasceu o seu 
filho Isaac. Sara disse: “Deus deu-me algo de que rir; e todos aqueles que o 
souberem se rirão de mim.” E ajuntou: “Quem teria previsto que Sara 
amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice.” 

 

 Esta é, talvez, a única exceção bíblica na qual o riso aparece e não é repreendido 

por Deus, mas durante boa parte do predomínio cristão sobre o mundo (tanto católico 

quanto protestante e, mais especificamente, calvinista) o riso será encarado como algo 

impróprio para a práxis e ética do crente e temente a Deus. O riso presente no Gênesis é 

permitido apenas porque Sara ri ao espantar-se diante do milagre da conceição em tão 

avançada idade – supõe-se que ela teria por volta de 80 anos –, ou seja, a ridente não 

toma como objeto de seu riso Deus ou as coisas divinas. Sara ri da pequenez e da 

fragilidade da vida humana frente ao Todo Poderoso. Sara não ri de Deus, ela ri ao lado 

de Deus, por isso, não é repreendida por Ele. 

Apesar desta exceção acima, o riso na narrativa bíblica será mais associado à 

visão de Eclesiastes, segundo o qual “Eu disse comigo mesmo: Vamos, tentemos a 

alegria e gozemos o prazer. Mas isso é também vaidade. Do riso eu disse: Loucura! e da 

alegria: Para que serve?” (Ecl 2:1-2) ou “Tristeza vale mais que riso, porque a tristeza 

do semblante é boa para o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, o coração 

dos insensatos na casa da alegria” (Ecl 7: 3-4). Outra passagem, na Epístola de São 

Tiago, vê-se com clareza a compreensão que se terá do homem que ri e, sobretudo, a 

maneira como a divindade deseja que o homem que o louve seja sério e trágico: 

“Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a 

vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará” (Tg 

4: 9-10). Como se pode perceber, o riso está completamente afastado do sagrado na 

cultura cristã ocidental, sendo condenado como um ato insensato e, consequentemente, 

profano. 
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Outro fator que pode gerar, durante toda a história do pensamento ocidental, esse 

afastamento do riso do sagrado e do civilizado, gerando repulsa em grande parte das 

culturas é a sua associação com a histeria, a insanidade, a loucura e a demência. Como 

estes são considerados desviados da norma e da sociedade, seus atos também são tidos 

como incorretos para os “normais”. 

Com apenas essas breves apresentações do que o pensamento, sobretudo o 

pensamento místico, ocidental entendeu e interpretou do riso, percebe-se que ele, pelos 

mais diferentes fatores, nunca foi facilmente associado e aceito pelo sagrado, ficando 

sempre estranho ao campo religioso da vida e, portanto, distante daquilo que é 

considerado a norma e o ético. No decorrer deste capítulo, tentaremos entender o que é 

o riso, como ele é despertado na paródia do século XX, indicando algumas 

possibilidades de relação entre os dois no interior da tropicália. 

 

2.1- DE VEZ EM QUANDO BRINCO CARNAVAL: A VERDADE POR TRÁS DO 

MALICIOSO RISO TROPICALISTA 

 
É preciso reconhecer que ele tem uma força verdadeiramente 
superior e irresistível... a ponto de derrotar com frequência o 
ódio e a cólera. 

(QUINTILIANO apud MINOIS, 2003, p. 86) 
 

Com que assombro devia mirá-lo o grego apolíneo! 
(NIETZSCHE, Friedrich, 2007, p.32) 

 

 Em 1559, o artista flamengo Pieter Bruegel pintou O combate entre o carnaval e 

quaresma52 – que poderá ser observado abaixo –, obra bastante intrigante e, ao mesmo 

tempo, reveladora de alguns traços do modo de ser e pensar dos homens no início da 

Idade Moderna, sobretudo aquelas do “mundo dos camponeses, com suas festas, sua 

rudeza e suas deformidades” (ECO, 2014, p. 148, grifo meu), camponeses estes vistos 

de forma burlesca, já que “na vida rústica a natureza humana estava menos disfarçada e 

coberta por um verniz de artificialismo e convenção do que na vida e nas maneiras dos 

cavalheiros” (GOMBRICH, 2012, p. 381).  

 

                                                           
52 O combate entre Carnaval e Quaresma, de Pieter Bruegel, o Velho (1559, óleo sobre madeira, 118 x 
164 cm, Kunsthistorisches Museu, Viena). Disponível em: <http://warburg.chaa-
unicamp.com.br/img/obras/4774_original.jpg> Acesso em: 31/05/2015. 
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As interpretações feitas sobre a obra são bastante variadas, indo desde um 

combate entre protestantes, representados pelo carnaval, e católicos, representados pela 

quaresma, (PIACENTINI, 2011) – interpretação essa que nos parece exagerada ou, no 

limite, uma superinterpretação – até uma  

 

metáfora da ambiguidade do ser humano, sobretudo do homem cristão, 
dividido entre as tentações dos prazeres mundanos, das paixões desenfreadas 
e o compromisso com a moderação, com a austeridade que deveria 
caracterizar o homem cristão verdadeiramente piedoso, temente a Deus e 
preocupado com a sua salvação (BAUMANN, 1997, p. 70).  

 

Outra dessas possíveis interpretações da obra de Bruegel é apresentada por Georges 

Minois, a qual ele apresenta da seguinte maneira: “além da intenção parodística 

ilustrando a oposição entre liturgia popular e liturgia clerical, apresenta também o 

interesse de sugerir os elos da festa carnavalesca com o diabo, a loucura e a morte” 

(MINOIS, 2003, p. 164). Essa visão bastante negativa e profana que Bruegel faz do 

carnaval – festa popular, por excelência, na qual os homens se dedicavam a um universo 

de prazeres negados a eles durante outros períodos do ano – associando-a à loucura, à 

morte e, por fim, ao próprio diabo, pode ser observada em diversas outras obras do 

pintor, como em A descida de Cristo ao limbo, por exemplo, “onde se vê o Carnaval 
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demoníaco à direita de Cristo” (MINOIS, 2003, p. 164) ou em A mulher louca, obra em 

que se percebe claramente uma aproximação entre o riso, a loucura e o pecado (ver 

anexo 1, figura 2). Estes fatores recorrentes nos levam a concluir que a obra de Pieter 

Bruegel é marcada por uma preocupação pedagógica e moralizante para o popular, nos 

dizeres de Hager, “[e]m cada uma de suas obras, procuram a mensagem didáctica, 

tratando cada quadro como uma obra de moralização” (HAGER apud PIACENTINI, 

2011, p. 147). 

Na obra O combate entre o carnaval e a quaresma, o embate entre os dois 

momentos do calendário cristão ocupa apenas o primeiro plano onde se percebe, à 

esquerda do observador, o carnaval e, do outro lado, a quaresma, mas esse confronto 

não é marcado pela violência e pode ser descrito como “uma luta travada através do 

humor, da alegria, do riso, um riso ritual” (BAUMANN, 1997, p. 70), no limite, uma 

“luta festiva”. Ao fim das festas carnavalescas medievais, bem como no início da Idade 

Moderna, era bastante comum que se fizessem várias encenações, como a de funerais, 

assaltos ou mesmo o combate entre a festa pagã e o período litúrgico que se iniciava. 

Segundo Emanuel Le Roy Ladurie, nestas encenações, o carnaval era representado 

como “um homem gordo, pançudo, corado, jovial, muitas vezes enfeitado com comidas 

(salsichas, aves, coelhos), sentado num barril ou acompanhado de um caldeirão de 

macarrão” enquanto a quaresma era “uma velhinha magra, vestida de preto e enfeitada 

com peixes” (LADURIE apud GOTTFRIED, 2012, p. 5). Pode-se perceber, portanto, 

que a representação de Bruegel está completamente de acordo com os festejos 

carnavalescos do período, indo ao encontro de algumas das características mais 

fundamentais da arte renascentista flamenga e, mais especificamente, da peinture de 

genre53 que é a reprodução realista da vida. 

No quadro, juntamente com estes personagens principais, há uma horda de 

seguidores. Ao lado direito, próximo a uma Igreja, percebe-se o séquito da quaresma 

que é formado por homens e mulheres vestidos com trajes habituais do século XVI, 

todos com uma postura séria e compenetrada, com exceção de algumas crianças 

                                                           
53 “As obras em que os pintores [flamengos] cultivaram de maneira deliberada um certo ramo ou gênero 
de temas, sobretudo cenas inspiradas na vida cotidiana, tornaram-se mais tarde conhecidas como ‘pinturas 
de gênero’ (designadas frequentemente pela expressão francesa peinture de genre). O maior dos mestres 
flamengos do genre no século XVI foi Pieter Bruegel, o Velho (1525?-69) [...] O ‘gênero’ de pintura em 
que Bruegel se concentrou foram cenas da vida camponesa. Pintou aldeões divertindo-se em festejos e no 
trabalho, e por isso as pessoas acabaram pensando que ele era também um camponês flamengo. [...] Ele 
era certamente um homem da cidade, e sua atitude em relação à vida rústica da aldeia seria, muito 
provavelmente, semelhante à de Shakespeare, para quem Quince, o carpinteiro, e Bottom, o tecelão, eram 
uma espécie de ‘labregos’” (GOMBRICH, 2012, p. 381). 
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portando matracas, costume da época no período da quaresma (costume preservado em 

algumas festas de quaresmas espalhadas peo interior do Brasil). Em oposição, o séquito 

carnavalesco está vestido com fantasias, máscaras e instrumentos musicais. Como se 

percebe aqui a “festa da carne” se apresenta como um espaço de diversão, do 

desrecalque, da derrisão, do riso e, por outro lado, a quaresma como um período no qual 

o homem deveria ser um cristão enlutado pelos sofrimentos do calvário e a morte de 

Cristo na cruz. Os mendigos e aleijados que aparecem do lado profano estão todos 

desamparados, mas ainda assim alguns dançam. Já a figura dos deficientes e dos cegos, 

que mendigam no lado sagrado da imagem, são auxiliados por alguns indivíduos, 

porque segundo as crenças medievais e renascentistas, durante o período da quaresma, 

“a Igreja convida seu fiel à prática ‘da caridade fraternal’” (GALOFARO, 2012, p. 203). 

Dessa forma, a obra seria uma síntese da própria vida do homem medieval que, segundo 

Bakhtin, levaria duas vidas: 

 

uma oficial, monoliticamente séria e sombria, subordinada à rigorosa ordem 
hierárquica, impregnada de medo, dogmatismo, devoção e piedade, e outra 
público-carnavalesca, livre, cheia de riso ambivalente, profanações de tudo o 
que é sagrado, descidas e indecências do contato familiar com tudo e com 
todos. E essas duas vidas eram legítimas, porém separadas por rigorosos 
limites temporais [representados pelo fim do carnaval e o início da quaresma] 
(BAKHTIN apud CANO, 2004, p. 84). 

 

No albergue, em frente do qual o séquito carnavalesco se reúne para fazer a 

encenação das Núpcias de Mopsus e Nisa54, um grande grupo de pessoas se acotovela 

nas janelas para poder observar tanto a encenação quanto a passagem da festa. “No 

primeiro andar do albergue as janelas abertas mostram dois amantes se beijando e um 

tocador de gaita de fole (cornemuse) vomitando, alusões ao aspecto sexual e às bebe-

deiras que marcam o desenrolar do carnaval” (GALOFARO, 2012, p. 201), a denúncia 

destes exageros e descomposturas carnavalescas são fatores que apontam que Pieter 

Bruegel tem uma intenção moralizante em grande parte de suas obras.  

Obviamente, quem vencia o combate era a sempre faminta e magra quaresma, 

por isso o glutão carnaval é representado como que se despedindo ao acenar com a mão. 

Estava acabada a festa e o tempo de penitência se inicia.  A vida é substituída pela 

morte – pelo menos até a Páscoa. O humor, pelo luto; o prazer, pelo desprazer, aludindo 

                                                           
54 “À esquerda, em frente ao albergue, encenam-se as Núpcias de Mopsus e Nisa, uma farsa burlesca que 
apela aos sentidos, ao amor e ao sexo, liberados após a abstinência da quaresma” (BAUMANN, 1997, p. 
81). 
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aos conceitos freudianos; o dionisíaco, pelo apolíneo, como gostaria Nietzsche. O 

mundo, que no carnaval estivera de ponta-cabeça, se endireita novamente, volta a seu 

rumo certo. Já que, pelo menos no cristianismo, “[o] âmbito da religião e o do riso 

excluem-se reciprocamente” (PROPP, 1992, p. 35), porque o sagrado é o ambiente do 

trágico, em uma religião que se estrutura a partir do sofrimento e da morte de seu 

principal profeta55. 

Desse modo, O combate do Carnaval e da Quaresma – como já 
mencionamos, uma metáfora da luta travada pelo homem esgarçado entre a 
culpa (morte eterna) e a redenção (vida) – é expresso por meio de imagens 
desse substrato corporal [o grotesco]. Como podemos observar na gravura, 
essas imagens tanto mostram o comedimento, a penitência, o ‘lado sério’, a 
morte, na figura da pálida Quaresma, como o crescimento, a fecundidade, a 
abundância - o mesmo ‘baixo’ que devora e procria - e a vida, simbolizados 
na figura do rubicundo Carnaval (BAUMANN, 1997, p.79, grifos do autor).  

 

O tema do combate entre o carnaval e a quaresma é, segundo Minois, antigo e 

aparece nas artes e na literatura desde o século XIII. Nesse período, numa fábula 

parodística, intitulada A batalha da Quaresma e da Carnalidade, apresenta-se o 

“confronto de dois senhores: um, Quaresma, equipado com peixes (arenques e enguias), 

é um traidor, amigo dos ricos e dos abades, detestado pelos pobres; o outro, herói 

positivo, armado de carnes e gorduras, distribui riquezas” (MINOIS, 2003, p. 163), 

novamente, a pintura de genre de Bruegel faz referência ao universo “rústico” dos 

camponeses. Nesse sentido, o carnaval se aproxima do popular e do dionisíaco – era 

nessa festa que os homens comuns da renascença se deleitavam de prazer –, enquanto a 

quaresma se aproxima da cultura oficial apolínea e se torna representante dela porque, 

entre outras coisas, trai o popular ao impedir que ele se expresse livremente. Para 

elucidar o significado dos tradicionais combates entre o carnaval e a quaresma, Georges 

Minois recorre a Philippe Walter que, por sua vez, defende que “[é] preciso também ler 

aí uma verdadeira crítica ideológica a um discurso repressivo da festa profana e uma 

desvalorização do ascetismo religioso. O princípio do prazer é revigorado nessa 

composição tão intelectual” (WALTER apud MINOIS, 2003, p. 163, grifo meu).  

Nesse sentido, o que seria o princípio do prazer apresentado acima por Walter? 

De maneira bastante simples, podemos considerá-lo, de acordo com a psicanálise 

freudiana, como um dos princípios que regem o funcionamento do aparelho psíquico; 

                                                           
55 É muito interessante observar que mesmo a religião grega operava uma cisão bastante marcada entre o 
sério e o não-sério e até mesmo no teatro grego – que tem sua origem religiosa. Como apontado 
anteriormente, os próprios gêneros do teatro na cultura clássica deixam isso bastante explícito: a apolínea 
tragédia (séria) e a dionisíaca comédia (ridente). 
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ele tem por objetivo proporcionar prazer sem entraves e limites e, ao mesmo tempo, 

evitar o desprazer – que é tanto a repressão (superego) às pulsões libidinais originadas 

no id quanto as imposições do princípio da realidade. Ainda de acordo com a teoria 

freudiana, o riso também é motivado pelo princípio do prazer, porque nasce do humor, 

que, por sua vez, gera o riso ao sobrepor o prazer (os desejos do id) à realidade, que é 

naturalmente restritiva aos desejos humanos. Segundo Freud, o humor é um dos vários 

mecanismos de defesa do ego e se caracteriza por gerar prazer a partir da economia de 

energia proporcionada por um deslocamento da aflição ou sofrimento gerado pela 

realidade (FREUD, 1996a), ou seja, “no triunfo do narcisismo, na formação vitoriosa da 

invulnerabilidade do ego. O ego se recusa a ser afligido pelas provocações da realidade, 

a permitir que seja compelido a sofrer” (FREUD, 1996b, p. 166). Esse narcisismo tem 

sua origem na crença egoica de tornar-se “superior” ao princípio da realidade e, 

portanto, inatingível a ele. Dessa forma, o riso carnavalesco da obra de Bruegel nasce, 

entre outras coisas, da percepção que as privações da quaresma, os sofrimentos que 

Cristo enfrentou no deserto e o luto pela sua morte não abalam o ego dos homens 

renascentistas, que superam as vicissitudes trágicas (e sérias) da vida dançando, 

bebendo, tocando e escutando música, dançando e se entregando aos diversos prazeres 

proporcionados pela festa. O carnaval é, no Renascimento, a vitória do princípio do 

prazer. 

Voltando à análise da obra, percebemos que “o Carnaval, representado ao lado 

da taverna, simboliza a cultura popular tradicional e a Quaresma, que figura ao lado da 

igreja, como o clero, estava naquela época (1559) tentando reformar ou suprimir muitas 

festas populares” (PIACENTINI, 2011, p. 147). Na imagem, bem como no pensamento 

da época, os termos riso, profano e cultura popular – já discutida no capítulo anterior – 

se confundem, bem como os termos sério, litúrgico e cultura oficial. Ou seja, o que a 

imagem sugere é, mais que o combate entre o carnaval e a quaresma, o confronto entre 

o riso – que era considerado subversivo por alguns membros da igreja medieval e 

moderna – e o sério, defendido pela cultura clerical56. O carnaval, a festa popular por 

                                                           
56 A compreensão do riso como algo demoníaco pode ser facilmente encontrado nos primeiros escritos 
dos patriarcas da igreja católica, como São João Crisóstomo que, segundo Mikhail Bakhtin, declara que 
“as burlas e o riso não provêm de Deus, mas são emanação do diabo; o cristão deve conservar uma 
seriedade constante, o arrependimento e a dor em expiação dos seus pecados” (BAKHTIN, 2013, p. 63, 
grifo do autor). Esta compreensão negativa do riso vai se reproduzir durante todo o período medieval e 
boa parte do renascimento. O que vai permitir uma compreensão desse fenômeno pelo teórico Umberto 
Eco que irá explorá-la brilhantemente no seu romance O nome da rosa. A história se passa na Alta Idade 
Média, em um mosteiro desconhecido no qual havia uma biblioteca, responsável por guardar um grande 
acervo da tradição clássica da filosofia e do conhecimento, livros estes fundamentais para a estruturação 
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excelência, seria o momento de transgredir as regras sociais sérias sem o medo da 

repressão social, por isso o apreço popular por esse momento de festa57 e a aversão 

desta pelos detentores do poder. Isso parte da percepção do riso e do popular como algo 

perigoso para os detentores do poder, como nos alerta Freud: “O humor não é 

resignado, mas rebelde” (FREUD, 1996b, p. 166) e essa rebeldia é um dos principais 

motivos da demonização do riso durante boa parte da Alta Idade Média58. 

Se o carnaval e o riso são rebeldes e libertários, como pensavam os teólogos 

medievais, nessa festa, criava-se a possibilidade de um mundo paralelo, regido por 

regras distintas do mundo sério, regras invertidas, por isso homens vestiam-se de 

mulher, senhores obedeciam a subalternos e mulheres tornavam-se “senhoras” do lar, 

entre outros. Para Mikhail Bakhtin, o carnaval era a criação de um segundo mundo e de 

uma segunda vida ao lado do oficial, um mundo grotesco59. “Ao contrário da festa 

oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de libertação temporária da verdade 

dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, 

privilégios, regras e tabus” (BAKHTIN, 2013, p. 8, grifo meu). Neste sentido, 

                                                                                                                                                                          
do pensamento escolástico. No mosteiro, um conjunto de mortes começa a acontecer e, no decorrer da 
trama, descobre-se que elas estão associadas ao Tomo III da Poética de Aristóteles – o qual trata da 
comédia –, que até então era desconhecido na medievalidade. Com o intuito de evitar que os membros da 
igreja entrassem em contato com o livro, o bibliotecário Jorge de Burgos, assassina todos aqueles que 
tivessem em contato com o livro, evitando uma possível defesa de Aristóteles de uma forma cômica de 
ver o mundo e as artes e esta, por sua vez, pudesse afastar os homens dos desígnios de Deus à medida que 
rissem (ECO, 1990). O romance pode ser entendido também como um confronto entre duas formas de 
pensamento que entram em choque no final da Idade Média: a escolástica – que valorizava, entre outros 
fatores, o apego às tradições intelectuais, com ênfase na obra de Aristóteles – representada por Jorge de 
Burgos e o pensamento renascentista em formação – que buscava afirmar a independência e a capacidade 
da razão humana de explicar e entender o mundo – representado pelo protagonista William de 
Baskerville. A obra é bastante interessante por outro fator, o seu imenso conjunto de referências a outras 
obras literárias: o tema central, o reaparecimento do texto aristotélico é tirado de Zadig, de Voltaire; os 
personagens principais, o narrador Adso e William de Baskerville, são como John Watson e Sherlock 
Holmes de Conan Doyle, além da óbvia referência a obra O cão dos Baskerville; além de aludir a obras 
de Borges, o cineasta Luis Buñel, à sátira medieval Coena Cipriani e a algumas obras de Pieter Bruegel, o 
Velho (HUTCHEON, 1985, p. 23) – artista bastante explorado no decorrer deste texto. 
57 “Porém, é claro que em uma festa se exprime a necessidade de uma transgressão das normas, isto é, ela 
oferece repentinamente, a possibilidade de infringir os usos normais da sociedade” (WALTER apud 
MINOIS, 2003, p. 164). 
58 Na obra Rondas noturnas, de Bonawentura, há um explicação mitológica para o surgimento do riso na 
humanidade que evidencia claramente as objeções ao riso no período. Segundo o texto, “o riso foi 
enviado à terra pelo diabo, apareceu aos homens com a máscara da alegria e eles o acolheram com 
agrado. No entanto, mais tarde, o riso tira a máscara alegre e começa a refletir sobre o mundo e os 
homens com a crueldade satírica” (BAKHTIN, 2013, p. 34, grifo do autor). Esta demonização do riso 
está vinculada, entre outros fatores, por muitas vezes ele ser contrário à ordem estabelecida, nascendo da 
ridicularização e inferiorização das ordens sociais dirigentes durante a Idade Média. 
59 Por grotesco, entendo, em consonância com Pinski: “No grotesco, a vida passa por todos os estágios; 
desde os inferiores inertes e primitivos até os superiores mais móveis e espiritualizados, numa guirlanda 
de formas diversas porém unitárias. Ao aproximar o que está distante, ao unir as coisas que se excluem 
entre si e ao violar as noções habituais, o grotesco artístico se assemelha ao paradoxo lógico. À primeira 
vista o grotesco parece apenas engenhoso e divertido, mas na realidade possui outras grandes 
possibilidades” (PINSKI apud BAKHTIN, 2013, p. 29). 
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começamos a entender a importância da festa carnavalesca e do riso para além de uma 

simples diversão; carnaval e derrisão permitem conhecer e entender os homens num 

outro conjunto de referências: se o mundo está ao avesso, suas entranhas ficam 

expostas. Além disso, permite-se, ao rir, que se liberte das amarras cotidianas da cultura 

e da vida social como um todo, assim, o “riso pode servir como um antídoto aos 

excessos de poder” (OLIVEIRA, 2013, p. 265). Em que pese, nem sempre o riso 

produzirá uma libertação real e permanente das regras impostas, mas, no mínimo, trará 

uma fantástica ilusão de que nossa realidade é menor que nós mesmos, permitindo-nos 

prazer, retomando a teoria psicanalítica, e uma melhor acomodação dentro do tecido 

social. Mas, é preciso frisar, o carnaval tem fim e, com ele, o riso carnavalesco também. 

Justamente por isso, “seu valor de subversão social [seria] temporariamente tolerado 

pelas autoridades, como exutório, em circunstâncias determinadas” durante o 

renascimento (MINOIS, 2003, p. 157). Da quaresma em diante, o riso era um 

verdadeiro agente desestabilizador do mundo e, assim, novamente intolerado. Na obra 

ficcional O nome da rosa – referenciada acima –, o (sério) personagem Jorge de Burgos, 

ferrenho opositor do cômico afirma de maneira categórica que “da verdade e do bem 

não se ri. Eis porque Cristo não ria. O riso é incentivo à dúvida” (ECO, 1990, p. 146, 

grifo meu), daí a importância do riso para se repensar outras formas de ver a realidade, 

talvez pelo prisma da dúvida. 

Se o carnaval e o riso, mais especificamente, são o triunfo contra a verdade 

dominante, como aponta Bakhtin, é porque necessariamente existe uma verdade 

subalterna. Então, qual verdade seria essa? Quais suas características? Referindo-se a 

obra de Clément Rosset, Verena Alberti afirma que “o riso é carregado de uma espécie 

de verdade ‘mais verdadeira’ e de realidade ‘mais real’ do que aquelas que o nosso 

pensamento pode apreender” (ALBERTI, 2002, p. 21-22). Ou seja, o riso é capaz de 

revelar aquilo que as verdades “sérias” escondem; nos dizeres do poeta satírico romano 

Horácio: “Ridendo dicere verum, ou seja, Rindo, a verdade é dita” (HORÁCIO apud 

SILVA, 2010, p. 227, grifo do autor). Essa relação entre riso e verdade, na comédia, é 

bastante clara se concordarmos com a teoria de Massaud Moisés, que, ao tentar elencar 

as características do gênero literário comédia, afirma: “Primeiro que tudo, a comédia 

procura aproximar-se da vida real” (MOISÉS, 1978, p. 92). 

As verdades – subalternas e mais verdadeiras – que se tornariam acessíveis pelo 

riso, seriam: ou as verdades do inconsciente, como aponta Freud (1996a), ou verdades 

para além do racional, verdades geradas pelas dúvidas do mundo, como diz Eco (1990), 
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através da fala de Jorge de Burgos, ou verdades que se contrapõem às estruturas que 

organizam o mundo. Isso acontece porque o “riso dessacraliza e relativiza o discurso 

único, a expressão que aprisiona a consciência social, mostrando a contradição que dá 

lugar perante a tensão da permanência de uma verdade unitária, que se resume na voz 

impositiva” (BORTOLOTTI, 2011, p. 176), permitindo perceber as fissuras no discurso 

oficial e sério sobre a verdade. Desta forma, analisar o que se encontra por trás do 

risível é conhecer novas verdades e novas visões de mundo. Como diz Georges Bataille: 

“Há, em nós e no mundo, algo que se revela e que o conhecimento não nos havia dado, 

e que se situa unicamente como não podendo ser atingido pelo conhecimento. É me 

parece, disso que rimos” (BATAILLE apud ALBERTI, 2002, p. 14). As verdades 

apresentadas pelo riso são verdades que se opõem ao oficial, ao científico e, em última 

instância, ao racional, complementando-o. O riso, portanto, “permite pensar 

(experiência refletida) o que não pode ser pensado” (ALBERTI, 2002, p. 15, grifo da 

autora), tornando essa verdade mais livre e ampla, porque está solta das amarras do 

racionalismo moderno.  

Desta forma, através do riso, do escárnio, do risível e do cômico em geral, 

podemos acessar outras verdades que, a priori, parecem-nos escapar à história do 

pensamento ocidental. Estas verdades parecem-nos mais essenciais e profundas, já que 

não envernizadas e elaboradas pelos conceitos e métodos da razão séria. Assim sendo, 

podemos entender que o riso “é o movimento positivo e infinito que põe em xeque as 

exclusões efetuadas pela razão e que mantém o nada na existência” (ALBERTI, 2002, 

p. 12), permitindo-nos conhecer mais profundamente o mundo, ou, nos dizeres de 

Eliézer Cardoso de Oliveira: “Rir é a comprovação empírica da presença da 

hermenêutica no nosso cotidiano” (OLIVEIRA, 2013, p. 263). Nietzsche já evidenciou 

essa outra hermenêutica que se cria a partir do riso quando afirmou: “E que seja tida por 

nós como falsa toda verdade que não acolheu nenhuma gargalhada” (NIETZSCHE apud 

ALBERTI, 2002, p. 15)60. Neste sentido, a nossa proposta parece muito próxima 

daquilo que Afonso Romano de Sant’Anna chamou de Teoria da carnavalização, que 

se caracteriza por ser uma forma de ver no tecido social como se desenvolvem o 
                                                           
60 Um elemento extremamente interessante de se perceber na filosofia de Friedrich Nietzsche, é a 
inversão que ele faz no que se refere às relações entre o sério/riso e o sagrado/profano-demoníaco, como 
fica claro na obra Assim falou Zaratustra, na qual a voz do personagem do livro afirma: “E quando vi o 
meu demônio, achei-o sério, consciencioso, profundo, solene: era o espírito de gravidade – graças a ele, 
todas as coisas caem. Não é com a cólera, mas com o riso que se mata. Vamos, matemos o espírito de 
gravidade! Aprendi a andar: desde então, corro à vontade. Aprendi a voar: desde então, não quero que me 
empurrem primeiro, para me pôr em movimento. Agora, estou leve; agora, voo; agora, um deus dança por 
meu intermédio” (NIETZSCHE apud BITTENCOURT, 2011, p. 15-16). 
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cômico, o apolíneo e o paródico, entre outros, permitindo a percepção de traços 

recalcados da vida social de um povo. Assim, através do “estudo das máscaras, do 

grotesco, do riso, das antíteses entre vida e morte, religião e festa, violência e orgia, 

inverno e primavera, carnaval e quaresma, pode-se estudar a dialética da própria vida” 

(SANT’ANNA, 1985, p. 94). 

Desde a antiguidade, muitos pensadores tentaram, das maneiras mais distintas, 

solucionar o mistério do riso. Com Aristóteles, ele se torna próprio do homem; satírico 

ou instrumento retórico para os romanos; para os teólogos medievais, extremamente 

condenável e demoníaco, como já exposto anteriormente; só se tornando, efetivamente, 

um problema filosófico e intelectual a partir da segunda metade do século XVII 

(SILVA, 2010a); mas é na contemporaneidade que ele será estruturado e pensado de 

modo filosófico e/ou científico, por intelectuais como Immanuel Kant61, Joachim 

Ritter62, Georges Bataille63, Arthur Schopenhauer64, entre outros, como fica claro no 

decorrer do texto. É possível perceber a existência de certa constância e similitude na 

forma de pensar o riso e o risível na passagem do século XIX para o XX: este não é 

visto como um antípoda do real e do verdadeiro, mas sim um atalho para alcançar aquilo 

que se esconde por trás do que se considera “impensável” (ALBERTI, 2002).  

                                                           
61 Segundo Kant, que não via de maneira muito positiva o universo risível, o riso “seria resposta corporal 
à impossibilidade do pensamento e que surgiria da ‘repentina transformação de uma expectativa em 
nada’” (KANT apud RAMOS, 2011, p. 53), simplificadamente, o que Kant acredita gerar o riso é uma 
quebra de expectativa que irá resultar no nada, na ausência total de sentido, na não compreensão do 
mundo. 
62  Joachim Ritter propõe que o riso permite a “participação daquilo que é excluído pela ordem em um 
todo que compreende tanto a ordem quanto o excluído. O riso revelaria assim que o não-normativo, o 
desvio e o indizível fazem parte da existência” (ALBERTI, 2002, p. 12). 
63 O pensamento de Bataille fica muito evidente na seguinte citação: “Eu não imaginava que rir me 
dispensasse de pensar, mas que rir [...] me levaria mais longe do que o pensamento” (BATAILLE apud 
ALBERTI, 2002, p. 13). Nesta perspectiva, Bataille acredita que estudar o riso é lançar-se ao não-
conhecimento e ao não-racional e, assim, conhecer o que nos parecia impossível à primeira vista através 
dos procedimentos normais da razão. 
64 Schopenhauer acredita que o mundo sério é aquele que está organizado e em equilíbrio. “Para ele, 
somente as pessoas sérias e prudentes sabem verdadeiramente rir. Em sua terminologia, conceito 
corresponde a pensamento, e intuição, a realidade. O riso seria o contraste entre o abstrato e o intuitivo. 
De acordo com sua teoria, a teoria da incongruência, o riso é fruto da percepção do desacordo entre o 
conceito e o objeto real que ele representa” (SILVA, 2010a, p. 220, grifo do autor) Desta forma, aquilo 
que motiva o riso é a percepção de que os conceitos que operamos e a realidade são incompatíveis e 
incongruentes. Este riso gerado pode ser um riso zombeteiro (riso tolo) ou um riso filosófico, mas, 
consequentemente, triste; é sobre esse último que o filósofo dedicará algumas páginas de sua obra O 
mundo como vontade e como representação (1819). Desta forma, o “riso autêntico é aquele do filósofo 
que constata o nonsense da vida confrontado à vontade de viver, ‘o insuportável conflito do querer viver e 
da falta de justificativa para a existência humana” (DUVIGNAUD apud MINOIS, 2003, p. 517). 
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Mais do que entender o mecanismo de funcionamento do riso – aquilo que 

provoca o riso65 –, este trabalho busca instrumentalizar os conceitos vinculados ao 

mundo do cômico, permitindo que se faça possível entender o que o riso gerado pelas 

canções tropicalistas pode revelar sobre o ideário estético daqueles cancionistas e uma 

outra forma de pensar os anos iniciais do período militar. 

Se o riso é capaz de revelar outras verdades deixadas de lado pela ciência 

moderna e pelo conhecimento da civilização como um todo, ele não pode, naturalmente, 

expressar-se da mesma maneira que toda essa tradição intelectual66. A linguagem verbal 

parece-nos, portanto, insuficiente para traduzir as verdades do riso, afinal ele é 

corpóreo, instintivo e, em alguns casos, sem nenhum controle; porque, numa definição 

estritamente biológica, ele é um “estímulo desencadeador do reflexo motor, fruto da 

contração coordenada de 15 músculos faciais” (SILVA, 2010a, p. 211), ou seja, um 

turbilhão de energia despejada sobre o corpo todo, com ênfase no rosto – o que o torna 

um fenômeno comunicacional tipicamente não verbal. Parece-nos, portanto, que 

qualquer esforço de traduzir o riso para o mundo das palavras e das semânticas é reduzi-

lo a conjunto de conceitos que são verossimilhantes ao real, mas que não o apreendem 

em sua totalidade.  

Uma outra imagem que pode permitir uma leitura risonha do mundo é, sem 

dúvida, a capa do disco-manifesto do movimento tropicalista, intitulado Tropicália ou 

Panis et Circensis67 – que poderá ser observado abaixo. Com a maturação do 

movimento já em 1968, será lançada a obra coletiva que funcionará como uma espécie 

de exposição das conquistas estéticas daquilo que os artistas tropicalistas vinham 

elaborando no último ano e pode ser considerado o primeiro albúm conceitual 

produzido no Brasil (DUNN, 2009, p. 115), como se pode perceber na compreensão de 

Celso Favaretto:.  

 

                                                           
65 Este problema é bem desenvolvido por pensadores como Freud (1996a), Bergson (1983) e Propp 
(1992), entre outros, alguns dos quais utilizarei neste trabalho. 
66 O riso é, antes de tudo e por herança dos homens medievais, a transgressão do sagrado pela 
ridicularização. Se a ciência, na contemporaneidade, se coloca no lugar do sagrado, passa a ser alvo do 
riso, como a religião e o poder aristocrático haviam sido em momentos anteriores da história. A questão é 
que ainda estamos socialmente rindo e ridicularizando as verdades sagradas impostas como únicas por 
uma instituição opressora e dominadora, bem como os medievais. Se aqueles se opunham e riam das 
verdades da Igreja, nós rimos de toda e qualquer verdade e valor social que possam ser considerados 
opressores. Este tipo de percepção se torna fundamental para intentarmos uma compreensão do riso no 
século XX. 
67 Tropicália ou Panis et Circensis (1968, capa de disco, 30, 48 x 30,48 cm). Disponível em: 
<http://s2.vagalume.com/caetano-veloso/discografia/tropicalia-ou-panis-et-circencis-W320.jpg> Acesso 
em: 30/06/2015 
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Compondo um objeto-disco, a capa e as músicas produzem conjuntamente 
uma significação geral, alegórica, enunciada como a fala de um sujeito que se 
figura no próprio enunciado. O disco, com efeito, realiza uma encenação das 
‘relíquias do Brasil’ (culturais, políticas, artísticas), ritualizando, ao 
desdobrar-se, o próprio ato de fazer música, também exposto à devoração. 
[...] Oferece-se à fruição sob a forma da festa e farsa, sua audição suscita o 
riso ao mesmo tempo alegre e cínico – efeito da carnavalização. Dialogam 
várias vozes, ideologias e linguagens, relativizadas/devoradas por uma 
produção que usa de paródia, polêmica secreta, montagem, bricolagem, 
imagens surrealistas, corroendo a fruição-divertimento (FAVARETTO, 2007, 
p. 79, grifos meus).  

 

 

 

O disco, produzido por Manoel Barenbein e arranjado pelo maestro Rogério 

Duprat, refelte com bastante clareza o modo coletivo e inventivo das criações dos 

tropicalistas; com a capa não seria diferente. Segundo Carlos Calado (1997, p. 196), a 

foto do capa foi  tirada de maneira improvisada na casa do fotógrafo paulista Olivier 
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Peroy e pode ser caracterizada como um happening68 – ainda mais quando 

compreendemos, em consonância com o professor de estética não-normativa em 

Hamburgo, Bazon Brock, que o happening é “um instumento para a produção de 

contradições (BROCK apud CHILVERS, 1996, p. 247). Essas constradições tornam-se 

explícitas em todos os níveis do disco, mas condensam-se na capa que é uma espécie de 

imagem símbolo das discussões estéticas e das conquistas artísticas da tropicália. 

Para compreender bem o universo pictórico da tropicália69, faz-se necessário 

advertir que “as imagens tropicalistas são construções oníricas; podem ser interpretadas 

como faz o analista com o sonho, isto é, operado em sentido oposto ao de seu processo 

de formação” (FAVARETTO, 2007, p. 119), ou seja, para que possa-se compreender 

esta imagem, faz-se necessário desmontá-la cuidadosamente, separando em partes 

menores que permitam-se serem analisadas de maneira fragmentada. Comecemos, 

então. 

 O disco-manifesto já traz em seu título um forte indício do caráter anárquico e 

da grande verve satírica da tropicália, já que é escrito num latim gramaticalmente 

incorreto – deveria ser grafado “Panem et Circensis” (GONZAGA, 2007, p. 7) –, apesar 

de Caetano afirmar posteriormente que acreditava estar grafando o nome de maneira 

correta, quando da composição da canção. O disco-manifesto é fortemente influenciado 

pelo disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, que havia sido lançado 

no ano anterior, sendo considerado por alguns historiadores como uma espécie de 

resposta brasileira à obra dos ingleses (DUNN, 2009, p. 116). Essa influência vai desde 

não haver fronteiras entre as canções até a composição pop da capa, passando pelas 

experimentações psicodélicas. Uma possível chave de interpretação do disco como um 

todo e, mais especificamente da capa, é a apontada por Marcos Napolitano, segundo o 

qual “[e]ra como se toda a tradição musical popular brasileira, desde o começo dos 

tempos, fosse reunida num único ponto, big bang de uma nova era da MPB” 

(NAPOLITANO, 2007, p. 134). Nesse sentido, temos mais uma aproximação com a 

obra dos Beatles que bucavam com o Sgt. Pepper’s “uma mistura proposital de vários 

estilos, tratava-se de um comentário sobre a música popular que brincava com a tradição 

britânica dos music halls” (DUNN, 2009, p. 117). 

                                                           
68 Por happening, entende-se uma “[f]orma de espetáculo, muitas vezes cuidadosamente planejado mas 
quase sempre incorporando algum elemento de espontaneidade, em que um artista executa ou dirige uma 
ação que combina teatro com artes visuais. [...] Tinha afinidades com a arte teatral e a performance e não 
se limitava, como a arte ambiental, ao espaço de uma galeria ou de algum outro local previamente 
preparado” (CHILVERS, 1996, p. 247). 
69 Um artigo que pode auxiliar a compreensão desse universo pictórico é BRUZADELLI; RIOS, 2008. 
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As citações literárias na capa são bastante relevantes. Pode-se ver, emoldurando 

a foto, cores verde e amarelo dão um efeito de profundidade à fotografia e  servem 

como uma paródia ao “movimento adversário da antropofagia oswaldiana: o verde-

amarelismo” (SOUSA, 2002, p. 170). O projeto gráfico da capa havia sido dado ao 

artista pop brasileiro Rubens Gerchman, famoso por suas criações denominadas Caixas 

de morar, em geral essas obras eram relevos em forma cúbica, nos quais se evidenciava 

grandemente a impressão de volume da imagem, com pinturas e/ou colagens em seu 

interior, retomando a espontaneidade da arte popular e a sua recusa em aceitar o belo 

burguês, como se pode ver com clareza na Caixa de morar Brasília (ver anexo 1, figura 

3). A moldura da foto pode ser compreendida também como uma das Caixas de morar 

do artista, emoldurando os tropicalistas que, em muitas de suas canções, se opunham ao 

gosto da elite apelando para a arte kitsch70, projeto este que estava em consonância com 

o pensamento de Rubens Gerchman.  

Outra citação presente está nas letras do título do álbum, também elaboradas por 

Gerchman, que se aproximam dos grafismos da poesia Luxo-Lixo (ver anexo 1, figura 5) 

do concretista Augusto de Campos revelando a intensificação das relações entre os 

tropicalistas e os concretos, dando fruto tanto no nível da teorização quanto organização 

do movimento e na sua divulgação, se manifestanado também, em alguns casos, na 

                                                           
70 Segundo Ian Chilvers, o termo kitsch pode ser compreendido da seguinte maneira: “Termo alemão, 
significando ‘objeto vulgar ou sem valor’ que entrou em voga em princípios do século XX. Designava 
desde atrocidades comerciais, como lembranças para turistas, até pretensas obras de arte, consideradas 
pouco honestas ou vigorosas” (CHILVERS, 1996, p. 285). Em contrapartida, uma definição mais 
completa será encontrada em Umberto Eco, o qual afirma que, “[s]e o Kitsch tem um sentido, não é, 
portanto, por designar uma arte que tende a suscitar efeitos, pois em muitos casos a arte também se 
propõe a esse objetivo, nem uma arte que utiliza estilemas surgidos em outro contexto, pois isso pode 
acontecer sem que se caia no mau gosto: Kitsch é a obra que, para justificar a sua função de 
estimuladora de efeitos, se pavoneia com os despojos de outras experiências e se vende como arte sem 
restrições” (ECO, 2014, p. 404, grifo do autor). Como se pode perceber na definição de Eco, o kitsch é 
marcado pela exploração do que é considerado mau gosto e, segundo o autor, estas concepções envolvem 
a clássica divisão entre alta e baixa cultura (idem, 394). A primeira delas, a partir de seus intelectuais e 
artistas, definiria o que seria considerado o bom gosto, excluindo os indivíduos das classes subalternas 
deste processo de definição estética atribuindo-lhes, em geral, a noção de mau gosto. A raiz do kitsch 
estaria no processo empreendido pelos produtores da baixa cultura ao tentar adaptar-se à alta, sobretudo 
se o fazem a partir do exagero das formas,  tendo como “objetivo da própria operação as reações 
emocionais do fruidor” (idem, p. 397). No entanto, como aponta Chilvers acima, no início do século 
passado (sobrevivendo até os dias atuais, eu diria) houve um processo de valorização deste gosto dos 
excluídos socioeconomicamente, incorporando o kitsch aos mais diversos universos da arte. A sua 
presença pode ser encontrada em diversas obras importantes do século passado, mas nesse trabalho 
gostaríamos de chamar a atenção para a sua presença tanto na capa do disco Sgt. Peppers..., dos Beatles, 
como no seu desdobramento brasileiro, a capa do long-play Panis et Circensis, além de diversas outras 
obras de Rubens Gerchman. Uma das obras do artista plástico carioca em que perceberemos a exploração 
desse universo kitsch é a icônica Lindonéia ou a Gioconda dos Subúrbios (ver anexo 1, figura 4), que 
inspirará a canção Lindonéia (de Caetano Veloso e Gilberto Gil, interpretada por Nara Leão), presente no 
disco-manifesto tropicalista. Sobre a relação entre a obra de Gerchman e a canção tropicalista ver 
BRUZADELLI; RIOS, 2008. 
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elaboração das canções, como por exemplo da canção Batmacumba71. É importante 

citar que não há inicialmente, apesar da distância de dez anos entre o movimento 

concretista e a tropicália, uma relação de influência direta e sim de aproximações, já que 

os músicos afirmam ter contato direto com os poetas somente após o início do 

tropicalismo; essas aproximações se intensificam à medida que Augusto de Campos sai 

em defesa aberta ao procedimento tropicalista de criação musical, como mostrado no 

capítulo anterior (ver tópico 1.1 desta dissertação). As principais convergências entre os 

dois movimentos, no entanto, não estão no nível da poética – apesar de alguns pontos de 

tangência – e escrita e sim na revisão crítica de seu objeto de arte, na oposição às 

correntes estéticas nacionalistas e por operarem na faixa do consumo, além de ambos 

valoizarem e desejarem a modernidade. 

Outro elemento fundamental e que primordialmente chama a atenção do 

observador é o retrato que pode ser considerado uma espécie de “paródia de uma foto 

familiar burguesa” tradicional (DUNN, 2009, p. 116) – tema esse que será retomado na 

canção Panis et circensis72, de Gilberto Gil e Caetano Veloso e que dá título ao disco. 

No plano de fundo da fotografia vemos um enorme vitral (pertencente ao jardim de 

inverno da casa do fotógrafo, local onde a foto foi tirada) que parece um grande 

mosaico, servindo para reforçar o caráter sincrético e alegórico do tropicalismo. Ao lado 

dos artistas aparecem palmeiras excluídas parcialmente pelas lentes da câmera. Essas 
                                                           
71 Segue a letra da canção: Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat 
Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat 
Macumba ê ê, Bat Macumba oh/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba/ Bat Macumba ê ê, Bat Macum/ Bat 
Macumba ê ê, Batman/ Bat Macumba ê ê, Bat/ Bat Macumba ê ê, Ba/ Bat Macumba ê ê/ Bat Macumba ê/ 
Bat Macumba/ Bat Macum/ Batman/ Bat/ Ba/ Bat/ Bat Ma/ Bat Macum/ Bat Macumba/ Bat Macumba ê/ 
Bat Macumba ê ê/ Bat Macumba ê ê, Ba/ Bat Macumba ê ê, Bat/ Bat Macumba ê ê, Batman/ Bat 
Macumba ê ê, Bat Macum/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba oh/ Bat 
Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba 
obá/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá/ Bat Macumba ê ê, Bat 
Macumba obá”. Esta música se caracteriza pela junção de dois universos distintos a personagens de 
histórias e quadrinhos estadunidenses, Batman, e a prática religiosa de origem africana e ancestral que se 
difundiu fortemente no Brasil, a macumba; no entanto o que chama a atenção na canção e reforça a sua 
aproximação com a poesia concreta é o aspecto visual da letra, que forma um imenso K, e o jogo de 
palavras representando pelo neologismo e  pela percepção sonora da palavra escrita. A canção, de 
Gilberto Gil e Caetano Veloso,  pode ser encontrada no disco Tropicália ou Panis et Circensis, obra 
coletiva, lançado em 1968 (Phillips), número de série: 512089. 
72 Segue a letra da canção: “Eu quis cantar/ Minha canção iluminada de sol/ Soltei os panos sobre os 
mastros no ar/ Soltei os tigres e os leões nos quintais/ Mas as pessoas na sala de jantar/ São ocupadas 
em nascer e morrer// Mandei fazer/ De puro aço luminoso um punhal/ Para matar o meu amor e matei/ 
Às cinco horas na avenida central/ Mas as pessoas na sala de jantar/ São ocupadas em nascer e morrer// 
Mandei plantar/ Folhas de sonho no jardim do solar/ As folhas sabem procurar pelo sol/ E as raízes 
procurar, procurar// Mas as pessoas na sala de jantar/ Essas pessoas na sala de jantar/ São as pessoas 
da sala de jantar/ Mas as pessoas na sala de jantar/ São ocupadas em nascer e morrer”. A canção pode 
ser encontrada no disco Tropicália ou Panis et Circensis, obra coletiva, lançado em 1968 (Phillips), 
número de série: 512089. 
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árvores, tipicamente tropicais e carregadas de um sentido de Brasil primitivo (Brasil 

Pindorama, do modernista Oswald de Andrade), engrandecem o teor da metáfora de 

brasilidade da capa. Com o intuito de reforçar o caráter alegórico da fotografia,  e para 

“compor um cenário tropicalista, bananeiras de papel crepom até chegaram a ser feitas, 

mas acabaram ficando de fora, no design final da capa” (CALADO, 1997, p. 196). 

Se a imagem do estado-maior tropicalista é feita de modo a parodiar as 

tradicionais famílias burguesas, Torquato Neto e Gal Costa representando os chefes 

dessa família. Cada um dos integrantes da foto aparece de forma bastante diferenciada 

do outro, reforçando o que os críticos literários Ivo Lucchesi e Gilda Dieguez chamaram 

de estética da inclusão, através da qual se incluía o diálogo crítico/integrador das 

diversas tendências do momento (LUCHESSI; DIEGUEZ apud SOUSA, 2002, p. 169) 

com o que há de mais arcaico na arte brasileira. Esta justaposição entre moderno e 

arcaico é característica primeira do Tropicalismo que buscava demonstrar a 

fragmentação da modernidade brasileira (SOUSA, 2002, p. 169; VASCONCELLOS, 

1977). 

Na foto, pode-se perceber que Gal Costa compõe a figura de uma mãe 

tradicional, em pose recatada e semblante praticamente inexpressivo, revelando o lugar 

menor atribuído às mulheres em sociedades burguesas e machistas – essa crítica ao 

machismo também pode ser percebido na canção Marcianita73, em gravação de Caetano 

Veloso e Os Mutantes, ou mesmo em Baby74, de Caetano Veloso, interpretada neste 

disco por Gal Costa. No entanto, esta mãe recatada se apresenta com uma roupa de 

cores berrantes e cafonas. De maneira bastante simplificada, em consonância com 

                                                           
73 Segue a letra da canção: “Esperada, Marcianita,/ Asseguram os homens de ciência/ Que em dez anos 
mais, tu e eu/ Estaremos bem juntinhos,/ E nos cantos escuros do céu falaremos de amor.// Tenho tanto te 
esperado,/ Mas serei o primeiro varão/ A chegar até onde estás/ Pois na terra sou logrado,/ E em 
matéria de amor/ Eu sou sempre passado pra trás.// Sou logrado/ E em matéria de amor/ Eu sou sempre 
passado pra trás// Eu quero uma mina de Marte que seja sincera/ Que não se pinte, nem fume/ Nem saiba 
sequer o que é iê-iê-iê./ Marcianita, branca ou negra,/ Gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante,/ 
Serás, meu amor// A distância nos separa,/Mas no ano 70 felizes seremos os dois.// A distância nos 
separa,/ Mas no ano 70 felizes seremos os dois”. A canção é de composição de José I. Marcone e 
Galvarino V. Alderete foi originalmente gravada em 1960 por Sérgio Murilo, mas a regravação 
empreendida  por Caetano Veloso e Os Mutantes trazia algumas pequenas mudanças na letra e pode ser 
encontrada no compacto duplo intitulado Caetano Veloso e Os mutantes ao vivo, lançado em 1968 
(Phillips), número de série 441.429 PT.  
74 Segue a letra da canção: “Você precisa saber da piscina/ Da margarina, da Carolina, da gasolina/ 
Você precisa saber de mim// Baby, baby, eu sei que é assim/ Baby, baby, eu sei que é assim// Você 
precisa tomar um sorvete/ Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto/ Ouvir aquela canção do 
Roberto//Baby, baby, há quanto tempo/ Baby, baby, há quanto tempo// Você precisa aprender inglês/ 
Precisa aprender o que eu sei/ E o que eu não sei mais/ E o que eu não sei mais// Não sei comigo vai 
tudo azul/ Contigo vai tudo em paz/ Vivemos na melhor cidade/Da América do Sul, da América do Sul/ 
Você precisa, você precisa, você precisa/ Não sei, leia na minha camisa// Baby, baby, I love you/ Baby, 
baby, I love you”. 
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Favaretto (2007), podemos definir o cafona como o anacrônico, que permite a 

convivência de duas temporalidades distintas lado a lado. Justamente por isso, a 

convivência da mãe tradicional com trajes modernos tornam a imagem cafona, porque 

percebe-se o deslocamento dessa mãe em relação ao restante do família. O uso do 

procedimento cafona, por sua vez, suscita o estranhamento risível que se torna evidente 

na imagem. Essa convivência estranha entre recato e cafonice ou conservadorismo e 

modernização, gera, entre outras reações, um apelo ao riso; provocado, por sua vez, pela 

percepção de que aquilo que se esperava ao observar uma imagem tradicional de uma 

família e aquilo que de fato se observa estão em completo desacordo. Ao lado de Gal 

Costa, Torquato Neto, que deveria representar o pai, está exposto de forma mais 

despojada, com uma jaqueta que mais lembra os garotos estadunidenses da década de 

1950, evidenciando a vinculação ao universo pop. 

Num patamar superior aos demais se encontra Tom Zé, representando um 

migrante nordestino, vestido com um terno surrado e uma valise de viajante. 

Percebemos aqui que a realidade do Brasil-arcaico e do Brasil-migrante serão aspectos 

presentes nas obras tropicalistas. A postura deslocada de Tom Zé, tanto no espaço (ao 

fundo, em cima de uma cadeira) quanto na estética de suas vestimentas (o mais arcaico 

dentre os presentes na foto) pode servir de metáfora para se pensar três coisas distintas: 

primeiro, o deslocamento experimentado pelo o homem do sertão, ao migrar para a 

cidade grande, na metrópole pode ser o mesmo deslocamento do tropicalismo no 

contexto musical da década de 1960; segundo,  evidenciar a baianidade da maioria dos 

integrantes do grupo, que migraram para as principais cidades do país;  e, por fim, 

também retomar um tema central nas obras da música de protesto, que o sertão e o 

êxodo rural gerado pela pobreza, mas de forma não épica como nas canções de protesto. 

O tema do sertão de maneira não épica será retomado também em canções como No dia 

que eu vim-me embora75, de Caetano Veloso, Miserere Nobis76, de Gilberto Gil e 

Capinam e 2.00177, de Rita Lee e Tom Zé. 

                                                           
75 Segue a letra da canção: “No dia em que eu vim-me embora/ Minha mãe chorava em ai/ Minha irmã 
chorava em ui/ E eu nem olhava pra trás/ No dia que eu vim-me embora/ Não teve nada de mais// Mala 
de couro forrada com pano forte brim cáqui/ Minha vó já quase morta/ Minha mãe até a porta/ Minha 
irmã até a rua/ E até o porto meu pai// O qual não disse palavra durante todo o caminho/ E quando eu 
me vi sozinho/Vi que não entendia nada/ Nem de por que eu ia indo/ Nem dos sonhos que eu sonhava/ 
Senti apenas que a mala de couro que eu carregava/ Embora estando forrada/ Fedia, cheirava mal// 
Afora isto ia indo, atravessando, seguindo/ Nem chorando nem sorrindo/ Sozinho pra Capital/ Nem 
chorando nem sorrindo/ Sozinho pra Capital/ Sozinho pra Capital/ Sozinho pra Capital/ Sozinho pra 
Capital”. A canção pode ser encontrada no disco Caetano Veloso, do cantor homônimo, lançado em 1967 
(Phillips).  
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No lado oposto, percebemos a presença de Rogério Duprat, empunhando um 

penico à guisa de xícara de chá. “Uma idéia que alguns analistas interpretam como uma 

citação do dadaísta Marcel Duchamp, mas que também sintetizava a irreverência dos 

próprios arranjos do maestro tropicalista” (CALADO, 1997, p. 196). Essa associação de 

Duprat a Duchamp se dá, provavelmente, devido ao uso de instrumentos cotidianos 

descontextualizados, como pode se perceber na obra Fonte (ver anexo 1, figura 6), do 

pintor e escultor francês. O movimento dadaísta tinha um forte caráter demolidor e 

iconoclasta, porque nele “propunha-se desmantelar todos os valores consagrados, 

fossem quais fossem, não para construir algo em seu lugar, algo julgado melhor ou 

utopicamente desejável, mas pelo simples gosto de pôr abaixo as instituições 

estabelecidas, as correntes estéticas em moda” (MOISÉS, 1978, p. 135). “O movimento 

surgiu de um espírito de desilusão engendrado pela Primeira Guerra Mundial, à qual 

alguns artistas reagiram com um misto de ironia, cinismo e niilismo anárquico” 

(CHILVERS, 1996, p. 140). Talvez seja o gosto pelo anárquico e pela iconoclastia dos 

dadaístas que chamaram a atenção de Duprat e dos demais tropicalistas, mas sem dúvida 

foi também a percepção de que a verve crítica do dadaísmo era perpassado por um 

“humor causticante, irreverente, destruidor” (MOISÉS, 1978, p. 135), elemento este que 

parece ser central na compreensão de mundo tropicalista, bem como em sua arte e 

crítica dos costumes. Esta percepção de um tropicalismo marcado pelo riso pode ser 
                                                                                                                                                                          
76 Segue a letra da canção de Gilberto Gil e Capinam: “Miserere-re nobis/ Ora, ora pro nobis/ É no 
sempre será, ô, iaiá/ É no sempre, sempre serão// Já não somos como na chegada/ Calados e magros, 
esperando o jantar/ Na borda do prato se limita a janta/ As espinhas do peixe de volta pro 
mar//Miserere-re nobis/ Ora, ora pro nobis/ É no sempre será, ô, iaiá/ É no sempre, sempre serão// 
Tomara que um dia de um dia seja/ Para todos e sempre a mesma cerveja/ Tomara que um dia de um dia 
não/ Para todos e sempre metade do pão// Tomara que um dia de um dia seja/ Que seja de linho a toalha 
da mesa/ Tomara que um dia de um dia não/ Na mesa da gente tem banana e feijão// Miserere-re nobis/ 
Ora, ora pro nobis/ É no sempre será, ô, iaiá/ É no sempre, sempre serão// Já não somos como na 
chegada/ O sol já é claro nas águas quietas do mangue/ Derramemos vinho no linho da mesa/ Molhada 
de vinho e manchada de sangue// Miserere-re nobis/ Ora, ora pro nobis/ É no sempre será, ô, iaiá/ É no 
sempre, sempre serão//Bê, rê, a – Bra/ Zê, i, lê – zil/ Fê, u – fu/ Zê, i, lê – zil/ Cê, a – ca/ Nê, agá, a, o, til 
– ão/ Ora pro nobis”. A canção pode ser encontrada no disco Tropicália ou Panis et Circensis, obra 
coletiva, lançado em 1968 (Phillips), número de série: 512089. 
77 Segue a letra da canção: “‘Astronarta’ libertado/ Minha vida me ‘urtrapassa’/ Em ‘quarqué’ rota que 
eu faça/ Dei um grito no escuro/ ‘Sô parcero’ do futuro/ Na reluzente ‘galáchia’// Eu quase posso 
palpar/ A minha vida que grita/ Emprenha e se reproduz/Na velocidade da luz/ A cor do céu me compõe/ 
mar azul me dissolve/ A equação me propõe/ Computador me resolve//’Astronarta’ libertado/ Minha vida 
me ‘urtrapassa’/ Em ‘quarqué’ rota que eu faça/ Dei um grito no escuro/ ‘Sô parcero’ do futuro/ Na 
reluzente ‘galáchia’//Amei a velocidade/ Casei com sete planetas/ Por filho, cor e espaço/ Não me tenho 
nem me faço/ A rota do ano-luz/ Calculo dentro do passo/ Minha dor é cicatriz/ Minha morte não me 
quis// Nos braços de dois ‘mir’ anos/ Eu nasci sem ter idade/ ‘Sô’ casado ‘sô sortero’/ ‘Sô’ baiano e 
‘estrangero’/ Meu sangue é de gasolina/ Correndo não tenho mágoa/ Meu peito é ‘di sar’ de fruta/ 
Fervendo no copo d'água//Astronauta libertado/ Minha vida me ultrapassa/ Em qualquer rota que eu 
faça/ Dei um grito no escuro/Sou parceiro do futuro/ Na reluzente galáxia”. A canção pode ser 
encontrada no disco Mutantes, de Os mutantes, lançado em 1969 (Polydor) e será analisada de maneira 
mais pormenorizada no tópico 3.3.1 deste trabalho. 
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encontrada numa entrevista de Caetano Veloso concedida à Augusto de Campos ainda 

em 1968, na qual temos o seguinte diálogo: 

 

Augusto de Campos: Em suma, houve um momento inicial da BN [bossa 
nova] em que ela corporificava isso que o Gil chama de ‘exercício de 
liberdade’. Mas depois de um certo tempo, na medida em que a BN se 
institucionalizou e adquiriu aura de ‘seriedade’, ela começou a estancar essa 
liberdade. 
Caetano Veloso: Exato. E quando no Rio eu comecei a me enfastiar com o 
resguardo em seriedade da BN, o medo, a importência, tendo tornado a BN 
justamente o contrário do que ela era, as coisas menos sérias começaram a 
me atrair (CAMPOS, 1968, p. 190, grifo meu). 

 

Na perspectiva de Augusto de Campos, a seriedade aparece como o oposto da liberdade 

criativa e é justamente isso que faz com que Caetano passe a se desinteressar pela bossa 

nova, quando ela começa a se tornar séria, ou seja, indiciamos que o compositor esteja 

afirmando se enfastiar com a passagem da bossa nova para a música de protesto. Nesse 

sentido, Veloso aponta que a bossa nova, com sua perspectiva estética até então 

inovadora, passava a dialogar apenas com um conjunto de referências artísticas já 

definidas limitando sua possibilidade criadora, daí seu interesse por coisas menos sérias. 

Mas, afinal, o que seriam as coisas menos sérias apontadas por Caetano? Aqui podemos 

dar uma dupla interpretação para a afirmação do cantor e compositor baiano: a primeira 

e mais óbvia, se refere ao interesse que a jovem guarda havia despertado em Caetano e 

Maria Bethânia – cantora e irmã de Veloso – que depois apresentaram o movimento aos 

demais tropicalistas, dando uma interpretação positiva do fenômeno iê-iê-iê; a segunda 

análise, no entanto, pode considerar a percepção do poder crítico do riso, vendo nele 

uma estratégia artística capaz de levar à reflexão, à descontrução e à reestruturação da 

arte e da música brasileira. Na tropicália, o riso se torna uma possibilidade de criação 

artística e um instrumento poderoso de análise e crítica da realidade, destruindo e 

possibilitando diversas formas de reconstrução da arte brasileira e da brasilidade. Esta 

consideração é reforçada por Veloso em outro trecho da entrevista em que afirma, a 

respeito de Oswald de Andrade, que aquilo que chamava a sua atenção na obra dos 

modernistas era, entre outras coisas, a violência contra a seriedade (idem, p. 192) (sobre 

a relação entre tropicália e os modernistas de 1922 ver capítulo 3, tópico 1). 

Para conseguirem estes efeitos cômicos e destrutivos os “artistas dadá levaram 

ao extremo o uso de gracejos grosseiros e das provocações, para chocar e romper com a 

complacência de um público que se alimentava de valores tradicionais” (CHILVERS, 

1996, p. 140). Este princípio de crítica aos valores tradicionais também eram o 
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fundamento dos tropicalistas e podem ser percebidos através da refutação, ainda na capa 

do disco-manifesto, de algumas características tradicionais como a noção de família 

burguesa – apresentando uma família fora dos padrões clássicos –, o recato feminino –

contraposto à cores berrantes e cafonas –, o bacharelesco (representado pela foto de 

formatura do poeta e letrista Capinam), entre outros. A roupa de Duprat é a mais 

clássica dos integrantes do grupo, conferindo-lhe um ar de seriedade que é quebrada 

com a presença do penico, que também pode representar a qualidade da arte que é 

“degustada”, inclusive a tropicalista. 

Ao fundo, percebem-se o trio paulistano Os Mutantes, que empunham os 

malditos instrumentos do universo rock – contrabaixo e, sobretudo, as guitarras 

elétricas78 –, ratificando a aceitação e a deliberada entrada desses artistas no ramo da 

arte comercial (pop) e no que há de mais moderno nos meios de produção de 

sonoridades. Em contraposição à modernidade dos instrumentos elétricos, vêem-se fotos 

antigas, ainda em preto-e-branco, como a Capinam em trajes de formatura e da cantora 

Nara Leão, no que parece ser um ambiente extremamente florido e bucólico. As fotos 

foram usadas de forma improvisada, devido ao curto prazo que havia para a produção 

da capa do disco e diante da ausência dos dois artistas em São Paulo naquele momento. 

Podem, em conjunto, representar a coexistência do universo erudito e elitista, 

explicitado pelo poeta em sua beca, com o universo exagerado da cafonice, que 

transparece da imagem da cantora. Além disso, o uso das fotografias na capa do disco 

                                                           
78 Numa tática de marketing ousada, os artistas do programa de TV Frente Única: Noite da Música 
Popular Brasileira – elaborado após a queda de audiência d’O Fino da Bossa, mas seguindo a mesma 
linha editorial –, veiculado pela TV Record, irão organizar uma passeata, no dia 17 de julho de 1967, que 
ficou conhecida como Passeata contra as guitarras, protagonizada por artistas que se diziam avessos à 
introdução dos instrumentos elétricos na música brasileira. Estes músicos se opunham radicalmente aos 
músicos da Jovem Guarda, justamente por acreditarem que eles eram alienados e que entregavam os 
valores da cultura nacional nas mãos da imperialista cultura estrangeira. Nesse contexto, as guitarras 
elétricas se opunham aos violões, que se tornaram símbolos da música e cultura nacional. Muitos artistas 
estiveram presentes no evento, como Elis Regina – uma espécie de liderança do movimento –, Jair 
Rodrigues, Zé Kéti, Geraldo Vandré, entre outros; até mesmo Gilberto Gil, por fazer parte do cast da 
emissora, esteve presente no evento. Posteriormente, numa entrevista em 2012, o cantor e compositor 
justificou a sua participação da seguinte maneira: “Era um prazer, eu era atraído por Elis, sonhei em ser 
namorado dela, me apaixonei, mas nunca disse nada. Eu participava daquela coisa cívica, em defesa da 
brasilidade, tinha aquela mítica da guitarra como invasora, e eu não tinha isso com a guitarra, mas tinha 
outras questões, da militância, era o momento em que nós todos queríamos atuar. E aquela passeata era 
um pouco a manifestação desse afã na Elis. [...] Caetano não quis participar porque aquilo tinha um 
resultado negativo, negava uma série de coisas que a ele interessava afirmar naquele momento. No meu 
caso, eu saí desse jogo. Não quis fazer esse jogo, se eu fosse colocar como termo da equação essas 
questões e tirar Elis da equação eu não teria ido. Mas eu fiz o contrário, eliminei todos os outros termos 
da equação e deixei ali só a Elis. Determinei meu ato, pautei meu ato por aquela questão. A questão era 
ela. Eu não tinha nada contra a guitarra elétrica” (GIL, 2012, p. D5). Observando da varanda de um hotel, 
Nara Leão, ao lado de Caetano Veloso, percebia que a passeata mais parecia “manifestação do Partido 
Integralista. É fascismo mesmo!” (CALADO, 1997,  p. 109).   
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apontam para a metalinguagem artística, um dos fenômenos mais comuns dentro das 

vanguardas da arte no século XX.  

Gilberto Gil está sentado à frente dos demais com uma toga em cores tropicais, 

com um misto de estética hippie e africana (portanto, não ocidental), demonstrado a 

vontade de ser, ao mesmo tempo, um integrante crítico da modernidade e um herdeiro 

do arcaísmo do Brasil escravista. Além disso, segura a foto do poeta Capinam. Caetano 

Veloso, sentado no encosto do banco, carrega o retrato de Nara, que acaba encobrindo 

quase todo o seu corpo, ficando de fora apenas a sua cabeça, ostentando uma cabeleira 

irreverente.  

No geral, a imagem pode ser descrita como uma alegoria nonsense, que apela 

para a necessidade de uma leitura fragmentada da imagem, justamente pela sua 

impossibilidade de ser compreendida no todo. O caráter risível nasce justamente dessa 

dificuldade de compreensão da capa do LP e do estranhamento causado pela sua 

tentativa de leitura. Este fenômeno derrisório , no entanto, é reforçado pela contracapa 

do álbum, na qual se encontra uma espécie de roteiro de cinema absurdo, escrito por 

Caetano Veloso e por Torquato Neto (CALADO, 1997). 

São cenas protagonizadas pelos próprios tropicalistas, exceto a última que tem 

como “personagens” o poeta Augusto de Campos e o “mestre” dos tropicalistas, João 

Gilberto. O roteiro fictício é composto por oito cenas recheadas do humor satírico típico 

dos tropicalistas, como no trecho (Sequência 5/ Cena 4) no qual a personagem Torquato 

Neto, pergunta: “Será que o Câmara Cascudo vai pensar que nós estamos querendo 

dizer que bumba-meu-boi e iê-iê-iê são a mesma dança?”, numa alusão direta a música 

Geléia Geral, poema de Torquato Neto musicado por Gilberto Gil (esta canção será 

retomada mais a frente, no tópico 2.3), e ao ambiente pouquíssimo adepto das 

construções sincréticas, presente na música nacional. A cena não passa de um trocadilho 

óbvio com o refrão da canção que afirma “Ê bumba iê iê boi/ Ano que vem, mês que foi/ 

Ê bumba iê iê iê/ É a mesma dança, meu boi”, que busca reforçar o blague do filme 

absurdo. 

Outra cena de grande importância (Sequência 5 / Cena 5) é o monólogo 

protagonizado pelo maestro Rogério Duprat ambientado numa torre de TV em São 

Paulo, cidade brasileira símbolo de movimentação mercadológica e modernidade. No 

meio de uma longa fala aparece uma pergunta bastante interessante aos baianos e 

explicativa sobre o caráter da Tropicália: “Como receberão a notícia de que um disco é 

feito para vender? [...] Sabem que podem ganhar muito dinheiro com isso? Terão 
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coragem de ganhar muito dinheiro? [...] Baianos, respondam”. O caráter nonsense e 

satírico do monólogo de Duprat revela um caráter crítico e iconoclasta das cenas do 

roteiro, apelando novamente para o riso.  

Todas as cenas são repletas rubricas que explicam os cenários e as atitudes dos 

atores. Revela-se aí um conhecimento maior por parte de Caetano e Torquato da 

linguagem cinematográfica (ou teatral). Além disso, o conjunto de cenas não formam 

uma linearidade ou uma história muito lógica (com início, meio e fim) ligando-se a 

tradição do cinema não-narrativo. O roteiro de cinema, a capa do disco Panis et 

circensis, a apresentação em programas de televisão e nos Festivais, bem como diversas 

canções tropicalistas, revelam a forte vinculação com a derrisão que a tropicália 

estabelecerá. Os tropicalistas produzirão músicas para se ouvir, pensar e também rir. 

Assim como o riso, evidenciado ao longo deste capítulo, a música é outro 

fenômeno não-verbal ao qual as ciências têm dedicado a desvendar, ainda que com 

muita dificuldade. Por mais que possua uma linguagem escrita própria, a música é um 

fenômeno por excelência não verbal79 e tem características muito peculiares que, em 

geral, aproximam-na do metafísico (TAME, 1993). “A música, sendo uma ordem que se 

constrói de sons, em perpétua aparição e desaparição, escapa à esfera do tangível e se 

presta à identificação com uma outra ordem do real” (WISNIK, 2007, p. 28), bem como 

o riso, que também dá acesso a outros aspectos do homem e da sociedade. No entanto, 

enquanto o riso é geralmente aproximado do demoníaco, do corporal e do dionisíaco, 

pelo menos na tradição ocidental; a música, por sua vez, em diversas culturas 

ancestrais80 está vinculada ao sagrado e às faculdades do espírito81. Outra coisa que 

                                                           
79 A esse respeito, Friedrich Nietzsche afirma que, a partir da música, “a essência da natureza deve 
expressar-se por via simbólica; um novo mundo de símbolos se faz necessário, todo o simbolismo 
corporal, não apenas o simbolismo dos lábios, dos semblantes, das palavras, mas o conjunto inteiro, todos 
os gestos bailantes dos membros em movimentos rítmicos. Então crescem outras forças simbólicas, as da 
música, em súbita impetuosidade, na rítmica e na harmonia” (NIETZSCHE, 2007, p. 32, grifo meu). Por 
outra via, mas referindo-se a coisas muito semelhantes, podemos encontrar o poema Como é, Torquato, 
de Augusto de Campos, que serve de epígrafe a este trabalho; o genial poema diz: “estou pensando/ no 
mistério das letras de música/ tão frágeis quando escritas/ tão fortes quando cantadas/ por exemplo 
‘nenhuma dor’ (é preciso reouvir)/ parece banal escrita/ mas é visceral cantada/ a palavra cantada/ não é a 
palavra falada, nem a palavra escrita/ a altura a intensidade a duração a posição/ da palavra no espaço 
musical/ a voz e mood mudam tudo/ a palavra-canto/ é outra coisa” (CAMPOS apud FIUZA, 2007, p. 
73, grifo do autor). 
80 No hinduísmo, o som do OM teria sido o som que deu origem a toda existência, enquanto que entre os 
gregos, Pitágoras irá defender que o universo é estruturado a partir de relações matemáticas e estas, por 
sua vez, poderiam ser alteradas pela qualidade da música que era executada pelos membros deste 
universo. A cultura hebraico-cristã trará no Antigo Testamento a história de Josué que a mando de Deus 
utiliza o som para derrubar as muralhas instransponíveis da cidade de Jericó. Enquanto que para os 
chineses, no que se refere à alma e à religião, “a música era a base de tudo” (TAME, 1993, p. 16, grifo do 
autor). Isso porque a música, de fato não seria, na maioria dessas religiões, um ato puramente terreno. Há 
nela algo que a vincula ao mundo do sobrenatural e, no limite, ela seria “reflexo terreno de uma atividade 
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parece distanciar a música e o riso é o fato de o segundo ter uma natureza baseada na 

desordem e na rebeldia, enquanto a música nasce da organização do som e dos ruídos 

(quando estes últimos estão incluídos), ou seja, a música pertence ao cosmo e ao 

apolíneo na mesma medida que o riso pertence ao caos e ao dionisíaco.  

Pelo menos, é o que parece à primeira vista; já que, na contramão desse 

pensamento místico-religioso sobre a música, Friedrich Nietzsche a concebe como algo 

que está entre o apolíneo e o dionisíaco. Para ele, no que se refere ao mundo helênico, 

pelo menos, a música tem uma dupla característica, já que ela se aproxima tanto do 

apolíneo quanto do dionisíaco. Como podemos perceber a seguir: 

 

Se a música aparentemente já era conhecida como uma arte apolínea, ela o 
era apenas, a rigor, enquanto batida ondulante do ritmo, cuja força figuradora 
foi desenvolvida para a representação de estados apolíneos. A música de 
Apolo era a arquitetura dórica em sons, mas apenas em sons insinuados, 
como os que são próprios da cítara. Mantinha-se cautelosamente à distância 
aquele preciso elemento que, não sendo apolíneo, constitui o caráter da 
música dionisíaca e, portanto, da música em geral: a comovedora violência 
do som, a torrente unitária da melodia e o mundo absolutamente 
incomparável da harmonia. No ditirambo dionisíaco82 o homem é incitado à 
máxima intensificação de todas as suas capacidades simbólicas; algo jamais 
experimentado empenha-se em exteriorizar-se (NIETZSCHE, 2007, p. 31-
32). 

 

                                                                                                                                                                          
vibratória que se verificava além do mundo físico, mais fundamental e mais próxima do âmago das 
coisas” (idem, p. 23). Isso se tornaria possível a partir das próprias características mais fundamentais do 
som, já que não “é a matéria do ar que caminha levando o som, mas sim um sinal de movimento que 
passa através da matéria, modificando-a e inscrevendo nela, de forma fugaz, o seu desenho” (WISNIK, 
2007. P. 17-18). 
81 É óbvio que a música para ser considerada sagrada teria que ser tutelada por alguma instituição ou pela 
tradição para que alcançasse esse status. Aquelas canções que fugissem a estas normas eram ou 
consideradas vulgares ou, no limite, diabólicas. Este é o caso do que foi denominado, durante a Idade 
Média, de diabolus in musica, caracterizado pelo intervalo de quarta aumentada ou excedente, que foi 
coibido a partir do canto gregoriano (TROMBETTA, 2009, p. 3). Esta dissonância era acusada no período 
de ter um poder excitante, gerando uma sensação de instabilidade e tensão. Posteriormente à Idade Média, 
o diabolus in musica foi utilizado por diversos músicos, com as mais distintas funções, de Bach a Berlioz, 
mas vai ser no século XX que ele terá maiores adeptos, sobretudo na música popular, como podemos 
perceber em Purple Haze, de Jimi Hendrix e exaustivamente no disco Diabolus in musica, da banda de 
trash metal estadunidense Slayer (ECO, 2014, 422). Isso tem origem na concepção grega de música, 
sobretudo, na distinção entre a música apolínea (feita através dos acordes do, mi e sol) e a dionisíaca 
(elaborada pelos três acordes do, mi e sol bemol, gerando uma dissonância) que vai ser reinterpretado 
pelos teólogos cristãos durante a Idade Média, nos dizeres de Alain Didier-Weill: “Reconhecendo no 
acorde perfeito – do mi sol – uma representação possível da trindade divina em que três fazem um, Santo 
Agostinho reconhece implicitamente que o que o modo dionisíaco (do mi sol bemol) faz ressoar é o triton 
diabolicum, diabólico precisamente porque tende a contestar uma trindade, fazendo com que três notas 
consoem harmoniosamente” (DIDIER-WEILL, 1999, p. 155-156). 
82 O dicionário Aurélio define ditirambo da seguinte maneira: “Nas origens do teatro grego, canto coral de 
caráter apaixonado (alegre ou sombrio), constituído de uma parte narrativa, recitada pelo cantor principal, 
ou corifeu, e de outra propriamente coral, executada por personagens vestidos de faunos ou sátiros, 
considerados companheiros do deus Dioniso, em honra do qual se prestava essa homenagem ritualística” 
(FERREIRA, 1986, p. 601). 
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É por isso que, segundo Pedro Murad, “Nietzsche encontra justamente na música 

o dionisíaco em sua mais vigorosa afirmação” (MURAD, 2008, p. 66), pelo menos na 

música ocidental com origem grega. Para entendermos essa afirmação nietzscheana, 

faz-se necessário distinguir o que seria o apolíneo e o dionisíaco em sua teoria. Para o 

filósofo oitocentista, o apolíneo “é o princípio de individuação, um processo de criação 

do indivíduo, que se realiza como uma experiência da medida e da consciência de si” 

(MACHADO, 2005, p. 177), em outras palavras, o princípio apolíneo da vida é a 

afirmação do ego frente à coletividade representada pela pólis e pelo demos grego, 

sendo Apolo a imagem mais bem acabada do próprio princípio da individuação. Nas 

palavras do próprio filósofo, “Apolo, como divindade ética, exige dos seus [e de suas 

artes] a medida e [...] o autoconhecimento” (NIETZSCHE, 2007, p. 37), valores que 

eram valorizados pelo ethos do homem grego e que, de certa forma, foi transmitido à 

toda cultura ocidental. 

  Por outro lado, o dionisíaco, mais um fundamento básico da existência do 

homem grego,  

 

em vez de um processo de individuação, é uma experiência de reconciliação 
das pessoas umas com as outras e com a natureza, uma harmonia universal e 
um sentimento místico de unidade. A experiência dionisíaca é a possibilidade 
de escapar da divisão, da individualidade, e se fundir ao uno, ao ser; é a 
possibilidade de integração da parte à totalidade (MACHADO, 2005, p. 178).  

 

Neste sentido, o dionisíaco é a reinserção do ego nas coletividades e a abolição das 

subjetividades e dos limites entre os corpos e mentes, num turbilhão de sensações e 

movimentos extáticos. É um perder-se de si mesmo no todo durante as celebrações 

báquicas, para alcançar a alegria de ouvir música e dançar e, consequentemente, 

encontrar-se novamente na coletividade. É um sair de si e, posteriormente, encontrar-se 

novamente nas relações com os outros. Neste sentido, “[c]om a experiência dionisíaca, 

que é possível fazer através da arte e da música, o indivíduo deixa se reconhecer-se 

como tal, supera a mera aparência de sua individuação e participa diretamente da 

energia transbordante do fundo natural, uno e indestrutível, do mundo” (MECA apud, 

BITTENCOURT, 2011, p. 17). 

Este “perder-se de si” pode se dar através do riso e da música, “duas formas de 

jogo com ideias estéticas, ou ainda com representações do entendimento, ao fim das 

quais nada é pensado e que podem agradar somente por sua mudança. Esse jogo livre e 

mutante de sensações regozija porque propicia saúde” (ALBERTI, 2002, p. 163). Neste 
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sentido, a equivalência entre riso e música no ocidente se refere ao fato de ambas se 

situarem no plano do corporal, do sensível (dionisíacas) e não por determinar operações 

intelectivas e racionais (apolíneas). Em outras palavras, “riso e música partilham do 

não-sentido, da nulidade do entendimento, da insubordinação ao conceito” (MURAD, 

2008, p. 73). Rir e se deleitar com a música estão num plano distante do pensamento, 

mas ainda muito atrelados à humanidade.  

Desta forma, começamos a entender o porquê de Nietzsche aproximar, diferente 

de toda uma tradição religiosa pré-cristã, a música do universo dionisíaco: ela é indutora 

de sensações, uma força irradiadora que tem o poder hipnótico de levar ao transe 

ritual83. Desta forma, posso concordar com a análise do psicanalista Alain Didier-Weill 

sobre a relação entre o dionisíaco e o apolíneo. Segundo ele, a 

 

harmonia dada a ouvir pela lira de Apolo seopõe à melodia transmitida pela 
flauta de Dionísio por duas razões: por um lado, a harmonia outorgada pela 
transmissão do acorde de três notas ouvidas simultaneamente se inscreve 
numa dimensão sincrônica que exclui a dimensão diacrônica do tempo 
assumida pela flauta de Dionísio; por outro, a harmonia do acorde perfeito, 
tendendo a suprimir do mundo essa dissonância fundamental que é a do 
trauma, opõe-se à dissonância transmitida pelo modo dionisíaco frígio 
(DIDIER-WEILL, 1999, p. 155). 

 

Neste sentido, o dionisíaco opera um processo de desrecalque, enquanto que a música 

apolínea opera um processo de foraclusão84. Por isso, podemos compreender que “a 

                                                           
83 “Tanto a música apolínea como a música dionisíaca expressavam qualidades encantatórias, mas os seus 
efeitos psicofisiológicos eram distintos, ainda que, de todo modo, plenamente saudáveis para o ouvinte: o 
toque da lira apolínea serenava o ânimo, enquanto o flautear rompia com os parâmetros da representação, 
fazendo assim irromper a vitalidade intrínseca do indivíduo, através de uma extasiante alegria que 
contagiava os membros da confraria dionisíaca. A música da flauta não tem um caráter ‘éticos’, mas 
orgiástico, de modo que esse instrumento é assim, por excelência, o propiciador do transe, do orgiasmo, 
do delírio, dos ritos e das danças de possessão” (BITTENCOURT, 2011, p. 11-12). Essa percepção da 
música apolínea (feita através de instrumentos de corda, como a cítara e a lira) em oposição à música 
dionisíaca (tocada com a flauta), pode ser encontrada no mito de Mársias, que conta que “Minerva 
[conhecida entre os gregos como Atena] inventou a flauta e tocava o instrumento para deleite de todos os 
ouvintes celestiais. Tendo, porém, o irreverente menino Cupido [Eros] se atrevido a rir da cara esquisita 
que a deusa fazia ao tocar, Minerva, furiosa, jogou fora o instrumento, que caiu na terra e foi encontrado 
por Mársias [um sátiro, ou seja, um ser inferior aos deuses e caracterizado por ter corpo de carneiro e 
cabeça humana]. Este experimentou a flauta e dela tirou sons tão maviosos que foi tentado a desafiar o 
próprio Apolo para uma competição musical. Naturalmente, o deus triunfou e castigou Mársias, 
esfolando-o vivo” (BULFINCH, 2006, p. 190). O mito de Mársias e Apolo pode ser considerado também 
uma metáfora para a superioridade da arte e da cultura grega, representadas por Apolo e sua lira, sobre a 
cultura oriental, representada pela flauta – denominada de aulos pelos gregos e que tinha sua origem no 
Oriente, mesma região de onde veio o deus Dionísio. 
84 Por foraclusão, pode ser compreendido como um “[c]onceito forjado por Jacques Lacan para designar 
um mecanismo específico da psicose, através do qual se produz a rejeição de um significante fundamental 
para fora do universo simbólico do sujeito. Quando essa rejeição se produz, o significante é foracluído. 
Não é integrado no inconsciente, como no recalque, e retorna sob forma alucinatória no real do sujeito” 
(ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 245). 
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música exprime o não-dito, o nefando, o impronunciável da aventura humana. E, 

justamente neste ponto, Nietzsche percebe o dionisíaco” (idem, p. 67).  

Novamente podemos retomar a relação do riso com a música: se o primeiro 

nasce no inconsciente – ao sobrepor o prazer à realidade opressora, como aponta Freud 

– e acaba sendo um dos caminhos para revelar aqueles materiais que se encontram 

escondidos da consciência; a música, por sua vez, como apontado por Pedro Murad e 

Alain Didier-Weill, também carrega essa característica de tornar exposto aquilo que está 

submerso na subjetividade humana, operando no sentido oposto do processo de 

recalcamento. Sendo assim, tanto o riso quanto a música dionisíaca tornam exposto 

aquilo que a cultura séria, oficial e apolínea gostaria de excluir, daí a poderosa verver 

crítica tanto do riso quanto da música. 

É justamente por isso que gostaria de salientar o papel desestruturador da música 

dionisíaca: ao romper os limites da individualidade e da subjetividade, esta música cria 

diversas possibilidades de subversão da ordem dada ao mundo, ordem essa geralmente 

apolínea. A música dionisíaca, ao liberar o corpo para a dança e a mente (com seus 

conceitos previamente estabelecidos) para a alegria, impulsiona o homem a buscar uma 

liberdade – em seus mais amplos sentidos, como a liberdade de pensar ao largo da 

racionalidade ocidental – tornando-se extremamente perigosa aos detentores do poder. E 

este homem livre ri. Ri e dança85. Ri em demasia, deleitando-se de sua liberdade e de 

sua potência de vida. 

Como se pode perceber, entendo que a aproximação entre o riso e a música pode 

se dar em diversas questões apontadas anteriormente, o que permite uma análise que 

pode ser enriquecedora para para a compreensão tanto do fenômeno musical quanto o 

do riso. Para isso, no entanto, é preciso analisar estes dois fenômenos de modo 

transversal e, só então, poder destacar a relação entre eles dentro da tropicália. Só assim 

poderemos perceber que as músicas tropicalistas exprimem um riso malicioso, um riso 

crítico e desmistificador. E, assim, o conhecimento dos elementos comuns à música e ao 

                                                           
85  O músico Richard Wagner, fundamental na compreensão de Nietzsche sobre a música, irá estabelecer, 
em A obra de arte do futuro, uma relação bastante peculiar entre a música, a dança e a poesia, no que se 
refere ao entendimento do mundo e das sensações: “A música é o completo e efervescente amor do 
coração, que confere nobreza à voluptuosidade dos sentidos e humanidade à ausência de sensibilidade dos 
pensamentos. Por intermédio da música, a dança e a poesia podem entender-se mutuamente” (WAGNER 
apud BITTENCOURT, 2011, p. 13). 
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riso permitiram proceder a outra leitura86 do movimento tropicalista, como se 

apresentará à frente. 

 

2.2- É A CABROCHA, O LUAR E O VIOLÃO: POR UM CONCEITO DE PARÓDIA  

 

por detrás da modernidade de tantos dos elementos da 
superfície ali estavam presentes, ao mesmo tempo, uma 
homenagem e uma espécie de torcer o nariz a uma tradição 

(FOWLES apud HUTCHEON,1985, p. 49) 
 

 A etimologia da palavra paródia – em grego παρωδία (paróidía) – é bastante 

interessante e vem de duas raízes gregas: para e ode (DIAS JÚNIOR, 2009, p. 78). A 

primeira delas pode ser identificada como “ao longo de” ou algo como “ao lado de”; a 

segunda também vem do grego, da expressão ode que era uma composição poética 

grega para ser cantada (SANT’ANNA, 1985, p. 12). Neste sentido, paródia deve ter 

como seu significado algo como “cantar ao lado de” ou “cantar em paralelo” e é 

justamente esses sentidos que nos chamam bastante a atenção. Primeiro, porque 

desconstrói uma visão corrente de paródia enquanto desconstrução, iconoclastia e ir 

“contra algo” – a palavra para também pode ter essa última acepção no grego 

(HUTCHEON, 1985, p. 47) –, desta forma, o termo paródia sugere certo “acordo ou 

intimidade, em vez de um contraste” (idem, p. 48). Em segundo lugar, o que nos salta 
                                                           
86 Algumas leituras sobre a tropicália serão apresentadas no decorrer do texto, mas inicialmente 
gostaríamos de chamar atenção para algumas que podem ser consideradas mais clássicas, como é o caso 
da compreensão pioneira empreendida por Celso Favaretto, que vê como modus operandi da tropicália a 
justaposição de termos opostos, aproximando o tropicalismo do ideário modernista de Oswald de 
Andrade à medida que reinsere a música brasileira no circuito da modernidade e também do que ele 
denominou de procedimento cafona, analisado anteriormente (FAVARETTO, 2007). Outra compreensão 
bastante interessante e, não muito distante da anterior, é a de Gilberto Vasconcellos que afirma que o 
campo de trabalho dos tropicalistas é o da intertextualidade e que esse procedimento será diretamente 
importado do modernismo de 1922, com destaque para a obra de Oswald de Andrade e de Mário de 
Andrade, além de algumas influências de Murilo Mendes (VASCONCELLOS, 1977). Outra visão 
bastante peculiar é a de Marcos Napolitano e Mariana Villaça que compreendem o tropicalismo como um 
“inventário de um Brasil absurdo e contraditório, incorporando impasses nacionais no campo da cultura e 
da política, considerados historicamente insuperáveis”, surgido da “radicalização das questões colocadas 
pelas artes nos anos 60” (NAPOLITANO; VILLAÇA, 1998, s/p). Estas três interpretações sobre a 
tropicália podem coadunar-se à apresentada no trabalho mais à frente e serão de fundamental importância 
para a elaboração dos argumentos deste trabalho. Justaposição, intertextualidade e a expressão da 
radicalização do pensamento de 1960 podem, de certa forma, organizar-se e formar uma trajetória coesa 
para as argumentações em torno da tropicália. No entanto, a historiografia a respeito do tema não se 
constrói apenas em torno do consenso, como fica claro quando observamos a obra de José Ramos 
Tinhorão. Marcado por um forte viés marxista ortodoxo, o crítico vê no Tropicalismo a vitória dos 
valores pequeno-burgueses, com destaque para o individualismo. Nos dizeres dele, as canções da 
Tropicália são somente “simples alinhamento às características do modelo importador de pacotes 
tecnológicos” (TINHORÃO, 1998, p. 325), sem espaço para a expressão da cultura nacional, da reflexão 
artística e para a crítica social e política. 
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aos olhos é o caráter musical que a paródia adquire, pelo menos entre os helênicos, o 

que nos faz perceber que nessa cultura fazer uma paródia “implicava a ideia de uma 

canção que era cantada ao lado de outra, como uma espécie de contracanto” 

(SANT’ANNA, 1985, p. 12). Entretanto, este recurso linguístico apesar de fazer 

referência a um fenômeno musical em sua etimologia, sai de seu âmbito estritamente 

musical e se insere nas mais diversas formas de discursos da arte, desde sua origem – 

incerta, já que alguns atribuem a primeira paródia a Hegemon de Thaso e outros a 

Hipponax de Éfeso (DIAS JÚNIOR, 2009, p. 78) – até os dias atuais, nos quais, como 

aponta Linda Hutcheon, se encontra presente em quase todas as formas de arte moderna 

(HUTCHEON, 1985).  

 Mas, para além de sua etimologia, como podemos definir paródia no escopo 

deste trabalho científico? Antes de qualquer tomada de posição, gostaria de advertir: 

“Todos sabem o que é paródia, mas definir cientificamente e com precisão sua essência 

não é tão simples” (PROPP, 1992, p.84), assim como a “liberdade”, de Cecília 

Meireles87. No entanto, tentarei adentrar neste terreno pantanoso que é a definição 

científica de paródia. Um dos conceitos clássicos que encontramos na literatura a 

respeito do tema é o do formalista russo88 Yuri Tynianov. Segundo ele, “na paródia, os 

dois planos [paródia e parodiado] devem ser necessariamente discordantes, deslocados: 

a paródia de uma tragédia será uma comédia [...]; a paródia de uma comédia pode ser 

uma tragédia” (TYNIANOV apud SANT’ANNA, 1985, p. 13-14). Este conceito soa 

um tanto quanto reducionista quando se limita aos aspectos estritamente formais do 

texto, sem perceber a construção efetivamente semântica do novo texto e também por 

acreditar que uma paródia só pode frutificar quando transformada em seu oposto – 

referindo-se aos termos apolíneo e dionisíaco. A arte contemporânea em geral tem 

mostrado que essa afirmação não pode ser tomada como verdade, basta uma olhada na 

obra Máxima velocidade da Madona de Rafael (ver anexo 1, figura 7), de Salvador 

Dalí, que estabelece uma relação parodística em relação ao pintor renascentista, ou A 

                                                           
87 Em seu Romanceiro da Inconfidência, livro de poemas dedicados à sedição mineira de 1789, Cecília 
Meireles define de maneira brilhante a liberdade no poema Romance XXIV ou da Bandeira da 
Inconfidência: “Liberdade – essa palavra,/ que o sonho humano alimenta:/ que não há ninguém que 
explique,/ e ninguém que não entenda!” (MEIRELES, 1989, p. 106). 
88 O formalismo russo é “um movimento que surgiu na Rússia, na década de 1910-1920, mas que foi 
reprimido pelo regime comunista, a partir dos anos 30. Possibilitou o surgimento da Sociedade para o 
Estudo da Linguagem poética (OPOYAZ). Do grupo faziam parte linguistas como Roman Jakobson, Yuri 
Tynianov, Eikhenbaum, etc. Os formalistas introduziram um novo conceito na história literária, 
descobriram técnicas novas de leitura do texto poético e da prosa. Eles são o berço do estruturalismo que 
se configura nos anos 50 e 60, sobretudo na França” (SANT’ANNA, 1985, p. 92). 
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Primeira Missa no Brasil (ver anexo 1, figura 8), de Cândido Portinari, que faz uma 

interpretação cubista da obra homônima de Victor Meirelles; sem contar os inúmeros 

outros exemplos que poderiam ser encontrados em diversos outros campos da arte.  

Esta última característica do conceito de Tynianov pode ser encontrado nos 

escritos de outro formalista russo, Mikhail Bakhtin, que também produzirá seu próprio 

conceito de paródia. Para ele, a paródia moderna, bastante diferente da paródia 

medieval89, tem sua estruturação apenas nas questões formais dos usos do texto, em 

consonância com Tynianov, já que ele se dá através do uso da fala ou de um escrito de 

outro autor num outro texto; como duas vozes que se sobrepõem: a voz da paródia e a 

voz do parodiado. “A segunda voz, depois de se ter alojado na outra fala, entra em 

antagonismo com a voz original que a recebeu, forçando-a a servir a fins diretamente 

opostos. A fala transforma-se num campo de batalha para interações contrárias” 

(BAKHTIN apud SANT’ANNA, 1985, p. 14). Novamente a paródia aparece com um 

sentido muito claro de oposição à obra que lhe dá origem, o que nos faz remeter a crítica 

estabelecida à obra de Tynianov: a arte moderna nos mostra que há outra relação entre 

as duas obras que estão em jogo. Outro problema que aparece nos conceitos dos dois 

formalistas russos, é que ambos são estritamente literários, reduzindo o seu escopo e sua 

capacidade analítica, como aponta Sant’Anna (1985, p. 15). Uma crítica à própria 

estrutura teórica dos escritos de Bakhtin é encontrada em Hutcheon, segundo a qual  

 

Bakhtin oferece-nos um paradoxo: as suas várias ‘teorias’, se é que podemos 
utilizar tal nome para designar semelhante não sistematização deliberada [de 
ideias que] são potencialmente muito plurais e abertas. São os próprios 
termos da aplicação que ameaçam pôr limites à viabilidade dos conceitos. 
Adoptar servilmente as declarações específicas de Bakhtin acerca da paródia 
(isto é, imitar a prática dele) é ser vítima do arbitrário e do monolítico, para 
não dizer monológico, existente nessas declarações; adaptar, por outro lado, 
é abrir uma das mais sugestivas caixas de pandora que este século produziu 
(HUTCHEON, 1985, p. 90-91, grifos do autor). 

 

Ainda entre os pensadores russos, encontramos o conceito de Vladimir Propp 

que afirma: “A paródia tende a demonstrar que por trás das formas exteriores de uma 

manifestação espiritual não há nada, que por trás delas existe o vazio [...]. Desse modo, 

a paródia representa um meio de desvendamento da inconsistência interior do que é 

                                                           
89 “É preciso assinalar, contudo, que a paródia carnavalesca está muito distante da paródia moderna [feita 
pelas elites] puramente negativa e formal; com efeito, mesmo negando, aquela ressuscita e renova ao 
mesmo tempo. A negação pura e simples é quase sempre alheia a cultura popular [medieval]” 
(BAKHTIN, 2013, p. 10). Esta postura apresentada por Bakhtin a respeito da paródia carnavalesca é 
considerada por alguns teóricos da literatura como uma visão utópica do formalista, como nos apresenta 
Marcio Silva (2003, p. 216).  
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parodiado” (PROPP, 1992, p. 85, grifo do autor). Neste sentido, a paródia permitiria a 

exposição da nulidade de um texto cultural e surgiria da exposição cômica dos 

elementos exteriores deste texto. Desta forma, Propp reforça a sua afirmativa que 

considera dificultoso expor um conceito preciso de paródia, porque este que ele 

apresenta acima não nos parece resolver bem o problema conceitual que tratamos aqui, 

já que muitas das paródias encontradas na arte moderna são feitas a partir de uma 

reprodução dos mecanismos de produção artística – como é o caso da obra Next to the 

last (ver anexo 1, figura 9), de Shusaku Arakawa, que parodia o procedimento 

matemático possivelmente utilizado por Leonardo da Vinci na produção do mural A 

Última Ceia (ver anexo 1, figura 10) – ou pelo fato de muitas delas derivarem de uma 

espécie de homenagem honrosa de obras consideradas maiores, como se pode perceber 

na canção Todas elas num só ser, do cantor e compositor Lenine90, que faz uma espécie 

de homenagem a diversos outros compositores e cantores que produziram canções 

inspiradas em mulheres. 

Outra incongruência encontrada no texto de Propp fica muito clara quando 

comparamos dois trechos distintos de sua obra. Vejamos o primeiro, exposto no início 

do capítulo sobre a paródia: “A paródia é considerada como um exagero das 

peculiaridades individuais. Entretanto, a paródia nem sempre contém um exagero. O 

exagero é próprio da caricatura, não da paródia” (idem, p.84). No segundo trecho em 

questão, encontrada no capítulo subsequente dedicado ao exagero cômico, o autor 

afirma que “todos os tipos de paródia podem ser enquadrados no domínio da caricatura” 

(idem, p. 89). A contradição é bastante evidente: a partir do texto é impossível saber se 

o autor insere a paródia dentro do escopo da caricatura ou não.  

Neste contexto, podemos procurar outros conceitos que foram operacionalizados 

a partir destas leituras, como é o caso de José Ricardo Cano, segundo o qual a “paródia 

desenvolve-se no terreno da continuidade, do dialogismo e da subversão” (CANO, 

2004, p. 85). No entanto, este conceito parece muito amplo e pode ser confundido com 

termos que vão desde uma simples influência ou inspiração até a sátira, passando pelo 

plágio. Continua o autor: 
                                                           
90 Segue um trecho da longa canção: “Não canto mais Bebete nem Domingas/ Nem Xica nem Tereza de 
Ben Jor/ Nem Drão nem Flora do baiano Gil/ Nem Ana, nem Luiza do maior/ Já não homenageio 
Januária/Joana, Ana, Bárbara de Chico/ Nem Yoko, a nipônica de Lennon/ Nem a cabocla de Tinoco e 
de Tonico// Nem a tigresa nem a Vera Gata/ Nem a branquinha de Caetano/ Nem mesmo a linda flor de 
Luiz Gonzaga/ Rosinha do sertão pernambucano/ Nem Risoflora, a flor de Chico Science/ Nenhuma 
continua nos meus planos/ Nem Kátia Flávia, de Fausto Fawcett/ Nem Anna Júlia do Los Hermanos// Só 
você, hoje eu canto só você/ Só você, que eu quero, porque quero/Por querer”. A canção pode ser 
encontrada no disco InCité, de Lenine, lançado em 2004 (BMG). 
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A paródia contraria dois fundamentos da literatura que tradicionalmente 
cumpriria a missão estética da realização artística da linguagem. 
Primeiramente subverte o objetivo de descrever temas elevados e nobres. A 
paródia não está presa nem a moldes nem a convenções artísticas, sociais ou 
morais. Em segundo lugar, abdica de qualquer pretensão romântica ao Genie 
ou à originalidade da criação (idem, p. 85). 

 

 Ainda que Cano, diferente dos autores anteriores, afirme a liberdade que a 

paródia impõe – já que ela “não está presa nem a moldes nem a convenções artísticas, 

sociais ou morais” – o teórico a distancia de um valor fundamental do texto parodístico 

que é a grande capacidade de criar algo novo a partir de um conjunto de textos, temas e 

modos de escrita já bastante difundidos. Afinal, em toda recriação temos uma criação 

inteiramente nova; uma releitura impõe uma infinidade de novas informações. De 

maneira simplificada, podemos compreender a paródia como um tipo subversivo de 

intertextualidade. Essa subversão, por sua vez, é apenas reveladora de um riso que já 

estava presente na obra original, já que toda obra considerada séria é fruto de um 

esforço do ego de materializar-se e tornar-se maior que a frágil experiência humana do 

artista no mundo. Este riso é exposto no processo de confronto ideológico no interior da 

obra, imposto pela paródia. 

A paródia é uma criação porque estabelece um conjunto novo de relações entre 

os termos do texto parodiado revelando novas semânticas e permitindo novas camadas 

de leitura cada vez mais profundas, já que o “texto parodístico faz [...] uma re-

apresentação daquilo que havia sido recalcado91. Uma nova e diferente maneira de ler o 

convencional. É um processo de libertação do discurso. É uma tomada de consciência” 

(SANT’ANNA, 1985, p. 31). Essa tomada de consciência se dá a partir do 

estabelecimento de outra forma de interpretar e significar a obra parodiada, diversa 

daquela solidificada pelas convenções de leitura solidificadas ao longo do tempo. Nesse 

sentido, pensar a libertação do discurso parodístico é também perceber o poder de 
                                                           
91 Podemos compreender recalque como o “processo que visa a manter no inconsciente todas as ideias e 
representações ligadas às pulsões e cuja realização, produtora de prazer, afetaria o equilíbrio do 
funcionamento psicológico do indivíduo, transformando-se em fonte de desprazer” (ROUDINESCO; 
PLON, 1998, p. 647). Neste sentido, nos aproximamos da leitura que Georges Minois faz da relação 
dialética entre riso e recalque na obra de Freud, segundo o qual o “humor é, assim, um processo de defesa 
que impede a eclosão do desprazer. Ao contrário do processo de recalque, ele não procura subtrair da 
consciência o elemento penoso, mas transforma em prazer a energia já acumulada para enfrentar a dor” 
(MINOIS, 2003, p. 526-527). Desta forma, compreendemos que se a paródia permite conhecer os 
conteúdos recalcados na fala do parodiado e do parodista é porque através do riso gerado por ela temos a 
exposição, ao menos temporária, de elementos também recalcados, só que exposto de maneira mais 
prazerosa. Nesse sentido, a paródia, bem como o processo de carnavalização, torna expostos um conjunto 
de informações recalcadas, permitindo a compreensão de verdades mais profundas que aquelas acessadas 
pela razão e pela tradição filosófica ocidental. 
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desrecalque que a linguagem opera sobre si mesma quando parodiada, tornando-se mais 

livre para expressar-se. No entanto, o desrecalque propiciado pela parodização ocorre 

não somente no âmbito da linguagem, mas também na própria cultura e na vida mental 

dos parodistas e parodiados, cultura e psique que são possíveis de serem conhecidas e 

apreendidas através das diversas formas de linguagem.  

 É a partir da constatação acima que acredito que possa se tornar possível 

a operacionalização do conceito de paródia para esse trabalho; a partir da ideia de uma 

retomada da consciência crítica sobre o texto, o contexto (a história), e, no limite, sobre 

o próprio aparelho psíquico e sobre cultura. De maneira bastante simples e, todavia, 

extremamente profunda, encontramos a definição de paródia de Linda Hutcheon, 

segundo a qual, a “paródia é, pois, na sua irônica ‘transcontextualização’ e inversão, 

repetição com diferença” (HUTCHEON, 1985, p. 48). Ao longo de sua obra, Uma 

teoria da paródia: ensinamentos das formas de arte do século XX, o conceito vai sendo 

elaborado de maneira bastante profícua, mas em geral, orbita em torno da ideia da 

“repetição com diferença”. Ou seja, é repetição porque algum elemento solidificado na 

tradição cultural é retomado pelo artista, mas com um distanciamento crítico reforçando 

as diferenças entre o discurso original e o parodístico. Desta forma, o foco da paródia 

não é exatamente aquilo que ela traz consigo do universo cultural que a conformou, 

mas, sobretudo, como este material alcançou outro universo semântico e simbólico 

quando reestruturado pelo discurso parodístico; ou seja, a paródia é a revelação da 

dinâmica da cultura à medida que ela explicita as transformações nas diversas tradições 

culturais. 

Assim, o proposto por Hutcheon vai ao encontro do proposto por Sant’Anna e se 

complementam: enquanto ele aponta o desrecalque da linguagem e da cultura 

proporcionados pela paródia, reforçando a tese da criação parodística, a autora afirma 

que esta criação está marcada pela presença dialética – quase que siamesa – de duas 

obras de arte distintas. Esta concepção de inovação, criação e diferença a partir da 

paródia se radicaliza quando percebemos que os elementos parodiados são originários, 

em geral, das tradições culturais e essas tradições também estão em constante 

transformação e inovação, sendo esta uma característica própria do discurso tradicional 

(ver tópico 1.2). Como exposto anteriormente, E. P. Thompson acredita que tanto a 

cultura quanto a tradição são dois campo de conflitos entre o que deve ser preservado e 

o que pode ser modificado, adaptando-se as novas realidades sócio-políticas e culturais. 
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Dessa forma, compreendemos que tanto a paródia quanto a tradição são dois campos 

que se estabelecem numa relação de repetição e diferença. 

A partir do exposto, podemos compreender a paródia, enquanto recurso artístico, 

como uma forma de expressão linguística que impõe ao público uma postura crítica em 

relação ao objeto de arte, exigindo que o ouvinte perceba as diversas linhas semânticas 

que se estabelecem entre aquela obra e as que ela se vincula, exigindo do interlocutor 

um engajamento intelectual que permita a percepção daquilo que é citação (repetição da 

tradição) e aquilo que é inovação (diferença) e, assim, compreendendo o sentido sui 

generis que a obra de arte alcança. É devido a tal configuração – de colocar o leitor 

como “decodificador da mensagem, da intencionalidade do sujeito da enunciação” 

(SILVA, 2003, p. 218) – que a paródia sempre foi um recurso muito utilizado com fins 

políticos, apelando para a crítica que pode ser tanto a própria obra parodiada como um 

contexto social mais amplo ou, no limite, a própria história acontecida92; assim como o 

riso, - parodiando Eliézer Cardoso Oliveira (2013) – a paródia pode servir como um 

antídoto aos excessos do poder. A paródia é fruto de um processo de deslocamento93 

linguístico, através do qual um conteúdo latente é substituído por outro (conteúdo 

manifesto) que de alguma forma estabelece relação com o primeiro – na linguística este 

processo geralmente denomina-se metonímia – transformando-se, assim, o conteúdo do 

texto sem, contudo, perder de vista o texto original. “Com o deslocamento temos um 

elemento com a memória de dois. Por isto é que se pode falar do caráter [...] contestador 

da paródia. [Porque] [n]a paródia, busca-se [tornar visível] a fala recalcada do outro” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 28-29). Nesse sentido, a  

 

paródia desperta a atenção mais para as versões e imitações [ou seja, para a 
obra resultante] do que para os significados primeiros [a obra parodiada e 
deslocada]. Quando usada com eficácia, nunca deixa de apresentar-se como 
crítica de si mesma, o que leva ao paroxismo. 

A paródia trabalha a cultura corroendo-a: constitui-se, assim, num dos 
instrumentos mais importantes de ruptura com o passado. [...] Expressa [...] 
um movimento de descolonização: a desapropriação de um gosto, de 

                                                           
92 Essa parodização da história acontecida pode ser encontrada na distopia A revolução dos Bichos, de 
George Orwell – originalmente publicado ao fim da II Guerra Mundial, em 1945 –, que faz uma paródia 
ao governo stanilista da União Soviética, marcada por uma crítica ácida e mordaz ao modelo político 
centralizador soviético (ORWELL, 1994). Outro exemplo mais recente é o filme Bastardos Inglórios 
(Inglourious Bastards), dirigido por Quentin Tarantino e Eli Roth, lançado em 2009. A grande surpresa 
final da história é o fato de que Adolf Hitler é morto numa emboscada arquitetada pelo líder do grupo 
paramilitar que dá nome ao filme, Aldo Heine. 
93 O deslocamento pode ser compreendido como “[p]rocesso psíquico inconsciente, teorizado por 
Sigmund Freud sobretudo no contexto da análise do sonho. O deslocamento, por meio de um 
deslizamento associativo, transforma elementos primordiais de um conteúdo latente em detalhes 
secundários de um conteúdo manifesto” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 148).  
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produções, sentimentos e valores, que correspondem a um passado em crise e 
sobrevivem apenas como ideologia. No Brasil, do modernismo ao 
tropicalismo, a paródia vem sendo empregada com o objetivo de descolonizar 
(FAVARETTO, 2007, p. 120). 

 

Ainda que este passado retorne na paródia de forma desrecalcada através do processo de 

reelaboração desse passado. Como se pode perceber, a decodificação da paródia, por si 

só, já representa um processo de revisão crítica, mas uma crítica marcada pelo riso e 

pelo escárnio em relação ao mundo que a produziu. 

Para Linda Hutcheon, a paródia moderna terá características bastante peculiares, 

já que estes artistas “parecem ter reconhecido que a mudança implica a continuidade e 

oferecem-nos um modelo para o processo de transferência e reorganização desse 

passado. As suas formas paródicas, cheias de duplicidades, jogam com as tensões 

criadas pela consciência histórica” (HUTCHEON, 1985, p. 15, grifo meu). Segundo 

Jörn Rüsen, “a consciência histórica não é idêntica à lembrança. Só se pode falar de 

consciência histórica quando, para interpretar experiências atuais do tempo, é necessário 

mobilizar a lembrança de determinada maneira: ela é transportada para o processo de 

tornar presente o passado mediante o movimento da narrativa” (RÜSEN, 2001, p. 63). 

A partir da leitura desses dois autores, parece-nos que a compreensão bem acabada de 

uma paródia só é possível a partir de um conhecimento histórico bem desenvolvido.  

Neste mesmo sentido, consideramos que toda obra de arte parodística é, 

necessariamente, fruto de um profundo conhecimento da história da arte e das tradições 

artísticas e, no limite, um conhecimento da história de um povo – a partir de uma 

consciência histórica do tipo genética94 – impondo ao público desta arte a missão de 

compreendê-la em sua historicidade. Daí o fato de essas obras florescerem geralmente 

em ambientes marcados por uma grande “sofisticação cultural que permitem aos 

parodistas confiar na competência do leitor (espectador, ouvinte) da paródia” 

(HUTCHEON, 1985, p. 31, grifo meu). O mise-en-abyme (narrativa em abismo, 

narrativa cíclica) da arte parodística propõe uma revisão crítica da tradição, revisão esta 

que, como aponta Thomas Greene, “mistura a rejeição filial com o respeito” (GREENE 

apud HUTCHEON, 1985, p. 21), numa homenagem estranha à obra e ao artista 

parodiado. Dessa forma, paródia, consciência histórica e conhecimento das tradições 

                                                           
94  De forma bastante simplificada, podemos compreender a consciência histórica do tipo genético, como 
aquela na qual “diferentes pontos de vista podem ser aceitos porque se articulam em uma perspectiva 
mais ampla de mudança temporal, e a vida social é vista em toda sua complexidade” (SCHIMIDT; 
GARCIA, 2005, p. 303), 
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culturais se organizam numa obra de arte que objetiva, através do riso, despertar o 

conhecimento e a consciência política, no seu sentido mais amplo. 

A partir do apresentado até aqui, “poderíamos afirmar que a paródia só alcança o 

seu objetivo na medida em que o leitor é capaz de identificar a inversão irônica no 

diálogo intertextual” (CANO, 2004, p. 86), ou seja, a paródia só se torna eficaz quando 

o receptor da arte é capaz de decodificá-la, percebendo as várias conexões que ligam os 

diversos textos, obras de arte, discursos e técnicas que estão presentes na paródia. Ao 

analisar especificamente a canção, Adalberto Paranhos aponta que uma canção está 

sempre prenhe de uma infinidade de outras canções e que, no limite, pode-se perceber 

que elas estão em interconexão universal (PARANHOS, 2007). Desta forma, o que é 

sugerido pelo autor é que, efetivamente, na arte moderna – a canção é um fenômeno 

musical tipicamente moderno – é possível uma codificação múltipla do universo 

artístico, tese que vai em encontro com a s teorizações de Linda Hutcheon (1985, p. 25), 

gerando obras que podem ser compreendidas de formas bastante distintas e, no limite, 

até opostas, porque permitem que o leitor estabeleça um sem número de relações entre a 

obra em questão e as demais que, de alguma forma, podem estar relacionadas a ela. Mas 

como compreender aquilo que o próprio parodista quis dizer com sua obra, sem correr o 

risco de fazer uma superinterpretação? Este é um grave problema! Ter certeza de que 

compreendemos de fato àquilo que o artista quis enunciar é, na prática, quase 

impossível – o risco é grande. No entanto, o melhor caminho parece ser o apontado por 

Quentin Skinner, que afirma que a maneira mais eficiente para se decodificar um 

discurso – dentre eles o artístico e, mais especificamente, o parodístico – é a partir do 

contextualismo, a partir do qual é preciso conhecer, além do enunciado, aquele que 

produziu, aquele que foi seu receptor alvo, os meios utilizados para produzi-lo, o tempo, 

o espaço, entre outros fenômenos que influenciam a produção, a recepção e a 

interpretação da arte, ou seja, mergulhar profundamente na obra em análise. De maneira 

bastante simples, Vanderlei Sebastião de Souza afirma que o argumento do autor orbita 

em torno da ideia de 

 

que só é possível compreender os significados de um dado texto, ou mesmo 
de um enunciado ou de uma ideia qualquer, ‘recuperando’ as intenções do 
autor no ato da escrita e ‘reconstruindo’ o contexto das convenções 
linguísticas disponíveis num determinado tempo histórico (SOUZA, 2008, p. 
3) 
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à medida que se tenta recompor os diversos fatores que determinaram a reprodução e a 

recepção desse texto. É, portanto, a partir da articulação destes elementos que 

poderemos perceber uma possível semântica no texto parodístico: por isso, 

reafirmamos, que toda paródia é, essencialmente, histórica e só pode ser bem 

compreendida em sua historicidade e em sua relação com a tradição. No entanto, antes 

que possamos chegar a conclusões precipitadas, é preciso perceber que texto e contexto 

estabelecem entre si uma relação dialética, à medida que ambos formam-se 

mutuamente. Ou seja, não é somente o contexto que forma o texto, mas o contrário 

também ocorre ao mesmo tempo – como fica patente na análise das obras de Giotto di 

Bondone, por exemplo, as quais ajudaram a fundar o pensamento renascentista, já que 

“Giotto fora exaltado como um mestre que liderara um verdadeiro ressurgimento da arte 

[greco-romana]” (GOMBRICH, 2012, p. 223) que daria impulso ao surgimento do 

pensamento moderno como um todo, por exemplo. 

Se for nesse jogo complexo de desvendamento do texto – neste vai-e-vem entre o 

texto original e o novo, nesta busca de uma nova semântica – que reside o caráter 

contestador da paródia, é nele também que encontramos o prazer e o riso proporcionado 

pela paródia. “O prazer da ironia da paródia não provem do humor em particular, mas 

do grau de empenhamento do leitor no ‘vai-vem’ intertextual [...], entre cumplicidade e 

distanciação” (HUTCHEON, 1985, p. 48). Desta forma, o riso proporcionado da 

paródia vem de duas naturezas distintas: primeiro da afirmação do ego e da consciência 

na atividade de decodificar o texto que até então se encontrava inacessível ao racional, 

coadunando-se com a teoria psicanalítica supracitada. Segundo Paul Zumthor, toda 

leitura, pensada amplamente como esforço de decodificação designos literários ou não,  

é  

 

encontro e confronto pessoal, a leitura é diálogo. A ‘compreensão’ que ela 
opera é fundamentalmente dialógica: meu corpo reage [muitas vezes rindo] à 
materialidade do objeto, minha voz se mistura, virtualmente, à sua. Daí o 
‘prazer do texto’; desse texto ao qual confiro, por um instante, o dom de 
todos os poderes que chamo eu. O dom, o prazer transcendem 
necessariamente a ordem informativa do discurso, que eles eliminam depois 
(ZUMTHOR, 2014, p. 63, grifos do autor).  

 

O texto parodístico, para além de quaisquer informações que ele possa divulgar, seu 

maior poder está no fato de ele suscitar um turbilhão de sensações prazerosas que 

afetam os indivíduos expostos à sua decodificação. É justamente essa decodificação da 

mensagem através da capacidade do ego de estabelecer relações que são internas e 
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externas ao discurso artístico, afirmando sua soberania frente à obra e à realidade, que 

vai dar origem ao prazer e ao riso proporcionado pela paródia. Segundo Cano, o prazer 

experimentado pelo decodificador da arte parodística “deve ser interpretado como o 

prazer produzido no leitor que, obrigado a ativar processos cognitivos que o levam a 

interagir profundamente com o texto, descobre um universo maior que a realidade 

imediata da obra” (CANO, 2004, p. 88). O poder catártico e cômico da paródia está em 

seu processo de decodificação. Destaco a ideia de um processo, porque, de acordo com 

Thomas Hobbes, “tanto o riso como o choro são movimentos repentinos, e o hábito a 

ambos faz desaparecer. Pois ninguém ri de piadas velhas” (HOBBES apud FLORES, 

1997, p. 20); de forma bastante clara: piada que é repetida perde completamente a sua 

graça ou, nos dizeres de Guimarães Rosa, “Uma anedota é como um fósforo riscado, 

deflagrada, foi-se a serventia” (ROSA apud RAMOS, 2011, p. 53).  

Em segundo lugar, é pertinente chamar a atenção para outro elemento que se 

apresenta como produtor de riso na paródia que é justamente a incongruência entre 

aquilo que ela anuncia e aquilo que se esperava que ele anunciasse, ou seja, uma 

diferença entre o discurso parodístico (novo para receptor) e a aquilo que ele esperava 

estar em contato com aquela obra que, geralmente, é a tradição cultural e artística dos 

indivíduos envolvidos neste processo de produção artística. Neste sentido, podemos 

afirmar que o riso na paródia nasce da percepção da incongruência entre o conceito e a 

realidade, ou seja, a tomada de consciência de um desacordo entre realidade e discurso, 

esse “contraste é o estopim para a irrupção do riso” (SILVA, 2010a, p. 220), como já 

apontava Arthur Schopenhauer. Estes dois fatores reforçam o caráter ridente da paródia 

e, se compreendermos o riso como algo que se opõe às estruturas de poder, percebemos 

o caráter profundamente subversivo de uma paródia. 

A paródia é uma prática moderna, afirma Linda Hutcheon. Não que não 

houvesse em outros tempos, mas o último século é, sem dúvida, aquele em que viu 

florescer de maneira mais pujante e numerosa a paródia. A ubiquidade e a força deste 

tipo de arte se justificam porque “a paródia é, neste século, um dos modos maiores da 

construção formal e temática de textos. E, para além disso, tem uma função 

hermenêutica com implicações simultaneamente culturais e ideológicas”, além de 

políticas (HUTCHEON, 1985, p. 13). Isso encontra um paralelo interessante quando 

observamos que, segundo Georges Minois, temos neste século uma enorme profusão do 

riso, já que, “de ponta a ponta [do último século], uma longa gargalhada ressoou [...]. O 

mundo riu de tudo, dos deuses, dos demônios e, sobretudo, de si mesmo. O riso foi o 
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ópio do século XX” (MINOIS, 2003, p. 553). Nos anos 1900, como se pôde perceber 

acima, paródia e riso se desenvolveram num profundo e fascinante mutualismo. Mas 

quais fatores históricos permitiram e/ou incentivaram o desenvolvimento da paródia e, 

concomitantemente, do riso?  

Muitas poderiam ser as respostas para esta pergunta, no entanto, escolhemos 

para este trabalho a que se explica a partir do que se convencionou chamar de “crise da 

razão instrumental”. No decorrer do século XX, se estabeleceu uma poderosa descrença 

no poder da razão de descrever e explicar o mundo e a realidade, ideal este que havia se 

afirmado desde o início da modernidade e se fortalece após o iluminismo95. Nos dizeres 

de Hilton Japiassu, “[o] século das Luzes cometeu a loucura de pensar que a Razão não 

somente é necessária, mas suficiente” (JAPIASSU, 2006, p. 5, grifo do autor). A 

percepção desta loucura é justamente o fator que vai desenvolver todo um profundo 

processo de reflexão a respeito do conceito de razão. Essa crise da razão instrumental 

pode ser encontrada na obra de pensadores como Freud, Marcel Mauss, Émile 

Durkheim, Walter Benjamin, Adorno e até Antonio Gramsci, chegando, já na segunda 

metade do século, a homens como Gaston Bachelard, Ernest Gombrich, Erwin 

Panofsky, Paul Ricoeur, Roland Barthes, entre outros (PESAVENTO, 2003). 

Referindo-se especificamente à história enquanto ciência, Francisco Falcon vai afirmar 

que, nos anos finais do nosso século, a crise da razão na história se dá devido ao que ele 

chamou de  

crise do ‘real’ como referente da própria historiografia ou, em outras 
palavras, a crise da relação entre a história-disciplina e a história-matéria, 
relação esta que sempre se constituiu, ao longo de toda a trajetória da 
historiografia ocidental, desde suas origens, na própria condição de existência 
da história como forma de conhecimento (FALCON, 2002, p. 25-26).  

 

                                                           
95 Uma forma bastante importante de perceber a crença no poder explicativo da razão e sua decorrente 
força de gerar o desenvolvimento social e humano pode ser encontrada na gravura O sonho da razão 
produz monstros (ver anexo 1, figura 11), de Francisco Goya, da série Caprichos, produzido na passagem 
do século XVIII para o XIX. Grande parte das gravuras de Goya “consiste em visões fantásticas de 
bruxas e visões sobrenaturais” (GOMBRICH, 2012, p. 488). A imagem em questão é uma delas e pode 
ser vista como a materialização de um dos pesadelos do artista. O sonho da razão produz monstros é 
caracterizado por um filósofo que, adormecido sobre seus escritos, vê surgir atrás de si, tal sonhos loucos, 
animais e feras como um lince, corujas, morcegos e outros animais imaginários. Esta obra pode ser 
compreendida de maneira bastante paradoxal, já que de um lado afirma-se o poder da razão de controlar e 
manter escondidos os monstros humanos; e, por outro, demonstra que por trás de uma aparente 
racionalidade humana há sempre o animalesco e o brutal, ou seja, “[a] Razão possui, oculta em seu cerne, 
uma irracionalidade. Quando esta se manifesta, a Razão se enlouquece e gera os totalitarismos”, uma das 
formas de monstros bastante comum no último século (JAPIASSU, 2006, p. 6, grifo do autor). Talvez 
essa visão de mundo ambígua do pintor seja fruto de sua biografia, marcada pela invasão violenta dos 
franceses à Madri, cidade onde residia, e sua escolha para tornar-se o pintor oficial do governo 
estrangeiro. 
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Desta forma, entendemos que no século XX, percebe-se uma nítida diferença entre a 

realidade e aquilo que entendemos racionalmente dela, mostrando novamente a 

incongruência entre conceito e realidade – que, de acordo com Schopenhauer, seria a 

origem do riso, elemento a que voltaremos mais à frente. Do ponto de vista 

epistemológico da história, esta crise do real pode ser explicada pela centralidade que o 

conceito de representação alcançará em meados do século XX, já que a “realidade” 

presente nos documentos históricos passa a ser questionada/problematizada pelos 

historiadores, influenciados pelos antropólogos como Lévi-Strauss e Geertz, e pela 

perspectivação da verdade, encarando-a mais como diversas interpretações do passado 

do que como fato dado e acabado (idem, p. 30)96.  

 Os fatores que levaram a essa descrença na razão podem ser encontrados nos 

eventos que marcaram o século XX e quase todos os escritos de historiadores sobre o 

período: a violência, as guerras, o holocausto, a aceleração do desenvolvimento 

tecnológico, entre outros. Segundo Eric Hobsbawn, o século XX pode ser considerado a 

Era da Guerra Total, período marcado por um avanço cada vez mais estrondoso da 

violência e da guerra generalizada; generalizada em diversos aspectos: geográficos, com 

a difusão das duas grandes guerras para quase todos os cantos do mundo; sociais, com a 

inclusão de todas as classes sociais nos conflitos; econômica, com a atuação, pelo 

menos, dos três modelos políticos que se edificaram no último século e com a 

mobilização de grandes recursos para a fabricação da tecnologia de guerra; e, sobretudo, 

com a massificação do conflito, já que civis sentiam-se, talvez pela primeira vez na 

história, incluídos na guerra, seja pelos avanços das tecnologias nos meios de 

comunicação de massa (o rádio e as fotografias, na I Grande Guerra, ou a televisão 

durante a Guerra do Vietnã e na ascensão das ditaduras latino-americanas), seja pela 

ação dos militares em zonas civis (como a invasão de Paris pelos nazistas ou, no limite, 

com as bombas atômicas no fim da II Guerra Mundial).  

Desta forma, em consonância com Hobsbawn, podemos chegar à conclusão de 

que a “guerra moderna envolve todos os cidadãos e mobiliza a maioria” e que “todos 

esses fenômenos pertencem apenas às guerras do século XX” e concluindo de maneira 

categórica: “O monstro da guerra total do século XX não nasceu já do seu tamanho. 

                                                           
96 A percepção desta crise do real e a emergência do conceito de representação – antes mesmo de seu 
império na ciência do século XX – foram muito bem exploradas no conjunto de obras do pintor surrealista 
René Magritte, com destaque para a obra A traição das imagens (ver anexo 1, figura 12), de 1929. A obra 
se caracteriza por cachimbo pintado de maneira extremamente realista com a seguinte legenda: Ceci n’est 
pas une pipe, cuja tradução é Isto não é um cachimbo. A obra reforça as diferenças entre o real – o 
númeno – e a representação dele na arte, ideia que será transportada para arte ao longo do século XX. 
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Contudo, de 1914 em diante, as guerras foram inquestionavelmente guerras de massa” 

(HOBSBAWN, 1995, p. 51).  

 Um dos principais fatores que podem ser levantados para essa difusão da guerra 

total é a presença da tecnologia sendo incorporada à guerra. Tecnologia e guerra sempre 

cresceram e se desenvolveram em mutualidade, mas o que torna essa relação ainda mais 

espantosa é que, quando pensamos o desenvolvimento tecnológico da humanidade, 

chegamos à “conclusão de que mais de oitenta por cento de todas elas se deram nos 

últimos cem anos” (SEVCENKO, 2001, p. 24). A tecnologia, no século XX – bem 

como os meios de comunicação de massa – se massificou e, junto com ela, a violência e 

a guerra. Essa relação entre avanço tecnológico e destruição se construiu de maneira 

bastante complexa, já que a  

 

irrupção da [Primeira] Grande Guerra descortinou um cenário que ninguém 
jamais previra. Graças aos novos recursos tecnológicos produziu-se um efeito 
de destruição em massa; nunca tantos morreram tão rápido e tão atrozmente 
em tão pouco tempo. Essa escala destrutiva inédita só seria superada por seu 
desdobramento histórico, a Segunda Guerra Mundial, cujo clímax foram os 
bombardeios aéreos de varredura e a bomba atômica. [...] Quaisquer que  
fossem os avanços [tecnológicos do pós-guerra], o que prevalecia era a 
sensação de um apocalipse iminente (SEVCENKO, 2001, p. 16). 

 

Desta forma, o século XX, será lembrado e historiografado como uma era ambígua 

porque está marcado tanto pela esperança do avanço tecnológico que proporcionaria a 

redenção da humanidade em vários aspectos da vida quanto pelo medo de uma 

hecatombe militar e a destruição total dos homens. Essa característica da destruição 

mediada pela tecnologia militar dá uma nova configuração ainda mais devastadora aos 

conflitos que é a impessoalidade da violência porque a  

 

tecnologia tornava suas vítimas invisíveis [...]. Diante dos canhões 
permanentemente fixos da Frente Ocidental [durante a Segunda Guerra 
Mundial, por exemplo] estavam não homens, mas estatísticas – nem mesmo 
estatísticas reais, mas hipotéticas, como mostraram as ‘contagens de corpos’ 
de baixas inimigas durante a guerra americana no Vietnã (HOBSBAWN, 
1995, p. 57).  

 

As violências e crueldades do século XX foram impessoais e mediadas pela tecnologia 

o que, talvez, tenha permitido a ascensão de tamanha barbárie. É mais fácil assassinar 

estatísticas que homens reais. 

 Sendo assim, a violência se tornou cotidiana nos últimos cem anos, seja no 

mundo em zonas de guerra (depois das Grandes Guerras, vieram a Guerra Fria, a 
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Descolonização nada pacífica da Ásia e da África, a ascensão das Ditaduras Militares na 

América Latina, as ditaduras do Bloco Socialista e o seu posterior desmanche, a 

violência simbólica e econômica perpetrada pela globalização e, mais recentemente, o 

crescimento do radicalismo islâmico, do terrorismo e do antiterror) seja nas zonas de 

“paz” (paz esta bastante frágil e rara, mas permeada pela difusão, através dos meios de 

comunicação de massa, de informações enviadas pelos “correspondentes” das guerras, 

expondo a milhões de seres humanos as violências das guerras). Este fator gerou 

transformações radicais no mundo, durante o século passado, por exemplo, “a 

humanidade aprendeu a viver num mundo em que a matança, a tortura e o exílio em 

massa se tornaram experiências do dia-a-dia que não mais notamos” (idem, p. 58). 

Talvez esteja aqui uma das origens da crise da razão já que, para a maioria dos 

intelectuais, é impossível entender e explicar um mundo tão fortemente marcado pela 

violência generalizada e banalizada. 

 Se no século XX a violência, por um lado, decretou a morte da razão 

instrumental – que permitia a compreensão do mundo e a consequente capacidade de 

localizar-se nele, afastando definitivamente a possibilidade de viver de maneira positiva 

no mundo –, por outro, também tornou-se o século em que mais se riu na história da 

humanidade. Isso se torna fácil de perceber quando vemos que Hobsbawn (1995) o 

considerou a “Era da Guerra Total” enquanto Minois (2003) o denominou de “Era da 

derrisão universal”. Sendo assim, como podemos explicar essas duas características tão 

distintas neste mesmo período? O próprio Georges Minois nos aponta uma resposta: 

“Essa droga [o riso, o ópio do século XX] permitiu a humanidade sobreviver a suas 

vergonhas” (MINOIS, 2003, p. 553).  

 É justamente o riso a resposta tanto para a crise da razão quanto para a violência, 

típicas do último século. “O mundo deve rir para camuflar a perda de sentido. Ele não 

sabe para onde se caminha, mas vai rindo. Ri para agarrar-se a alguma continência. Não 

é um riso de alegria, é o riso forçado da criança que tem medo do escuro” (idem, p. 554, 

grifo do autor) que é o futuro tão incerto da humanidade após atrocidades dos últimos 

cem anos. Futuro este que parece ainda mais tenebroso quando se conhece as 

capacidades cruéis da humanidade, na qual se perdeu totalmente a ingênua fé e a 

esperança de sua bondade e sensatez. Neste sentido, percebe-se uma aproximação 

bastante poderosa no século XX entre o riso e a violência, porque a perda de sentido 

sobre o mundo (crise da razão) gerado pela violência generalizada causará também o 

riso típico destes últimos cem anos. Neste período, o humor assume características 
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bastante específicas devido a sua origem na ausência de fundamento lógico do mundo. 

“O humor moderno é menos descontraído que o dos séculos passados, porque incide 

não mais sobre este ou aquele aspecto da vida, mas sobre a própria vida e seu sentido, 

ou sua ausência de sentido” (ibidem, p. 569). 

 Outra característica fundamental do riso é a ironia, que se generaliza no século 

XX. Isso se torna ainda mais perceptível quando notamos que esta ironia, como já 

apontado anteriormente faz parte da paródia, outro fenômeno que será massificado no 

mesmo período. Como já explicitado anteriormente, a “ironia participa do discurso 

paródico como uma estratégia [...] que permite ao decodificador [da paródia] interpretar 

e avaliar” (HUTCHEON, 1985, p. 47). A ironia, portanto, é um dos elementos mais 

fundamentais no processo de criação de um discurso parodístico e decodificação do 

texto, cabendo a ele estabelecer alguns dos novos sentidos atribuídos ao texto. Isso 

porque a “ironia, que não teme surpresas, brinca com o perigo. Desta vez, o perigo está 

numa jaula, a ironia vai vê-lo, imita-o, provoca-o, torna-o ridículo e o entretém com 

recreação” (JANKÉLÉVITCH apud MINOIS, 2003, p. 569, grifo do autor). É 

justamente essa imitação irônica citada por Jankélévitch que seria a paródia e é por isso 

que a paródia tem profundas implicações políticas, porque “brinca com o perigo”. 

 Segundo Nicola Abagnano, podemos definir ironia como “atitude de quem dá 

importância muito menor que a devida (ou que se julga devida) a si mesmo, à sua 

própria condição ou a situações, coisas ou pessoas com que tenha estreitas relações” 

(ABAGNANO, 2007, p. 584) e é justamente por isso, por tornar risível o grave ou leve 

o pesado, que a paródia é essencialmente irônica. Na paródia, a ironia se põe a serviço 

da subversão e objetiva o riso e a perturbação social, como aponta Muecke afirmando 

que “a ironia é dizer alguma coisa de uma forma que ative não uma mas uma série 

infindável de interpretações subversivas” (MUECKE, 1995, p. 48), nesse sentido, a 

paródia se torna um lugar privilegiado para a ironia já que sua própria estrutura favorece 

a retomada de um conjunto imenso de interpretações subversivas sobre o parodiado e 

sobre ela mesma. Esse caráter subversivo, presente na ironia, – de pensar o impensável, 

rompendo com os limites até mesmo da razão que se encontra em profunda crise em 

nosso tempo – gera, por sua vez, o aspecto cômico e risível da paródia, aliado ao 

próprio processo de decodificação apontado anteriormente. Sendo assim, “[o] sujeito 

irônico que ‘apartou-se das fileiras do seu próprio tempo e tomou posição contra este’. 

O olhar do ironista, do sujeito revolucionário, ridente e risível é a sua relação com seu 

próprio tempo e lhe exige o sacrifício” (FLORES, 1997, p. 34); o sacrifício de repensar 
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um mundo que parece absurdamente impensável! O sacrifício de rir quando a realidade 

o incita o choro e o desespero! É justamente nesse sentido que acredito que possamos 

entender efetivamente a tropicália, como essa tentativa de apartar-se de seu tempo e das 

tradições culturais brasileiras e olhá-los de maneira profundamente crítica, produzindo 

uma ironia capaz de expor as diversas ideologias e os diversos discursos que se tornam 

presentes no mundo da política, da arte, da estética e dos meios de comunicação de 

massa no Brasil do final dos anos 1960. E, no fim de todo esse processo, rir do 

absurdo97 que é o Brasil. 

 

2.3 – É A CABROCHA ESCORREGANDO NO SABÃO: POR UM CONCEITO DE 

PARÓDIA NA TROPICÁLIA 

 

Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do 
antropófago. 

(ANDRADE, Oswald de, 1972, p. 13) 
 

Não quero o reino dos céus: só me interessa o que não é meu. 
(VELOSO, Caetano apud PERRONE, s/d, s/p) 

 

Em entrevista a Augusto de Campos, concedida no ano de 1967, Caetano Veloso 

afirma de maneira categórica: “O Tropicalismo é um neo-Antropofagismo” (CAMPOS, 

1968, p. 195). Esta afirmativa é reveladora da importância que Mário e, sobretudo, 

Oswald de Andrade e seus modernismos terão na formação do ideário tropicalista, ainda 

que o próprio Caetano relate que o seu primeiro contato com o modernismo – através da 

peça O rei da vela, em montagem do Teatro Oficina, dirigida por José Celso Martinez 

Corrêa, em 1967 – tenha ocorrido após a composição das primeiras canções 

tropicalistas; dentre elas, Tropicália98 e Paisagem útil99, as quais serão analisadas 

                                                           
97 Dez anos depois da tropicália, Caetano Veloso apresentaria a canção Love Love Love, na qual ele 
afirmaria: “Absurdo, o Brasil pode ser um absurdo/ Até aí, tudo bem, nada mal/ Pode ser um absurdo, 
mas ele não é surdo/ O Brasil tem ouvido musical/ Que não é normal”. A canção pode ser encontrada no 
disco Muito: dentro da estrela azulada, de Caetano Veloso e a Outra Banda da Terra, de 1978 (Philips, 
número de série 6349 382). Roberto Schwarz, comparando a “estética da fome”, do Cinema Novo, e  a 
Tropicália, afirma que “[n]o primeiro caso, a técnica é politicamente dimensionada. No segundo [o 
tropicalismo], o seu estágio internacional é o parâmetro aceito da infelicidade nacional: nós, os 
atualizados, os articulados com o circuito capital, falhada a tentativa de modernização social feita de 
cima, reconhecemos que o absurdo é a alma do país e a nossa” (SCHWARZ apud SILVA, 2009, p. 136, 
grifo meu). 
98 A canção que dará nome ao movimento, composta e interpretada por Caetano Veloso é um dos 
momentos mais marcantes da história da música popular no Brasil. Segue a letra da canção: “‘Quando 
Pero Vaz Caminha/ Descobriu que as terras brasileiras/ Eram férteis e verdejantes,/ Escreveu uma carta 
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posteriormente. “As conexões entre o Tropicalismo e o Modernismo no início foram 

intuitivas, mas tornaram-se deliberadas via contatos entre músicos e críticos” 

(PERRONE, s/d, s/p), muitas vezes mediado por Augusto e Haroldo de Campos e os 

demais concretistas100 que, rapidamente, se aproximaram do então chamado grupo 

baiano, apadrinhando-os.  

A partir da análise de algumas composições e, sobretudo, de algumas 

entrevistas, é possível indiciar que aquilo que mais chamou a atenção do cantor e 

compositor baiano na obra de Oswald de Andrade foram a subversão estética e, 

consequentemente, política empreendida pelo poeta e pelos demais modernistas, na 

mesma medida em que estas provocam o riso. Isso se torna claro quando observamos 

                                                                                                                                                                          
ao rei:/ Tudo que nela se planta,/ Tudo cresce e floresce/ E o Gauss da época gravou’// Sobre a cabeça 
os aviões/ Sob os meus pés os caminhões/ Aponta contra os chapadões/ Meu nariz// Eu organizo o 
movimento/ Eu oriento o carnaval/ Eu inauguro o monumento/ No planalto central do país// Viva a 
Bossa, sa, sa/ Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça/ Viva a Bossa, sa, sa/ Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça// O 
monumento/ É de papel crepom e prata/Os olhos verdes da mulata/ A cabeleira esconde/ Atrás da verde 
mata/ O luar do sertão// O monumento não tem porta/ A entrada é uma rua antiga/ Estreita e torta/E no 
joelho uma criança/ Sorridente, feia e morta// Estende a mão// Viva a mata, ta, ta/ Viva a mulata, ta, ta, 
ta, ta/ Viva a mata, ta, ta/ Viva a mulata, ta, ta, ta, ta// No pátio interno há uma piscina/ Com água azul 
de Amaralina/ Coqueiro, brisa e fala nordestina/ E faróis// Na mão direita tem uma roseira/ 
Autenticando eterna primavera/ E no jardim os urubus passeiam/ A tarde inteira entre os girassóis// Viva 
Maria, ia, ia/ Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia/ Viva Maria, ia, ia/ Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia// No pulso 
esquerdo o bang-bang/Em suas veias corre/ Muito pouco sangue/ Mas seu coração/ Balança um samba 
de tamborim// Emite acordes dissonantes/ Pelos cinco mil alto-falantes/ Senhoras e senhores/ Ele põe os 
olhos grandes/ Sobre mim// Viva Iracema, ma, ma/ Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma/ Viva Iracema, ma, 
ma/ Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma// Domingo é o fino-da-bossa/ Segunda-feira está na fossa/ Terça-
feira vai à roça/Porém...// O monumento é bem moderno/ Não disse nada do modelo/ Do meu terno/ Que 
tudo mais vá pro inferno/ Meu bem/ Que tudo mais vá pro inferno/ Meu bem// Viva a banda, da, da/ 
Carmem Miranda, da, da, da, da/ Viva a banda, da, da/ Carmem Miranda, da, da, da, da”. A canção 
pode ser encontrada no disco Caetano Veloso, primeiro disco solo do cantor e compositor, de 1967 
(Philips). 
99 Segue a letra canção: “Olhos abertos em vento/ Sobre o espaço do Aterro/ Sobre o espaço sobre o mar/ 
O mar vai longe do Flamengo/ O céu vai longe e suspenso/ Em mastros firmes e lentos/ Frio palmeiral de 
cimento// O céu vai longe do Outeiro/ O céu vai longe da Glória/ O céu vai longe suspenso/ Em luzes de 
luas mortas/ Luzes de uma nova aurora/ Que mantém a grama nova/ E o dia sempre nascendo// Quem 
vai ao cinema/ Quem vai ao teatro/ Quem vai ao trabalho/ Quem vai descansar/ Quem canta, quem 
canta/ Quem pensa na vida/ Quem olha a avenida/ Quem espera voltar// Os automóveis parecem voar/ 
Os automóveis parecem voar/ Mas já se acende e flutua/ No alto do céu uma lua/ Oval, vermelha e azul/ 
No alto do céu do Rio/ Uma lua oval da Esso/ Comove e ilumina o beijo/ Dos pobres tristes felizes/ 
Corações amantes do nosso Brasil”. A canção pode ser encontrada no disco Caetano Veloso, primeiro 
disco solo do cantor e compositor, de 1967 (Philips). 
100 A importância estética e a maneira como se deu esse encontro entre concretistas e grupo baiano foi 
bastante explicitado por Tom Zé em entrevista que afirmou: “Foi muito, muito interessante conhecê-los 
aqui, quando nós chegamos [em São Paulo]. Eles nos descobriram por causa de uma frase do Caetano: ‘É 
necessária a retomada da linha evolutiva de João Gilberto!” Eles acharam que isso era a coisa axial, 
central, que ninguém tinha dito nada mais exato! E passaram a nos procurar. Aí faziam crônicas sobre 
nossas apresentações, sobre isso e aquilo. Então, é claro, nós procuramos eles. E aí vimos a poesia 
concreta. Nós passamos a conviver como amigos. E então a gente todo dia tinha contato com aquelas 
coisas. Ora, é claro, se nos interessava, é claro que também interessava à nossa música. E você vê, 
‘Menina amanhã de manhã’, com aquele final que vai suprimindo as letras: ‘A felicidade é cheia de pano/ 
É cheia de peno/ É cheia de sino/ É cheia de sono/ Cheia de ano/ Cheia de eno/ Cheia de ono/ Cheia de 
ino/ Cheia de hã/ Cheia de ê/ Cheia de a...’ É claro que foi uma coisa com influência deles, né?” (DUNN, 
1994, p. 119). 
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que, na mesma entrevista, Caetano Veloso afirmava: “Fico apaixonado por sentir, 

dentro da obra de Oswald, um movimento que tem a violência que eu gostaria de ter 

contra as coisas da estagnação, contra seriedade” (CAMPOS, 1968, p. 192, grifos 

meus). A partir disso, o riso modernista de Oswald de Andrade seria absorvido pelo 

baiano e se transmutaria no riso tropicalista de Caetano Veloso. Não apenas o riso seria 

absorvido pelo novo movimento, mas também a paródia, que “é um dos principais 

recursos utilizados pelo Tropicalismo, o que permite uma análise do movimento em 

termos de seu relacionamento com a literatura extremamente paródica de Oswald de 

Andrade” (PERRONE, 1988, p. 72). 

Oswald e os modernistas queriam, segundo Rosália de Almeida Dias, reavaliar a 

cultura brasileira – e a comemoração do centenário da Independência em 1922 era um 

momento propício – na mesma medida que renovavam a arte, inserindo-a num contexto 

moderno em consonância com o resto do mundo e em oposição ao tradicionalismo 

parnasiano. Nesse contexto, buscavam também conhecer mais profundamente a arte 

brasileira, o povo brasileiro e o Brasil (DIAS, 2012). No entanto, foi 

 

com formas inéditas, de procedência estrangeira – futurismo, cubismo, 
dadaísmo: por que não? – que Oswald se instrumentou para redescobrir o 
Brasil e descobrir a própria poesia sufocada pelo peso massacrante das 
‘tradições’ e das ‘fórmulas’ nacionalistas, ou antes nacionalóides (CAMPOS, 
1968, p. 149, grifo meu).  

 

Essa revisão crítica pode ser encontrada em diversas obras de Oswald, bem 

como nos manifestos Pau-brasil (1924) e Antropófago (1928) – “considerados 

demolidores em relação à cultura vigente” (DIAS, 2012, p. 59) – porque neles se 

propunham uma nova análise dos elementos mais tradicionais da cultura brasileira 

dominante ou, no limite, se opunham a estes elementos solidificados pela tradição. Em 

consonância com o modernismo, a tropicália também buscou de forma alegórica fazer 

uma espécie de revisão crítica da música popular brasileira – em especial aquela de 

cunho nacional-popular, explicitada no capítulo anterior (ver tópico 1.3) – expondo, “no 

meio da sala/ As relíquias do Brasil”, como queria o poeta e compositor piauiense 

Torquato Neto em sua canção Geléia Geral, em parceria com Gilberto Gil. No entanto, 

estas relíquias tropicalistas eram bastante distintas daquelas dos músicos vinculados ao 

nacional-popular da música de protesto e do CPC – já que permitiam a introdução e a 

mistura de elementos internacionais – e também se afastavam da noção de popular 
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defendida pela indústria cultural – já que não busca assentar-se na questão apenas do 

gosto fácil das massas.  

Com bastante clareza, pode-se perceber a violência contra a imobilidade 

modernista conquistada através do discurso paródico na obra de Oswald de Andrade, 

por exemplo, – a qual Caetano Veloso faz referência (e reverência) –  através da análise 

do poema Canto do regresso à pátria, de 1925, no livro Pau-brasil101: 

 

Minha terra tem palmares  
onde gorjeia o mar  
Os passarinhos daqui  
Não cantam como os de lá  

 
Minha terra tem mais rosas  
E quase que mais amores  
Minha terra tem mais ouro  
Minha terra tem mais terra  

 
Ouro terra amor e rosas  
Eu quero tudo de lá 
Não permita Deus que eu morra  
Sem que volte para lá  

 
Não permita Deus que eu morra  
Sem que volte pra São Paulo  
Sem que veja a Rua 15  
E o progresso de São Paulo (ANDRADE apud CYNTRÃO, 1988, 47). 

 

O poema acima trata-se de uma paródia do famoso Canção do Exílio, do 

romântico Gonçalves Dias, poema bastante parodiado ao longo dos séculos XIX e  

XX102. A releitura empreendida por Oswald de Andrade estabelece uma relação 

dialética com o poema oitocentista à medida que propõe uma espécie de homenagem à 

Gonçalves Dias ao mesmo tempo em que rompe com a escrita típica do romantismo 

brasileiro, com suas formas consagradas pela tradição literária e sua linguagem 
                                                           
101 O livro Pau-brasil, lançado em 1925, representa uma síntese do pensamento poético de Oswald de 
Andrade nos anos 1920. Devido à influência de Marinetti e do futurismo, de um lado, e de Blaise Cendras 
e sua vontade de conhecer o exótico brasileiro, de outro, Oswald pôde empreender seu projeto estético 
baseado no aprofundamento da cultura brasileira e, posteriormente, na atualização da arte nacional, 
adequando-a ao contexto das vanguardas europeias. Segundo Rosália de Almeida Dias, “[p]artindo do 
fato de que o pau-brasil era a árvore que, na época colonial, foi nosso primeiro produto de exportação, 
Oswald criou o que ele chamaria de nossa ‘poesia de exportação’, a poesia pau-brasil, produzida a partir 
da atualização obtida pelo contato com os países desenvolvidos. Seu projeto visava um afastamento em 
relação aos modelos poéticos importados do século passado e propunha uma poesia emancipada, livre da 
metrificação” (DIAS, 2012, p. 60). 
102 Podem-se citar, além da paródia de Oswald de Andrade, as homônimas Canção do exílio, de Casimiro 
de Abreu e de Murilo Mendes;  Pátria minha, de Vinícius de Moraes; Nova canção do exílio, de Ferreira 
Gullar;  a música Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim, entre outros (REIS, 2010).  
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rebuscada e grandiloquente. O poema modernista, escrito em versos livres, é uma 

espécie de ode ao Brasil do início do século passado e, sobretudo, a cidade de São Paulo 

que, naquele momento, representava o espaço de novas experimentações estéticas e 

artísticas, sobretudo a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, além de a capital 

paulista ser também o símbolo da modernidade econômica e industrial do Brasil no 

início do século XX.  

Para Rosália de Almeida Dias, neste poema,  

 

Oswald volta seu instinto crítico contra o sentimento ufanista que, no 
passado, exaltava o país como sendo um paraíso. A crítica acontece, pois 
embora Oswald também se voltasse para as raízes nacionais, para a 
construção de uma identidade genuinamente brasileira, discordava da 
idealização romântica e pretendia mostrar um país mais real. Por isso, no 
poema [...], além de aludir às nossas riquezas minerais e ao progresso de São 
Paulo, também faz referência ao famoso quilombo dos Palmares, símbolo de 
luta, que remete à escravidão no Brasil chamando mais uma vez a atenção 
para a questão do negro na história do país (DIAS, 2012, p. 69). 

 

Parece-nos, como dito anteriormente, que é justamente esta poderosa verve 

crítica da obra de Oswald de Andrade e o projeto de revisão crítica da história brasileira 

na estética da poesia Pau-brasil103 e Antopófoga que chamará a atenção dos tropicalistas 

e, em especial, de Caetano Veloso. Uma das formas possíveis de empreender uma 

revisão da história através da arte moderna de Oswald é através do uso da paródia que 

se dá em dois sentindos: a aproximação e a deglutição de algumas das informações 

estéticas estrangeiras bem como a  retomada de alguns elementos das tradições 

nacionais, sejam elas literárias ou não; misturava-se, nesse processo criador, os 

elementos tradicionais aos estrangeiros.  

Assim, os modernistas mantinham com o objeto parodiado algumas relações 

ambivalentes: relação de crítica e homenagem ao objeto parodiado, como exposto 

anteriormente; relação de preservação cultural e exposição da arte ao aspecto 

estrangeiro, à medida em que a arte nacional é citada e subvertida tanto pela paródia 

quanto por sua exposição e convivência com obras estrangeiras; uma percepção das 

relações supra-históricas que se impõem no cotidiano e na arte do Brasil, porque 

justapõe arcaico e moderno – duas temporalidades que, em outros países e continentes, 

                                                           
103 A respeito da concepção de história presente no movimento modernista e, mais especificamente na 
obra de Oswald de Andrade, Augusto de Campos advertia: “Não se enganem com a poesia Pau Brasil. É a 
primeira História Nova do Brasil. Uma Anti-História. Ao invés do nacionalismo tacanho e 
autocomplacente, um nacionalismo antropofágico, aberto a todas as nacionalidades, deglutidor-redutor 
das mais novas linguagens da tecnologia moderna” (CAMPOS, 1968, p. 149). 
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pareciam nunca se encontrar, mas que no Brasil convivem devido ao desenvolvimento 

desigual do capitalismo periférico; entre outros. “A estética tropicalista, assim como a 

poética oswaldiana, era aparentemente subversiva em sua ironia e deboche ao tratar os 

repertórios populares e de vanguarda, fundindo-os numa visão alegórica do país” 

(SILVA, 2009, p. 136). 

Essas relações ambíguas e alegóricas, como se pôde perceber, podem ser mais 

um ponto de aproximação entre o ideário estético dos modernistas da década de 1920 e 

dos tropicalistas. Dessa forma, “podemos dizer que certas bases da literatura de Oswald 

entram no Tropicalismo: uma posição fundamental de ruptura, um depender da paródia 

das instituções e das normas, a conceptualização da apropriação, e a justaposição 

polêmica de culturas estrangeiras e nacionais” (PERRONE, s/d, s/p, grifo meu). Ou seja, 

para compreender a tropicália e, sobretudo, as suas formas de paródia e alegoria, faz-se 

necessário que se compreenda bem os mesmos elementos no ideário modernista, 

permitindo uma espécie derevisão histórica dos processos parodísticos na arte do século 

XX no Brasil. A Canção do exílio de Gonçalves Dias, parodiada acima por Oswald de 

Andrade, é também utilizada como substrato de criação pelos tropicalistas na canção 

Marginália II, letra de Torquato Neto musicada por Gilberto Gil. A canção é uma 

espécie de revisão crítica da cultura brasileira explorando o caráter tragicômico do país, 

baseando-se “num sentimento de arrependimento que reflete uma situação pessoal e 

coletiva transcendendo a esfera religiosa” (PERRONE, 1988, p. 71), expondo uma 

espécie de visão fatalista sobre o país e os brasileiros. Seguem as últimas estrofes da 

canção, trecho em que a paródia ocorre: 

 

Minha terra tem palmeiras  

Onde sopra o vento forte  

Da fome, do medo e muito  

Principalmente da morte  

Olelê, lalá 

 

A bomba explode lá fora  

E agora, o que vou temer?  

Oh, yes, nós temos banana  

Até pra dar e vender  

Olelê, lalá 

 

Aqui é o fim do mundo  
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Aqui é o fim do mundo  

Aqui é o fim do mundo 104 

 

A canção como todo é extremamente irônica, já que a letra revela uma imagem 

triste da experiência de se viver no Brasil (marcada por uma enorme carestia típica dos 

países marginalizados do “terceiro mundo” que “pede bênção e vai dormir”, como diz a 

letra) e, ao mesmo tempo, a música é alegre – uma espécie de “baião nordestino com 

arranjos para metais” (DUNN, 2009, p. 141). Percebe-se, ainda, que um certo sorriso 

perpassa toda a interpretação de Gilberto Gil enquanto confessa a culpa de ser 

brasileiro.  

No trecho em questão, a referência ao poema romântico se dá no primeiro verso 

que é uma cópia ipisis litteris do também primeiro verso do texto parodiado. No 

entanto, a imagem bucólica do país tropical de Dias é substituída  por um país marcado 

pela violência dos anos do regime militar, expressos na presença da fome, do medo, da 

morte e da bomba – a presença da violência também está presente no poema de 

Andrade, ainda que por motivos diferentes. Outra citação que aparece no trecho final da 

canção é a da música Yes, nós temos bananas, de Alberto Ribeiro e João de Barro – o 

Braguinha – esta canção será retomada no tópico 3.3.1 desta dissertação. Para alguns, a 

citação é uma sátira do país que, apesar de não ser mais apenas um exportador de 

matéria-prima para os países centrais, mantinha uma situação subalterna na economia 

global (DUNN, 2009, p.142).  

Todo esse clima irônico da canção é reforçado pela onomatopéia Olelê, lalá que 

parece resolver o problema da violência e da fragilidade econômica pelo viés da alegria 

(ainda que sem sentido), numa espécie de “espírito festivo cínico” (PERRONE, 1988, p. 

71). Mas o caráter fatalista é retomado pelo refrão que se repete diversas vezes, 

inclusive no final da canção: Aqui é o fim do mundo! Segundo Christopher Dunn, 

“[e]ssa expressão mostra que os brasileiros estão ‘no fim do mundo’, ao mesmo tempo 

                                                           
104 Segue a letra completa da canção: “Eu, brasileiro, confesso/ Minha culpa, meu pecado/ Meu sonho 
desesperado/ Meu bem guardado segredo/ Minha aflição// Eu, brasileiro, confesso/ Minha culpa, meu 
degredo/ Pão seco de cada dia/ Tropical melancolia/ Negra solidão// Aqui é o fim do mundo/ Aqui é o 
fim do mundo/ Aqui é o fim do mundo// Aqui, o Terceiro Mundo/ Pede a bênção e vai dormir/ Entre 
cascatas, palmeiras/ Araçás e bananeiras/ Ao canto da juriti// Aqui, meu pânico e glória/ Aqui, meu laço 
e cadeia/ Conheço bem minha história/ Começa na lua cheia/ E termina antes do fim// Aqui é o fim do 
mundo/ Aqui é o fim do mundo/ Aqui é o fim do mundo// Minha terra tem palmeiras/ Onde sopra o vento 
forte/ Da fome, do medo e muito/ Principalmente da morte/ Olelê, lalá// A bomba explode lá fora/ E 
agora, o que vou temer?/ Oh, yes, nós temos banana/ Até pra dar e vender/ Olelê, lalá// Aqui é o fim do 
mundo/ Aqui é o fim do mundo/ Aqui é o fim do mundo”. A canção pode ser encontrada no disco Gilberto 
Gil, do cantor homônimo, lançado em 1968 (Philips). Número de série: 518121. 
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em que mantém os vestígios de conotações mais apocalípticas”. E conclui: “Ao 

subverter o ideal de Brasil como um paraíso tropical tranquilo, ‘Maginália II’ sustenta 

um posicionamento político e ético em termos globais” (DUNN, 2009, p. 142). 

Outra citação do poema de Gonçalves Dias na produção musical tropicalista, 

pode ser encontrado na canção Geléia geral105, supracitada, que pode ser considerada 

uma das mais importantes canções tropicalistas porque pode ser vista como uma espécie 

de manifesto tropicalista, já que “é a que melhor sintetiza as ideias estéticas do grupo 

baiano” (PERRONE, 1988, p.73), ou seja, “[d]e todas as músicas do álbum-conceito, 

‘Geléia Geral’ era a que mais se alinhava à postura irônica da paródia” (DUNN, 2009, 

p. 118, grifo meu).  

Ela é repleta de citações da tradição cultural brasileira, sejam literárias, sejam 

musicais: o título vem de um texto de Décio Pignatari106; o verso “A alegria é a prova 

dos nove”, está presente no Manifesto Atropófago, ao qual também se alude nos trechos 

“Pindorama, país do futuro” e “Com o roteiro do sexto sentido”; uma citação de 

Memórias sentimentais de João Miramar, também de Oswald, na expressão 

“Brutalidade jardim”; o Hino à Bandeira, do poeta parnasiano Olavo Bilac com música 

                                                           
105 Segue a letra da canção: “Um poeta desfolha a bandeira/ E a manhã tropical se inicia/ Resplendente, 
cadente, fagueira/ Num calor girassol com alegria/ Na geleia geral brasileira/ Que o jornal do Brasil 
anuncia// Ê bumba iê-iê-boi/ Ano que vem, mês que foi/ Ê bumba iê-iê-iê/ É a mesma dança, meu boi// Ê 
bumba iê-iê-boi/ Ano que vem, mês que foi/ Ê bumba iê-iê-iê/ É a mesma dança, meu boi// ‘A alegria é a 
prova dos nove’/ E a tristeza é teu Porto Seguro/ Minha terra onde o Sol é mais limpo/ Em Mangueira 
onde o Samba é mais puro/ Tumbadora na selva-selvagem/ Pindorama, país do futuro// Ê bumba iê-iê-
boi/ Ano que vem, mês que foi/ Ê bumba iê-iê-iê/ É a mesma dança, meu boi// É a mesma dança na sala/ 
No Canecão, na TV/ E quem não dança não fala/ Assiste a tudo e se cala/ Não vê no meio da sala/ As 
relíquias do Brasil/ Doce mulata malvada/ Um LP de Sinatra/ Maracujá, mês de abril/ Santo barroco 
baiano/ Super poder de paisano/ Formiplac e céu de anil/ Três destaques da Portela/ Carne seca na 
janela/ Alguém que chora por mim/ Um carnaval de verdade/ Hospitaleira amizade/ Brutalidade, 
jardim// Ê bumba iê-iê-boi/ Ano que vem, mês que foi/ Ê bumba iê-iê-iê/ É a mesma dança, meu boi// Ê 
bumba iê-iê-boi/ Ano que vem, mês que foi/ Ê bumba iê-iê-iê/ É a mesma dança, meu boi// Plurialva, 
contente e brejeira/ Miss linda Brasil diz: ‘Bom Dia’/ E outra moça também, Carolina/ Da janela 
examina a folia/ Salve o lindo pendão dos seus olhos/ E a saúde que o olhar irradia// Ê bumba iê-iê-boi/ 
Ano que vem, mês que foi/ Ê bumba iê-iê-iê/ É a mesma dança, meu boi// Um poeta desfolha a bandeira/ 
E eu me sinto melhor colorido/ Pego um jato, viajo, arrebento/ Com o roteiro do sexto sentido/ Faz do 
morro, pilão de concreto/ Tropicália, bananas ao vento// Ê bumba iê-iê-boi/ Ano que vem, mês que foi/ Ê 
bumba iê-iê-iê/ É a mesma dança, meu boi// Ê bumba iê-iê-boi/ Ano que vem, mês que foi/ Ê bumba iê-iê-
iê/ É a mesma dança, meu boi// É a mesma dança, meu boi/ É a mesma dança, meu boi”. A canção, de 
Torquato Neto e Gilberto Gil, pode ser encontrada no disco Tropicália ou Panis et Circensis, obra 
coletiva, lançado em 1968 (Phillips), número de série: 512089. 
106 “O conceito de ‘geleia geral’ foi uma proposta inovadora do poeta e crítico Décio Pignatari, após uma 
discussão como escritor modernista Cassiano Ricardo, que sugeriu que os poetas concretistas mais cedo 
ou mais tarde precisariam relativizar seu posicionamento inflexível quanto a experimentação formal. 
Pignatari disse, então, que ‘na geleia geral brasileira alguém tem que exercer as funções de medula e 
osso’. Em outras palavras, o rigor vanguardista era necessário para dar forma à mistura protéica da cultura 
brasileira transmitida em fragmentos pela mídia de massa. Torquato Neto se apropriou da alegoria de 
forma ambígua, expressando ao mesmo tempo uma crítica à geleia geral e sua cumplicidade com ela” 
(DUNN, 2009, p. 117-118) 
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de Antônio Francisco Braga, aparece em “Salve o lindo pendão dos seus olhos”; no 

campo estriramente musical, há uma citação da ópera O guarani, de Carlos Gomes, e da 

canção All the Way, de Frank Sinatra, justamente no verso em que ele é citado; entre 

outros (PERRONE, 1988, p. 73-74; DUNN, 2009, p. 117-120).  

O poema de Gonçalves dias é parodiado nos versos “Minha terra onde o Sol é 

mais limpo/ Em Mangueira onde o Samba é mais puro”, explicitando (e criticando) que 

o nacionalismo ufanista é, de certa forma, onipresente na história do Brasil, ainda que 

seja motivado pelos mais distintos motivos. Não só alguns versos são tomados da obra 

de Oswald, mas também os procedimentos de criação como a citação, a crítica ao 

ufanismo; o humor iconoclasta em relação ao discurso beletrista; a técnica de montagem 

literária; e, sobretudo, a forte expressividade de suas paródias.  

É por isso que necessita-se recorrer à compreensão de Lorena Grisi, segundo a 

qual,  

 

[t]orna-se fundamental, no Modernismo, por exemplo, a estética da paródia, 
a deglutição e revisão de textos consagrados e tornados referência da escrita 
nacional. O processo de devoração a que estamos nos referindo diz respeito 
não só à apreensão de elementos estrangeiros à cultura nacional, mas a 
aspectos pertencentes a nossa própria produção e que fazem parte de uma 
tradição histórica que poderia ter sido relegada ao passado e considerada 
retrógrada ou conservadora (GRISI, 2004, p. 3, grifo meu). 

 

Caetano Veloso, ao explicitar a sua aproximação com o antropofagismo de 

Oswald, considerando o tropicalismo inclusive como uma continuidade dele – tese 

reforçada pela historiografia especializada, como se pode perceber nas obras de 

Favaretto (2007), Dunn (2009), Vasconcellos (1977) e Napolitano (2007), por exemplo 

– ao mesmo tempo em que propunha o que ele denominou de retomada da linha 

evolutiva (ver tópico 1.1), apontou para o uso consciente das tradições no seu processo 

de produção musical na mesma medida em que se abria para as mais diversas 

influências modernas e/ou estrangeiras, que podiam vir do universo musical ou não. 

Essas tradições, muitas vezes, eram reelaboradas através do procedimento parodístico, 

como uma espécie de continuidade dos procedimentos estéticos dos modernistas de 

1922. Estas ideias apresentadas por Caetano Veloso entre 1965 e 1966 (tanto na sua 

germinal conceituação de linha evolutiva – primeiro na Revista Ângulos e depois na 

Revista Civilização Brasileira – quanto na entrevista concedida a Augusto de Campos, 

quando suas ideias estéticas já pareciam estar bem mais amadurecidas) irão se 

consolidar no projeto estético tropicalista. 
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 Segundo o sociólogo Gilberto Vasconcellos,  

 

é pertinente a aproximação da estética tropicalista de Oswald de Andrade, 
que fizera também o uso da paródia como instrumento eficaz para 
ridicularizar a ideologia do nacionalismo ufanista, para não falar da 
importância da paródia nas manifestações artísticas contemporâneas [...]. No 
modernismo, em inúmeros poemas de Mário de Andrade, de Oswald de 
Andrade e também Murilo Mendes, a paródia teve por objetivo a visão 
ufanista da terra (VASCONCELLOS, 1977, p. 20). 

 

De certa forma, esta “visão ufanista da terra” que provocou a reação do modernistas 

também estava presente na arte brasileira de meados da década de 1960 e início da 

década de 1970: seja na visão nacional-popular da música de protesto (ver tópico 1.2), 

ou nas canções de apoio ao regime militar, como as canções Pra frente Brasil107, de 

Miguel Gustavo, e Eu te amo, meu Brasil108, de Dom e Ravel, gravada por Os incríveis 

na virada das décadas de 1960 para 1970 – grupo musical que também fez sucesso com 

a canção Este é um país que vai pra frente.  

Apesar de essas duas últimas canções serem posteriores ao próprio tropicalismo, 

elas revelam o ufanismo que se formava na direita conservadora que assumiu o poder 

pós-1964, radicalizado na década de 1970, sobretudo, após a conquista da Copa 

Mundial de Futebol, no México. Tanto à esquerda quanto à direita, o ufanismo e o 

discurso idealizado sobre o Brasil se perpetuavam no período. Obviamente essas duas 

formas de arte – aquela de oposição ao regime, por um lado, e aquela de apoio a ele, por 

                                                           
107 Segue a letra da canção: “Noventa milhões em ação/ Pra frente, Brasil/ Do meu coração/ Todos juntos 
vamos/ Pra frente, Brasil/ Salve a Seleção!//De repente é aquela corrente pra frente/ Parece que todo o 
Brasil deu a mão/ Todos ligados na mesma emoção/ Tudo é um só coração!//Todos juntos vamos/ Pra 
frente Brasil, Brasil/ Salve a Seleção!// Todos juntos vamos/ Pra frente Brasil, Brasil Salve a Seleção!”. 
Segundo Jairo Severiano e Zuza Homem de Melo, muitas canções haviam sido feitas em homenagem à 
seleção brasileira com caráter ufanista, “[n]enhuma, entretanto, tem a força, a beleza e a popularidade de 
‘Pra Frente Brasil’”, que havia sido composta inicialmente como um jingle para uma cervejaria 
(SEVERIANO; MELO, 1998, p. 156). 
108 Segue a letra da canção: “As praias do Brasil ensolaradas,/ O chão onde o país se elevou,/ A mão de 
Deus abençoou,/ Mulher que nasce aqui tem muito mais amor./O céu do meu Brasil tem mais estrelas.// 
O sol do meu país, mais esplendor./ A mão de Deus abençoou,/ Em terras brasileiras vou plantar amor.// 
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo!/ Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil./ Eu te amo, meu 
Brasil, eu te amo!// Ninguém segura a juventude do Brasil/ As tardes do Brasil são mais douradas/ 
Mulatas brotam cheias de calor./ A mão de Deus abençoou,/ Eu vou ficar aqui, porque existe amor/ No 
carnaval, os gringos querem vê-las,/ No colossal desfile multicor/ A mão de Deus abençoou,/ Em terras 
brasileiras vou plantar amor// Adoro meu Brasil de madrugada,/ Nas horas que estou com meu amor/ A 
mão de Deus abençoou,/ A minha amada vai comigo aonde eu for/ As noites do Brasil tem mais beleza/ A 
hora chora de tristeza e dor,/ Porque a natureza sopra/ E ela vai-se embora, enquanto eu planto amor”. 
A canção pode ser encontrada no disco Os incríveis, da banda homônima, de 1970 (RCA Victor). 
Segundo o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, os autores negavam a possibilidade de a 
canção ser uma ode ao regime militar, “[a] música, segundo Ravel, foi composta, na verdade, para 
aproveitar a onda do tricampeonato da seleção de futebol”. Disponível em: 
<http://www.dicionariompb.com.br/dom--ravel/dados-artisticos> Acesso em: 26/03/2015. 
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outro – eram demasiadamente diferentes; a partir de percepções bastantes distintas do 

Brasil, com objetivos políticos radicalmente opostos e discursos e expressões estéticas 

muito diferenciadas entre si; mas a “visão ufanista da terra” estava presente nas duas 

formas de arte e de canção, mais especificamente. Segundo Tom Zé, essa postura crítica 

em relação tanto ao pensamento nacionalista bucólico da esquerda quanto ao 

pensamento nacionalista progressista da direita, impedia que os baianos tomassem uma 

posição absoluta de qualquer um dos lados, fazendo com que houvesse o que ele 

denominou de “instalação do demônio” (DUNN, 1994, p. 115), ou seja, a 

impossibilidade de se filiar à qualquer um dos lados, maniquesticamente afastados, da 

discussão.  

A crítica tropicalista a este nacionalismo exacerbado pode ser percebido como 

um dos motivadores da criação de uma nova postura política e estética, além de ser a 

responsável pela retomada do modernismo de 1922. Segundo Caetano Veloso, 

basicamente, o tropicalismo  

 

[f]oi uma crítica ao tipo de nacionalismo que nos parecia ingênua e 
defensivo. Nós acreditávamos ambiciosamente que, pelo menos do ponto de 
vista da música popular, podíamos e devíamos ser agressivos, ter um 
nacionalismo agressivo. Então tomamos o exemplo da ideia de antropofagia 
cultural, em que você come tudo o que vem de qualquer lugar do mundo e faz 
daquilo o que você quer, digere como quer. É uma ideia de comer tudo o que 
houver e produzir uma nova coisa. Utilizamos um pouco dessa 
argumentação, mas sobretudo achávamos que podíamos ter uma atitude de 
sujeito crítico, e do ponto de vista cultural, agressivo, não o nacionalismo 
passivo e defensivo (idem, 101, grifo do autor). 

 

Na obra tropicalista, é possível perceber essa aversão ao ufanismo no roteiro 

cinematográfico presente contracapa do disco Tropicália ou Panis et Circensis – 

analisado anteriormente. O roteiro, elaborado por Caetano, “se refere aos desígnios dos 

tropicalistas e às reações críticas contra eles e a uma grande variedade de figuras da vida 

artística” (PERRONE, 1988, p. 73). Na primeira cena do roteiro (Sequência 5/ Cena 3), 

por exemplo, temos  um conjunto de personalidades históricas bastante díspares 

(Moisés; Átila, o rei dos hunos e Anne Frank), e do cinema pop estadunidense (Charles 

Starett, ator que interpretou Durango Kid, e Joan Crawford, atriz vencedora do Oscar de 

Melhor atriz em 1945), além economista brasileiro Roberto Campos, então Ministro 

Planejamento. Estes personagens todos afirmam em coro:  “O Brasil é o país do futuro” 

– mais um dos lemas ufanistas bastante propagandeados pelo regime militar e uma 
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espécie de reforço da canção Pra frente Brasil, citada anteriormente.  Diante de tal 

afimartiva os integrantes da Tropicália se manifestam da seguinte forma: 

 

CAETANO: Esse gênero está caindo de moda. 

CAPINAM: No Brasil e lá fora: nem ideologia nem futuro. 

TORQUATO: Bacana. Está ótimo. Pode apagar. 

 

A cena termina e torna óbvia tanto a presença dessa “visão ufanista da terra” na 

passagem de 1967 para o ano seguinte quanto a postura tropicalista de oposição a este 

fenômeno na arte e na cultura brasileiras. Na fala de Caetano, que afirma na famosa e 

supracitada entrevista a Augusto de Campos que o tropicalismo era uma “moda” 

(CAMPOS, 1968, 195)109, é explicitado que o ufanismo já “estava caindo de moda”, ou 

seja, se tornando anacrônico, sobretudo, para aqueles artistas que buscavam fazer uma 

canção de vanguarda no Brasil. O poeta José Carlos Capinam responde mostrando que 

essa concepção do Brasil como um “país do futuro” – mas um futuro indeterminado, 

prometido há muito e que parecia nunca chegar – estava completamente ultrapassada, 

ao afirmar que não havia ideologia e sequer futuro que abarcassem o Brasil como um 

país que do futuro. A resposta nonsense e desbaratada ou talvez irônica de Torquato 

leva ao fim abrupto da cena: CORTA. Nesse sentido, retomar a crítica ao ufanismo 

empreendida pelos modernistas de 1922, se fazia necessário na década de 1960, 

sobretudo, porque os fenômenos que motivaram esta reação no início do século 

pareciam se repetir em sua segunda metade, ainda com mais intensidade, já que se 

tornara uma política de Estado do governo ditatorial. 

Relacionando o modernismo de 1922 com a tropicália, Celso Favaretto, numa 

análise clássica, afirma que “[o] que o tropicalismo retém do primativismo 

antropofágico é mais a concepção cultural sincrética, o aspecto de pesquisa de técnicas 

de expressão, o humor corrosivo, a atitude anárquica com relação aos valores 

burgueses, do que a sua dimensão etnográfica e a tendência em conciliar as culturas em 

conflito” (FAVARETTO, 2007, p. 57, grifo meu). Dessa forma – a despeito do muito 

que se produziu a respeito do tropicalismo desde 1967 e que perdura até hoje que 
                                                           
109 Apesar de, num primeiro momento, apoiar o tropicalismo, o artista plástico Hélio Oiticica, criticou 
justamente esta postura de tornar a tropicália uma moda, já que isso poderia enfraquecer o caráter 
reflexivo e crítico do movimento. Pode-se perceber isso em sua declaração: “Burgueses, subintelectuais, 
cretinos de toda espécie, a pregar tropicalismo, tropicália (virou moda!) – enfim, a transformar em 
consumo algo que não sabem direito o que é… Muito bom, mas não se esqueçam que há elementos aí que 
não poderão ser consumidos por essa voracidade burguesa: o elemento vivencial direto, que vai além do 
problema da imagem…” (OITICICA apud ALAMBERT, 2012, p. 145). 
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afirmava uma simples retomada da poesia Pau-brasil e, sobretudo, das teses 

antropófogas de Oswald de Andrade – a estética tropicalista fará um processo de 

pesquisa e seleção consciente nessa influência modernista. A postura dessacralizadora 

em relação a tradição e a liberdade formal dos modernistas, apontada por diversos 

autores110,  parece ser o ponto de maior tangência entre as duas estéticas. Um dos 

fatores que permitem essas dessacralização através da liberdade formal é, sem dúvida, o 

procedimento parodístico – a homenagem ambígua – que transforma a tradição através 

de procedimentos de seleção dos ready-made (importados das estéticas dadaísta e 

surrealista) de outras obras de arte e a posterior colagem (trazida das obras cubistas e 

futuristas e, posteriormente, da pop’art) desses objetos gerando, a partir de uma outra 

sintaxe, uma nova semântica.  

Favaretto continua sua defesa das particularidades estéticas tropicalistas a partir 

da percepção de um procedimento artístico típico da tropicália: o procedimento cafona 

(idem, p. 61). Mas o que seria esse procedimento cafona? Ele mesmo responde, numa 

longa citação:  

 

O procedimento cafona, resultante da conjunção de estágios diferenciados de 
um mesmo fenômeno cultural, equivale a uma operação descentradora. Já se 
viu no cafonismo uma adaptação estilística, efetuada pela pressão da 
modernização, assimilando-o a uma reação localista, provinciana, contra a 
penetração da moda internacional. Desta perspectiva, o surgimento do 
tropicalismo foi identificado com a reabilitação do que tinha sido superado, 
pela transformação do mau gosto em símbolo de contestação no domínio dos 
comportamentos, através do uso sistemático do deboche. O tropicalismo, foi 
assim, reduzido às extravagâncias: o terno branco de tropical, o charuto e o 
chapéu palhinha, o lenço de três pontas no bolsinho do paletó, o concurso de 
miss banana real em que as participantes eram as beldades de Ipanema etc. 
(ibidem, p. 122). 

 

O procedimento cafona, assim, é uma reação à modernidade à medida que faz 

conviver duas temporalidades distintas: o arcaico e o moderno; ou faz conviver o 

arcaico no moderno. O cafona é, no limite, a exposição do anacronismo que é a 

experiência humana e a vida no Brasil na década de 1960, ambiente marcado pela 

presença de diversas formas de vida e temporalidades que convivem. Este fenômeno da 

convivência de opostos explica-se, por um lado, pelas dimensões continentais do país 

que impõem uma vida extremamente marcada pela diversidade cultural e, por outro, 

pelas incongruências e desigualdades (sociais, educacionais, econômicas, entre outros) 

                                                           
110 Ver Tatit, 2002; Napolitano, 2007, Vasconcellos, 1977; Sousa, 2002; Paiano, 1996; Napolitano; 
Vilaça, 1998; Campos, 1968; entre outros. 
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geradas pelo desenvolvimento do capitalismo na periferia do mundo. Neste sentido, 

entender o elemento cafona e como se dá sua presença no Brasil, era um elemento 

fundamental para se compreender o ambiente cultural brasileira. Em outras palavras, 

“[d]e acordo com a tropicália, a imagem perfeita da realidade brasileira seria a que 

apresentasse os efeitos grotescos resultantes da dependência estrutural de nossa 

economia” (VASCONCELLOS, 1977, p. 27).  A “visão ufanista da terra” recalcava o 

elemento cafona na cultura brasileira; o tropicalismo permitia o retorno do recalcado111, 

não deformado em si, mas em sua estranha convivência com seu oposto. Na tropicália, 

essa estranheza se transforma em deboche dos valores culturais marcados pela cisão 

entre o bom e o mau gosto, deboche esse operado pelo tratamento igual dispensado a 

estes artefatos culturais: o tropicalismo inundará o bom gosto do mau gosto. 

Obviamente, o procedimento cafona tropicalista, encontrou seus opositores e seu 

exemplo mais expressivo é o de Augusto Boal que, lançou um documento intitulado “O 

que você pensa do Brasil hoje?112” presente no livreto da I Feira Paulista de opinião, em 

junho de 1968. De maneira bastante belicosa, Boal atacava a estética tropicalista – mais 

especificamente o tropicalismo teatral do Grupo Oficina de José Celso Martinez Corrêa 

– em diversos pontos e, num deles, especificamente a cafonice:  

 

o tropicalismo é homeopático – pretende destruir a cafonice endossando a 
cafonice, pretende criticar Chacrinha participando dos seus programas de 
auditório. Porém a participação de um tropicalista num programa de 
Chacrinha obedece a todas as coordenadas do programa e não às do 
tropicalista – isto é, o cantor acata docilmente as regras do jogo do programa, 
sem, em nenhum momento, modificá-las: veste-se á maneira do programa, 
canta as músicas mais indicadas para esse tipo de auditório dopado, e 
finalmente, se essa plateia já está habituada a ganhar repolhos o cantor mais 
sutilmente atira-lhe bananas (BOAL, 1970, p. 51). 

 

A percepção de dramaturgo de que o tropicalismo objetivaria destruir o cafona 

por dentro, operando uma implosão, impede-o de perceber que o objetivo dos 

tropicalistas era contruir uma alegoria de Brasil a partir de dois esforços distintos: o 

primeiro era opor-se a “visão ufanista da terra” que idealizava romanticamente o Brasil 

e o segundo era, ao menos em tese, não excluir elementos vinculados à outras noções de 

povo brasileiro que não o defendido pelos intelectuais de esquerda que se dedicavam à 

                                                           
111 Por retorno do recalcado, pode ser concebido o “[p]rocesso em virtude do qual os elementos 
reprimidos, ao não ser nunca aniquilados pela repressão, tendem a reaparecer e o fazem de um modo 
deformado” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2004, p. 388, tradução minha) seja através de sonhos, chistes, 
fantasias, atos falhos, entre outros.  
112 Este artigo será reproduzido dois anos mais tarde na Latin American Theatre Review, sob o título “Que 
pensa você da arte de esquerda?” (BOAL, 1970). 
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arte engajada. Por isso não consegue perceber que, apesar das aparências, a prática 

tropicalista – ir ao programa do chacrinha, por exemplo – é eficaz por demonstrar e 

apresentar um novo Brasil que inclua o vasto povo “inculto” que era apreciador deste 

universo artístico que estava em descompasso com as vanguardas artísticas europeias e 

na contramão do ideário da esquerda militante. Outra característica muito proeminente 

no discurso do antagonista do tropicalismo é a sua percepção de povo que ora oscila, 

como num pêndulo, entre “massa de manobra” – expresso em expressões como 

“auditório dopado” ou “Roberto Carlos, que já era símbolo acabado da mais burra 

alienação” (idem, p. 51) – e um povo idealizado, que deveria ser convertido através da 

ação de uma verdadeira arte de esquerda – como se pode perceber no comentário feito a 

respeito da peça Arena conta Zumbi, escrito pelo próprio Boal em coautoria de 

Gianfrancesco Guarnieri, que seria fabulosa já que indicaria “os meios hábeis para a 

derrubada da ditadura, a instauração de uma nova justiça, e outras coisas lindas e 

oportunas” (ibidem, p. 49). 

Retornando ao tema do procedimento cafona no interior da tropicália, 

poderemos perceber que ele, por si só, já favorece o desenvolvimento de um tipo de 

paródia, à medida justapõe arcaico/ moderno e bom gosto/ mau gosto que se encontram 

na maioria das canções tropicalistas. Geralmente, as informações justapostas vêm de 

séries culturais bastante distintas e, em muitos casos das canções tropicalistas, é através 

disso que se estabelece a crítica, à medida que com o arcaico se parodia o moderno e o 

mau gosto produz uma paródia do bom gosto e vice-versa. Como se pode perceber, os 

procedimentos de criação estética tropicalistas se coadunam e parecem gerar certa 

unidade entre as canções paródicas tropicalistas. 

Ao elaborar paródias, os tropicalistas objetivavam o riso e este era conseguido 

pela prazer gerado através do retorno do recalcado e pelo processo de decodificação da 

mensagem parodística por parte do ouvinte. Aqueles valores do mau gosto, presentes 

em nossa cultura de forma quase subterrânea, quando expostos à luz geravam no 

ouvinte uma sensação prazerosa de libertação ou, como quer Favaretto, “o riso que [a 

paródia tropicalista] provoca pode ser proposto como um substitutivo do reprimido, ou 

do sentido que poderia ter sido e não pôde ser” (FAVARETTO, 2007, p. 119). No 

entanto, esse humor rapidamente se metamorfoseia em melancolia frente à imposição do 

bom gosto (superego?) que impõe a medida  do que deve ou não ser considerado de alta 

qualidade. É justamente desse jogo de sensações frente a obra tropicalista que emerge a 

crítica tropicalista mais ampla: aquela que se opõe aos conceitos estéticos tradicionais 
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para se analisar a arte, como a alta e a baixa cultura, o bom e o mau gosto, o belo e o 

feio, o apolíneo e o dionisíaco e, quando se refere a arte militante de esquerda, 

engajamente e entreguismo ou desenvolvida ou subdesenvolvida – sem contar os 

elementos imediatamente políticos.  

No campo das paródias de canções, ao longo do último século em geral, é muito 

comum que se estabeleça uma tranformação dos aspectos verbais da canção mantendo 

quase inalterado os elementos propriamente musicais, ou seja, modifica-se o que se diz 

e não o como se diz, como se pode perceber na obra parodística de Juca Chaves, por 

exemplo. No caso da paródia tropicalista, em geral, essa tendência não se encontra 

bastante clara porque elas geralmente partem de dois princípios distintos: o primeiro 

parte da fragmentação das obras de arte que serão parodiadas, selecionando aqueles 

elementos verbais que lhes são interessantes e, posteriormente, elaborando através da 

técnica da colagem um novo artefato – processo este incorporado do cubismo –; o 

segundo princípio favorece a construção de uma nova semântica a partir da performance 

tanto musical quanto vocal da canção. Ou seja, fragmentos de outras canções são 

expostos à performance tropicalista que subverte o seu sentido original, dotando-a de 

um poder de crítica através da elaboração de uma nova semântica ao mesmo tempo em 

que a torna cômica. À este tipo específico de paródia, no qual se subverte o canto e não 

a letra ao mesmo tempo que se fragmenta e mescla diversas letras de canções, daremos 

o nome de “paródia invertida”. No entanto, é preciso ressalvar que, na tropicália, “a 

paródia não visava desconstruir e denegar a tradição daMPB, mas ampliá-la para além 

dos limites convencionais” (NAPOLITANO, 2007, p. 134), utilizando-se de um sem 

número de referências estéticas outra – para além da tradiçãomusical brasileira – que 

eram incorporadas ao discurso musical tropicalista. A paródia tropicalista, portanto, tem 

o objetivo de ampliar as possibilidades de criação musical ou, no mínimo, torná-las 

expostas. 

Esse canto tropicalista, portanto, se torna ponto central na análise das canções, já 

que essas interpretações são quase sempre recheadas de ironias, ressignificações, 

iconoclastia, carnavalização e inversão, entre outros, transformando semanticamente 

aquilo que se diz enquanto se mantém algumas das características morfológicas e 

sintáticas dos textos de referência – que muitas das vezes permanecem apenas 

fragmentados ou, no limite, intacto. Isso se intensifica se concordarmos com Pedro 

Murad, que afirma “o erotismo, a licenciosidade e o riso vivenciados numa música 

surgem sempre a partir da performance” (MURAD, 2008, p. 70). 
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Parece-nos extremamente complexo analisar o fenômeno da performance vocal, 

porque, por um lado, este campo ainda carece de um quadro teórico, como nos alerta 

Cláudia Neiva de Matos (2004, p. 2), e, por outro, compreendemos que a “voz não é 

portadora de sentido, potencializa-se no sussurro, no timbre, no volume, entre elementos 

anteriores ao texto. Mesmo numa conversação cotidiana, diversos elementos gravitam 

em torno da voz, que muitas vezes ultrapassam o sentido estreito do discurso 

verbalizado” (MURAD, 2008, p. 68), dificultando nosso acesso ao sentido orignal que 

se queria dar a ela. Apesar das duas advertências anteriores,  o objetivo deste trabalho é 

buscar desvendar, a partir do aporte teórico construído ao longo dos capítulos anteriores, 

como a aspereza da voz e sorriso licensioso tropicalista geram uma compreensão de 

mundo, uma nova semântica para suas canções e como estabelecem uma revisão crítica 

da tradição musical brasileira e do universo onde elas estão inseridas. 
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3- SÓ DEPOIS DE ENTREGAR O CORPO AO CHÃO: A PERFORMANCE E A 

TROPICÁLIA 

 

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.  
Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 

(BANDEIRA, Manuel apud ROSEBAUM, 2002, p. 183) 
 

Aquele corpo, por sorte íntegro, representava talvez uma 
esperança e um luto. 

(ALAMBERT, Francisco, 2008, p. 1) 
 

 Ao longo da tradição do pensamento ocidental, desde Platão pelo menos, sempre 

houve uma associação entre sabedoria e espírito, alma e conhecimento. Isso se percebe 

quando buscamos a etimologia da palavra corpo, que vem do latim corpus, que 

designava algo como cadáver, em oposição à alma – espaço da razão, do saber e do 

conhecimento. O ratio, portanto, foi sempre dissociado do corporal na cultura ocidental; 

seja no “corpo-cárcere” dos pitagóricos, na “carne pecadora” dos homens medievais ou 

na res extensa de René Descartes (FONTES, 2004, p. 2), o corpo sempre esteve distante 

do racional, entendido como o espaço das sensações, emoções e/ou experiências.  

 Na antiguidade e na medievalidade, muitos pensadores se dedicaram ao estudo 

do corpo, mas nunca o pensando como agente do conhecimento do mundo e da 

realidade. Os indivíduos, quando problematizavam o corpo, buscavam desvendar seu 

funcionamento e/ou tratá-lo de quaisquer desequilíbrios de saúde. É justamente por isso 

que a maioria dos discursos que se construiu nesse período a respeito do corporal esteve 

sob o domínio apenas da medicina, sendo quase sempre ausente em outros saberes. 

Dentre os médicos que, obviamente, se debruçaram sobre os estudos do corpo temos a 

interessante obra de Hipócrates de Cós, considerado o pai da medicina grega e uma 

forte influência nas mais diversas áreas médicas até hoje (BYNUM, 2011, p.15). 

Hipócrates via o corpo como uma parte da natureza e, portanto, integrado a ela, ou seja, 

“o corpo humano era considerado um microcosmo vivendo no seio do macrocosmo” 

(SANT’ANNA, 2004, p. 6). Isso se deve, entre outras coisas, a uma visão médica que se 

denominaria hoje de “holística”, ou seja, valorizando a percepção do corpo e sua relação 

com tudo que o cerca. Esta percepção do corpo será determinante para entender os 

tratamentos propostos por Hipócrates que também eram holísticos, bem como a 

descrição dos males e das doenças que acometiam as pessoas.  
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No entanto, não é só por essa perspectiva médica que o grego se torna 

fundamental na história da medicina. Outro fenômeno que faz de sua obra algo de 

grande importância é que a ele se atribui o fato de ser o primeiro na história ocidental a 

separar magia e medicina, racionalizando o discurso sobre o corpo e retirando-o do 

campo do místico. Como se pode perceber: 

 

Com Hipócrates, a íntima relação entre o corpo e o mundo não se explicava 
devido a uma suposta crença em poderes sobrenaturais. Hipócrates não 
acreditava que os acontecimentos considerados pelos homens de seu tempo 
como sendo sobrenaturais pudessem provocar doenças. Com ele, a medicina 
se separa da magia, o que não significa que a população grega tinha 
forçosamente abandonado as práticas religiosas e mágicas para a cura das 
doenças (idem, p. 8). 

 

Essa passagem de uma explicação mística para uma racional é efetuada pela 

chamada Teoria humoral ou Teoria dos humores. Para elaborar sua concepção sobre a 

saúde dos organismos, Hipócrates “postulou a existência de quatro fluidos (humores) 

principais no corpo: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue; desta forma, a saúde era 

baseada no equilíbrio destes elementos. Ele via o homem como uma unidade organizada 

e entendia a doença como uma desorganização deste estado” (CASTRO; ANDRADE, 

MÜLLER, 2006, p. 39). O equilíbrio seria alcançado através de uma vida regrada e, 

sobretudo, da boa alimentação, daí a importância da relação do corpo com o meio para 

que ele se torne saudável. A teoria humoral perdurou durante toda história grega, boa 

parte do período romano e será prevalente também no período medieval, sendo 

suplantada apenas por Paracelsus e Vesalius no século XVI, momento em que a 

medicina começa a tomar as feições modernas.  

Mesmo com o desenvolvimento da ciência médica, durante toda Idade Moderna 

e boa parte da Contemporânea o corpo foi considerado por muito tempo como o lócus 

perigoso e proibido: “Prisão da alma, sede dos desejos sexuais, o corpo torna-se um 

‘espaço’ suspeito” (SANT’ANNA, 2004, p. 17). Justamente por isso, sobre ele serão 

colocados um conjunto de medidas de controle, para domesticá-lo e adequá-lo aos 

padrões de comportamento considerados corretos pela sociedade, com ênfase na religião 

e moral. 

No decorrer do século XX, no entanto, um conjunto de transformações vai 

fazendo com que “milhares de indivíduos [vão] tentando liberar seus corpos de antigos 

vínculos não apenas religiosos, geográficos, temporais e morais, mas, também, 

genéticos” (idem, p.17). Mais do que somente uma liberação, o corpo passa a se tornar 
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um espaço central da experiência da vida no século XX, já que em nosso tempo, o 

“corpo não tarda em aparecer como o último território a ser explorado” (ibidem, p. 18), 

seja pelas ciências biológicas e da natureza, seja pelas ciências humanas e sociais, seja 

pelas artes.  

Em nosso tempo,  

 

[a]parentemente, a estética do corpo e sua visualidade contemporânea se 
ressentem de um dualismo que corta a sociedade [...] como um todo. De um 
lado, nunca o corpo foi tão exposto, quase despudoradamente, como nos 
meios da indústria cultural [...]. Por outro lado, e diante dos dilaceramentos 
impostos pela ética do trabalho nas sociedades do capitalismo 
ultracompetitivo atual, o corpo nunca foi tão escrupulosamente escondido e 
apagado da visualidade quanto agora, justamente pela mesma indústria que, 
do ângulo do hedonismo irracional, resolveu que ele é o centro das atenções. 
A guerra contemporânea [...], objetivada pela mesma indústria cultural, 
despudoradamente oblitera a visão de seus efeitos e o resultado das ações 
sobre os corpos. Tudo é censura (ALAMBERT, 2008, p. 1-2). 

 

Essa interpretação dual a respeito dos corpos na contemporaneidade torna essa 

discussão extremamente atraente para os intelectuais, que o percebem como um lugar 

tornado extremamente público (e, às vezes, publicizado) ainda que seja o ambiente mais 

íntimo que pode haver. 

É também no século XX que diversos novos temas serão incorporados aos 

estudos históricos, dentre eles a chamada história do corpo. Esta inclusão temática está 

atrelada, inicialmente, ao surgimento de um novo paradigma historiográfico que é a 

Escola dos Annales, a qual ampliava o escopo documental do historiador ao mesmo 

tempo em que se utilizava de métodos mais ecumênicos de análise (MALERBA, 2009). 

Esta transformação irá desembocar, por fim, na nova história cultural, através da 

chamada “virada cultural”, que, por sua vez, elegerá o corpo como um dos temas 

centrais desta nova forma de se fazer história, levando Peter Burke a afirmar que na 

década de 1980 haverá uma espécie de “virada corporal” (BURKE, 2005, p. 95). 

 No entanto, não se pode dizer que os estudos na área de história do corpo sejam 

comuns apenas no final do século passado. Um conjunto de textos historiográficos traz 

em si uma verdadeira preocupação com a percepção que outras sociedades e épocas 

tiveram com o corporal. Os escritos de Mikhail Bakhtin, por exemplo, ao falarem do 

grotesco, “do baixo corporal”, destacam uma concepção própria da cultura popular a 

respeito do gestual e do “portar-se” do homem na passagem da Idade Média para o 

Renascimento (BAKHTIN, 2013) – temáticas típicas da história do corpo. Marcel 

Mauss, ao pensar as noções de “técnicas corporais” também problematizou o corpo, 
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chamando atenção para o fato de que os gestos, as posturas, os movimentos corporais, 

entre outros, são constituídos histórica e culturalmente, como fica claro, em sua 

observação de que, nos esportes como a marcha, a corrida e a natação, por exemplo, 

“todos esses elementos da arte de utilizar o corpo humano, os fatos de educação 

dominam” (MAUSS apud SILVA, 2005, p. 55). Outro exemplo é apontado por Peter 

Burke, ao afirmar que Emmanuel Le Roy Ladurie, ainda na década de 1970, se dedicava 

ao estudo dos corpos dos soldados franceses do século XIX, percebendo as diferenças 

entre a compleição física dos combatentes do norte e do sul (BURKE, 2005, p. 94). O 

historiador inglês ainda afirma que um dos primeiros registros que temos sobre a 

história do corpo será encontrado na obra do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, que 

fez “uso das descrições de escravos fugitivos – inseridas nos jornais por seus 

proprietários – de modo a reconstruir a aparência física da população escrava é um 

notável tour de force” (BURKE, 1997, p. 4).  

No final do século, o número de pesquisas na área de história do corpo cresce de 

forma exponencial, gerando, inclusive, o surgimento, em 1995, de uma espécie de 

fórum de historiadores, sociólogos e demais pesquisadores preocupados com a 

problemática do corpo: a revista inglesa Body and Society (BURKE, 2005, p. 95). A 

partir de então, o conjunto de pesquisas na área continua em franca expansão, 

demonstrando a centralidade do corpo na cultura ocidental da segunda metade do século 

XX até os dias atuais.  

Essa ampla valorização do corporal no início dos novecentos, tem sua origem na 

percepção de o “corpo pode ser considerado a dimensão espacial da identidade humana” 

(FALBO, 2010, p. 219), mas este fenômeno não é presente somente nas ciências, mas 

também nos mais diversos domínios do homem, como o do consumo (com a venda de 

um sem número de produtos voltados para o cuidado/controle do corpo), o do esporte, 

com a ascensão do fisiculturismo, por exemplo, e, sobretudo, o da arte – com suas novas 

artes corporais, tal qual o body modification, no cotidiano; o happening e a 

performance, na arte contemporânea; ou mesmo as esculturas vivas encontradas nas 

ruas das grandes metrópoles mundiais que são criadas e colocadas ao lado das mais 

antigas formas de arte corporal, como o teatro e a dança.  

Um dos marcos mais fundamentais desse processo de centralidade do corporal 

no universo artístico é, sem dúvida, a antropometria, de Yves Klein, que, no início dos 

anos 1960, se utilizava de corpos nus como espécies de pincéis vivos que, embebidos 

em tinta, pintavam tecidos e vidros – como se pode perceber na obra Mortalha mundo 
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cão (ver anexo 1, figura 13) (DEMPSEY, 2011, p. 498). Aqui, o corpo é utilizado com 

um instrumento de produzir arte, uma media, não efetivamente o corpo será pensado 

como o próprio objeto de arte ou o material da arte, mas essa nova forma de se 

relacionar com a arte irá abrir espaço para uma infinidade de novas possibilidades de se 

utilizar o corpo na produção artística.  

Pensando a relação entre o corpo e a arte no mundo contemporâneo, Francisco 

Alambert afirma: 

 

Nas melhores obras, o corpo é o suporte e o agente de um experimento que 
nega a morte. Penso no famoso bólide de Hélio Oiticica, chamado 
homenagem a Cara de Cavalo113, no qual fotos de jornal do corpo morto do 
bandido-herói, cravejado de balas, vêm cobertas com um pudico filó. Aqui 
um conteúdo emocional peculiar aparece e o corpo toma vida nova, contra a 
tirania do gosto dos cínicos (ALAMBERT, 2008, p. 4). 

 

A partir disso, pode-se perceber que a obra de Hélio Oiticica como um todo é um 

exemplo bastante claro de uma nova perspectiva da relação entre corpo e arte, 

sobretudo, de uma formatação do corpo sendo transformado em arte a partir da 

intermediação do artista através de sua postura ou dos adereços que envolvem o corpo-

objeto de arte.  

Além dos bólides, Oiticica é um grande produtor de obras que ele denominou de 

Parangolés114 e penetráveis115, que repensavam os limites entre o a arte e o corpo. 

                                                           
113 A respeito dos Bólides na obra de Hélio Oiticica ver Loeb (2011), artigo no qual a autora faz, entre 
outros,  uma leitura da obra citada por Alambert (ver anexo 1, figura 14). 
114 Obra que se parece com uma “espécie de capa (lembra ainda bandeira, estandarte, tenda) que não 
desfralda plenamente seus tons, cores, formas, texturas, grafismos ou as impregnações dos seus suportes 
materiais (pano, borracha, tinta, papel, vidro, cola, plástico, corda, esteira) senão a partir dos movimentos 
– da dança – de alguém que a vista (CÍCERO, 1992, s/p) 
115 Espécies de labirintos que incentivavam o público a interagir com as obras a partir de todos os 
sentidos, além da visão, eram propostos exercícios de percepção olfativa, táctil, auditiva e até mesmo 
paliativa. Um dos penetráveis de Oiticica foi denominado de Tropicália (ver anexo 1, figura 15)  - que 
“[t]ratava-se de um imenso penetrável, construído por uma estrutura sensorial, semelhante a um labirinto 
que conduz o participante por caminho surpreendente até chegar a um aparelho de televisão ligado” 
(ALAMBERT, 2012, p. 144). É a partir da descrição dele que Caetano Veloso foi incentivado a dar nome 
à sua canção que, posteriormente, passaria a denominar a proposta estética e o movimento que ele 
ajudaria a compor. O próprio Veloso conta a história da escolha do nome da canção: “Num almoço na 
casa de não sei quem em São Paulo, ao qual suponho que Mário Schemberg compareceu, me pediram que 
cantasse algumas das músicas que eu estava gravando. Luís Carlos Barreto [...] impressionou-se com essa 
canção (o que é perfeitamente coerente) e, ao ser informado de que ela não tinha título, sugeriu 
‘Tropicália’, por causa, dizia ele, das afinidades com o trabalho de mesmo nome apresentado por um 
artista carioca, uma instalação [...] que consistia num labirinto ou mero caracol de paredes de madeira, 
com areia no chão para ser pisada sem sapatos, um caminho enroscado, ladeado de plantas tropicais, indo 
dar, ao fim, num aparelho de televisão ligado, exibindo a programação normal. O nome do artista era 
Hélio Oiticica, e era a primeira vez que o ouvia. Eu naturalmente disse que não, que não poria o nome da 
obra de outra pessoa na minha música, que essa pessoa poderia não gostar. O que eu não disse, é que esse 
nome de ‘Tropicália’ não me agradara muito, embora a descrição que ele dera da instalação me atraísse. 
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Antônio Cícero reforça este aspecto corporal das obras do artista carioca ao afirmar que 

“o Parangolé não pode ser exposto como uma pintura convencional. Ele deve ser não 

apenas visto mas tocado: e não apenas tocado mas vestido. O corpo compõe com o 

Parangolé que veste uma unidade sempre nova” (CÍCERO, 1992, s/p). Ou seja, ele 

rompe com os padrões entre espectador e obra, chamando a atenção para a percepção da 

realidade mediada pelo corporal – “primeira condição humana”, nas palavras do autor 

(idem, s/p) – em oposição à concepção clássica de percepção da arte atrelada apenas ao 

visual e ao racional. Nesse sentido, se a experiência corporal é a “primeira condição 

humana”, a arte deve louvar o corporal expondo-o e transformando-o, permitindo uma 

nova percepção de mundo.  

Essa apreensão dos Parangolés, segundo Waly Salomão, nasce da observação 

do “corpo esplende como fonte renovável e sustentável de prazer” (SALOMÃO apud 

JACQUES, 2003, p. 41); prazer este proporcionado pela dança livre que acompanha o 

ato de vestir os Parangolés, o prazer do observador-participante que dança junto, toca a 

obra e com ela se envolve. 

No curto documentário sobre o artista intitulado H.O., de Ivan Cardoso 

produzido em 1979, a respeito dos Parangolés – que o artista denomina de “estruturas-

extensões do corpo” –, Oiticica afirma que:  

 

O Parangolé não era, assim, uma coisa para ser posta no corpo, para ser 
exibida. A experiência da pessoa que veste, para a pessoa que está fora, 
vendo a outra se vestir, ou das que vestem simultaneamente as coisas, são 
experiências simultâneas, são multiexperiências. Não se trata, assim, do 
corpo como suporte da obra; pelo contrário, é a total ‘in(corpo)ração’. É a 
incorporação do corpo na obra e da obra no corpo. Eu chamo de ‘in-corpo-
ração’ (OITICICA apud FAVARETTO, 2000, p. 107). 

 

Assim, os Parangolés são corpo e são arte ao mesmo tempo, sem a possibilidade 

de estabelecer limites entre eles. O Parangolé, nesse sentido, se afasta da simples 

fantasia que encobre e/ou revela aquele que a veste. Ele é um meio de libertação das 

sensações e percepções corporais. E estes corpos, mais livres e com os sentidos mais 

aguçados, buscam novas concepções sobre si e o mundo, utilizando a arte como uma 

forma de criação de outras expressividades, sensibilidades e visões de mundo.  

                                                                                                                                                                          
‘Tropicália’ parecia reduzir o que eu entendia da minha canção a uma reles localização geográfica. A 
palavra era pregnante, contudo, e nós não a esquecemos. Guilherme Araújo [produtor musical] gostou. 
Manuel Barembein [também produtor musical], a quem eu caí na asneira de contar a sugestão feita por 
Barreto, agarrou-se a esse nome e, para todos os efeitos, enquanto eu não encontrasse um nome melhor, a 
canção se chamava ‘Tropicália’ [...]. Como eu não achasse nunca um outro melhor e o disco já estivesse 
pronto, Tropicália ficou e oficializou-se (VELOSO, 1997, p. 188). 
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A obra de Oiticica é, portanto, reveladora de que as discussões a respeito da 

corporeidade do pensamento e da arte, em voga em países centrais, também chegaram 

ao Brasil e aqui adquirissem características próprias. Naturalmente, no ambiente 

artístico e cultural dos anos 1960, os tropicalistas se utilizarão destes elementos, 

repensando suas produções artísticas e culturais, produzindo uma canção marcada por 

uma nova corporeidade. Para se ter clareza disso, basta dar uma olhada nas descrições 

dos happenings e nas poucas apresentações televisionadas dos tropicalistas que ainda 

foram preservadas. Por exemplo, rompendo com a estética comum dos festivais – nos 

quais os cantores e músicos utilizavam ternos e gravatas – Caetano utiliza uma blusa 

gola rolê laranja e um blazer marrom por cima.  

Este é apenas o início de um processo que desembocará nas roupas de plástico, 

nos colares de dentes e fios de eletricidade, entre outros, além das danças e movimentos 

histriônicos que embalavam as apresentações desses artistas em todos os programas que 

frequentavam. Nos festivais da canção, Os Mutantes, por sua vez, sempre se 

apresentavam trajando as fantasias mais variadas, como vestidos de noiva ou os 

famosos trajes de feiticeiros. A expressão tropicalista era mediada pelas canções que 

tinham seus sentidos reforçados pelos happenings, pelas vestimentas e pelas 

performances (sejam vocais ou corporais). Nesse sentido, torna-se fundamental 

compreender a performance tropicalista, se se deseja compreender o que as canções 

tropicalistas tinham a dizer. 

 

3.1 - UM TEMPO NO TEMPO EM QUE O CORPO DO HOMEM APODRECE: POR 

UM CONCEITO DE PERFORMANCE NA ARTE, NO COTIDIANO E NAS 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

A performance poderia ser hoje um ponto nevrálgico do 
contemporâneo 

 (GOUMARRE, Laurent apud FÉRAL, 2008, p. 197) 
 

 A performance é uma prática teatral relativamente recente, marcada pelo 

improviso, pelo fim da separação entre artistas e público, pela liberdade dos indivíduos 

envolvidos na sua produção, por ser uma arte que, em geral, não pode ser reproduzida 

de maneira idêntica – porque, como dito anteriormente, é quase sempre improvisada – e 

que, portanto, só existe na relação entre aqueles que a produzem e aqueles que a 
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observam (e, muitas vezes, também participam do jogo cênico proposto). A arte 

performática desenvolveu-se a partir dos anos 1960 – derivada “dos eventos teatrais 

montados pelos artistas futuristas, dadaístas e surrealistas do começo do século XX” 

(MARTIN, 2011, p. 512) – e visava, de acordo com o clima geral do período, romper 

com as barreiras entre a vida e a arte, levando a ação artística para os espaços onde ela 

geralmente não se encontrava, utilizando-se de temas geralmente negligenciados por 

ela, expressando-se de modos diversos daqueles que até então eram considerados usuais 

– ou seja, radicalizando a linguagem da arte. Isso fica bastante claro quando percebemos 

que a arte de performance “utiliza-se uma fusão de linguagens (dança, teatro, vídeo etc.) 

só que não se compondo de uma forma harmônica, linear. O processo de composição 

das linguagens se dá por justaposição, colagem” (COHEN apud FALBO, 2010, p. 225), 

tornando-a um objeto multifacetado e complexo.   

Segundo a antropóloga Josette Féral, ao longo dos anos 1980, haverá um 

processo de  

 

redefinição da noção de performance e de sua inscrição no vasto domínio da 
cultura [já que] é preciso antes ver um desejo político [...] de reinscrever a 
arte no domínio do político, do cotidiano, quiçá do comum, e de atacar a 
separação radical entre cultura de elite e cultura popular, entre cultura nobre e 
cultura de massa” (FÉRAL, 2008, p. 199).  

 

Nesse sentido, a arte performática buscava inscrever-se na vida comum dos 

homens, levando-os a refletir sobre ela, propondo novas intervenções sobre a realidade e 

experiência humana. No mesmo sentido vão as observações do historiador Antônio 

Herculano Lopes, para quem a performance orientou-se “opondo-se à re-presentação e 

buscando uma experiência direta, uma arte de presentação” (LOPES, 1994, p. 4, grifo 

meu). É da mesma forma que opera o conceito de Maria Beatriz Medeiros ao afirmar 

que “[a] performance não é ficção nem representação. Ela não apresenta, ela presenta, 

presentifica, torna presente algo que antes não estava posto. A arte pode ser ficção. A 

performance à qual nos referimos não é ficção: ela joga na cara o real irredutível” 

(MEDEIROS, 2014, p. 55, grifo da autora).  

Essas reflexões em relação ao conceito de performance e sua relação (ou não) 

com o de representação podem expandir a compreensão a respeito da arte performática. 

Se compreendermos o ato de representar, de acordo com Sandra Jatahy Pesavento, 

como “estar no lugar de, [representação] é presentificação de um ausente; é apresentar 

de novo, que dá a ver a ausência. A ideia central é, pois, a da substituição, que recoloca 
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uma ausência e torna sensível uma presença” (PESAVENTO, 2003, p. 40), o conceito 

de performance se transmuta. A performance, ao ser apenas presentação, ela evidencia 

a presença – e não a ausência, como quer a representação – de sentido, tornando a arte 

performática como a arte do instante e do “agora” na qual tudo que é necessário para 

que se possa compreendê-la e/ou experienciá-la está dado no próprio ato de performar e 

apreciá-la.  

Outro fator interessante é que “[a]s representações são portadoras do simbólico, 

ou seja, dizem mais do que aquilo que mostram ou enunciam, carregam sentidos 

ocultos, que, construídos social e historicamente, se internalizam no inconsciente 

coletivo e se apresentam como naturais, dispensando reflexão” (idem, p. 41). Justamente 

por ser distinta das artes representativas, a performance exige um processo intenso de 

engajamento na decifração de seus códigos ou, no limite, impõe um regime da ausência 

de sentido, tornando-se ato puro: um fazer sem porquê. No entanto, mesmo quando não 

busca gerar uma significância – o sentido da arte! –, a performance nos impõe num 

processo de reflexão ativa que nos permite uma possibilidade de compreender o mundo 

de acordo com novos parâmetros e referências. Nesse sentido, esta forma de arte é uma 

maneira singular de leitura e intervenção no mundo que, apesar de artística, acaba 

produzindo um conjunto de sentidos sobre a existência à medida que faz o “público” e o 

performer repensarem a vida, a arte e tudo aquilo que as cerca e que influencia na sua 

produção e apreciação. 

Essa capacidade de gerar um processo de repensar a realidade é uma das 

características mais importantes da performance e, segundo o diretor teatral e 

antropólogo Richard Schechner, isso é derivado de sua capacidade de transportation 

e/ou transformation. O primeiro conceito “sugere que participar de uma performance 

implica deslocar-se para determinado local, estar no ambiente exclusivo ou, então, 

penetrar os espaços reservados, físicos e simbólicos de um ‘mundo recriado’ 

momentaneamente” (SILVA, 2005, p. 50). Ou seja, a partir do ato performativo, os 

sujeitos envolvidos – público e performer116 – nelas “transportam-se” para outro 

ambiente, tempo ou realidade, permitindo uma experiência sensorial e intelectiva maior 

do que aquelas que o ambiente em questão ensejam, seja nos rituais religiosos e 

                                                           
116 É importante ressalva que o conceito de performance pode ser compreendido como “‘a ação complexa 
pela qual a mensagem poética é simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida’. Desse modo, 
para Zumthor, o termo performance não diz respeito somente à apresentação do artista, mas também à 
ação do público em relação ao que ele escuta”  envolvendo num mesmo fazer artístico aquele que o 
executa prioritariamente e aqueles que, em geral, apenas o observam executar o ato performativo 
(ZUMTHOR apud DANTAS, 2005, p. 2). 
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xamânicos117 (nos quais a transportation em geral recai sobre o próprio performer, que 

entra em contato com um mundo metafísico, guiado por outros sentidos, elementos 

simbólicos e noções de tempo), seja na arte118 (através dos quais performer e público 

são transportados juntos, derrubando os papéis sociais geralmente encarnados pelos 

dois), seja na política119 (no qual os personagens políticos estabelecem novas relações 

entre si e todo o tecido político).  

Já o segundo se caracteriza pela permanência da transportation, ou seja, através 

da transformation, os envolvidos na performance saem ambos modificados de algum 

modo profundamente, levando-os, além do espaço da apresentação performática, a 

experimentar novos papéis sociais e novas maneiras de ser, estar e pensar, criando 

aquilo que Schechner denominou de “consciência crítica”120 sobre si e a sociedade 

                                                           
117 A antropóloga Myriam Martins Alvares, estudando a sociedade Maxakali, localizada no nordeste de 
Minas Gerais, chama a atenção para como se procede a iniciação espiritual de crianças naquela sociedade, 
evidenciando os processos pelos quais a kitoko, como são chamados os não iniciados, e as transformações 
que eles passam de modo performático. Estas transformações tornam-se permanentes e símbolo da 
maturidade daquele indivíduo. Um exemplo pode ser encontrado no seguinte trecho: “Durante o ritual de 
iniciação xamânica das crianças – Taxtakox – as mulheres e os espíritos trocam entre si crianças. Os 
espíritos trazem de volta para as mães os seus filhos mortos ainda crianças, para que doravante possam 
voltar todos os anos para dançar e cantar para os vivos e para que suas mães possam alimentá-los 
novamente. Em troca, elas lhes entregam seus filhos vivos para serem iniciados na casa cerimonial dos 
homens” (ALVARES, 2004, p. 57). 
118 Um exemplo bastante interessante disso pode ser encontrado nas performances elaboradas na década 
de 1970, nas quais “os artistas começaram a usar a arte performática para tratar de temas específicos aos 
tipos de corpos que eram representados. As performances de Ana Mendieta (1948-1985) tratavam de 
identidade cultural e de gênero relacionada à sua herança cultural cubana. Ela misturou arte performática 
e land art numa série de obras, entre elas A árvore da vida, na qual cobria seu corpo com lama e grama e 
se encostava num carvalho, como se fosse uma deusa. Ao fazer isso, ela explorava a relação de seu corpo 
feminino com a paisagem e expressava a dor de sua vida como uma cubana exilada nos Estados Unidos” 
(MARTIN, 2011, p. 513). 
119 Essas transformações políticas engendradas por performances políticas podem ser claramente 
percebidas no texto: “É significativo que a Constituição que marcou seu início [do Estado Novo] tenha 
suprimido as bandeiras estaduais. Menos de um mês após a implantação do Estado Novo, em 1937, 
Vargas mandou realizar a cerimônia da queima das bandeiras estaduais na Esplanada do Rusell no Rio de 
Janeiro. Nesse ato, que marca simbolicamente uma maior unificação do País e um enfraquecimento dos 
poderes regional e estadual, foram hasteadas 21 bandeiras nacionais em substituição às estaduais, que 
foram incineradas numa grande pira erguida no meio da praça, ao som do Hino Nacional tocado por 
várias bandas e cantado por milhares de colegiais, sob a regência de Heitor Villa Lobos, figura de 
destaque da semana modernista de 1922. A cerimônia da queima das bandeiras marca, no sentido 
ideológico, o enfraquecimento dos poderes regional e estadual, podendo ser visto como um ritual de 
unificação da nação sob a égide do Estado” (OLIVEN, 1993, p. 400). 
120 Segundo Rubens Alves da Silva, “a proposta teatral de Brecht também se orienta pelo conceito de 
transformation ao propor para performer e ‘audiência’ o ‘efeito ruptura’, o distanciamento do 
‘espetáculo’ para se voltar ao diálogo conscientizador, à reflexão” (SILVA, 2005, p. 52). A obra teatral de 
Brecht buscava “construir práticas e teorias que dessem conta do entendimento das contradições [entre 
um teatro frequentado pela elite e o desejo de conscientizar as massas populares] visando à transformação 
social” (LOPES, 2013, p. 3), por isso pode ser considerado uma espécie de embrião dessa lógica da 
transformation apontada por Scherchner. Para o antropólogo estadunidense, inclusive, algumas obras de 
Brecht se pautaram num princípio didático (lerhstucke), por serem “peças que falam diretamente às 
pessoas sobre as escolhas das situações políticas e sociais” (SCHECHNER, 2010, p. 26). Esse fator de 
busca de transformação da realidade também pode ser encontrado no Teatro do Oprimido de Augusto 
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(idem, p. 50-51) – justamente por isso, podemos afirmar que toda performance 

estabelece uma intervenção no mundo.  

Isso se radicaliza quando percebemos que “[c]omunicar (não importa o quê: com 

mais forte razão um texto literário) não consiste somente em fazer passar uma 

informação; é tentar mudar aquele a quem se dirige; receber uma comunicação é 

necessariamente sofrer uma transformação” (ZUMTHOR, 2014, p. 53). Pierre Levy 

amplia essa percepção ao afirmar que “o efeito de uma mensagem é o de modificar, 

complexificar, retificar um hipertexto, criar novas associações em uma rede contextual 

que se encontra sempre anteriormente dada” (LEVY apud OLIVEIRA, 2011, p. 139). 

Nesse sentido, um texto pode transformar indivíduos e conceitos; um texto pode ser 

perturbador. Se, como apontam Zumthor e Levy, comunicar é buscar transformar o 

outro e o contexto em que ele está inserido, qualquer relação de comunicação pode ser 

considerada altamente transformadora e, mais ainda, a comunicação artística (não 

necessariamente busca-se transformar o mundo, mas, no mínimo, aquele a quem a obra 

se destina). A partir dessa constatação, podemos compreender que a arte da performance 

não é revolucionária somente em seus aspectos estéticos, mas também políticos, porque 

a constatação da performance (seja cotidiana, artística, ritual-religiosa ou política) 

permite a transformação dos seres e da realidade a partir de um processo de repensar o 

mundo em que estamos inseridos. 

A palavra performance, em si, vem do francês – parfournir, significando algo 

como “completar” ou “realizar inteiramente” (DAWSEY, 2006, p. 19), referindo-se 

exatamente ao momento de expressão de algo – e, posteriormente incorporada ao inglês, 

                                                                                                                                                                          
Boal, por exemplo. A esse respeito, Schechner revela em uma entrevista: “O teatro que convida – não, 
convoca – à ação, à resposta, à intervenção. Estou pensando a cerca do trabalho de Augusto Boal e o seu 
Teatro do Oprimido. A prática de Boal baseou-se em grande parte nas ideias desenvolvidas por Paulo 
Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido, em especial, a necessidade de que as pessoas libertem a si 
mesmas. As ideias de Boal apresentam-se, assim, como antiaristotélicas. Ele não buscava um público que 
meditasse sobre o que acontecia em cena. Não estava à procura de um público a ser despertado apenas 
emocionalmente, para então purgar-se daquelas fortes emoções, de terror e de compaixão. Ele estava em 
busca de espectadores para intervenção, para transformar o estabelecido, para de fato prevenir-se contra o 
caráter trágico dos acontecimentos. Ele queria um teatro para ensinar às pessoas que elas podiam 
precisariam tomar uma atitude, uma atitude especificamente concreta, para burlar essa opressão. De certa 
maneira, Aristóteles foi um pessimista com relação à vida, ao passo que Boal era um otimista. Aristóteles 
acreditava que a tragédia nos ensinava que havia certas situações em nossa vida que eram insolúveis – 
você não pode prever o futuro, mas sabe certamente que durante a vida alguma grande tristeza ou mesmo 
uma catástrofe pode ocorrer, eventos para os quais não há remédio ou esperança. O teatro assim nos 
oferecia uma maneira de enfrentar tudo isso. Boal percebia a vida de modo distinto desse. Ele sentia que 
algumas catástrofes, ao menos assim chamadas, não eram naturais ou predeterminadas, eram na verdade 
causadas pela sistemática opressão do povo. Boal pensava que o teatro podia ensinar as pessoas sobre 
quem e o que as oprimia e, não obstante, oferecer modos de se opor e de se sobrepor à opressão” (idem, p. 
25-26). 
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definiu algo como desempenho ou rendimento de motores e/ou atletas, por exemplo 

(LOPES, 1994). Aos poucos a expressão vai adquirindo novos sentidos e acaba sendo 

transferida para o mundo da arte e do entretenimento, para, a partir dali, encontrar esteio 

nas ciências humanas, sobretudo, na antropologia, através das obras germinais dos 

antropólogos Victor Turner e Richard Schechner. Essa mudança semântica, obviamente, 

trouxe também mudanças na maneira como se instrumentaliza o conceito de 

performance, já que alguns intelectuais passam a compreender que o “pensamento 

performativo precisa ser visto como meio para análise cultural” (SCHECHNER apud 

FALBO, 2010, p. 226). É o que afirma Henry Bial, ao defender que “Schechner 

compreende a performance como categoria abrangente, que não se limita aos eventos 

artísticos por natureza performáticos, tais como teatro, música e dança, mas que também 

pode ser uma ferramenta ou ponto de vista para a análise da própria cultura, uma forma 

de compreender todos os tipos de fenômenos” (BIAL apud STOROLLI, 2013, p. 538).  

Essa passagem da performance do âmbito da arte para o esteio das ciências 

humanas e sociais se dá, entre outras coisas, porque, como apontado acima, enquanto 

expressão artística ela traduz em uma nova linguagem o real, interpretando-o à sua 

maneira e expondo-o ao público que dela compartilha, levando-o à reflexão. Estes 

mesmos procedimentos (o traduzir, o interpretar, o expor e o refletir) estão presentes na 

produção do conhecimento científico, aproximando os universos da arte e da ciência 

que, à primeira vista, pareciam tão distantes.  

 Mas o que seria a performance na antropologia e nas demais ciências humanas? 

Quais os usos que os pesquisadores podem fazer desse conceito? Quais as vantagens de 

se iniciar pesquisas nesse campo de conhecimento? A primeira resposta que se 

apresenta é de Richard Schechner que afirma que “[a] alternativa feliz é expandir nossa 

visão do que é performance, estudá-la não apenas como arte, mas como meio de 

entender processos históricos, sociais e culturais” (SCHECHNER apud FALBO, 2010, 

p. 226), ou seja, o que faz o pesquisador é atrelar as performances ao humano, 

percebendo-a como algo inerente à nossa espécie, ato quase natural de nossa existência. 

É importante também notar que, segundo Schechner, o ato performativo é sempre 

histórico e, dessa maneira, acompanha as transformações políticas, culturais, sociais e 

econômicas, sem contar presença constante no cotidiano. Nesse sentido, a resposta à 

pergunta inicial se dá por negação: não estudar as performances é negligenciar um 

fenômeno fundamental da experiência humana.  
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Outra possível resposta se encontra na obra de Paul Zumthor, segundo o qual, a 

performance, é um “[t]ermo antropológico e não histórico, relativo, por um lado, às 

condições de expressão, e da percepção, por outro, performance designa um ato de 

comunicação como tal; refere-se a um momento tomado como presente. A palavra 

significa a presença concreta dos participantes implicados nesse ato de maneira 

imediata” (ZUMTHOR, 2014, p. 51, grifo do autor). A resposta de Zumthor, no 

entanto, nega o caráter histórico do conceito, reafirmando suas características 

antropológicas. Ao fazer isso, o teórico acaba reforçando o caráter complexo do 

conceito, ao mesmo tempo em que reforça a presença da performance nos mais diversos 

âmbitos da vida humana. A partir dessa constatação, podemos concluir novamente que 

os estudos da performance são necessários para que se compreenda a experiência 

humana. Ainda refletindo sobre abordagem acima, a performance teria sua gênese no 

engajamento de indivíduos em um ato comunicativo mútuo – e transformador ou 

revolucionário, de acordo com o apresentado anteriormente –, aspecto este que pode ser 

encontrado tanto no universo da arte como em outros diversos universos, como o 

científico.  

Outra possível resposta às questões acima e que nos permitem repensar o 

conceito de performance nas ciências humanas e sociais é dada por Schechner, que 

afirma que:  

 

Performance não é mais um termo fácil de definir: seu conceito e estrutura se 
expandiram por toda parte. Performance é étnica e intercultural, histórica e 
atemporal, estética e ritual, sociológica e política. Performance é um modo de 
comportamento, um tipo de abordagem à experiência humana; performance é 
exercício lúdico, esporte, estética, entretenimento popular, teatro 
experimental e muito mais (SCHECHNER; MCNAMARA apud LIGIÉRO, 
2012, p. 10). 

 

O conceito apontado por Schechner acima deixa claro alguns problemas que a 

performance indica (ou soluciona), já em seu início. Primeiramente, fica claro a grande 

quantidade de sentidos e interpretações suscitadas pela palavra em questão, 

demonstrando que seu uso está presente em universos múltiplos com as mais distintas 

acepções, localizadas desde o universo religioso ao da cultura de massas,  da política e o 

das ciências. Isso se justifica por que os estudos da performance a compreendem como 

um “modo de comportamento”, segundo diretor teatral e antropólogo, que, portanto, 

pode ser encontrado em diversos espaços e níveis distintos da realidade. Em segundo 

lugar, a performance também pode ser compreendida como “um tipo de abordagem à 
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experiência humana”, demonstrando que ela pode ser considerada, ao mesmo tempo, 

um objeto das ciências humanas e, no limite, uma abordagem epistemológica destas. 

Nesse sentido, performance é, ao mesmo tempo, objeto e procedimento científico (ou 

seja, um campo teórico-metodológico próprio, por isso é possível falar em Estudos da 

performance, não só como um recorte temático, mas como um conjunto de escolhas 

teóricas e metodológicas).  

 Estas dificuldades de compreensão do conceito de performance podem-se 

explicar porque, segundo Victor Turner, a performance “pode ser reconhecida como 

uma noção interdisciplinar que busca evidenciar as coisas que escapam das 

classificações e dos paradigmas da ordem” (TURNER apud SILVA, 2005, p. 42). Nesse 

sentido, ao perceber uma performance e nos tornarmos receptores dela estamos expostos 

a um conjunto de experiências, sentidos, conceitos, valores, padrões culturais, entre 

outros, que são ressignificados, de modo a atribuir um novo sentido ou, simplesmente, 

refletir e repensar a experiência vivida. Isso se torna possível porque o “espectador, 

longe de buscar um sentido para a imagem, deixa-se levar por esta performatividade em 

ação. Ele performa” (FÉRRAL, 2008, p. 202, grifo da autora), ou seja, é uma 

compreensão sensitiva, uma experiência que envolve corpo e intelecto, estabelecendo 

uma íntima relação entre o performer (não necessariamente o artista performático, mas 

qualquer indivíduo que execute performances) e o receptor.  

Talvez aí esteja a dificuldade de se compreender e experienciar as performances. 

Nela, a compreensão só se torna possível se a compreendermos em sua totalidade, por 

que nela “todos os elementos se aglutinam numa experiência única e talvez inefável, 

transcendendo a separação de seus componentes individuais” (FINNEGAN, 2008, p. 

24). Essa dificuldade se agiganta ainda mais quando desejamos traduzi-la para o 

universo das ciências, com seu arcabouço teórico-metodológico definido de antemão. É 

justamente por isso que devemos compreender com bastante clareza os conceitos 

operativos dos Estudos da performance quando desejamos analisá-las121. 

Justamente por isso que a performance pode ser considerada algo que está 

localizado no limite entre a ciência – e suas buscas de sentido –, a arte (com o desejo de 

expressão de uma subjetividade) e a vida, marcada por todo o niilismo e a ausência de 

sentido típica da segunda metade do século XX (sobre a experiência traumática da 

humanidade durante os novecentos, ver tópico 2.2 dessa dissertação). Talvez aí resida a 

                                                           
121 Um texto introdutório e bastante esclarecedor é elaborado por Edelcio Mostaço (2012), denominado 
Conceitos operativos nos estudos da performance. 
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grande questão para se pensar o ato performativo, porque segundo Richard Schechner, 

os “Estudos da Performance são conscientes dessa dialética entre a ação e a reflexão” 

(SCHECHNER, 2010, p. 26).  

A partir desta breve explanação, podemos retomar as indagações feitas 

anteriormente, a respeito do uso do conceito de performance nas ciências humanas e 

sociais: a operacionalidade do conceito de performance nestas ciências permite uma 

análise da arte imbricada à vida e vice-versa, demonstrando que as fronteiras que 

separam uma da outra são arbitrárias ou, no limite, extremamente fluídas. Nesse sentido, 

percebe-se que “[o] enfoque sobre a performance privilegia o processo, o 

acontecimento, a ação, em detrimento do texto, da partitura, da obra pronta, seguindo 

uma orientação trilhada pela própria arte” (STOROLLI, 2013, p. 538) e pela vida, 

enquanto acontecimentos históricos. A partir desse arsenal teórico, as ciências humanas 

podem, de um lado, repensar a experiência humana no cotidiano e, de outro, perceber 

novas formas de expressões artísticas presentes na vida humana.  

A performance estabelece, assim, novas relações entre a arte, a vida, o cotidiano, 

a política, a mercadoria (que pode ser inclusive o corpo, cada vez mais fetichizado e 

publicizado), as ciências, entre outros. Justamente por isso, podemos afirmar, em 

consonância com Antônio Herculano Lopes, que o “uso da ideia-força de performance 

nas análises de História da Cultura permite um olhar novo sobre certos fenômenos que 

já foram esquadrinhados através de prismas diversos” (LOPES, 1994, p. 6), tornando 

possível perceber que alguns elementos performáticos contribuem para a formação de 

novas identidades, catarses coletivas, elaboração e reelaboração de conceitos, 

canalização de paixões e desejos que, por sua vez, alteram radicalmente os rumos dos 

eventos e acontecimentos históricos. Afinal, o nazismo teria a força que teve sem a 

figura carismática e performática de Adolf Hitler? Teria se tornado algo tão 

determinante para história ocidental se não fossem os comícios e as celebrações 

públicas esteticamente organizadas por Joseph Goebbels? Teriam os plebeus romanos 

tido as mesmas posturas e formas de vida se não fossem os discursos políticos ou a 

diversão pública do Coliseu, dentro da lógica da política do pão e circo? Teria Getúlio 

Vargas simbolizado melhor o fim do federalismo do que através do ato performático da 

Cremação das Bandeiras  Estaduais, em 1937, durante a implantação do Estado Novo? 

Creio que não.  

Portanto, o uso do conceito de performance nos domínios da história é capaz de 

fazer-nos ter compreensões mais amplas e complexas sobre a nossa ciência e os seus 
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objetos. Essa ampliação de horizontes, no entanto, deve ser analisada de maneira 

bastante atenta, já que a performance é uma “forma de representação que se nega a si 

mesma (ele age como se estivesse na dianteira e encena sua vitória)” (FÉRRAL, 2008, 

p. 206, grifo meu), podendo, a olhos desatentos, ser naturalizada ou sequer ser 

percebida.  

Outra questão que os estudos da performance impõem é aludida 

metaforicamente por Richard Scherchner da seguinte maneira:  

 

“A cascavel sidewinder [no Brasil conhecida como cascavel-chifruda] se 
move através do solo do deserto ao contrair e estender-se em um movimento 
lateral. Para onde quer que esse bonito réptil aponte,  não vai lá. Tal falta de 
direção é característica dos estudos da performance. Este campo de estudo, 
muitas vezes, brinca com o que não é, enganando aqueles que querem 
corrigi-lo, assustando alguns, divertindo outros, surpreendendo alguns como 
a cascavel no seu caminho através dos desertos da academia” (SCHECHNER 
apud LIGIÉRO, 2012, p. 14).  

 

Se, num primeiro momento, esse fato pode parecer um problema para esse 

campo de estudos ou para sua incorporação nos domínios da história, numa análise mais 

aprofundada podemos perceber que os estudos da performance permitem que, ao trilhar 

outros caminhos teórico-metodológicos, cheguemos a lugares epistemológicos distintos, 

ampliando o campo das ciências humanas e suas possibilidades interpretativas sobre o 

real. Essas admoestações são ainda mais contundentes quando percebemos que a 

“[p]erformance [seja na arte, seja na vida] não trata sobre saber de uma vez por todas o 

que é isso tudo. Performance é, por definição e por prática, provisória, em construção, 

processual, lúdica” (SCHECHNER, 2010, p.34), brincando com os sentidos e as 

experiências humanas, cambiando-as, reinterpretando-as e permitindo uma grande 

infinidade de conhecimentos. 

Essa multiplicidade de entendimentos e sentidos promovidos pelas performances 

é possível, no entendimento de Rubens Alves da Silva (2005), devido a elas estarem 

inscritas em momentos de efervescência do universo simbólico ou, para dizer o mínimo, 

por se instalarem nos limites entre o simbólico e o real. Segundo Victor Turner, “[o]s 

símbolos possuem as propriedades de condensação, unificação de referentes díspares e 

polarização de significado. Um único símbolo, de fato, representa muitas coisas ao 

mesmo tempo, é multívoco e não unívoco […] os referentes tendem a aglutinar-se em 

torno de pólos semânticos opostos” (TURNER apud SILVA, 2005, p. 44).  
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Sendo assim, um fenômeno típico das performances em geral é que elas 

permitem interpretações múltiplas e, muitas vezes, até opostas, desconstruindo e 

brincando com os regimes de verdade e de verossimilhança – característica típica das 

artes no final do século XX e das ciências humanas no último quartel do mesmo século. 

Assim, os atos performativos ao buscarem abolir as relações entre vida e arte 

(repensando, a partir disso, a política, a cultura, as experiências, entre outros) através do 

universo do simbólico, permitem repensar as relações entre o real, o verdadeiro e o 

apreendido pelos sentidos, problematizando essas três instâncias de conhecimento e, 

consequentemente, o próprio conhecimento. Neste sentido, a reflexão de Josette Féral, 

se torna extremamente contundente, já que segundo a autora,  

 

duas fortes ideias estão no centro da obra performativa: De um lado, seu 
caráter de descrição dos fatos. Por outro, as ações que o performer ali realiza. 
A performance toma lugar no real e enfoca essa mesma realidade na qual se 
inscreve desconstruindo-a, jogando com os códigos e as capacidades do 
espectador [...]. Essa desconstrução passa por um jogo com os signos que se 
tornam instáveis, fluidos forçando o olhar do espectador a se adaptar 
incessantemente, a migrar de uma referência à outra, de um sistema de 
representação a outro, inscrevendo sempre a cena no lúdico e tentando por aí 
escapar da representação mimética. O performer instala a ambiguidade de 
significações, o deslocamento dos códigos, os deslizes de sentido. Trata-se, 
portanto, de desconstruir a realidade, os signos, os sentidos e a linguagem 
(FÉRRAL, 2008, p. 203-204, grifos da autora). 

 

Esse processo de adaptação incessante por parte do espectador da performance 

revela a origem do prazer proporcionado por estas obras de arte que, assim como a 

paródia (ver tópico 2.2 desta dissertação), mobilizam o receptor de modo ativo no 

desvendamento dos códigos que estão submersos nela, exigindo um engajamento 

intelectual que, por sua vez, é um profundo agente de satisfação e prazer. Para Paul 

Zumthor, no entanto, a performance  

 

não pode ser reduzida ao estatuto do objeto semiótico; sempre alguma coisa 
dela transborda, recusa-se a funcionar como signo... e toda via exige 
interpretação: elementos marginais, que se relacionam à linguagem e 
raramente codificados (o gesto, a entonação), ou situacionais, que se referem 
à enunciação (tempo, lugar, cenário) (ZUMTHOR, 2014, p. 73).  

 

Ou seja, por mais que, nesses termos, a performance não possa ser interpretada como 

um conjunto de  símbolos que buscam ter significados mais ou menos claros e precisos, 

ela exige do receptor engajado em sua decodificação uma atenção especial aos 
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caracteres que a compõe, relacionando-os àqueles que são do próprio universo da 

linguagem e do contexto onde a performance é exposta. 

Isto ocorre porque “[a] situação performancial aparece então como uma 

operação cognitiva, e eu diria mais precisamente fantasmática. Ela é um ato 

performativo daquele que contempla e daquele que desempenha” (FÉRRAL apud 

ZUMTHOR, 2014, p. 44). A performance envolve de maneira ativa no jogo 

performático, portanto, tanto o performer quanto o público. Quando levamos esse 

conceito para o universo da história, isso se torna extremamente atraente, já que o 

historiador a todo instante é instigado a compreender o passado “pelos olhos do 

passado” – evitando os famigerados anacronismos –, mas muito daquilo que o outro 

tempo impõe lhe escapa, não faz sentido, não pode tornar-se objeto semiótico. Às vezes, 

o passado não pode ser compreendido em seus diversos aspectos, pode apenas ser 

observado. 

Além do prazer provocado por esse desvendamento, a performance também 

instaura um clima de que “tudo pode acontecer”, valorizando o inesperado, o inventivo 

e a improvisação fazendo com que o público, de certa forma, fique num estado de 

tensão intelectual que, à medida que o espetáculo vai se desenvolvendo e resolvendo, 

gera um estado de relaxamento e, consequentemente, de prazer. Isso se radicaliza 

quando lembramos que no âmbito da performance não há mais a separação entre artista 

e público, sendo que o segundo pode intervir diretamente no desenvolvimento da cena, 

propondo novas resoluções para o que é encenado. Porque, neste sentido, o “texto122 

vibra; o leitor o estabiliza, integrando-o àquilo que é ele próprio. Então é ele que vibra, 

de corpo e alma” (ZUMTHOR, 2014, p. 54). Desta forma, a arte performática revela 

outras relações entre performers e público no teatro, mas que, de certa forma, podem ser 

encontradas na vida cotidiana em diversos níveis. Sendo assim, a vida social e histórica 

das sociedades deve ser pensada não só como um jogo controlado por lideranças 

políticas e econômicas, mas como uma constante negociação e renegociação dos 

envolvidos na cena, seja ela desenvolvida num palco, seja no cotidiano, seja no universo 

da política, entre outros. Ratificando: a história, portanto, vê-se como um campo 

                                                           
122 Por texto, compreendo, em consonância com Richard Scherchner, que ele “é uma palavra relacionada 
com outra, têxtil, ou fiar, fabricar tecido de diferentes fios. Esse é o significado de texto que eu trago 
comigo. Múltiplos fios são tramados e destramados em diferentes tecidos de ação e significado” 
(SCHECHNER, 2010, p. 30), não sendo,  necessariamente, um conjunto de palavras escritas e fixadas em 
uma media, podendo, inclusive ser uma obra imagética e/ou sonora. 
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privilegiado para se pensar o universo da performance e da cena, já que busca encontrar 

as relações causais entre os acontecimentos e eventos históricos. 

Outra distinção trazida pelos estudos da performance para o campo da história é, 

sem dúvida, introduzir a noção de corpo e corporeidade na decifração dos documentos 

históricos. Essa nova percepção é possível quando compreendemos que, 

 

constituindo-se pela ação, a performance introduz também a questão do 
corpo. É o corpo que atua e que, através de seu agir, pode construir e 
materializar a performance. Um corpo que não é apenas instrumento a ser 
treinado, mas sim agente ativo, capaz de gerar a ação criativa, de constituir e 
transformar a própria performance (STOROLLI, 2013, p. 539). 

 

Nesse sentido, podemos compreender que as marcas deixadas pelo tempo são marcas 

físicas, possibilitadas pela ação de corpos engajados na produção de elementos 

materiais, ideias, arte, entre outros. No entanto, em geral, os estudos históricos até muito 

recentemente haviam deixado de lado os rastros e os indícios que os corpos, consciente 

ou inconscientemente, haviam imprimido naquilo que produziram outrora. Os corpos 

permanecem, de certa forma, como que dialogando através das coisas que produziram. 

Cabe aos estudos antropológicos da performance aliados à história resgatar estes corpos 

e fazê-los falar, até porque as performances e os corpos atuam modificando os discursos 

e os acontecimentos. A performance, nesse sentido, não é somente um meio para que se 

processe a comunicação, ela a transforma, a determina e marca, redimensionando o 

passado e o presente. Isso se torna mais acessível ainda quando estamos expostos à arte 

tomada enquanto documento histórico, já que ela é a fixação de ideias e valores no 

tempo a partir de uma ação corporal. 

 

3.2 – JÁ NÃO SOMOS COMO NA CHEGADA/ CALADOS E MAGROS ESPERANDO 

O JANTAR: A PERFORMANCE VOCAL COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE 

DA CANÇÃO 

 

É uma voz que ele escuta e ele reencontra uma sensibilidade 
que dois ou três séculos de escrita tinham anestesiado sem 
destruir 

(ZUMTHOR, Paul, 2014, p.60) 
 

 Uma das formas fundamentais – talvez uma das primeiras – de o indivíduo 

estabelecer relação com o mundo é a voz; mesmo que ainda não sejamos efetivamente 
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racionais ou intelectualizados, já nos comunicamos através dela123, é o que afirma Lev 

S. Vygotsky (2001). É com um choro estridente que anunciamos nossa chegada ao 

mundo e, a partir daí, é também através do desenvolvimento das vocalizações até chegar 

à fala, aliada à corporeidade, que vamos mediando nossas intervenções na realidade. A 

voz se constitui como um conjunto de ondas sonoras produzidas na laringe humana, a 

partir da vibração das pregas vocais propiciadas pela passagem do ar que sai dos 

pulmões; essas vibrações são tornadas som124, que, por sua vez ressoa no restante do 

aparelho fonador (boca, dentes, língua, lábios, nariz, mandíbula e palato) sendo 

ampliada, viajando através de ondas mecânicas até outros corpos nos quais é percebida 

pelos órgãos dos sentidos – sobretudo os ouvidos e o maior órgão do corpo: a pele. É 

interessante perceber que, no entanto, “[n]ão é a matéria do ar que caminha levando o 

som, mas sim um sinal de movimento que passa através da matéria [do corpo, da pele], 

modificando-a e inscrevendo nela, de forma fugaz, o seu desenho” (WISNIK, 2007, p. 

17-18, grifo meu).  

Esse fenômeno se agiganta quando concordamos com a percepção de Adriana 

Fernandes, para quem, “voz e corpo devem ser entendidas como uma unidade, em 

amálgama, em conjunto, a fim de se explicar e explorar suas qualidades poéticas” 

(FERNANDES, 2011, p. 76, grifo meu). A voz, como principal enunciação sonora do 

                                                           
123 Essa percepção de que a voz é uma instância primitiva da comunicação humana, sendo encontrada em 
estágios primeiros do desenvolvimento humano é perceptível na seguinte passagem da obra de Vygotsky: 
“As raízes pré-intelectuais da linguagem no desenvolvimento da criança há muito que são conhecidas. O 
papaguear das crianças, o seu choro e inclusivamente as suas primeiras palavras são muito claramente 
estádios do desenvolvimento da linguagem que nada têm a ver com o desenvolvimento do pensamento. 
Tem-se encarado duma forma generalizada estas manifestações como formas de comportamento 
predominantemente emocionais. Contudo, nem todas servem apenas a função de alívio de uma tensão. 
Investigações recentes das primeiras formas de comportamento das crianças e das primeiras reações das 
crianças à voz humana (efetuadas por Charlotte Buehler e o seu círculo) mostraram que a função social da 
linguagem já é claramente evidente durante o primeiro ano de vida, quer dizer, no estádio pré-intelectual 
do desenvolvimento da linguagem de criança. Observaram-se reações bem definidas à voz humana logo 
no terceiro mês de vida e a primeira reação especificamente social à voz durante o segundo mês. Estas 
investigações também estabeleceram que as gargalhadas, os sons inarticulados, os movimentos etc., são 
meios de contato social logo durante os primeiros meses da vida das crianças” (VYGOSTSKY, 2001, p. 
49). 
124 Segundo José Miguel Wisnik, “[o]s sons são emissões pulsantes, que são por sua vez interpretadas 
segundo os pulsos corporais, somáticos e psíquicos. As músicas se fazem nesse ligamento em que 
diferentes frequências se combinam e se interpretam porque se interpenetram” (WISNIK, 2007, p. 20). 
No entanto, uma reflexão bastante interessante é a de François Delalande, que afirma uma especificidade 
do som gravado mecanicamente a quem ele denomina de som (em itálico) é “uma extensão do conceito de 
timbre, aplicado, contudo, a objetos musicais os mais variados, para qualificá-los esteticamente. É 
inquietante constatar como a busca de um som marcou a produção musical de todos os gêneros 
indistintamente, a partir do momento em que os meios técnicos permitiram sua captação” em alta-
fidelidade, a partir dos avanços tecnológicos da década de 1950 (DELALANDE, 2007, p. 53, grifo do 
autor). 
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corpo, tem uma característica fundamental: a transformação dos corpos à sua volta, 

inscrevendo-se neles, fazendo-os vibrar em sua frequência.  

Ao mesmo tempo, a voz não pode ser isolada do corpo que a emite, ou seja, é 

também através da voz que incorporamos outros corpos, não apenas outros discursos. 

Por isso, restringir a voz à emissão pura e simples de som pelo aparelho fonador 

humano é, no mínimo, reducionista, excluindo-se uma infinidade de elementos que 

poderiam auxiliar na compreensão da experiência humana no mundo, ampliando o 

escopo de análise do historiador. A voz é, também, uma forma privilegiada de 

estabelecer contato entre o eu, outro corpo e o mundo exterior; é uma forma de se 

colocar em contato a consciência de um homem e o sem número de indivíduos que 

compõem o mundo ou, no mínimo, que estão expostos à audição de sua voz. 

 Nesse sentido, mais do que simplesmente uma emissão sonora, a voz é uma 

espécie de afirmação do ser no mundo, estabelecendo uma das bases das relações 

sociais. Isso é reforçado quando percebemos que a vocalidade125 “tem por característica 

propiciar uma forma de contato entre seres humanos” (idem, p.76). É também o que nos 

alerta Norbert Elias ao afirmar que  

 

[e]mbora os fenômenos humanos [...] possam ser examinados em si, 
independentemente de suas ligações com a vida social, eles, por natureza, 
nada mais são do que concretizações de relações e comportamentos, 
materializações da vida social e mental. Isto se aplica à fala, que nada mais é 
que relações humanas transformadas em som... (ELIAS apud TRAVASSOS, 
2008, p. 99). 

 

Partindo dessa premissa, podemos ampliar, em consonância com Júlio Diniz, o 

conceito de voz para o campo da cultura126. Segundo esse autor, a voz deve ser pensada 

de acordo com todo seu aparato simbólico, percebendo que suas modulações, inflexões 

                                                           
125 O conceito de vocalidade será utilizado em larga escala por Paul Zumthor e pode ser considerada uma 
espécie de ampliação do conceito de voz, unindo-a ao corpo que a emite – com seu gestual e performance 
– e ao espaço onde ela reverbera.  
126 A respeito dessa relação entre voz, linguagem e cultura, Mário de Andrade já advertia em seu Aspectos 
da música brasileira – publicado originalmente em 1939 com o intuito de repensar a música brasileira a 
partir de um desenvolvimento cada vez maior da gravação de músicas em discos no Brasil – que a voz e a 
forma de falar são determinadas pela cultura de um povo, tanto que tentou reproduzir a fala em sua 
escrita, como se verá à frente. Essa reflexão de Mário pode ser encontrada nos seguintes trechos: “A fala 
de um povo é porventura, mais do que a própria linguagem, a milhor característica, a mais íntima 
realidade senão da sua maneira de pensar, pelo menos da sua maneira de expressão verbal. É a luta perene 
entre o chamado ‘erro de gramática’ e a verdade. No papel um pronome poderá estar mal colocado, na 
fala nunca. As próprias deficiências de expressão verbal da gente iletrada, são mais que discutíveis. Elas 
não derivam da ignorância gramatical ou vocabular, mas fundam as suas raízes num estádio psíquico 
diverso que as justifica e lhes tira totalmente o caráter de ‘deficiência’” (ANDRADE, 1991,p. 95). E 
conclui de modo bastante categórico: “A língua realmente viva, a que vive pela boca e é irredutível a 
sinais convencionais, é o que dá o sentido expressional duma nacionalidade” (idem, p. 96). 
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e entonações – seja na fala, seja no canto – são determinadas pelo grupo cultural do qual 

o indivíduo é oriundo (DINIZ, 2003, p. 100). De maneira bastante enfática: “os povos e 

as músicas, não se distinguem tanto pelo que cantam como pela maneira que cantam” 

(HORNBOSTEL apud ANDRADE, 1991, p. 96). Nesse sentido, pensar os usos e as 

performances vocais é atributo dos pesquisadores em ciências humanas127, permitindo 

uma compreensão de novas instâncias da vida humana, ainda que, é preciso ressalvar, 

“[a] voz humana é, na verdade, o espaço privilegiado (eidético) da diferença: o espaço 

que escapa a todas as ciências, pois nenhuma ciência (fisiologia, história, estética, 

psicanálise) é capaz de esgotar a voz” (BARTHES apud MACHADO, 2011, p. 43, grifo 

meu), necessitando uma tentativa interdisciplinar de compreendê-la128.  

É nesse sentido que compreendemos a complexidade dos estudos sobre a voz, já 

que nela “está inscrito o corpo de quem a emite, pois a voz também está ligada ao 

aspecto material, concreto, corporal da identidade individual, explicitando traços 

pessoais e culturais desta identidade” (FALBO, 2010, 220). Sendo assim, a voz é a 

afirmação do corporal e, por mais que não seja material, é expressão da materialidade 

do corpo, já que “a voz que sai de um corpo que não é neutro, pois ele é o gerador e o 

centro sonoro” (FERNANDES, 2011, p. 75). Se, como apontado anteriormente, irá se 

processar uma virada corporal no final do século XX, sem dúvida a voz não pode mais 

ser negligenciada pelos estudos em ciências humanas, com ênfase na história, tornando-

se um dos novos elementos a ser explorados pelos pesquisadores. 

                                                           
127 Um dos mais brilhantes exemplos dos estudos a respeito da voz humana, pode ser encontrado na 
coletânea Les voix du monde – une anthologie des expressions vocales – Collection du Centre National 
de la Recherce Scientifique et du Musée de L’Homme, apresentada por Regina Machado (2011, p. 28), 
que é uma espécie de catálogo sonoro de diversas vozes dos mais distintos cantos do planeta. 
128 Interessante é a advertência de Conrado Falbo, que afirma: “A voz é considerada um objeto de estudo 
‘fugidio’ no dizer de Elizabeth Travassos, ao analisar algumas perspectivas teóricas ligadas ao estudo da 
voz nos campos da musicologia e etnomusicologia. Ela constata a grande carência de termos técnicos 
precisos que permitam uma abordagem analítica satisfatória das várias modalidades de expressão vocal, 
sobretudo do canto, chamando atenção para o fato de que ‘na literatura acadêmica e científica, encontram-
se pelo menos três grandes vertentes de abordagem da voz e do canto: descrições naturalizadoras do 
corpo e do som, que não se pode ignorar nem incorporar irrefletidamente; tipologias vocais válidas para o 
canto erudito, repletas de orientação para a prática e comprometidas com uma pedagogia vocal; estudos 
etnográficos da fala, do canto ‘popular’ e ‘étnico’. Começam a desenvolver-se, também, inventários e 
análises dos recursos vocais técnicos e estilísticos dos cantores populares” (TRAVASSOS apud FALBO, 
2010, p. 220). Outra concepção interessante sobre os estudos fenômeno vocal é a apresentada por Danilo 
Fraga Dantas, apoiado nas ideias de Simon Frith, para quem a voz das canções populares pode ser 
interpretada de quatro distintas maneiras: 1) voz como instrumento musical, já que possui elementos como 
timbre, volume e amplitude sonora, que é utilizado pelo cantor de modo a evidenciar aquilo que ele quer 
dizer de acordo com o gênero da canção; 2) voz como explicitação do corpo, a partir das ideias de Paul 
Zumthor, evidencia-se a existência de um meio material que é capaz de produzir a voz; 3) a relação entre 
a voz e a biografia do artista, que é, geralmente, conhecido através do que canta e do modo que canta; 4) 
e, por fim, a performance vocal, que analisa o modo que o cantor-intérprete utiliza sua voz para gerar a 
chamada eficiência da canção, ou seja, sua capacidade comunicativa (FRITH apud DANTAS, 2005, p. 
10). 
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No mesmo sentido, o de ampliar a compreensão sobre a voz, vão os escritos de 

Paul Zumthor – um dos principais nomes dessa nova maneira de pensar a história. Para 

ele, o fenômeno vocal é o “realizador da linguagem e como fato físico-psíquico próprio, 

ultrapassando a função linguística” (ZUMTHOR, 2014, p. 14). Nessa maneira de 

compreender o universo da voz, percebe-se que ele é vinculado ao cultural (já que ele é 

realizador da linguagem através de símbolos), ao mesmo tempo em que é fruto de um 

fenômeno físico (no duplo sentido dos termos: fruto das vibrações das pregas vocais que 

geram ondas sonoras; e que tem origem no corporal) e psíquico – porque a emissão 

vocal é, na maioria dos casos, controlada pela consciência e pelo ego. 

Se, como argumentado anteriormente, um dos elementos comunicativos 

preponderantes da humanidade é a voz; e, por sua vez, a arte é uma espécie de 

comunicação intersubjetiva mediada por elementos estéticos; a voz tem um grande 

potencial artístico e isso, geralmente, se dá através do canto, que “se apresenta como a 

manifestação musical primeira na história da humanidade” (MENUHIM; DAVIS apud 

MACHADO, 2011, p. 23).  Para Luiz Tatit, “[c]antar é uma gestualidade oral, ao 

mesmo tempo contínua, articulada, tensa e natural, que exige um permanente equilíbrio 

entre os elementos melódicos, linguísticos, os parâmetros musicais e a entoação 

coloquial” (TATIT, 2002, p. 9). Nesse sentido, se a voz falada já é por si só, uma forma 

de profunda expressividade do eu, ao se tornar voz cantada, isso se pontencializa, já que 

“[a] voz que fala interessa-se pelo que é dito. A voz que canta, pela maneira de dizer” 

(idem, p. 15), colocando na trama comunicativa um sem número de novos elementos 

que intensificam o ato de intersubjetivação.  

O canto é pura expressão, porque é um fenômeno que revela de forma intensa os 

aspectos intelectuais e emocionais do cantante. Nas palavras de Zumthor, “[a] voz do 

cantor amolda fisicamente o que ele diz; mais ainda, quando canta, poderíamos dizer 

que ele produz, em sua própria vocalidade, na sua espessura física, os ritmos do seu 

canto, o fato que ela conta” (ZUMTHOR apud VALENTE, 2007, p. 84). Nesse  

sentido, aquilo que se canta é intensificado pelo o uso correto da voz, como que guiando 

a interpretação do ouvinte a respeito da música que ele escuta. 

Segundo José Miguel Wisnik, “o canto potencia tudo aquilo que há na 

linguagem, não de diferença, mas de presença. E presença é o corpo vivo: não as 

distinções abstratas dos fonemas, mas a substância viva do som, força do corpo que 

respira. Perante a voz da língua, a voz que canta é liberação” (WISNIK apud TATIT, 

2002, p. 15, grifos do autor). Assim, o canto torna a voz uma das formas mais potentes 
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de expressividade do corpo. O canto, corporização da voz, emana como vocalidade, 

intensa em expressão e comunicação. Isso se torna ainda mais claro quando falamos do 

“canto na música rock [música popular e jovem, por excelência], o que testemunhamos 

aqui é uma irresistível ‘corporização’ do prazer poético, exigindo (depois de séculos de 

escrita) o uso de um meio menos duro, mais manifestantemente biológico. Desse 

contexto, formas novas de leitura vão necessariamente se desprender” (ZUMTHOR, 

2014, p. 69). Essa nova maneira de se ler o fenômeno musical, portanto, nos apresenta 

uma infinidade de novas possibilidades de compreensão do fenômeno da canção, o que 

nos impele a refletir sobre o canto neste amplo universo das canções populares. 

O vocábulo canção “designa toda composição poética destinada ao canto ou que 

encerra nítida aliança com a música” (MOISÉS, 1978, p. 68), ou seja, o canto é parte 

integrante da produção de canções. De maneira mais densa e complexa, 

 

[a] canção, no senso comum, é entendida como a reunião de letra e música 
em uma forma simples. Essa noção generalizada decorre da importância que 
elas detêm no processo de criação artística [...] Quando se fala do significado 
de uma canção, contudo, o binômio ‘letra e música’ deixa margem para 
alguns questionamentos. [...]. E muitos poemas são denominados canções, 
ainda que as palavras não sejam cantadas com qualquer melodia [...] 
Fazendo-se uma compilação de diversas definições de canções, é  possível 
reunir oito elementos ligados a ela com maior frequência: (1) o canto / (2) de 
um texto poético / (3) geralmente acompanhado por um instrumento / (4) 
dentro de uma determinada forma musical / (5) de duração geralmente breve / 
(6) com certa interação entre música e poesia / (7) relacionado com diversos 
contextos, como dança, trabalho, acalanto, reza / (8) de âmbito erudito ou 
popular (VAZ apud FALBO, 2010, p. 224, grifo meu). 

 

A partir do apresentado acima, “o texto não pode ser dissociado da melodia (ou mesmo 

da ausência desta), assim como ambos não podem ser considerados de maneira abstrata, 

mas em sua interação plena no momento da performance, seja ela presencial (em uma 

apresentação ao vivo) ou mediatizada (capturada e transmitida por meios tecnológicos)” 

(FALBO, 2010, p. 219).  

Nesse sentido, é possível afirmar que a voz, ao menos na cultura popular – já 

que se percebe, na cultura erudita, uma “espécie de surdez particular que nos inflige 

nossa educação literária” (ZUMTHOR, 2014, p. 68) – encontrou na canção um espaço 

de comunicação e expressão, resistindo às investidas da cultura letrada que, em alguns 

momentos, quis silenciá-la ou, no mínimo, domesticá-la. Por isso, podemos afirmar, em 
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consonância com Luiz Tatit, que existe a possibilidade de que “toda e qualquer canção 

popular129 ter sua origem na fala” (TATIT, 2002, p. 12, grifo meu).  

A canção tem sua origem incerta, mas, segundo Roy Bennett, durante o 

romantismo alemão do século XIX haverá uma intensa produção dos lieder, nos quais 

se percebem uma imbricação entre voz cantada e instrumentação, já que “[u]m 

importante aspecto da maioria dos Lieder é que o acompanhamento de piano não se 

contenta em ser mero ‘suporte’ do canto. Ao contrário, voz e piano dividem igualmente 

a responsabilidade da música” (BENNETT apud MACHADO, 2011, p. 26). A canção 

cantada encontrará espaço especial no disco e no rádio130 e, nesse tipo de escuta 

musical, afirma Umberto Eco, “o magnetismo do executante e o magnetismo do público 

são parte essencial de uma audição musical tradicional, introduzindo na audição uma 

cota de ‘teatralidade’ que não nega mas caracteriza o rito musical” (ECO, 1979, p. 319-

320), chamando a atenção para que a escuta de uma canção tem sempre uma 

expressividade que vai além da letra (o que se canta) e reside na maneira como se dá o  

canto (como se canta), ou seja, a performance vocal.  

Essa íntima ligação entre voz cantada e música na canção brasileira foi 

profundamente estudada por Luiz Tatit, levando a perceber que relação entre esses 

elementos é quase genética131, numa disposição dialética, na qual a letra cantada funda o 

som tocado pelos instrumentos e vice-versa. Segundo ele, “além desse vínculo 
                                                           
129 Reforçamos o caráter popular das canções em que focamos esse trabalho, porque, segundo Massaud 
Moisés, apesar do elitismo de seu conceito, “há que distinguir a canção popular da erudita. A primeira, 
que assume outros apelativos conforme o idioma (abc nordestino, lied, song, saga, etc.), limita-se com o 
folclore e a música e não apresenta moldes definidos. A outra modalidade, que não recusa as achegas 
oferecidas pela sabedoria do povo, caracteriza-se pela obediência e esquemas cultos e precisos” 
(MOISÉS, 1978, p. 68).  
130 Muito interessante é a maneira como Heloísa Valente se refere a esse tipo de música – a canção –, 
denominando-a de canção das mídias. “Ao nos referirmos à canção das mídias, estamos, em 
contrapartida, tratando da canção em uma gama de modalidades que tem uma orientação comum: ter 
nascido no âmbito de uma sociedade já dominada pelos meios de comunicação de massas (as mídias). Isto 
se traduz, sucintamente falando, numa canção composta, executada, difundida e recebida segundo os 
recursos oferecidos pelo conjunto de técnicas de som (e/ou do audiovisual) vigente que, por sua vez, está 
condicionado à esfera político-econômica das gravadoras. Acrescente-se que, em relação aos séculos 
precedentes, a canção das mídias atenderá a um público cuja sensibilidade cambiará mais rapidamente ao 
longo dos anos, graças à implantação de novas tecnologias do som e da imagem [...] Posto isto, podemos 
afirmar que a canção das mídias segue as mesmas normas que definem a indústria do entretenimento” 
(VALENTE, 2003, p. 60). Nesse sentido, podemos completar afirmando que é o processo de gravação de 
música que tornaram possíveis ou, no limite, facilitaram a percepção que cada execução de uma canção 
fosse uma performance única (MATOS, 2011, p. 3). 
131 Podemos perceber a defesa de Tatit dessa relação genética na seguinte passagem em que o autor 
enfatiza o desenvolvimento do samba: “Ao se transformar em canção, a oralidade sofre inversão de foco 
de incidência: as entoações tendem a se estabilizar em ‘formas musicais’, na medida em que instituem 
células rítmicas, curvas melódicas recorrentes, acentos regulares e toda sorte de recursos que asseguram a 
definição sonora da obra; a letra, por sua vez, liberta-se consideravelmente das coerções gramaticais 
responsáveis pela inteligibilidade de nossa comunicação diária e também se estabiliza em suas 
progressões fônicas por meio de ressonâncias aliterantes” (TATIT, 2004, p. 42). 
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inevitável com o corpo e com os estados emocionais do intérprete, a fala contém suas 

próprias leis que interagem continuamente com as leis musicais, gerando aquilo que 

depreendemos como relações de compatibilidade entre melodia e letra” (TATIT, 2004, 

p. 41).  

É justamente essa união entre esses diversos termos da música que garantem a 

eficácia da canção – nos termos de Tatit -, ou seja, a sua capacidade de comunicar e 

produzir o sentido desejado pelos cancionistas ao elaborar a música; ou a obra, na 

denominação de Paul Zumthor, que consiste no conjunto de elementos “que é 

poeticamente comunicado, aqui e agora - texto, sonoridades, ritmos, elementos visuais; 

o termo compreende a totalidade dos fatores da performance” (ZUMTHOR apud 

FALBO, 2010, p. 227). Nesse sentido, se a canção só é possível, no mínimo,  através da 

articulação entre som e voz cantada, isso se torna ainda mais imperioso quando 

percebemos que esta torna seu sentido possível “através da corporificação que a voz 

outorga ao conjunto enunciação/enunciado, ao escriturante como letra e ao musicante 

como som” (DINIZ, 2003, p. 99).  

Assim, a canção “[t]rata-se, de uma espécie de oralidade musical em que o 

sentido só se completa quando as formas sonoras se mesclam às formas linguísticas 

inaugurando o chamado gesto cancional” (TATIT, 2004, p. 69). Ampliando a visão 

apresentada pelo autor acima, Regina Machado pondera que “o cantor trabalha com a 

emissão equilibrada dos componentes melódicos e linguísticos, pois a junção desses 

elementos com os conteúdos sonoros da própria voz que canta é que se dá a 

comunicação com o ouvinte” (MACHADO, 2011, p. 27). Para esta autora, o ato de 

cantar – a performance vocal – é responsável pela geração de sentido no ato 

comunicativo. Desta forma, “a expressão corpo-vocal pode ser mais ou menos eficaz de 

acordo com a capacidade do sujeito que a utiliza em manipular seus elementos 

constitutivos” (FERNANDES, 2011, p. 77), ou seja, a eficácia da canção está 

intimamente ligada à eficácia do cantor em utilizar de maneira correta sua voz. Assim, o 

canto, justaposto (ou intraposto?) à letra e à música, é uma das garantias da eficácia 

comunicativa da canção popular, afinal a voz tem uma capacidade de “dar a um texto, à 

letra da canção, um sentido outro, diferenciado, específico. Texto lido é uma coisa, mas 

quando é cantado passa a ter uma conotação completamente diferente” (DINIZ, 2003, p. 

108).  
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Essa voz corpórea, marcada pela identidade do intérprete-cantor132 é o veículo 

ideal para o estabelecimento da afetividade e efetividade da canção popular com seu 

público – quando o cantor compreende bem sua voz fazendo as escolhas certas para 

expor seus atributos vocais e  para sua capacidade interpretativa (MACHADO, 2011, p. 

25). “A voz articulada ao intelecto converte-se em expressão do corpo que sente” 

(TATIT, 2002, p. 15) e essas sensações são partilhadas pelos indivíduos ao serem 

executadas e escutadas nas canções populares. Assim, uma interessante compreensão de 

Júlio Diniz se torna possível: a sua noção de parceira, que substitui a concepção de 

simples interpretação, porque, por mais que se mantenham todos os elementos musicais, 

“a força interpretativa e a assinatura dessa voz vão dar a essa canção um sentido 

completamente diferente133” (DINIZ, 2003, p. 101, grifo meu).  

Isso é reafirmado por Gisele Brelet, ao apontar que “a originalidade de uma 

execução se constitui, precisamente, na sua maneira (do intérprete) de restituir sua 

perspectiva pessoal da totalidade da obra”134 (BRELET apud TRAGTENBERG, 2007, 

                                                           
132  Excelente termo que Lucila Tragtenberg utiliza para “enfatizar o aspecto expressivo da prática do 
cantor” (TRAGTENBERG, 2007, p. 41) e a necessidade de apontar caminhos que sejam capazes de 
refletir sobre a performance vocal. Este termo será utilizado neste trabalho daqui por diante. 
133 O conceito de assinatura pode ser encontrado na obra de Jacques Derrida e significa algo como 
“aquele traço em que se deposita uma idéia de continuidade e coerência (sempre fictícia) do ser, a forma 
transcendental da permanência’” (CARVALHO, 1999, p. 66). 
134 Um exemplo bastante interessante e extremamente claro e profícuo desse tipo de relação entre eficácia 
comunicativa e performance vocal pode ser encontrado na gravação da canção de Como eu quero, 
composição de Leoni e Paula Toller, no disco Leoni – Ao vivo, de Leoni, lançado em 2005 (Som Livre). 
Segue a letra da canção: “Diz pra eu ficar muda/ Faz cara de mistério/ Tira essa bermuda/ Que eu quero 
você sério/ Dramas do sucesso/ Mundo particular/ Solos de guitarra/ Não vão me conquistar/ Uh, eu 
quero você/ Como eu quero// O que você precisa/ É de um retoque total/ Vou transformar o seu/ 
Rascunho em arte final/ Agora não tem jeito/ Cê tá numa cilada/ Cada um por si/ Você por mim mais 
nada// Longe do meu domínio/ Cê vai de mal a pior/ Vem que eu te ensino/ Como ser bem melhor”.  A 
canção é bastante interessante justamente pelo fato de termos duas performances distintas na mesma 
gravação que são evidenciadas pelo intérprete-cantor. Num primeiro momento, a canção é gravada da 
mesma maneira que se encontra no seu primeiro registro fonográfico – no disco Seu Espião, da banda Kid 
Abelha e os Abóboras Selvagens, lançado em 1984 (WEA). Nesta parte, a performance instrumental, 
corporal (tornada possível através da gravação em DVD) e vocal evidencia o caráter lírico-amoroso da 
canção, que é acompanhada em coro pelo público. O refrão – Uh, eu quero você/ Como eu quero –, nesta 
forma de performar, evidencia o desejo amoroso por parte do eu-lírico feminino (originalmente, a canção 
foi composta para ser interpretada por Paula Toller), evidenciando o desejo da personagem de estabelecer 
um contato amoroso com seu objeto libidinal. No entanto, no meio da canção há uma espécie de cisão que 
é anunciada pelo próprio vocalista com a seguinte frase: “Cantada assim parece ser uma música 
delicada, né? Vou cantar de outro jeito, vocês vão entender do que ela trata”. A partir de então, o 
andamento da canção é acelerado e, ao analisar a gravação do show, percebe-se que até a postura corporal 
do artista se torna mais intensa e impositiva. O rosto se torna mais sisudo e menos lírico-amoroso. A 
vocalidade – retomando o termo de Paul Zumthor – acompanha a aceleração de andamento e as sílabas 
são cantadas de maneira mais ríspida e veloz. Essa modificação no modo de cantar e na execução das 
notas expressa uma ruptura com o desejo lírico-amoroso e evidencia uma transmutação da semântica da 
canção: agora o eu-lírico se apresenta como uma personagem feminina manipuladora que impõe ao seu 
companheiro um conjunto de mudanças que serão determinantes para a manutenção da relação, ou seja, a 
personagem exige uma espécie de adaptação do indivíduo aos seus parâmetros como condição 
fundamental para a manutenção do intercurso amoroso. Todas essas alterações, sem alterar sequer uma 
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p. 43). Essa ideia se reforça quando percebemos que para o artista, “[n]o caso das artes 

performáticas, especificamente da música, a performance é também oportunidade para 

explorar o desconhecido e descobrir o que ainda não foi feito” (STOROLLI, 2013, p. 

538). Ou seja, o intérprete-cantor, mais do que simplesmente cantar a música de um 

compositor (muitas vezes ele mesmo) ou mais do que cantar junto com o letrista, ele 

canta a diferença imprimindo, através de sua voz, sua identidade na canção. 

A partir do exposto, resta-nos uma dúvida: Se uma performance vocal busca 

auxiliar na construção de sentidos, quais fatores são determinantes para sua eficácia 

comunicacional? Ou seja, quais elementos favorecem sua compreensão? Um dos 

primeiros, sem dúvida, é um bom repertório de performances vocais por parte do artista, 

ou seja, um conhecimento profundo do legado das tradições culturais de um povo – com 

a difusão dos processos de gravação e com a globalização, sobretudo a partir dos anos 

1950, podemos dizer que passará a haver a necessidade de conhecer a tradição 

ocidental, no mínimo. É o que nos alerta Lauri Honko, “[q]ualquer performance envolve 

concessões, sendo uma adaptação inteligente da tradição para situações singulares 

estruturadas por uma confluência de diversos fatores. Só pode ser compreendida a partir 

de um largo espectro de performances de mesmo valor em contextos semelhantes e 

diferentes” (HONKO apud FINNEGAN, 2008, p. 36, grifo meu). Nesse sentido, o 

dialogismo, a paródia e a citação parecem ser elementos fundamentais de grande parte 

das performances vocais – grandemente possibilitada pelas gravações musicais, melhor 

discutidas à frente –, ou seja, conhecer esse repertório é determinante para a 

compreensão de boa parte das performances vocais produzidas na era da canção das 

mídias. 

Outro fator que também torna possível a compreensão de uma performance é, 

sem dúvida, a capacidade que o intérprete-cantor tem de fundir num mesmo momento 

presente a corporeidade (a postura ou a dança – ou a ausência dela) e a voz – com seus 

aspectos como entoação, dicção, extensão, entre outros –, harmonizando todos estes 

elementos com a instrumentação, o andamento, o compasso musical, o ritmo e os 

demais elementos estritamente musicais. Estes elementos ajudam a compor o gênero de 

determinada canção, engajando o público num tipo muito específico de escuta (afinal, 

escuta-se uma canção da bossa nova de uma maneira bastante distinta de um heavy 

                                                                                                                                                                          
única palavra da letra ou algum acorde da canção. A performance, para reforçar seu sentido, é terminada 
com a fala: “Ficou mais claro agora?”. O vídeo desta apresentação está disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Es2_vKXRwzo> Acesso em: 08/11/2015. 
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metal ou, para não ir tão longe, de um samba-enredo). Se a apresentação é ao vivo ou 

gravada em algum meio audiovisual, os elementos pictóricos como o figurino, as 

coreografias, o cenário, objetos de cena, entre outros, também auxiliam no 

favorecimento da eficácia comunicativa das canções. 

Extremamente interessante também é o fato de que muitas entonações e dicções 

expressam, de maneira quase natural e/ou cultural, determinados valores e sentimentos 

que estão solidificados em nossa compreensão de mundo. O que afirmo, exatamente é: 

existe um conjunto de formas de se expressar vocalmente que simbolizam sentimentos 

específicos. Por exemplo, uma canção de cunho religioso, além de ser repleta de 

vocativos e verbos no indicativo, quando recitada ou cantada exige, em geral, um canto 

suave e límpido; ao passo que uma canção lírico-amorosa, em geral, traz uma 

vocalização marcada por uma forte presença melódica, suspiros; uma música de 

denúncia ou  protesto, por sua vez, traz em si elementos vocais geralmente 

expressionistas etc. Isso se torna facilmente perceptível quando nos deparamos com 

uma música desconhecida, cantada em outra língua, mas que, devido à interação do 

instrumental com a performance vocal, podemos imaginar com bastante clareza do que 

ela trata, se uma canção de amor, ou política, ou voltada para a dança, entre outros. 

Nesse momento, é fundamental lembrar que ressaltar que em toda performance 

vocal mediatizada – tornada possível através de um meio material ou a canção das 

mídias, como quer Heloísa Valente (2003) – sempre se perde um conjunto de elementos 

que escapam da experiência ao vivo. Por mais realista e/ou tecnologicamente avançada 

que seja a maneira de fixá-la e reproduzi-la, sejam os elementos visuais, seja o paladar e 

o olfato, seja a reação daqueles que estão expostos a essa performance, entre outros, são 

perdidos no ato de gravação. No entanto, é preciso perceber, em consonância com 

François Delalande (2007), que a introdução, a partir de 1950, cada vez mais galopante 

de processos de gravação vai produzir um novo fenômeno musical muito diferente 

daquela que era produzida anteriormente, já que a tecnologia “transforma o material da 

experiência musical: a música agora pode agora ser ouvida em qualquer lugar; é móvel 

através das barreiras espaço-temporais”135 (FRITH apud DANTAS, 2005, p. 5), ou seja, 

                                                           
135 Para Simon Frith, existem três estágios de desenvolvimento musical no que se refere à técnica material 
em que ela é produzida: o primeiro, denominada por ele de folk, é aquele em que a música só pode ser 
“gravada” no corpo das pessoas e dos instrumentos, existindo apenas em sua performance; o segundo, o 
estágio artístico, nas quais se desenvolve a técnica da notação musical – ainda que nesse momento as 
músicas só pudessem ser gravadas quando executadas –; e, por fim, a música pop, gravada em meios 
tecnológicos podendo ser reproduzida sem a necessidade de corpos para fazê-lo (FRITH apud DANTAS, 
2005). A cada passagem de um estágio a outro há uma revolução técnica e, posteriormente uma revolução 
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um novo fenômeno musical surge. Os nomes variam: indústria cultural, música pop, 

música das mídias, música popular gravcda etc. Independente do nome, o que se 

percebe é que há o surgimento de um fenômeno musical novo, próprio do século XX, 

guiado por um conjunto novo de regras. Estas canções são determinadas pela tecnologia 

da época, pelo sucesso do empreendimento econômico desenvolvido pela indústria 

cultural, pelos planos de marketing, pela produção musical e pelo gênio dos artistas 

envolvidos neste processo. Sem dúvida, o fenômeno musical no último século se torna 

mais complexo e, ao mesmo tempo, devido à internacionalização das gravadoras, mais 

presente em todos os cantos do planeta. 

Esta ampliação e a consequente democratização das técnicas de gravação são 

fundamentais para que se possa pensar o fenômeno da performance vocal em vários 

sentidos. Um dos primeiros é sem dúvida a percepção de que toda gravação é a fixação 

e a materialização de uma performance, nem que seja de alguns elementos dela. Nesse 

sentido, os meios de gravação e reprodução – sejam apenas sonoros, seja também em 

vídeo – permitem uma leitura insistente e repetitiva de determinada performance 

garantindo  uma possibilidade maior de desvendamento do objeto em análise. Desta 

forma, os processos de gravação permitem uma melhor compreensão das performances 

porque permitem escutas repetidas de um ato performativo. 

Uma segunda característica da importância da mediatização das performances é 

que ela é sempre prenhe de um sem número de outras performances, justamente, como 

apontado acima, devido ao fato de que elas estão fixadas em uma media, podendo ser 

escutadas novamente, problematizadas, reinterpretadas, copiadas, entre outros, como 

apontado acima. Nesse sentido, um intérprete-cantor que elabora uma determinada 

performance vocal, sem dúvida, inspirou-se num conjunto de referências vocais – 

mesmo quando quer negá-las – oriundas de um repertório mais amplo que, ao menos na 

                                                                                                                                                                          
na forma de produzir canções. A passagem do primeiro estágio ao segundo se deu com a invenção das 
notações musicais que passam a ser feitas a partir do século IX por monges preocupados em transcrever o 
cantochão e o canto gregoriano, no entanto, uma segunda revolução se opera por volta do XII e XIII 
quando as canções passam a ser compostas no próprio papel. Na passagem do segundo ao terceiro, as 
datas são mais precisas e é por isso que podemos afirmar que em 1877os cilindros de Edison permitiram a 
fixação de sons – sobretudo operetas, trechos de canções eruditas e, no limite, algumas músicas 
folclóricas – sobre um suporte, podendo reproduzi-lo posteriormente, mas as canções só viriam a ser 
compostas para o disco a partir de 1948 (o que François Delalande denominou de Revolução de 1948) 
com Pierre Schaeffer (DELALANDE, 2001, p. 51-52). Sem dúvida nenhuma, este processo de produção 
musical via meios eletrônicos se radicaliza com o desenvolvimento do personal computer (PC) que 
garante que um indivíduo possa produzir canções sem sair de casa e até mesmo sem utilizar nenhum 
instrumento musical. Esse fenômeno de intensas revoluções no campo da música está ligado à sua 
capacidade de movência, “que lhe permite adaptar-se ao ambiente, de modo a garantir sua longevidade” 
(VALENTE, 2007, p. 79). 
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contemporaneidade, foi possibilitada pelos processos de gravação e reprodução musical. 

A esse respeito, Simone Luci Pereira, amplia a potencialidade da performance que se 

interioriza “e o ouvinte participa com suas fantasias, pois o suporte midiático tende a 

apagar as referências espaciais da voz viva – o espaço em que se desenrola é 

artificialmente composto” (PEREIRA, 2007, p. 164). Assim, estes processos são 

responsáveis pela possibilidade de aumentar significativamente o número de escutas 

distintas e, consequentemente, de possibilidades de criação e recriação das 

performances vocais.  

Outra característica fundamental é que essas tecnologias permitem “a criação de 

performances ideais a partir de fragmentos de eventos reais, do conjunto de diferentes 

takes e regravações. A tecnologia torna possível uma experiência musical que é 

irrealizável ao vivo” (FRITH apud DANTAS, 2005, p. 6). Dessa forma, as tecnologias 

potencializam o processo criativo das performances, permitindo que os performers e os 

intérpretes-cantores possam criar de forma mais livre e intensa. Em muitas canções são 

sampleados trechos de outras canções, utilizam-se sons cotidianos e ruídos que são 

gravados, estridências, sons gerados por computadores e sintetizadores, tudo se mistura 

na produção de uma canção gravada. Em outros meios de produção musical não 

mediados por estas tecnologias, isso seria impossível. Ou seja, “pela sequência de 

manipulações que os sistemas de registro permitem hoje, os media tendem a apagar as 

referências espaciais da voz viva: o espaço em que se desenrola a voz mediatizada 

torna-se ou pode tornar-se um espaço artificialmente composto” (ZUMTHOR, 2014, p. 

17-18).  

Alguns pesquisadores, é verdade, tem uma visão um tanto quanto fatalista dessas 

formas de produção musical, como é o caso do antropólogo José Jorge de Carvalho, 

como fica claro quando ele afirma que “[f]ragmentos de vários takes, gravados em 

vários canais independentes, são unidos entre si e depois superpostos, formando uma 

colagem tridimensional, e ninguém possui completa autonomia sobre o processo como 

um todo. [...] Podemos agora falar então da gravação como reprodução de uma 

execução que nunca existiu” (CARVALHO, 1999, p. 64). No entanto, o mesmo 

pesquisador nos alerta para o fato de que a produção musical contemporânea é, sem 

dúvida, mais plural à medida que há maiores possibilidades de criações de performances 

musicais através do desenvolvimento das tecnologias de produção, gravação e 

reprodução do objeto sonoro, ainda que, se isso se radicaliza, o efeito técnico pode 

acabar substituindo a afetividade da canção. Nesse sentido, é icônica a gravação de 
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Ebony and Ivory, de Paul Mccartney, que “foi cantada por ele e Steve Wonder sem que 

eles jamais sem encontrassem: Paul gravou sua parte e enviou-a a Steve do outro lado 

do Atlântico, que gravou seu dueto e a partir daí o encaixe definitivo das duas partes foi 

feito em estúdio sem a presença sequer alternada dos dois cantores” (idem, p. 65). 

Segundo Walter Benjamin, falando especificamente do cinema falado, “[a] 

reprodução técnica do som iniciou-se no fim do século passado [século XIX]. Com ela, 

a reprodução técnica atingiu tal padrão de qualidade que ela não somente podia 

transformar em seus objetos a totalidade das obras de arte tradicionais, submetendo-as 

a transformações profundas, como conquistar para si um lugar próprio entre os 

procedimentos artísticos” (BENJAMIN, 1987, p. 167, grifo do autor), a chamada 

canção gravada ou das mídias. Essas observações seminais do filósofo alemão deixam 

claro que, ao pensar o fenômeno musical na era de sua reprodutibilidade técnica, é 

fundamental levar em conta a própria mídia em que ela está impressa e as 

transformações que estas impõe ao fenômeno sonoro. 

No mesmo sentido vão as afirmações de Paul Zumthor, quem chama a atenção 

também para o fato de que “a tecnologia de nosso século de algum modo perturbou o 

esquema que eu esboço assim: a introdução dos meios auditivos e audiovisuais, do 

disco à televisão, modificou consideravelmente as condições da performance. Mas eu 

não creio que essas modificações tenham tocado a natureza própria desta” (ZUMTHOR, 

2014, p. 52). Apesar de não transformá-la consideravelmente, a tecnologia modificou a 

performance, mas como? Responde-nos Benjamin: “Mesmo na reprodução mais 

perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, 

no lugar em que ela se encontra” (BENJAMIN, 1987, p. 167). Mas o que se perderia 

com a falta de um contato “aqui e agora” com a obra de arte? A resposta do filósofo 

alemão é radical: a reprodução faria com que a arte perdesse aquilo que ele denominou 

de autenticidade, originalidade e unicidade, em suma, sua aura.  

No entanto, Zumthor nos aponta uma resposta mais condizente com as 

pretensões desse trabalho: as mídias permitem a “execução” da performance sem a 

necessidade da presença do corpo. Com as mídias e as tecnologias de reprodução, as 

performances perdem sua tactilidade, seu peso, volume, olfato, seus sabores, entre 

outros. No entanto, a despeito de suas limitações – que tendem a diminuir à medida que 

acompanhamos os avanços tecnológicos –, a performance ainda guarda em si uma 

poderosíssima capacidade de comunicação e suas possibilidades de transportation e 

transformation, já que a ausência do corpo é suprida em nossa mente pela imaginação 
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dele e de sua performance. Desta forma, escutar uma música nos permite entender a 

performance vocal e, muitas vezes, supor a corporal.  

Outra questão que creio ser fundamental para se pensar as transformações no ato 

performativo vocal através da mediação tecnológica, se refere ao estatuto da própria 

escuta. Acredito que a audiência, devido à pulverização dos processos de gravação e 

distribuição de canções via discos, CD’s e, mais recentemente, MP3, tem tido uma 

relação menos “intensa” e, por falta de expressão melhor, “sagrada” com a música – 

devido à perda da aura apontada por Benjamin136. Ainda que seja extremamente difícil 

provar isso que apresento, afinal seria necessário um conjunto de pesquisas 

quantitativas e qualitativas para se apresentar um argumento propriamente decisivo – 

pesquisas estas que escapam do escopo deste trabalho. Se, por um lado, os processos de 

gravações permitem ampliar o repertório artístico do performer e possibilitam novas 

sonoridades na gravação da canção; por outro, elas tornam o objeto musical mais 

vulgar, descartável ou, no mínimo, constroem uma audição mais despreocupada, ainda 

que essas novas relações não se deem para todos os indivíduos e nem com todas as 

canções. O conceito de aura, apontado por Benjamin – e citado anteriormente –, expõe 

o que se pretende dizer, já que  

 

o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. 
Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da 
arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do 
domínio da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica 
a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial. 
E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do 
espectador, em todas as situações ela atualiza o objeto reproduzido. Esses 
dois processos resultam num violento abalo da tradição, que constitui o 
reverso da crise atual e a renovação da humanidade. Eles se relacionam 
intimamente com os movimentos de massa, em nossos dias (BENJAMIN, 
1987, 168-169, grifo do autor). 

 

Ou seja, na cultura de massas, os objetos musicais são destacados de seu 

ambiente de reprodução original e, consequentemente, filiam-se a outras tradições tendo 

                                                           
136 É interessante observar que a escuta e a recepção da música ao vivo foi radicalmente transformada ao 
longo do século XX e de seu império de tecnologias no campo da música, como se observa na seguinte 
passagem: “Uma explicação para essa execução sem aura é que a música não é o motivo primário para a 
interação social que a norteia. Tal como me disse um violonista que toca nas casas noturnas do Rio de 
Janeiro, três são as motivações principais para que alguém vá assistir a um show musical num desses 
lugares: comer carne, tomar cerveja, e talvez realizar uma aventura amorosa. Ou seja, a música passa a 
funcionar predominantemente como meio e não mais como fim para um prazer que parece depender 
muito pouco da qualidade da execução musical oferecida pelo ambiente. Isso ocorre não somente nessa, 
mas em muitas outras situações sociais e tem a ver talvez com o fato de que há uma sobre-exposição à 
música hoje em dia” (CARVALHO, 1999, p. 66, grifo meu). 
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seus sentidos originais e importância abalados no processo de sua execução 

mediatizada137. Nesse sentido, o acesso à canção e às performances vocais emuladas por 

ela, parece-me, torna-se muito mais fácil e simples, mas, na maioria dos casos, menos 

potente, tanto na sua eficácia comunicativa quanto nas suas capacidades de 

transportation e transformation, já que a sua escuta parece ocorrer de maneira menos 

contundente. 

Como se pode perceber, o conceito de performance e o conceito de performance 

vocal são instrumentos conceituais e teórico-metodológicos fundamentais para se 

compreender a experiência humana no último século. Se objetivarmos fazer uma 

história da música, este fenômeno se intensifica ainda mais, já que a canção se torna 

quase que onipresente na história da arte do século XX. Justamente por isso que 

acreditamos que este conceito é um instrumento privilegiado de  análise da experiência 

musical tropicalista. É possível falar em uma performance vocal tropicalista? Como ela 

se realiza? Qual sua relação com as tradições do canto nacional? Essas perguntas se 

responderão à frente. 

 

3.3- FORA DE TOM, SEM MELODIA: A PERFORMANCE VOCAL E O RISO DOS 

TROPICALISTAS 

 

A voz cantada quer a pureza e a imediata intensidade 
fisiológica do som musical 

(ANDRADE, Mário de apud TATIT, 2002, p. 14) 
 

 A canção, forma fundamental da expressão musical nacional, é um fenômeno 

típico do século XX e sua história está vinculada à própria história da tradição musical 

brasileira e seus processos mais íntimos de produção e gravação. Esse tipo de fenômeno 

musical tem sua gênese com as primeiras gravações de Frederico Figner no início do 

século passado e foi amadurecendo até se estabilizar numa forma reconhecível de 

                                                           
137 A radicalização desse processo de descontextualização de canções se dá através da Muzak, empresa 
estadunidense surgida na década de 1920 e responsável por fazer ambientação sonora – a chamada 
“música mobília" – para empresas interessadas em aumentar a produtividade de seus funcionários. Isso 
fica claro na fala de um de seus diretores: “O importante é fazer com que aqueles que trabalham se sintam 
melhor, porque se eles se sentem melhor, é provável que eles trabalhem melhor” (MUSICO apud 
SOLOMOS, 2015, p. 5). Esta empresa utilizava de um conjunto de árias de ópera, músicas eruditas e 
folclóricas, canções populares, entre outros, tocadas apenas instrumentalmente de modo a engendrar 
comportamentos desejados, numa forte aproximação com o behaviorismo. Assim, as canções 
reproduzidas tecnicamente por esta empresa tinham por objetivo fundar realidades completamente 
distintas daquelas de quando foram elaboradas. 
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canção nacional: o samba (TATIT, 2004, p. 42). Daí a relação íntima entre canção e 

tradição musical no Brasil, afinal nosso primeiro gênero de canção é também aquilo que 

é considerado como o maior elemento da tradição musical brasileira.  

No ambiente cultural brasileiro, o samba se apresentava como uma grande 

novidade, um novo jeito de se produzir canções que foi se elaborando ao longo dos, 

pelo menos, 30 anos iniciais do século XX, demarcando um novo jeito de compor, tocar 

e cantar. Apesar de todas as inovações, “[o] grande feito – sempre intuitivo – dos 

sambistas, maior que a estabilização da sonoridade, foi o encontro de um lugar ideal 

para manobrar o canto tangente da fala” (idem, p. 42). Ou seja, a própria formação da 

canção no Brasil e o início de sua tradição estão atrelados à maneira como se dá a 

articulação entre fala, canto e melodia. Nesse sentido, torna-se possível compreender 

que uma forma de entoar a fala de acordo com a melodia, transformando-a em canto, é a 

origem do gesto cancional brasileiro. Isso se torna bastante evidente quando percebemos 

que “[a] própria existência, desde os primeiros tempos, do samba de breque é bem 

sintomática: alternando a fala e o canto na sequência da obra – e nunca a fala é só fala e 

nem canto só canto – denuncia a presença simultânea dos dois elementos nas demais 

versões do samba” (ibidem, p. 43). Através do samba de breque fala e canto se 

complementavam e imiscuíam de maneira a produzirem um novo jeito de se usar a voz 

no ato de cantar. Jeito este que será um cânone, ainda que muitas vezes inconsciente, da 

música popular no Brasil. 

Esta preocupação com um canto que fosse próximo da fala, mas que ainda assim 

fosse capaz de diferenciar-se dela – expressando através da entoação da voz o estado de 

espírito, o elementos emocionais, o lirismo, entre outros, do intérprete-cantor – está 

presente na gênese da canção brasileira e, desde então, será uma espécie de continuum 

da história da música cantada no Brasil. Para isso basta analisar a presença dessa forma 

específica de canto no baião, na moda de viola, na bossa nova, na denominada MPB, no 

rap, no maguebeat, no axé baiano e também na tropicália, entre diversos outros 

momentos da canção brasileira.  

Voltando-se à tríade da tradição musical brasileira apontada por Marcos 

Napolitano (2007) e Silvano Baia (2014), formada pelo samba, a bossa nova e a MPB 

(discutida e problematizada no tópico 1.2 deste trabalho), podemos perceber a presença 

constante desse estilo de entoação desde os primórdios da canção no Brasil e 

perpassando toda a sua trajetória ao longo do século. Na verdade, segundo Tatit, este 

elemento vocal é um dos fatores que estabelecem o elo entre estes gêneros musicais, 
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organizando-os numa diacronia histórica à medida que uma forma de canto acaba 

engendrando outra. Isso se pode perceber na defesa de Tatit que afirma que “João 

Gilberto manifestava o seu fascínio pelo que era central no samba: o envolvimento da 

voz no ritmo, seja para reforçá-lo com seus motivos melódicos, seja para deixá-lo como 

apoio em segundo plano, nos momentos de relatos enunciativos” (TATIT, 2004, p. 

178). Ao desenvolver a bossa nova, João Gilberto retomava uma forma de cantar de 

intérpretes-cantores históricos do samba da geração de 1930-40, como Mário Reis, 

Wilson Batista, Noel Rosa, Aracy de Almeida, entre outros. 

No entanto, como já discutido anteriormente, podemos compreender que a bossa 

nova representa uma ruptura com o samba da década de 1950 – o samba-canção 

melodramático – no sentido de buscar uma simplificação das formas, lendo o substrato 

tradicional dos anos iniciais do samba de maneira minimalista. Nos dizeres de Júlio 

Diniz, “[h]á uma evidência, quando vemos a coleção Bossa Nova, de que um novo 

processo se instaura. Eu diria [...] que há uma ‘higienização’ latente no processo de 

produção/recepção na BN, uma depuração radical do excesso, seja ele musical, seja ele 

poético, seja ele gráfico e visual” (DINIZ, 2003, p. 103). Sem dúvida, Júlio Diniz 

amplia a percepção que se tem da bossa nova ao não compreendê-la somente através de 

seu minimalismo musical (sobretudo, melodia e harmonia), mas notando essa postura 

mínima também nas letras e no projeto visual (dos discos e nas apresentações ao vivo) 

das produções bossa-novistas.  

Todavia, o aspecto vocal continua ao largo dessa análise, ainda que o processo 

que ocorre no âmbito vocal é o mesmo, como atesta Marcos Napolitano ao afirmar que, 

em João Gilberto, “a voz, reduzida ao mínimo de potência e sem se aventurar em 

ornamentos desnecessários, articulava-se ao violão e aos outros instrumentos num todo 

funcional e sem excessos, à base de legato que valorizava as melodias, sem sobrepor o 

ritmo” (NAPOLITANO, 2007, p. 69). Assim, na bossa nova e, mais especificamente 

“[n]a dicção de João Gilberto, voz e violão constituem uma só fonte sonora, captada 

pelos microfones e amplificada de acordo com as necessidades momentâneas sem que 

se altere a proporção de volume entre ambos” (TATIT, 2002, p. 162-163). Ou seja, 

através da bossa nova, voz e melodia se articulavam intimamente num processo de 

busca do mínimo musical, mediado por um conjunto de novas tecnologias de captação, 

gravação e mixagem de som. Isso só se dá porque  
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o violão exige que a voz seja emitida com pouca intensidade por dois fatores: 
em primeiro lugar, porque o volume do violão acústico é baixo, ainda que 
amplificado por microfone; consequentemente, uma voz que se elevasse 
muito acima do instrumento não se manteria em contato com seu ritmo; em 
segundo lugar, porque o jogo rítmico exige grande agilidade e precisão da 
voz no ataque de suas notas, a fim de que a superposição tenha sucesso 
(BLOCK, 2007, p.65). 

 

Nesse sentido, o que João Gilberto faz é justamente buscar uma complementaridade 

entre os sons emitidos pelo violão (a batida bossa nova) e pelo seu corpo, sua 

vocalidade. 

Outro fenômeno fundamental que permite essa relação mais intensa entre voz e 

melodia na bossa nova está vinculado ao próprio aparelhamento e às técnicas de 

captação e gravação sonora, como apontado acima, que haviam avançado de maneira 

bastante intensa no pós-guerra. Na bossa nova, mais do que um simples instrumento de 

captação sonora, o microfone passa a ser utilizado com um instrumento musical e 

“relacionava-se com o estilo cool, com o fim da divisão da harmonia tradicional e 

acordes dissonantes, com uma nova concepção de arranjo (exemplo maior em Tom 

Jobim), enfim com um modo intimista de estar, compor e cantar” (KRAUSCHE, 1986, 

s/p). Novas tecnologias permitem uma captação sonora em volumes mais baixos, 

libertando a voz para novas experimentações, dotando-a de novas possibilidades de uso. 

Com a bossa nova, portanto, a voz adquire novas colorações que a aproximam ainda 

mais dos aspectos instrumentais, ainda que ela seja emitida em seu mínimo volume ou 

justamente por isso.  

Porém, na “passagem da Bossa Nova para o Tropicalismo, [o que se percebe é 

uma transição] do intimismo ao excesso, da introspecção à espetacularização, do 

banquinho e violão ao concerto barroco das justaposições, daquilo que eu poderia 

chamar de ‘a rasura da voz’ ou ‘a voz como uma assinatura rasurante’” (DINIZ, 2003, 

p. 100). No mesmo sentido vai a análise de Luiz Tatit, para quem a “bossa nova abriu a 

década de 1960 realizando a concatenação dos elementos essenciais que definiam até 

então o repertório nacional; o tropicalismo a encerrou incumbindo-se da decomposição 

e proliferação das linhas de atividade cancional” (TATIT, 2004, p. 212). O canto 

tropicalista é, portanto, o oposto-complementar do canto da bossa nova, ampliando as 

possibilidades performáticas da canção e, consequentemente, canto, num movimento de 

abertura às novas influências vocais ao mesmo tempo em que liberta a canção brasileira 

de seus limites estreitos constituídos até ali: a bossa nova opera uma redução, mas 
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permite a influência de novas possibilidades e caminhos; a tropicália nega a redução 

decompondo-se num canto estridente e espetacularizado138.  

Júlio Diniz, afirma, de maneira brilhante, que “[o] maior valor que vejo no 

Tropicalismo [...] é a capacidade (presente até hoje nas ramificações tropicalistas e 

tribalistas) de repensar o lugar do corpo, da visualidade e da voz na cena performática” 

(DINIZ, 2003, p. 104, grifos meus). Nesta forma de análise, o caráter transformador da 

tropicália no modo de fazer canção no Brasil se alarga não só por aquilo que é tornado 

óbvio na maior parte da tradição historiográfica a respeito do tema – que é a inserção de 

uma postura antropofágica, abrindo a produção musical brasileira à influência 

estrangeira. A voz tropicalista é, portanto, um aspecto fundamental se quisermos 

compreender os procedimentos estéticos desse movimento. 

Outro exemplo de excelente análise da voz dentro da tropicália é a do filósofo 

Celso Favaretto, que será o ponto central da discussão que se segue a respeito da voz 

tropicalista, o que justifica a longa citação:  

 

Os tropicalistas realizaram a vinculação de texto e melodia, explorando o 
domínio da entoação, o deslizar do corpo na linguagem, a materialidade do 
canto e da fala, operados na conexão da língua e sua dicção, ligados ao 
infracódigo dos sons que subjazem à manifestação expressiva. No canto 
brilham significações que provêm da fricção da língua com a voz, numa 
atividade em que a melodia trabalha a língua, ocupando suas diferenças, 
‘dizendo’ o que ela não diz. É um jogo estranho à comunicação, à 
representação dos sentimentos, enfim, à expressão – feito do fluxo das 
durações, intensidades e pulsações, presentificando o corpo no sistema de 
diferenças (descontinuidades) que constitui a língua (FAVARETTO, 2007, 
p.37). 

  

                                                           
138 Apesar de bossa nova e tropicália estarem distantes um do outro num pequeno lapso de tempo – cerca 
de 10 anos – e da influência profunda que a primeira irá engendrar na segunda, o período que as separa é 
bastante profícuo no campo cancional e, consequentemente, nas diversas formas de performance vocal. A 
audição de um bom número de canções da época que se consideravam herdeiras da bossa nova – 
sobretudo de alguns intérpretes-cantores como Elis Regina, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, entre outros 
– demonstram uma ruptura radical com a forma de cantar (a “assinatura da voz”, como quer Júlio Diniz) 
de João Gilberto. Esses músicos de protesto, em geral, preferiam vocalizações mais expressionistas e, 
consequentemente, adaptadas ao ambiente televisivo que os músicos do final da década anterior. É 
interessante notar a postura de Augusto de Campos, jornalista, poeta concreto e crítico musical, que 
aponta uma maior proximidade, na forma de cantar, entre a bossa nova e a jovem guarda, que a que era 
possível perceber entre a bossa nova e a música de protesto, como se pode perceber no seguinte trecho: 
Roberto e Erasmo “[n]ão se entregam a expressionismos interpretativos; ao contrário, seu estilo é claro, 
despojado. Apesar do iê- iê- iê ser música rítmica e animada, [...] estão os dois Carlos, como padrão de 
uso da voz, mais próximos da interpretação de João Gilberto do que Ellis [sic] e muitos outros cantores de 
música nacional moderna, por mais que isso possa parecer paradoxal” (CAMPOS, 1968, p. 43) ou “É 
assim que a análise de certas características musicais da JG (jovem-guarda) nos faz remontar à inteireza e 
à precisão de JG (João Gilberto)” (CAMPOS, 1968, p. 45). 
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Apesar de a citação ser extremamente clara a respeito da posição do autor, é 

fundamental que alguns pontos específicos sejam destacados. No início do parágrafo, o 

autor chama a atenção para o fato de que a forma de entoar a voz no interior da 

tropicália é tributária daquela que vinha se solidificando na história da canção brasileira, 

sendo reflexo da relação entre “texto e melodia”. No entanto, é preciso ressalvar, que 

essa interação entre os dois termos se dá através de elementos performáticos – o 

“deslizar do corpo na linguagem”, como aponta Favaretto – e entoativos (permitida 

através da “conexão da língua e sua dicção”), possibilitando uma maior eficácia da 

canção já que mobiliza elementos “ligados ao infracódigo dos sons que subjazem à 

manifestação expressiva”, ou seja, permite que elementos não verbais sejam carregados 

de potencialidade comunicativa. Esse caráter performático, responsável por garantir 

uma maior capacidade de comunicação através da canção é o cerne dessa forma de 

expressão musical tropicalista, afinal as significações provêm da “fricção da língua com 

a voz [...] ‘dizendo’ o que ela não diz”, permitindo-se, assim, acessar novos níveis de 

expressividade e linguagem. 

Este modo de comunicação performática tropicalista enseja um sem número de 

interpretações das canções, tornando-as ainda mais polissêmicas que quaisquer outras 

vinculadas aos demais projetos estéticos e/ou momentos históricos da tradição musical 

brasileira. O canto tropicalista, variando entre o sério e o cômico, o oficioso e o irônico, 

o tradicional e o iconoclasta, gerando numa mesma voz e num mesmo canto um 

discurso polissêmico e ambíguo, estabelece um “jogo estranho à comunicação” e à 

“expressão”, tornando o intérprete-cantor – “presentificando o corpo no sistema de 

diferenças [...] que constitui a língua” – o responsável por complementar a letra e a 

música através de um esforço performativo. Isso, por sua vez, acaba gerando uma 

necessidade de engajamento cada vez maior por parte da recepção da obra na prática de 

desvendamento do discurso que é agora musical, verbal e performático. Como 

salientado ao longo deste trabalho (ver tópico 2.1), este engajamento é o responsável 

por suscitar um estado de tensão entre obra e receptor que só é resolvido através de uma 

tentativa de compreensão da canção, gerando, por sua vez uma intensa sensação de 

prazer que é muitas vezes intensificada e/ou expressa através do riso.  

Daí a defesa de que as canções tropicalistas, pelo menos aquelas que parodiam a 

tradição musical brasileira, são produtoras de uma visão risível de mundo, 

estabelecendo um processo de crítica à aceitação pura e simples da tradição musical 

nacional, à postura política conservadora e reacionária e ao projeto nacionalista e 
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superficial da esquerda universitária139, entre outros. No entanto, se se objetiva 

solucionar o mistério da canção tropicalista, isso só poderá ser inteiramente 

desvendado através da imbricação dos três elementos apontados acima: música, letra e 

performance (no mínimo a vocal). Nesse sentido, o que completaria um possível círculo 

hermenêutico da canção tropicalista seria exatamente a possibilidade de se observar e 

analisar a sua vocalidade. 

Até porque é “[p]ela entoação, inflexões e gestos vocais, [que] o canto 

intensifica o desejo, ressaltando também o ritual na música, manifestado na dança e no 

sexo – e é aqui que melhor se apreende a relação entre o erótico e o político” 

(FAVARETTO, 2007, p. 37). Desta forma, é possível compreender que a canção 

tropicalista é essencialmente política ao operar um desrecalque da linguagem cancional 

(tomada aqui tanto em seu aspecto verbal quanto entoativo) da qual era até então 

excluída pelos cancionistas brasileiros – pelo menos daqueles que eram positivamente 

considerados pela crítica especializada. Esse processo de desrecalque é capaz de 

permitir a entrada de novos elementos na canção brasileira: além das guitarras elétricas 

e da música pop internacional, gêneros latinos e os considerados cafonas, por exemplo, 

puderam fazer parte de um conjunto de novas referências estéticas do gesto cancional 

brasileiro. A canção tropicalista, assim, revoluciona a canção, e, de certa forma, toda 

revolução estética é também política. A tropicália é, portanto, revolucionária em 

diversos aspectos, sejam musicais ou não.  

Esta nova forma de cantar dos tropicalistas, que aproxima o erótico da política, é 

revolucionária – insisto! – porque se dá através da “inscrição do corpo na substância 

viva do som [que] tensiona a língua cantada,  levando ao ultrapassamento dos 

fenômenos decorrentes de sua estrutura, como estilos de interpretação, idioletos dos 

compositores, mudanças rítmicas, variações de timbres” (idem, p. 37). Ou seja, a canção 

                                                           
139 A postura crítica da tropicália em relação tanto à esquerda quando à direita fica nas seguintes estrofes 
da canção Tropicália, citada e referenciada anteriormente: “Na mão direita tem uma roseira/ 
Autenticando eterna primavera/ E no jardim os urubus passeiam/ A tarde inteira entre os girassóis”. 
Segundo Enor Paiano, “[n]um momento de extrema polarização política como 1968, a referência à direita 
não pode ser fortuita. Partindo de uma cantiga popular [...], o sentido é transformado pela utilização do 
verbo autenticar, ligado à esfera oficial de cartórios e tabeliões. A ‘eterna primavera’ decretada pela 
direita é o discurso oficial, no qual a realidade é sempre mostrada como positiva e sem conflitos. Mas 
algo está errado, já que os urubus (os militares na gíria da época, mas também, de forma mais genérica, o 
mau agouro) passeiam entre as flores” (PAIANO, 1996, p. 36, grifo do autor). Em outros versos, a crítica 
se dá ao projeto político da esquerda: “No pulso esquerdo o bang-bang/ Em suas veias corre/ Muito 
pouco sangue/ Mas seu coração/ Balança um samba de tamborim”. “As referências aqui são indiretas. Há 
uma alusão à guerrilha (bang-bang), na qual estava empenhada parte da esquerda estudantil, mas que 
aparece como objeto de consumo, um relógio que se leva no pulso. Essa ala esquerdista mais radical só se 
permite um desvio no reto percurso da luta política pelo nacionalismo: um samba de tamborim” 
(PAIANO, 1996, p. 36-37). 
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das mídias se vê tornada objeto vivo e pulsante através de um canto que valoriza a voz 

como elemento performático sendo capaz de estabelecer o elo comunicativo entre os 

envolvidos nos processos de composição, instrumentação, canto, gravação, produção e, 

do outro lado da equação, consumo e recepção do objeto musical. 

Por fim, à guisa de conclusão, “[s]ob este ângulo, as canções tropicalistas 

adquirem grande importância, pois provocam um curto-circuito na estrutura da canção 

até então praticada, originando um movimento de renovação que não mais cessou” 

(ibidem, p. 37). Esse curto-circuito na estrutura da canção apresentado por Favaretto é, 

sem dúvida, o elemento mais radical do tropicalismo à medida que estabelece uma 

infinidade de possibilidades de performatividade da canção que vem sendo explorado 

até os dias atuais140. Nesse sentido, o que permitiu um processo tão amplo de libertação 

dos usos da voz na tropicália? Pergunta bastante complexa de ser respondida, mas sem 

dúvida nenhuma, a resposta passaria por dois fatores fundamentais: em primeiro lugar, 

um profundo conhecimento da tradição músico-vocal brasileira destes cancionistas e 

intérpretes-cantores; além de, em segundo, da grande capacidade de destruir e 

reconstruir essa tradição musical, pautados numa capacidade inventiva ímpar destes 

músicos e artistas. O empresário do grupo baiano – como muitas vezes eram 

denominados os tropicalistas – Guilherme Araújo deu uma declaração a posteriori que 

auxilia a compreender a liberdade criativa e o sucesso desse empreendimento vocal. 

Para ele,  

 

[o]s baianos são dos poucos que podem escolher o que vão compor, gravar, 
ou como vão cantar, compor e gravar, sem a interferência e as imposições 
das gravadoras, sem temer os riscos de mercado, críticas ou fracassos 
comerciais. É certo que, para atingir tais privilégios, cada um deles se firmou 

                                                           
140 Estabelecer uma espécie de trama de influências da tropicália na canção brasileira desde a década de 
1970 é praticamente impossível, já que a canção brasileira se vê alterada pela influência tropicalista a 
partir desse período. No que se refere à intensificação da performance vocal como meio expressivo, fica 
muito clara a influência do tropicalismo em bandas como Novos Baianos e Secos & Molhados 
(posteriormente, na carreira solo dos intérpretes-cantores que eram egressos dessas bandas), ainda na 
década seguinte ao deflagramento da tropicália. Nas décadas seguintes isso também permanece com a 
presença de músicos e bandas como Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção, Ná Ozzetti, Língua de Trapo, 
Premeditando o Breque, Chico Science e a Nação Zumbi, Timbalada e Bolachas Maria, ambas as bandas 
lideradas por Carlinhos Brown, Porcas Borboletas, Mombojó, entre outras. Fato interessante também é a 
continuidade de projetos muito próximos ao tropicalismo na obra de seus próprios integrantes, como os 
discos Transa (1972) e Araçá Azul (1972), de Caetano Veloso, o reencontro de Caetano e Gil em 
Tropicália 2 (1993), em comemoração aos 25 anos de Tropicália ou Panis et Circensis, entre outros. 
Fundamental é, também, a percepção da obra de Tom Zé, que jamais rompeu totalmente os laços com a 
estética tropicalista, como se pode perceber na análise de discos como, por exemplo, Todos os olhos 
(1973), Estudando o samba (1976), Impresa cantada (2003) e o coroamento de toda essa forma de 
compor com Tropicália lixo lógico (2012). 
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num trabalho profissional sério, sobretudo criativo e rentável (ARAÚJO apud 
SANTOS, 2015, p. 75, grifo meu). 

 

Ou seja, nas dobras do sistema capitalista que se impõe ao mundo da arte através da 

indústria cultural, o sucesso econômico de determinado “empreendimento estético” 

autoriza seus produtores ao experimentalismo e a uma maior liberdade criativa. 

Antes mesmo de percebermos esta voz tropicalista nas canções, é fundamental 

perceber como ela se deu em uma performance ocorrida na apresentação de Caetano 

Veloso, acompanhado de Os Mutantes, da canção É proibido proibir141, no dia 15 de 

setembro de 1968, durante III Festival Internacional da Canção. Não há nenhum 

registro audiovisual dessa apresentação, mas um conjunto de descrições e uma gravação 

sonora – que será analisada à frente. Segundo Carlos Calado, a apresentação é bastante 

provocativa e o ambiente do festival bastante hostil (CALADO, 1997, p. 219-221). 

Em entrevista a Christopher Dunn, Caetano descreve assim a provocativa 

apresentação: 

 

Quando eu inscrevi ‘É Proibido Proibir’ no festival, já sabia que ia ser um 
escândalo, eu sabia que eles [o público] iam reagir mal. Subi no palco com 
um conjunto de rock’n’roll brasileiro de São Paulo chamado Os Mutantes. E 
só o mero fato deles estarem ali já era uma coisa que a plateia considerava 
ofensiva. Nós fizemos uma introdução que durava mais de um minuto de 
música atonal feita pelos Mutantes. Isso levou os estudantes a uma histeria de 
raiva. Eles já tinham raiva do nosso trabalho. Pra ser sincero, fiz uma 
provocação. Fiz um happening [...]. Eu vesti uma roupa de plástico, e tinha 
aspectos realmente punks. Botei uns colares de tomadas elétricas, de ferro de 
engomar, correntes... era uma coisa terrível. Foi um happening violento, a 
plateia reagiu de maneira brutal, ficou com muito ódio de mim (DUNN, 
1994, p. 102). 

 

                                                           
141 Segue a letra da canção: “A mãe da virgem diz que não/ E o anúncio da televisão/ Estava escrito no 
portão/ E o maestro ergueu o dedo/ E além da porta/ Há o porteiro, sim.../ E eu digo não/ E eu digo não 
ao não/ Eu digo:/ É proibido proibir/ É proibido proibir/ É proibido proibir/ É proibido proibir// Me dê 
um beijo, meu amor/ Eles estão nos esperando/ Os automóveis ardem em chamas/ Derrubar as 
prateleiras/ As estantes, as estátuas/ As vidraças, louças, livros, sim.../ E eu digo sim/ E eu digo não ao 
não/ E eu digo:/ É proibido proibir/ É proibido proibir/ É proibido proibir/ É proibido proibir/ É 
proibido proibir”. A canção “referia-se ao movimento estudantil que em maio de 1968 havia feito os 
automóveis arderem em chamas na capital francesa. O slogan que deu nome à canção estava estampado 
nos muros de Paris, demonstrando a insatisfação dos jovens diante do interminável e já exaurido 
gaullismo que controlava a nação praticamente desde o término da Segunda Guerra. Caetano fez uso do 
paradoxo contido na expressão, que pratica aquilo que coíbe, para escancarar a contradição da esquerda 
brasileira que reproduzia em suas fileiras uma certa censura tácita a todos os trabalhos menos afinados 
com as ‘metas revolucionárias’” (TATIT, 2004, p. 203). A canção pode ser encontrada no compacto 
simples É proibido proibir, de Caetano Veloso, lançado em 1968 (Philips). Número de série: 365.257. O 
lado A trazia a canção título, enquanto o Lado B trazia a faixa Ambiente do festival, gravado ao vivo 
durante a apresentação no III Festival Internacional da Canção, que consistia do discurso violento 
proferido pelo intérprete-cantor durante sua apresentação.  
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A reação brutal à que se refere Caetano foi a reação do público ter arremessado 

tomates, ovos, bolinhas de papel e até pedaços de madeira no palco, uma completa 

gritaria e vaia à canção, além do fato de quase toda a plateia ter se virado de costas para 

o cantor durante sua apresentação – ato reproduzido pelos Mutantes, que ficou de costas 

para o público durante toda a canção. Frente à truculenta reação à apresentação de 

Veloso, Gilberto Gil, que há pouco havia sido desqualificado pelo júri com a sua 

Questão de ordem, sobe ao palco e abraça o companheiro como forma de apoio. Gil se 

infiltra na performance, ora soltando gritos em meio ao caos da apresentação, ora 

abocanhando um dos tomates do chão e devolvendo o resto à plateia (CALADO, 1997, 

p. 222).  

 Para a apresentação, Caetano havia preparado uma intervenção poética na 

música, com a declamação do poema D. Sebastião142, de Fernando Pessoa, e uma 

homenagem à atriz Cacilda Becker (idem, p. 222). No entanto, em meio à euforia e 

histeria tanto no palco – que já havia dado espaço para uma performance tropicalista 

executada pelos Mutantes, Caetano e Gil – quanto no público, em meio a uma violenta e 

impensada reação por parte dos presentes no teatro, o intérprete-cantor decide 

improvisar um discurso, que é marcado por uma grande intensidade vocal – nas palavras 

dele: “numa voz a um tempo descontroladamente insegura e confiantemente profética” 

(VELOSO, 1997, p. 303).  

A fala era uma espécie de reprimenda ao público universitário das músicas de 

protesto que compunha a plateia, acusando-o: “Mas é isso que é a juventude que diz que 

quer tomar o poder? Vocês tem coragem de aplaudir, este ano, uma música, um tipo de 

música, que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado, são a mesma 

juventude que vai sempre, sempre, matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem! 

Vocês não estão entendendo nada, nada, nada, absolutamente nada!”; ou “Vocês jamais 

conterão ninguém! Vocês são iguais sabe a quem? Tem som no microfone? Vocês são 

iguais sabe a quem? Àqueles que foram à Roda Viva e espancaram os atores... Vocês 

não diferem em nada deles, vocês não diferem em nada! [...] O problema é o seguinte: 

vocês estão querendo policiar a música brasileira!”.  

A crítica se deu inclusive para o júri, liderado pelo crítico musical Chico de 

Assis: “Me desclassifiquem junto com o Gil! Junto com ele, tá entendendo? [...] O júri é 

                                                           
142 Segue o poema que é inserido no meio da letra da canção, na sua gravação para o compacto: “'Sperai! 
Cai no areal e na hora adversa/ Que Deus concede aos seus/ Para o intervalo em que esteja a alma 
imersa/ Em sonhos que são Deus.// Que importa o areal e a morte e a desventura/ Se com Deus me 
guardei?/ É O que eu me sonhei que eterno dura/ É Esse que regressarei.” (PESSOA, 2013, p. 65). 
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muito simpático, mas é incompetente. [...] Qualificaram [sic] a melodia do Gilberto Gil 

e ficaram por fora! Juro que o Gil fundiu a cuca de vocês!”. Ao longo de todo o discurso 

a voz de Caetano Veloso vai adquirindo cada vez mais um tom de indignação, os seus 

gritos se confundem com o barulho das vaias e assobios da plateia que, por sua vez, 

misturam-se à música atonal dos Mutantes, que não pararam de tocar por nenhum 

instante. A rouquidão vai aos poucos se incorporando à voz do intérprete-cantor, que 

retoma o canto. Mas um canto bastante distinto daquele que ele havia empreendido até o 

início de seu longo pronunciamento.  

 

 Esse extenso ‘breque’, que mergulha o compositor nas entranhas da 
linguagem oral, acaba determinando a impossibilidade de retorno do canto. 
Ao tentar retomar a melodia da música, a voz de Caetano – que a esta altura 
mal ouvia o som dos instrumentos – titubeia nas afinações, até que adota de 
vez as inflexões da fala e se situa propositadamente ‘fora do tom’ e da 
melodia (TATIT, 2004, p. 206). 

 

Se, como discutido anteriormente, o canto na canção popular nasce de uma tentativa de 

estabilização da voz através da melodia, Caetano vai na contramão da canção, 

devolvendo a instabilidade da fala à canção, inscrevendo o seu canto novamente no 

universo do falado. Quando retoma o canto, ele o faz de modo extremamente distante do 

que se imagina que execute um intérprete-cantor e é por isso que afirma num grito 

agudo: “Fora do tom, sem melodia”. 

 A performance vocal espontânea de Caetano Veloso nesta interpretação torna 

claros os aspectos do canto e dos usos da voz na tropicália, que servem como uma 

espécie de reforço para a mensagem que é expressa tanto na letra da canção quanto nos 

aspectos propriamente musicais – misturando canto e fala. O sentido de É proibido 

proibir, na gravação em questão, era reforçado pela música atonal tocada pelos 

Mutantes, pela letra que reforçava uma postura iconoclasta com tudo aquilo que era 

considerado uma norma e uma referência aos levantes dos estudantes de Paris em 1968, 

pelo discurso improvisado nascido da indignação com a postura conservadora do 

público e a passividade e a incompetência do júri. No entanto, o seu sentido só é 

complementado pela maneira em que Veloso coloca sua voz – oscilando entre o grito, a 

indignação e o desabafo –, facilitando a compreensão do discurso musical. 
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4 – A VOZ DO MORTO: POR UMA NOVA INTERPRETAÇÃO VOCAL DAS 

CANÇÕES TROPICALISTAS 

 

Eu vejo tudo preferencialmente através da canção, 
primeiramente passando pela canção. Eu adoro o canto. Gosto 
mais de música cantada do que de música instrumental, na área 
de música popular sobretudo. 

(VELOSO, Caetano apud CHEDIAK, s/d, p. 13) 
 

 Para compreendermos melhor o uso voz nas canções tropicalistas e como elas 

auxiliam – através de um processo de parodização risível da tradição musical brasileira 

– a garantir a eficácia da canção, acredito que seja fundamental escolher algumas 

músicas que sejam capazes de exemplificar este fenômeno de maneira bastante clara. As 

referências a outros momentos da arte brasileira, sejam em seus projetos gráficos, sejam 

nas performances, sejam nas canções, é um dos elementos que podem ser tomados 

como uma característica presente em todo o desenvolvimento do tropicalismo. Citações 

literárias, empréstimos de temas de outras canções, referências a outros modos de 

cantar, tudo isso era colocado no caldeirão estético que fundava os objetos de arte 

tropicalistas.  

Um conjunto de canções foi escolhido para se demonstrar aquilo que 

apresentamos e esta escolha foi determinada seguindo alguns critérios: 1) canções 

tropicalistas que expõem uma referência explícita ao cancioneiro nacional – seja na 

letra, no gênero ou na performance vocal; 2) paródias que buscam estabelecer uma 

reflexão crítica e que podem ser mediadas pelo cômico e/ou risível; 3) privilegiaram-se 

não os compositores que foram considerados mais importantes pela crítica e/ou público 

ou as canções que obtiveram mais sucesso junto ao público, mas aquelas em que a 

performance vocal era central para uma efetiva compreensão do discurso da música. 

Obedecendo a estes critérios preestabelecidos podemos, então, nos dedicar ao estudo 

dos casos específicos de cada uma das músicas selecionadas. 

Para iniciar a reflexão sobre as canções especificamente, a escolhida foi A voz do 

morto, de Caetano Veloso. A canção foi composta em 1968 a pedido da cantora-

intérprete Aracy de Almeida, símbolo das primeiras gerações do samba e considerada a 

maior intérprete de Noel Rosa – título dado, inclusive, pelo próprio compositor. O 

pedido veio em meio a I Bienal do Samba, festival organizado pela TV Record no qual 

só era permitida a inscrição e a participação de sambas (Caetano tentou se inscrever, 
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mas foi barrado pela direção da emissora por acreditar-se que teria uma postura 

tropicalista, ou seja, anárquica no programa-homenagem). Aracy estava insatisfeita 

tanto com a desclassificação do samba que havia inscrito quanto com a associação 

quase automática que faziam entre ela e o poeta da Vila, além do tom nacionalista que 

certos grupos políticos e intelectuais de esquerda davam a esse gênero musical. Caetano 

narra da seguinte maneira o pedido da sambista:  

 

Assim como ‘Baby’ me foi sugerida por Bethânia, ‘A Voz do Morto’ me foi 
ditada pela Aracy de Almeida. Ela estava em São Paulo para fazer a Bienal 
do Samba, que era um festival só de sambas, e estava muito irritada com a 
ideologia em torno daquilo. Ela veio falar comigo: ‘Pô, me tratar como glória 
nacional pensando que vão me salvar? Puta que o pariu, salvar o caralho! 
Estão pensando que vão salvar o samba na televisão? Salvar o caralho! Quero 
que você faça um samba porque você que é o verdadeiro Noel, porque você é 
violento, você é novo!’ Era assim que ela falava para mim: ‘Eu já estou por 
aqui, de saco cheio’ — e ela pegava, como se tivesse saco mesmo —; ‘Eu 
estou de saco cheio desse negócio de Noel Rosa, ter que arrastar esse morto 
pelo resto da vida. Quando eu canto é a voz desse morto! E ninguém me 
engana com essa porra não, de festival do samba. Faça uma música da pesada 
para eu gravar, esculhambando essa porra toda!’ Ela me ditou o samba! Fiz 
essa música, ela adorou e gravou (VELOSO apud SANTOS, 2015, p. 67-68). 

 

Como se pode notar, a canção nasce de uma encomenda muito clara: uma crítica 

à maneira como determinados grupos políticos e intelectuais da década de 1960 

tomavam o samba como a tradição fundamental do Brasil tornando-o uma “glória 

nacional” e, portanto, intocável. Além de uma forma de afirmação da autonomia de 

Aracy em relação à tradição musical do samba. Segue a letra da canção: 

 

A voz do morto 
(Caetano Veloso, 1968) 

 
Estamos aqui no tablado 
Feito de ouro e prata 
De filó e nylon 
Eles querem salvar as glórias nacionais 
As glórias nacionais, coitados 
 
Ninguém me salva 
Ninguém me engana 
Eu sou alegre 
Eu sou contente  
Eu sou cigana 
Eu sou terrível  
Eu sou o samba 
 
A voz do morto 
Os pés do torto 
O cais do porto 
A vez do louco  
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A paz do mundo 
Na Glória! 
 
Eu canto com o mundo que roda 
Eu e o Paulinho da Viola 
Viva o Paulinho da Viola 
(Alegria, Alegria) 
Eu canto com o mundo que roda 
Mesmo do lado de fora 
Mesmo que eu não cante agora 
 
Ninguém me atende 
Ninguém me chama 
Mas ninguém me prende 
Ninguém me engana 
 
Eu sou valente 
Eu sou o samba 
A voz do morto 
Atrás do muro 
A vez de tudo 
A paz do mundo 
Na Glória! 
 
Tô cansado de cantar! 
 
That’s rock n roll world travel, Aracy de Almeida 
 
 (Mais um!)143 
 

O título da canção, por si só, já nasce de um processo de parodização: um 

trocadilho com o famoso samba de Zé Kéti, intitulado a Voz do morro144, grande 

sucesso no carnaval de 1955. Este samba também é lembrado na música Geleia Geral, 

de Gilberto Gil e Torquato Neto, aparecendo na última estrofe: “Pego um jato, viajo, 

arrebento/ Com um roteiro do sexto sentido/ Voz do morro, pilão de concreto/ 

Tropicália, bananas ao vento”.  

A música de Zé Kéti, pode ter sido invocada não somente por seu sucesso de 

público, mas também devido a ela ser representativa de um dos vários nacionalismos 

musicais presentes na época em discursos como o de José Ramos Tinhorão (apresentado 

                                                           
143 Fonograma encontrado no compacto duplo,  lado A, faixa 1, do disco Caetano Veloso e Os Mutantes 
ao vivo, 1968 (Philips). Número de série: 441.429 PT. O fonograma foi gravado ao vivo num show 
ocorrido na boate Sucata, no Rio de Janeiro. 
144 “Cantada pela primeira vez na quadra da União de Vaz Lobo, escola a que Zé Kéti pertencia na 
ocasião, ‘A Voz do Morro’ se tornaria o seu primeiro sucesso. Para isso, contribuiu sua inclusão na trilha 
musical do filme ‘Rio 40 Graus’ e, posteriormente, sua adoção como prefixo do programa de televisão 
‘Noite de Gala’. Ufanista a seu modo, ‘ A Voz do Morro’ faz a exaltação do samba” – característica 
bastante apreciada na década posterior (SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 321). Segue a letra da canção: 
“Eu sou o samba/ A voz do morro sou eu mesmo sim senhor/ Quero mostrar ao mundo que tenho valor/ 
Eu sou o rei do terreiro// Eu sou o samba/ Sou natural daqui do Rio de Janeiro/ Sou eu quem levo a 
alegria/ Para milhões de corações brasileiros// Salve o samba, queremos samba/ Quem está pedindo é a 
voz do povo de um país/ Salve o samba, queremos samba/ Essa melodia de um Brasil feliz”. 
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no tópico 1.1 desta dissertação). Para estes nacionalistas, o samba oriundo do morro 

podia ser tomado como um símbolo nacional que, através de sua politização, teria o 

poder de mobilizar as massas populares para uma revolução política contra a ditadura 

civil-militar brasileira. Faz-se necessário ressaltar que, juntamente com João do Vale e 

Nara Leão (posteriormente substituída por Maria Bethânia), Zé Kéti fez parte do 

espetáculo Opinião, uma das primeiras manifestações artísticas contrárias à ditadura 

militar, ou seja, de certa maneira ele também estava próximo das chamadas músicas de 

protesto. Além disso, há certa ironia no título, se pensarmos no diálogo que motivou a 

elaboração dessa canção, no qual Aracy afirma: “Eu estou de saco cheio desse negócio 

de Noel Rosa, ter que arrastar esse morto pelo resto da vida. Quando eu canto é a voz 

desse morto!” 

Uma das características mais fundamentais da tropicália é a justaposição de 

termos opostos, expondo a experiência ambígua de se viver num país capitalista da 

periferia do mundo145. Esta característica pode ser reconhecida tanto na letra (Estamos 

aqui no tablado/ Feito de ouro e prata/ De filó e nylon) quanto no âmbito propriamente 

sonoro, já que o rock psicodélico com que se inicia a música é quebrado, na terceira 

estrofe, por um samba, com direito até as vocalizações imitando uma cuíca. O rock 

somente irá reaparecer no verso “Na glória”, verso que é gritado de forma aguda, 

aproximando-se da psicodelia. Isso só se torna possível devido “às influências trazidas 

pelo rock, que colocava o grito como mais uma possibilidade expressiva no canto, [que] 

vão, mais uma vez, redimensionar as possibilidades estéticas para a voz na canção” 

(MACHADO, 2011, p. 38). O uso do grito no rock, além de ampliar as possibilidades 

estéticas e comunicativas da canção, é também o responsável por trazer novos timbres e 

colorações vocais para a música popular, possibilitando um sem número de outras 

possibilidades criativas e interpretativas. 

Devido a essa justaposição dos dois gêneros musicais nesta música, vemos 

também dois grupos predominantes de instrumentação: no primeiro momento – rock 

psicodélico – os instrumentos básicos da melodia são a guitarra (utilizando distorções 

com pedais wah wah, guitarra fuzz146 e alavanca de guitarra), o contrabaixo elétrico e a 

                                                           
145 A justaposição de termos opostos é uma das teses centrais e uma das melhores chaves de leitura tanto 
dos trabalhos de Celso Favaretto (2007) quanto os de Gilberto Vasconcellos (1977), duas das primeiras e 
mais importantes interpretações feitas a respeito do movimento tropicalista. Esta forma de compreender a 
tropicália foi bastante utilizada por diversos autores posteriores, como Napolitano e Villaça (1998), Dunn 
(2009), Paiano (1996) e Sousa (2002). 
146 “Tipo de distorção de guitarra extremamente ruidoso, preferido dentre os utilizados por Sérgio Dias e 
característico de seu som no período em que tocava com os Mutantes, tendo se tornado um símbolo de 
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bateria, acompanhadas de vocalizações agudas e estridentes. No segundo – samba – 

percebemos que estes instrumentos cessam e dá lugar à “cuíca” (na verdade, uma 

vocalização de cuíca que, inclusive, lembra muito um riso) e ao violão, que são 

acompanhados por assobios.  

É interessante lembrar que este compacto foi gravado ao vivo e muitas das 

manifestações da plateia são deixadas na gravação, até mesmo para reforçar o caráter 

pop da tropicália. Essas manifestações, sobretudo gritos, poderiam ter sido trabalhadas 

em estúdio e serem colocadas num volume mais baixo, porque quase se sobrepõem à 

voz do cantor e aos instrumentos em alguns dos versos, mas são utilizadas para compor 

a própria música. Este procedimento de utilizar elementos sonoros espontâneos do 

momento da gravação ao vivo, elaborando-os no momento de mixagem e produção, 

aproxima-se muito do conceito de música concreta, um gênero erudito moderno que 

busca construir peças musicais através da gravação e mixagem de sons “espontâneos” e 

cotidianos, não propriamente instrumentais. 

A letra da canção é uma ironia, do começo ao fim com o samba, sobretudo 

aquele produzido no final da década de 1960, o qual portava um forte viés político e/ou 

nacionalista. A primeira estrofe, faz uma espécie de apresentação do ambiente em que 

se encontra o eu-poético, mesclando características ricas (ouro e prata) e pobres (filó de 

nylon). Nos três primeiros versos, a dicção de Caetano Veloso muito se aproxima da 

fala, processo denominado por Tatit como decomposição do canto na fala, devolvendo a 

instabilidade da fala ao canto (TATIT, 2004, p. 203). Esse tratamento vocal dá à canção 

a possibilidade de inseri-la no contexto do cotidiano, aproximando-a da fala. Nos dois 

últimos versos da estrofe, no entanto, a letra da canção ironiza o pensamento 

conservador de esquerda que foi citado acima. Esta estrofe afirma: “Eles querem salvar 

as glórias nacionais/ As glórias nacionais, coitados”. Aqui, o depoimento de Caetano a 

respeito da fala de Aracy de Almeida deve ser retomado, à medida que ela se colocava 

contrária a esta postura preservacionista do samba, que o considerava como um 

elemento a ser preservado pela tradição – sendo a própria cantora-intérprete algo que 

deveria ser tomado, nos dizeres dela, como “glória nacional”.  

Para os tropicalistas – e para Aracy, parece-me – esta postura preservacionista 

em relação ao samba é quase xenófoba em relação à música estrangeira, já que para os 

                                                                                                                                                                          
seu estilo, comumente utilizado junto com o pedal wah-wah e a alavanca de guitarra, gerando uma série 
de sons ruidosos e estridentes, muito expressivos. Esse estilo pode ser percebido em outras músicas dos 
Mutantes” (BAY, 2010, p. 79).  
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que tinham um forte apego à tradição do samba (sobretudo a esquerda nacionalista) a 

sua pureza só seria garantida através da exclusão de quaisquer influências estrangeiras. 

Os tropicalistas pensavam justamente o oposto: para se fazer música brasileira, era 

necessário que se misturasse o que houvesse de mais brasileiro (nesta canção, o samba) 

com que o houvesse de mais moderno e atualizado (neste caso, o rock psicodélico) para 

que a música aqui produzida pudesse ser inserida no contexto da atualidade e deixasse 

de ser apenas “macumba pra turista” – nos dizeres de Oswald de Andrade –, ou seja, é 

justamente a adoção de uma postura antropofágica.  

Nestes versos, a voz de Caetano denota certa agressividade, demonstrando uma 

espécie de irritação com os cultores de uma concepção tradicional de música. Este 

agastamento só é quebrado pela palavra coitados, que é cantada de forma irônica, na 

qual quase se percebe um riso. Esta afirmação pode ser corroborada por uma 

reportagem publicada no jornal Última Hora, no qual afirmava o jornalista anônimo: 

“Enquanto isso Caetano Veloso com a calma que lhe é peculiar cantava rindo e o 

público que lotava a boate Sucata se dividia: uns indiferentes, outros aplaudindo 

delirantemente”147. Uma pergunta aqui se torna fundamental para a compreensão da 

canção: Por que eles – os tradicionalistas – são chamados de coitados? A primeira e 

mais óbvia das respostas está na própria fala de Aracy de Almeida, que, segundo 

Caetano, afirmara a ele “Pô, me tratar como glória nacional pensando que vão me 

salvar? Puta que o pariu, salvar o caralho! Estão pensando que vão salvar o samba na 

televisão? Salvar o caralho!” (SANTOS, 2015, p. 67-68). Ou seja, aquilo que os 

“coitados” queriam salvar – o samba tradicional da linhagem de Noel Rosa – não queria 

e nem via necessidade de ser salvo. Deste trecho também se depreende que por trás 

desse projeto de preservação do samba havia também um projeto econômico que visava 

utilizar o samba como um elemento de afirmação da indústria cultural no Brasil, 

facilitando a aceitação de seus parâmetros por parte tanto do público quanto dos artistas 

já consagrados. Neste sentido “para o compositor ‘as glórias nacionais’ não existem, é 

apenas uma ilusão dos empresários da comunicação, preocupados, na verdade, em 

capitalizar o samba para seus próprios interesses, como conquistar audiência” 

(CARVALHO, 2012, p. 9). 

                                                           
147 A reportagem publicada no dia 11 de outubro de 1968, denominada Sucata: a longa noite de loucuras 
está disponível no site dedicado a tropicália no link: 
<http://tropicalia.com.br/v1/site/internas/report_sucata.php> Acesso em: 06/12/2015. 
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 Segundo Caetano Veloso, esta percepção foi a de Aracy de Almeida que disse a 

ele, a respeito da I Bienal do Samba da TV Record: “Eu achei tudo aquilo uma 

demagogia, um bando de filhos da puta; demagogos querendo audiência para a televisão 

e fingindo que estão defendendo a cultura nacional” (VELOSO apud MAC CORD, 

2011, p. 260). Outro ponto fundamental para compreender o riso irônico que perpassa a 

voz de Caetano ao cantar é a questão da autenticidade e pureza do samba. Com seu 

conceito de linha evolutiva, Veloso vinha desde 1966 problematizando a questão das 

origens “imaculadas” da canção brasileira, elaborando uma interpretação do ato 

cancional brasileiro como um elemento fundado a partir do entrecruzamento de diversas 

tradições e prenhes de tantas outras, à medida que se mistura a uma infinidade delas. 

A ironia é reforçada nos dois primeiros versos da segunda estrofe. Ninguém me 

salva, pode se referir à impossibilidade ou a não necessidade de salvação do samba – 

que é lembrado no último verso da segunda estrofe, momento em que o rock cede lugar 

ao gênero musical ao qual a canção faz referência. Ou seja, a canção A voz do morto, na 

segunda e na terceira estrofe, transforma-se num samba. Ninguém me engana, pode ser 

interpretado como uma crítica tanto ao discurso preservacionista quanto aos membros 

da indústria cultural que utilizavam o samba como modo de autenticar seu projeto de 

afirmação econômica. O último verso da segunda estrofe é uma citação literal do 

primeiro da canção A voz do morro, de Zé Kéti: Eu sou o samba. A aproximação que o 

tropicalista impõe desde o título de sua composição é reforçada pela citação e 

parodização, nos termos tropicalistas, do samba de 1955. 

A terceira estrofe, com exceção do seu último verso, é formada por redondilhas 

menores (versos pentassílabos) onde se percebe a presença constante de rimas 

terminadas em “o”, caracterizando-se uma assonância – que é reforçada pela ênfase que 

o intérprete-cantor coloca na dicção da última sílaba de cada verso. Se é possível 

perceber uma espécie de continuum sonoro naquilo que é cantado, na música isso 

também é perceptível, já que os acordes e os efeitos não se alteram em nenhum 

momento em que estes versos são cantados. A partir disso, podemos reforçar a tese de 

Luiz Tatit de que na música brasileira há quase uma correspondência entre as sílabas e 

as notas musicais. 

A vocalidade belicosa de Caetano na primeira é substituída, tanto na segunda 

quanto na terceira estrofes, por um canto alegre e novamente com uma dicção bastante 

próxima da fala. No entanto, esta vocalidade amena é abalada no último verso da 

terceira estrofe: Na Glória. Este trecho é bastante interessante porque é justamente nesta 
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frase em que se retoma o rock psicodélico, com solos de guitarra e uma vocalização que 

muito se aproxima do grito.  

A importância deste verso é reforçada quando nos lembramos do choro do 

trombonista Raul de Barros, em parceria com o pistonista Ari dos Santos, intitulado Na 

Glória, de 1949. Esta música é praticamente instrumental, exceto por alguns momentos 

da canção nos quais podemos ouvir algumas vocalizações e os gritos/canto de um 

conjunto de vozes, em uníssono, da expressão que dá título à composição. Mais 

interessante ainda é o fato de que a dicção dessa expressão na voz de Caetano é a 

mesma que se encontra na canção do trombonista. Assim, além de parodiar o verso-

síntese da canção de Raul Barros, Veloso parodia também a performance vocal, 

alterando apenas os aspectos musicais deste trecho, transformando o choro em rock 

psicodélico.  

Outro fato interessante neste verso “é que a frase (‘na Glória’) virou, entre, os 

músicos, a melhor forma de ‘pegar o tom’ de qualquer ritmo. Levando-se isso em conta, 

em ‘A Voz do Morto’, esse verso aparece como se o compositor quisesse ‘pegar o tom’ 

para continuar a música148” (CARVALHO, 2012, p. 10). “[Na canção de 1949,] [n]a 

terceira parte, é ocasionalmente incluído um breque cantado pelos músicos (‘e-báb-ri-

bab’) corruptela de ‘hey-bop-re-bop’, uma evidência da vinculação da música 

instrumental brasileira ao jazz. De fato a instigante linha melódica e a divisão de ‘Na 

Glória’ parecem conferir-lhe um aproximado grau de parentesco com o be-bop dos anos 

quarenta”, momento em que a canção havia sido composta (SEVERIANO; MELLO, 

1997, p. 268). Ao constatarmos tal fato, se torna ainda mais simbólico os gritos de Na 

Glória, de Caetano: um dos chorinhos mais clássicos da década de 1940 era fundado 

numa relação antropofágica com o jazz, mais especificamente o bebop. Neste sentido, 

percebe-se que a tradição musical brasileira, antes mesmo da bossa nova, já vinha se 

fundindo com outros gêneros musicais estrangeiros – de maneira consciente ou não –, 

ampliando-se as possibilidades criativas dos cancionistas brasileiros. 

Na transição da terceira para a quarta estrofe há um breque, típico dos sambas 

dos anos trinta, mas colocado em meio às guitarras elétricas do rock. A quarta estrofe é 

iniciada com a invocação do cantor e compositor Paulinho da Viola. Os dois músicos – 

                                                           
148 Segundo Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello, a melodia de Na Glória tem “uma marca 
registrada: as três notas do único trecho cantado na segunda parte (‘Na-Gló-ria’), que são 
dominante/tônica e tônica oitava abaixo, ou seja, a mais objetiva forma de situar uma tonalidade. Esse 
achado passou a identificar imediatamente o choro e as três notas se popularizaram como uma espécie de 
guia para cantores localizarem o tom em que vão cantar” (SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 268). 



188 
 

Caetano e Paulinho da Viola – conheciam-se desde a época do Solar da fossa, espécie 

de pensão no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, onde residiam diversos 

artistas em início de carreira. Mas qual o sentido de citar esse compositor em início de 

carreira nesta canção? É possível supor que para Caetano Veloso, Paulinho 

representasse justamente um tipo de samba que era feito em oposição ao samba 

nacionalista e xenófobo típico do final da década de 1960. Paulinho da Viola fazia 

canções ainda muito ligadas ao chamado samba de morro – mais próximo daquele 

produzido nas décadas de 1930 e 1940. 

Segundo Veloso: 

 

Paulinho, com apenas 23 anos, da minha idade, cantando com violão sem 
alça, em pé, com uma elegância, com aquela voz delicada, aquelas musicas 
lindas, como “Quatorze Anos”. É lindo demais. Eu fiquei louco por aquilo, 
que era o samba verdadeiro do Rio de Janeiro. Não era o que a gente estava 
querendo fazer do samba por causa da influência da Bossa Nova [...]. Mas 
Paulinho é outra coisa. Não é a síntese moderna de como devia andar a 
música popular brasileira. Não. Aquilo era a própria fonte do samba, direto 
do Rio de Janeiro, jorrando água fresca. Paulinho da Viola era the real thing. 
Ele era a própria coisa [...] O que me interessa é o frescor que tinha ali, de 
que a gente precisava e precisa. Era a própria coisa brotando diretamente, 
independente das modas e dos compromissos com os desenvolvimentos 
alcançados [...]. Paulinho estava fora do esquema e era uma consequência 
natural de um desenvolvimento que continuava se dando dentro da cidade do 
Rio de Janeiro (VELOSO apud MAC CORD, 2011, p. 261). 

 
Nesse sentido, o que Caetano apontava como seu ponto de atração é o fato de 

que Paulinho da Viola, apesar de fazer samba, fazia um samba bastante distinto daquele 

que era produzido pelo viés nacionalista conservador dos intelectuais de esquerda. Para 

Veloso, os sambas de Paulinho são autênticos porque o compositor era um “garoto 

criativo, inventivo, diferente, moderno, saído desse ambiente [os morros cariocas]” 

(VELOSO apud MAC CORD, 2011, p. 262).  

A figura de Paulinho da Viola já estivera presente em outras argumentações de 

Veloso a respeito da necessidade de revigorar o samba, não através de sua politização, 

mas de um processo de repensar sua produção e reprodução. No debate feito na Revista 

Civilização Brasileira (ver tópico 1.1 desta dissertação), Caetano assim se referia a 

Paulinho da Viola: 

  

Dizer que samba só se faz com frigideira, tamborim e um violão sem sétimas 
e nonas não resolve o problema. Paulinho da Viola me falou há alguns dias 
da sua necessidade de incluir contrabaixo e bateria em seus discos. Tenho 
certeza que, se puder levar essa necessidade ao fato, ele terá contrabaixo e 
terá samba, assim como João Gilberto tem contrabaixo, violino, trompa, 
sétimas, nonas e tem samba. Aliás João Gilberto para mim é exatamente o 
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momento em que isso aconteceu: a informação da modernidade musical 
utilizada na recriação, na renovação, no dar um passo à frente da música 
popular brasileira. Creio mesmo que a retomada da tradição da música 
brasileira deverá ser feita na medida em que João Gilberto fez (REVISTA 
CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1966, p. 378, grifos do autor). 

 

A partir deste excerto do debate fica evidente o motivo de se evocar a figura de 

Paulinho da Viola nesta canção. Para Caetano, Paulinho da Viola, assim como João 

Gilberto, traria informações modernas para o âmbito da canção tradicional brasileira, 

modernizando-a, dando um passo à frente. Ou seja, nesta perspectiva de interpretação, 

este compositor compartilharia com Veloso, ainda que de maneira menos radical, o 

ideário que iria dirigir o processo de produção de canções populares no Brasil, se 

tornando, no limite, uma espécie de correligionário do tropicalismo.  

É bem verdade que a concepção estética de Paulinho da Viola se apresenta 

bastante distante da tropicália, porém a relação descrita por Caetano entre os dois 

músicos evidencia um dos pontos de tangência entre o pensamento de ambos. Esta se 

reitera na declaração dada por Paulinho da Viola a Torquarto Neto: “Essa abertura 

realmente ficou, diz Paulinho, foi a maior contribuição de Gil e Caetano, coração 

voltado para todas as coisas que há no mundo, as boas e as más; maneira de ver e ouvir 

sem preconceito ou atitudes calculadas" (COUTINHO, s/d, p. 5). Na obra de Paulinho 

da Viola, portanto, o passado adquire características de um vir a ser, de um processo que 

deve ser reelaborado e não apenas “copiado”, assim como no projeto tropicalista. No 

ideário do sambista o “passado resgatado tem importância na medida em que diz aos 

interlocutores atuais alguma coisa sobre o presente e, desta forma, permite uma ação 

voltada para o futuro. Nessa perspectiva, a ‘tradição’ aparece como um projeto 

consciente de transformação da realidade, isto é, como práxis criadora” (COUTINHO, 

2002, p. 2). 

 Quando o nome de Paulinho da Viola é evocado pela segunda vez, percebem-se, 

ao fundo, diversos gritos; dentre eles podem-se ouvir Viva Paulinho da Viola e Alegria, 

Alegria – como que pedindo para que a música fosse tocada. A aproximação de 

Paulinho da Viola com a primeira canção de sucesso dos tropicalistas pode ser 

compreendida, no limite, como novamente uma reunificação do ideário dos dois 

artistas. 

Os últimos três versos da quarta estrofe são bastante reveladores dessa visão a 

respeito do samba. Eu canto com o mundo que roda, refere-se à instabilidade das 

referências culturais, ainda mais num mundo pela globalização e, sobretudo, pelas 
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multinacionais da música. No limite, no mundo que roda, não há espaço para o 

preservacionismo que alguns artistas e críticos queriam para o samba. No entanto, 

Veloso, por estar num país periférico percebe sua posição mais marcada de receptor das 

influências estrangeiras que de influenciador, pelo menos naquele momento da 

formação da cultura nacional (Mesmo do lado de fora/ mesmo que eu não cante agora). 

Feito isso retorna-se ao samba: as duas últimas estrofes são performadas da mesma 

maneira que a segunda e a terceira.  

O rock psicodélico é novamente retomado em Na Glória, frase que se repete 

diversas vezes. À medida que se repete o último verso, um solo psicodélico de guitarra 

começa a crescer e um conjunto de vocalizações de Caetano e diversos gritos dos outros 

integrantes da gravação compõem o cenário musical. O caos se instaura. O grito se 

transforma na melhor forma de comunicação entre o intérprete e o público ouvinte. 

Assobios estridentes são colocados ao lado dos sons que emanam da guitarra e dos 

gritos agudos de Caetano. Até que, nos instantes finais da canção o intérprete cantor 

declara: Tô cansado de cantar!. A partir disso, os gritos e os assobios cessam e a 

guitarra volta a tocar um ritmo menos distorcido, o andamento é desacelerado e o caos, 

gradativamente, vai cedendo espaço novamente para a ordem. 

 A “limpeza” sonora se torna fundamental porque é justamente neste momento 

em que Caetano homenageia a musa inspiradora desta canção: That’s rock n roll world 

travel, Aracy de Almeida. Em tradução livre, a frase diz algo como “Este é o curso do 

mundo do rock n roll, Aracy de Almeida”. Aracy é citada em inglês, de maneira 

bastante provocativa, sobretudo quando se percebe o contexto e o tema da canção. A voz 

do morto, misto de rock e samba, termina com uma frase que dá a entender que os dois 

fenômenos musicais estão em entrecruzamento, um vinculando-se ao outro, num fluxo 

de influência mútua.  

A canção é então finalizada, entretanto, antes de chegar ao seu fim, grito de Mais 

um coro normalmente associado ao chamado bis em apresentações ao vivo, quando o 

cantor volta ao palco para apresentar mais algumas canções após o término do show. 

Novamente, as manifestações da plateia são mantidas na gravação da música, talvez 

para fazer crer ao ouvinte que o tropicalismo poderia ser e era popular em seu momento 

de produção musical. 

Ainda em 1968, Caetano Veloso irá regravar a marchinha Yes, nós temos 

bananas, de João de Barro (o Braguinha) e Alberto Ribeiro. A canção, originalmente 

gravada em 1938, era uma paródia do fox-trot chamado Yes! We have no bananas, de 
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Frank Silver e Irving Cohn, lançada em 1923. A canção original era humorística, 

marcada pela presença de imagens absurdas, que satirizavam os países latino-

americanos que muitas vezes eram chamados nos EUA de “bananas republics”. O 

refrão da canção diz, em tradução minha: “Sim, nós não temos bananas/ Não temos 

bananas hoje/ Nós temos vagens/ E cebolas, repolho e alho poró/ E todos os tipos de 

frutas”149.  

A música original “espalhou-se pelo mundo como um dos sucessos dos ‘loucos 

anos vinte’, quando a música dos Estados Unidos assumiu a hegemonia do mercado 

internacional” (SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 169). A resposta de Braguinha e 

Alberto Ribeiro veio apenas 15 anos mais tarde e também de modo bem humorado. A 

primeira gravação desta canção teve como cantor-intérprete Almirante, em 1938, sendo 

gravada no gênero da marchinha, típica das festas carnavalescas dos anos 1930 e 1940. 

Posteriormente a canção se torna uma espécie de clássico das marchinhas sendo 

presente no imaginário social brasileiro, além de servir como substrato de criação 

musical para outras canções150. Segue a letra da canção: 

 

Yes, nós temos bananas 
(João de Barro e Alberto Ribeiro, 1938/ 
Caetano Veloso, 1938) 

 
Yes, nós temos bananas 
Bananas pra dar e vender 
Banana, menina, tem vitamina 
Banana engorda e faz crescer 
Yes, nós temos bananas 
Bananas pra dar e vender 

                                                           
149 Segue o refrão da canção na língua original: “Yes! We have no bananas!/ We have no bananas today!/ 
Weve string beans and onions,/ Cabrillas and scallions,/ And all kinds of fruit and say”. 
150 Yes, nós temos bananas servirá de inspiração para Bananas, de Paulo Miklos, Charles Gavin e Sérgio 
Dias (ex-Mutantes), gravada no disco A melhor banda de todos os tempos da última semana (2001), dos 
Titãs. Segue a letra do samba-rock: “Yes, nós temos pierrôs/ O arco de oxóssi nas mãos do Cristo 
Redentor/ Temos ioiô e iaiá/ Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar// Yes, nós somos o carnaval/ 
Temos o corpo blindado, não tem nada igual/ Temos a Carmem Miranda/ Temos café e também temos o 
samba// Yes, nós temos o amanhã/ A Virgem Maria sem culpa, e sem sutiã/ Yes, nós temos a lua/ Quadra 
de tênis e meninos de rua// Yes, nós somos mulatas/ Temos loirinhas, rios e matas/ Aqui sempre dá o que 
quer que se plante/ Temos roletas-russas e roda gigante e a bossa nova/ Temos bananas, temos bananas/ 
E temos o sol pra rasgar nossas retinas/ Temos bananas, temos bananas/ E temos o céu pra agradar 
nossas meninas// ‘A minha esperança é um sol que brilha mais/ Este sol iluminará nossos passos/ Pela 
harmonia universal dos infernos/ Chegaremos a uma civilização’// Temos bananas, temos bananas/ E 
temos o sol pra rasgar nossas retinas/ Temos bananas, temos bananas/ E temos o céu pra exorcizar 
nossa ruína”. Apesar de um apresentar certo nacionalismo, a canção apresenta uma concepção crítica da 
identidade nacional, inventariando as qualidades e os problemas do Brasil. É interessante notar que além 
de parodiar a canção de Braguinha e Alberto Ribeiro, Bananas também faz um conjunto de citações, 
como a de O canto de regresso a pátria, de Oswald de Andrade, da carta de Pero Vaz de Caminha e uma 
fala do personagem D. Porfírio Diaz, do filme Terra em transe, dirigido por Glauber Rocha. Essa, talvez, 
seja a música mais tropicalista dos Titãs. 
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Banana, menina, tem vitamina 
Banana engorda e faz crescer 
 
Vai para a França o café, pois é 
Para o Japão o algodão, pois não 
Somos da crise, se ela vier 
Bananas para quem quiser 
 
Yes, nós temos bananas 
Bananas pra dar e vender 
Banana, menina, tem vitamina 
Banana engorda e faz crescer 
Yes, nós temos bananas 
Bananas pra dar e vender 
Banana, menina, tem vitamina 
Banana engorda e faz crescer 
 
Mate para o Paraguai, não vai 
Ouro do bolso da gente não sai 
Velho ou menino, homem ou mulher 
Bananas para quem quiser 
 
Yes, nós temos bananas 
Bananas pra dar e vender 
Banana, menina, tem vitamina 
Banana engorda e faz crescer151 

 

Segundo Charles Perrone, Yes! We have no bananas foi responsável por 

consagrar a “fruta como símbolo da América do Sul primitiva” (PERRONE, 1988, p. 

71), modelo que se difundirá pelas décadas seguintes. Aproveitando-se do status 

alcançado pela fruta, os tropicalistas irão apropria-se de seu simbolismo, isso fica muito 

claro quando percebemos a produção da Noite da banana: 

 

Vestindo um camisolão estampado com bananas estilizadas, lá estava o 
sorridente Caetano Veloso, naquele 9 de abril de 1968, como astro principal 
da Discoteca do Chacrinha, o anárquico programa de auditório de Abelardo 
‘Chacrinha’ Barbosa152. Decorado a caráter para a anunciada Noite da 

                                                           
151 Fonograma encontrado no compacto simples lado A, do disco Caetano Veloso, 1968 (Philips). 
Número de série: 365.236 PB.  
152 Christopher Dunn assim descreve Chacrinha: “um corpulento palhaço considerado pela intelligentsia 
nacional um reacionário. Em uma entrevista, por exemplo, Chacrinha proclamou: ‘Acho que se deve dar 
aquilo que o povo pede. O dia em que este público estiver mais alfabetizado mudo meu programa... Se o 
governo dessa menos importância para toda essa gente que ganha dinheiro criticando as estruturas que 
eles próprios desconhecem, tinham muito cantor de protesto morrendo de fome’. Chacrinha se 
considerava o pai espiritual do movimento [tropicalista], que ajudou a lançar em seu show na televisão. 
Na mesma entrevista declarou: ‘Eu sou psicodélico há mais de vinte anos e posso me considerar o 
primeiro tropicalista participante’. Seu programa fazia enorme sucesso entre a classe trabalhadora 
justamente por seu humor carnavalesco” (DUNN, 2009, p. 149-150), muito próximo daquele 
empreendido pelos tropicalistas em diversas de suas canções. Segundo Amara Rocha, Chacrinha 
“imprimia uma personalidade bastante singular ao aparecer em cena com os figurinos mais inusitados 
(roupas de palhaço, vestidos de noiva, etc.) e tratar o público, inclusive os calouros, com uma mistura de 
intimidade e agressividade. Seu programa, sempre entre as melhores colocações, bateu recordes de 
audiência” (ROCHA, 2007, p.136). É importante salientar que esta personagem televisiva também é 
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Banana, o palco da TV Globo, no Rio de Janeiro, mais parecia um depósito 
de bananas. Além de cantar sua Tropicália, Caetano tirou do baú algo 
perfeito para a ocasião: a marchinha Yes, Nós Temos Bananas (CALADO, 
1997, p. 186).  

 

Houve uma forte crítica à participação de Caetano Veloso no programa do 

Chacrinha, como, por exemplo, a do jornalista Eli Halfoun que afirmou: “Caetano 

Veloso não se pode deixar envolver por esta máquina comercial, que o está levando a 

iniciar uma carreira onde todo mundo termina: o circo” (DUNN, 2009, p. 150). Desta 

afirmação, conclui Christopher Dunn:  

 

Em outras palavras, Caetano poderia perder o prestígio cultural e ser 
reduzido à autoparódia. A participação de Caetano no programa do 
Chacrinha provavelmente ajudou a aumentar sua popularidade fora do meio 
universitário instruído da classe média, os consumidores da MPB. Um 
levantamento feito em outubro de 1968 sugeria que os índices de aprovação 
de Caetano eram mais altos entre a classe trabalhadora. Além das 
considerações de mercado, essas apresentações no programa do Chacrinha 
também faziam parte do objetivo dos tropicalistas de destruir as hierarquias 
culturais que definiam o que era considerado de bom gosto e o que era 
vulgar (idem, p.150, grifo meu). 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
lembrada na canção Aquele abraço, de Gilberto Gil, faixa 3, lado A, gravada no disco Gilberto Gil, de 
1969 (Philips). Número de série: 518122. 
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Desta apresentação, foram preservadas apenas algumas fotos – como a acima153 

–, nenhum videotape e nem o áudio da apresentação foram conservados. No entanto, em 

1968, portanto, 30 anos após a composição da marchinha, Caetano Veloso decidiu 

gravá-la num compacto simples, tendo o arranjo feito por Rogério Duprat154. O maestro, 

utilizando-se das origens da canção ainda no final da década de 1930, compôs uma 

música que mistura marchinha, jazz bebop, com a presença de alguns instrumentos 

musicais tipicamente latinos e caribenhos.  

Ainda que a canção apresente diversos gêneros justapostos – ou citados – o jazz 

é aquele que se destaca durante toda a execução da canção, sobretudo quando nos 

atentamos à execução dos intrumentos de sopro. Este gênero estará presente do início ao 

da música, fato que é bastante interessante, quando percebemos que, apesar da letra ser 

a da versão em português (Yes, nós temos bananas), o gênero é o mesmo da versão 

original em inglês (Yes! We have no bananas). Deste modo, a canção evidencia as 

vinculações entre as duas canções, mas não por suas distinções, mas sim pelo que há de 

proximidade entre eles. Duprat, com seu arranjo, busca fundi-las, tornando a canção 

mais universal. 

Nas estrofes de número ímpar – as quais têm a mesma letra – a música é feita 

num andamento mais acelerado enquanto nas de número par pode-se perceber uma 

desacelaração deste. Essa desaceleração, no entanto, só se executa nos primeiros dois 

versos de cada estrofe (Vai para França o café, pois é/ Para o Japão, o algodão, pois 

não, no primeiro, e Mate para o Paraguai, não vai/ Ouro do bolso da gente, não sai, no 

segundo), retomando sua velocidade nas seguintes (Somos da crise, se ela vier/ Banana 

para quem quiser e Velho ou menino, homem ou mulher/ Banana para quem quiser, 

respectivamente). É fundamental que se perceba que o canto de Caetano nos dois versos 

finais de cada uma das estrofes pares é entoado de modo bastante próximo do riso. Este 

fator se agiganta quando notamos o discurso de cada um destes versos: a banana, fruta 

                                                           
153 A foto do programa de televisão Discoteca do Chacrinha – Noite da Banana (09/04/1968), pode ser 
encontrada em (CALADO, 1997, p. 188).  
154 Rogério Duprat era maestro, violoncelista, músico erudito, professor universitário, entre outros, 
sempre flertando com as experimentações musicais, como o dodecafonismo, a música aleatória, o 
serialismo, a música concreta, entre outros. Desde meados da década de 1960 trabalhou em algumas 
emissoras de televisão de São Paulo como arranjador em programas musicais. É justamente neste 
ambiente que entra em contato com os tropicalistas, tornando-se o principal arranjador do grupo de 
artista, como se pode perceber em Alegria, alegria, de Caetano Veloso, ou Domingo no parque, de 
Gilberto Gil – que recebeu o prêmio de melhor arranjo no III Festival da Música Popular da TV Record. 
Duprat foi o responsável pela direção musical e arranjos do disco-manifesto Tropicália ou Panis et 
circensis, além de alguns discos dos Mutantes e de produzir e arranjar um outro denominado A banda 
tropicalista do Duprat (1968).  
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símbolo da América Latina, tomada como solução para as crises e os problemas 

financeiros dos países do terceiro mundo. O riso de Caetano parece nascer justamente 

da percepção de que tal construção discursiva é extremamente frágil e está de acordo 

com os discursos ufanistas típicos do período (ver tópico 1.1), que consideravam o 

Brasil um país que, apesar dos problemas, tinha a capacidade de superá-los através da 

inventividade de seu povo.  

A gravação desta canção com um arranjo tão antropofágico é sem dúvida uma 

das típicas ironias tropicalistas capitaneadas pelo arranjo bastante inovador de Duprat. 

Em contraposição ao arranjo inovador, a performance de Caetano é extremamente 

comedida e muito próxima daquela empreendida por Almirante na primeira gravação. 

Portanto, o efeito crítico e cômico desta canção está no próprio arranjo: uma síntese de 

toda a América, misturando o ritmo tipicamente estadunidense com a marchinha e 

apresentando, ainda que timidamente, uma influência caribenha. 

Partindo de uma análise das últimas duas canções apresentadas, é possível 

perceber um elemento típico do canto de Caetano Veloso no que se refere à sua 

performance vocal quando interpreta sambas: uma busca de cantar em paralelo ou de 

maneira similar aos cantores-intérpretes originais. Pelo menos é o que é possível 

perceber no canto do verso Na Glória, em A voz do morto, e em Yes, nós temos 

bananas. O que altera o sentido destas canções, portanto, são os aspectos propriamente 

sonoros (o ritmo, o arranjo, o andamento, melodia, harmonia, entre outros) em que ela 

se apresenta. No entanto, esta postura parece-nos ficar restrita apenas ao samba, 

notando-se uma postura bastante diversa em outros gêneros que se apresentarão mais à 

frente. 

Se, nas interpretações de Caetano Veloso, percebemos a preservação de alguns 

elementos do canto do samba, mantendo uma espécie de respeito e/ou devoção à 

tradição musical do samba, o mesmo não se pode dizer dos Mutantes, com sua gravação 

de Chão de estrelas, letra de Orestes Barbosa e música de Sílvio Caldas. A canção, 

tendo sua primeira gravação em 1937 feita por Sílvio Caldas, só se tornaria famosa em 

1950, com uma regravação do mesmo intérprete-cantor, sendo rapidamente considerada 

um dos clássicos – ou seja, uma canção que faria parte da tradição musical – do 

cancioneiro nacional. Escrita inicialmente como um poema, Orestes Barbosa relutou 

muito para deixar que Sílvio Caldas a musicasse (SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 

153). A sua transformação de texto escrito – para ser lido – em texto cantado traz uma 

característica bastante interessante: a métrica poética é completamente respeitada na 
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música, sendo atribuída a cada sílaba uma nota musical, característica apontada por Luiz 

Tatit (2004) como um elemento típico da canção no Brasil.  

O belo arranjo de Sílvio Caldas (com uma base em violão de nylon dedilhado) 

acompanhando sua voz muito bem colocada e bastante límpida foi fundamental para o 

sucesso da música na época e sua solidificação na tradição nacional. Mas, sem dúvida, 

na maioria das vezes em que a canção é lembrada, é a qualidade dos versos que se 

destacam, como se pode perceber, por exemplo, no depoimento dos poetas Guilherme 

Araújo – para quem “[n]em de nome eu conhecia o autor. Mas o que então dele pensei e 

disse, hoje o repito: uma só dessas duas imagens – o varal das roupas coloridas e as 

estrelas no chão [...] – é quanto basta para que ainda haja um poeta sobre a terra” 

(ARAÚJO apud SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 153) – ou Manuel Bandeira, que 

afirmou: “Se se fizesse aqui um concurso [...] para apurar qual o verso mais bonito de 

nossa língua, talvez eu votasse naquele de Orestes: ‘tu pisavas os astros distraída’” 

(BANDEIRA apud SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 153).  

A letra da canção, típica do período anterior à bossa nova e dos sambas-canções 

dos anos 1930-40, apresenta um personagem masculino que é desiludido, pela “mulher-

pomba rola que voou”, deixando o eu-lírico numa profunda tristeza a lembrar das 

maravilhas que a amada havia lhe proporcionado. Ela é repleta de imagens 

grandiloquentes e marcada por um forte lirismo (Minha vida/ Era um palco iluminado/ 

E eu vivia vestido de dourado), expondo o sofrimento do amor perdido (Palhaço das 

perdidas ilusões/ Cheio dos guizos falsos da alegria). 

Uma análise bastante interessante do momento em esta música é composta é 

empreendida por Luiz Tatit, para quem, essa canção pode fazer parte daquilo que ele 

chama de Estilo Semi-Erudito – indo na contramão dos poetas apontados acima. 

Bastante interessante, a análise do autor – a quem me referi exaustivamente – relaciona 

os elementos externos à canção (desenvolvimento econômico do país) a seu sucesso 

enquanto empreendimento artístico, por isso a longa citação: 

 

Desejosos de serem reconhecidos como talentos que ultrapassam a simples 
esfera popular, os artistas semi-eruditos carregam suas obras com indícios de 
outro registro causando impressão de maior sofisticação. Entretanto, não 
convivendo realmente com as questões e as preocupações que movem a 
atividade erudita da época, pautam seu trabalho por produções obsoletas, 
como se a arte culta fosse uma arte à maneira dos clássicos consagrados. Não 
consideram, enfim, a evolução, quer na faixa erudita quer na popular. Pensam 
em uma escala qualitativa que vai do espontâneo aos mais altos emblemas de 
depuração clássica onde somente os verdadeiros artistas podem chegar. 
Resultado: linguagem empolada e melodias que lembram árias europeias do 
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século XIX, ainda que simplificadas e reduzidas de tamanho [...]. Na faixa 
popular, que pode ser extensiva a quase toda a burguesia menos letrada, o 
semi-eruditismo teve ampla ressonância a ponto de criar escola. Tudo ocorre 
como se o artista fosse, de fato, representante de um padrão cultural superior, 
possuindo o dom de traduzir o sentimento lírico em formas universais e 
perenes. A essa corrente vincula-se parte da obra de Orestes Barbosa (Chão 
de Estrelas)” (TATIT, 2002, p. 32) 

 

Nesse sentido, Chão de estrelas se adequa ao gosto burguês que se firmava a 

partir dos anos 1930, tornando-se uma obra com características estéticas obsoletas, 

marcadas por uma linguagem exagerada e pretenciosa – ou seja, no limite, estas obras 

destacam-se como vinculadas ao fenômeno kitsch ou ao procedimento cafona 

(apontados no capítulo 2 desta dissertação). Um primeiro momento de aproximação 

entre a canção de Sílvio Caldas e Orestes Barbosa se deu quando, no final de 1968, o 

programa Divino, Maravilhoso155, veiculado pela TV Tupi, teve como convidado 

especial “o cantor das despedidas”, que interpretou Chão de estrelas (DUNN, 2009, p. 

171). Nessa ocasião o caráter kitsch da canção foi exaltado e, talvez por estas fortes 

características, os Mutantes se interessaram em regravar esta canção, ainda que 

modificando pequenos elementos na letra original da canção (que serão apresentados 

entre aspas): 

 

Chão de estrelas 
 (Orestes Barbora e Sílvio Caldas, 1937 
 Os mutantes, 1970) 
 
Minha vida  
Era um palco iluminado 
E eu vivia vestido de “doirado” 
Palhaço das perdidas ilusões 
Cheio dos guizos falsos da alegria 
Eu vivia cantando a minha fantasia 

                                                           
155 O programa Divino, Maravilhoso foi ao ar pela primeira vez em 28 de outubro de 1968, numa 
segunda-feira e teria uma periodicidade semanal. O programa, produzido e veiculado pela emissora 
paulistana TV Tupi, tinha o objetivo de fazer divulgar o projeto estético tropicalista e contava com a 
participação do núcleo duro do movimento: Caetano, Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes e Jorge Ben. 
Geralmente recebia um número variado de artistas convidados, dos mais diferentes matizes e era 
projetado para acompanhar o sucesso econômico dos programas musicais, sobretudo do da TV Record. 
Cada uma das apresentações televisivas constituía-se em forma de happening ou performances que eram 
elaborados por Veloso pouco antes do programa ser gravado, ainda que ele fosse totalmente aberto às 
improvisações. Os figurinos, as performances e as danças já eram suficientes para chocar o público do 
programa. Nas palavras de Carlos Calado, esse pode ser considerado “o programa mais anárquico que a 
TV brasileira já exibira até aquele dia” (CALADO, 1997, p. 235). Tanto é assim que “[o] público da 
televisão, em sua maioria do interior de São Paulo, começou a escrever cartas de protesto à TV Tupi e o 
show foi cancelado” (DUNN, 2009, p. 172). Além disso, existem outros motivos para o cancelamento do 
programa: “o auditório da TV Tupi era frequentado por policiais à paisana” (CALADO, 1997, p. 251), 
fato que só poderia significar que o cerco contra os tropicalistas, com destaque para Caetano e Gil, se 
fechava – já que há pouco o AI-5 havia sido assinado. Quando os dois baianos foram presos, os video 
tapes do programa foram incinerados para que não pudessem depor contra eles. 
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Entre as palmas febris dos corações 
 
Meu barracão 
Lá no morro do Salgueiro 
Tinha o cantar alegre 
De um viveiro 
Foste a sonoridade que acabou 
E hoje quando do sol a claridade 
Forra o meu barracão 
Sinto saudade 
Da mulher 
Pomba rola que voou 
 
Nossas roupas comuns dependuradas 
Na corda qual bandeiras agitadas 
Parecia um estranho festival 
Festa dos nossos trapos coloridos 
A mostrar que nos morros mal vestidos 
É sempre feriado nacional 
 
A porta do barraco era sem trinco 
E a lua furando nosso zinco 
Salpicava de estrelas nosso chão 
Tu pisavas nos astros distraída 
A mostrar que a aventura desta vida 
É a cabrocha, o luar e o violão  
“Digo: 
É a cabrocha escurregando no sabão 
É os gato miando no porão”156 
 

 O arranjo feito por Duprat para a canção acima é extremamente rico e 

interessante. Durante as duas primeiras estrofes temos basicamente uma valsa feita a 

partir de um solo de clarinete e o violão dedilhado, típico da gravação original – 

formando um ambiente melancólico, condizente com a letra da canção. Duprat e os 

Mutantes dão uma falsa impressão, no início, de que a canção será regravada num tom 

respeitoso ou, no limite, numa espécie de louvor ao tradicionalismo deste samba, já que 

se mantêm praticamente inalterados os seus elementos musicais.  

No entanto, é importante notar a maneira como o canto de Arnaldo Baptista – 

um dos vocalistas dos Mutantes – se desenvolve ao longo dessas primeiras estrofes: 

uma voz empolada (em alguns momentos próxima ao choro triste e emocionado) e o 

uso de arcaísmo linguísticos, como se pode perceber na substituição da palavra 

“dourado” por “doirado”, dão o tom da canção, reforçando seu caráter melodramático. 

Ainda no aspecto vocal, o intérprete-cantor faz traz uma dicção bastante marcada e 

exagerada dos “erres” – sobretudo no verso mulher-pomba rola que voou – utilizando-

                                                           
156 Fonograma encontrado no long play A divina comédia ou Ando meio desligado, 1970 (Polydor). 
Número de série: 825 885-2. É importante ressaltar que a interpretação aqui feita dessa canção é tributária 
de duas outras excelentes análises empreendidas por Adalberto Paranhos (2004) e Eduardo Kolody Bay 
(2010). 
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se do que a fonologia denomina de erre vibrante [ř]157, reforçando-o ainda mais com 

vibratos bastante evidentes.  

Essas características da vocalização do intérprete-cantor, auxiliadas pelo 

acompanhamento do violão, dão à canção um conjunto de características que parecem 

deslocadas no tempo, atrasadas e arcaicas. Ou seja, é explícito nestes primeiros versos a 

compreensão que os cancionistas têm a respeito da canção: tradicional e, ao mesmo 

tempo, ultrapassada, ou seja, a canção é tomada de modo ambíguo. Outro fato 

interessante do canto de Arnaldo Baptista neste trecho é a sua desafinação, que parece 

ser forçada e escancarada, além da falta de ar – também bastante explicitada – que as 

notas mais agudas lhe impõem. O canto arcaico destas partes da canção são marcados 

por uma forte ironia, explicitada a partir do fim da segunda estrofe. 

“Capítulo à parte é o arranjo do grupo e de Rogério Duprat. O maestro aciona 

sua usina sonora e articula uma metalinguagem ao comentar musicalmente a linguagem 

textual de ‘Chão de estrelas’” (PARANHOS, 2004, p. 27). Pode-se perceber, por 

exemplo: em Da mulher-pomba rola que voou escuta-se um som de helicóptero; em 

Pareciam um estranho festival, vaias e aplausos, muito vivenciados pela banda nos 

festivais da canção veiculados pelas emissoras de TV, ecoam; em Festa dos nossos 

trapos coloridos, barulho de roupas sendo rasgadas; em É sempre feriado nacional, 

verso em que se ouvem clarins e tambores típicos de uma banda marcial militar comum 

nas paradas em feriados nacionais; um ranger de portas ilustra A porta do barraco era 

sem trinco; bem como tiros, em E a lua furando o nosso zinco. Ou seja, “[t]rafegando 

na contramão da exaltação da tradição musical brasileira, a sonoridade desse registro 

fonográfico engendra um contraponto crítico. Quase tudo aí é puro deboche. Ou, noutra 

ótica, puro deleite, entrecortado por modificações inesperadas no andamento rítmico” 

(idem, p. 27, grifo meu). 

Nas duas últimas estrofes da canção, os “arranjos de Duprat, ao estilo do jazz 

dixieland – bastante alegre, com farta utilização de metais e banjo num andamento 

festivo, dançante, semelhante a trilhas de desenhos animados e filmes de comédia 

‘pastelão’” (BAY, 2010, 119) tomam conta da música. Este trecho, inclusive, é muito 

próximo do “dixieland jazz de Spike Jones, um misto de músico e humorista dos anos 

40, que Arnaldo [Baptista] costumava ouvir desde a adolescência” (CALADO, 1995, p. 

                                                           
157 A respeito dos sons consonantais e vocálicos, inclusive com exemplos sonoros, indico o excelente site 
Fonética & Fonologia, que pode ser encontrado em <http://www.fonologia.org/fonetica_consoantes.php> 
Acesso em: 17/01/2015. 
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219). Junto a isso, um conjunto de colagens de ruídos e sons cotidianos, dentre eles 

relógios-cuco, flatulências, galos cantando e mais uma infinidade de sons – numa 

espécie de importação dos procedimentos composicionais da música erudita concreta. O 

ambiente sonoro formado é circense, inventivo, caótico e extremamente risível. A 

escolha do jazz dixieland é, sem dúvida alguma, mais uma provocação: num ambiente 

marcado por uma espécie de xenofobia musical (ver tópico 1.1 desta dissertação), 

escolher para esta canção um gênero que é símbolo da cultura estadunidense e que foi 

completamente criticado por Theodor Adorno como símbolo da indústria cultural (ver 

tópico 1.3) é um ato de afronta àqueles que se julgam nacionalistas e preservadores da 

cultura nacional de modo intocado. Esta afrotna se torna ainda maior devico ao clima 

cômico da canção. 

O último verso da canção original, É a cabrocha, o luar e o violão é cantado de 

maneira rápida e quase automática por Arnaldo Baptista. A pressa parece induzi-lo a 

errar a letra, no que ele corrige Digo:/ É a cabrocha escurregando no sabão/É os gato 

miando no porão. Podemos identificar aí um paralelismo rítmico entre os três versos, 

bem como no próprio procedimento performático do canto. O tom risível toma conta da 

poesia à medida que a conclusão do eu-lírico nos versos de Orestes Barbosa – de que a 

sorte estaria na tríade cabrocha amada, luar (referência às belezas naturais do Brasil) e 

violão (alusão à potente música nacional, elemento de orgulho dos brasileiros em 

diversos momentos de nossa história) – são transmutados em imagens nonsense e 

cômicas. A iconoclastia, como se pode perceber, é o tema principal dessa versão de 

Chão de estrelas. Para finalizar, Baptista ainda solta um grito estranho e desafinado à 

guisa de conclusão. É impossível ouvir esta canção e não rir! 

Segundo Adalberto Paranhos,  

 

[e]sses ‘elementos provocadores’ a elegeram como bode expiatório na 
propositalmente ridícula metamorfose do sério em hilariante. A paráfrase 
cede espaço à paródia. Assim, numa performance que configura um 
procedimento parodístico, eles sublinham a diferença e instituem a inversão. 
Como quem, de dedo indicador em riste, aponta e denuncia a fadiga da 
tradição, os Mutantes projetam seu ácido sarcasmo sobre essa composição. 
Na sua refiguração, ‘Chão de estrelas’ se desfigura, para horror dos 
‘tradinacionalistas’ (PARANHOS, 2004,  p. 27, grifo meu) 

 

 Ampliando a percepção sobre a canção, Eduardo Kolody Bay afirma que 

 

[e]ssa releitura propunha um choque metafórico entre os valores românticos e 
melancólicos de uma geração musical de Sílvio Caldas com a descontração 
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buscada nos relacionamentos da juventude durante os anos 60, 
frequentemente mais interessada em ‘viver’ os relacionamentos de acordo 
com práticas hedonistas, e não presididos pelo sentimento de perda inevitável 
composto por Sílvio. Esse humor ácido é, sem dúvida, uma re-elaboração 
lúdica de um símbolo musical da velha guarda, a construção de uma 
representação mais alegre em torno da juventude vivenciada por Arnaldo, 
Sérgio e Rita. Ainda que fosse mais um choque de gerações, esse se deu de 
forma mais intensa que o normal, pois a geração da contracultura possuía 
aspirações revolucionárias nos planos político e cultural (BAY, 2010, p. 121).  

 

Esse choque de gerações em meio ao desenvolvimento da contracultura, como 

apontado acima, era também um grande catalisador dos conflitos musicais em torno da 

jovem guarda e, posteriormente, a tropicália. Interessante notar algumas reações 

causadas pela gravação dos Mutantes, como é o caso do “conservador Flávio 

Cavalcanti, ao tocar a versão do clássico de Sílvio Caldas em seu programa de TV, não 

teve dúvidas: quebrou o disco no ar, depois de um inflamado discurso contra a 

decadência dos valores da juventude” (CALADO, 1995, p. 219). 

Este conservadorismo, que se manifestava no universo musical bem como em 

diversos aspectos da vida pública brasileira, assolava o pensamento da grande maioria 

dos tropicalistas. Na concepção deles, mesmo as inovações e as conquistas estéticas 

eram tornadas objetos de uma “caretice” que muito os incomodava. Isso fica claro 

quando percebemos os usos que os músicos de protesto darão à bossa nova, diluindo-a 

em meio ao seu discurso nacionalista. Na verdade, a grande crítica de Caetano, pelo 

menos, era a de que os compositores de protesto faziam da bossa nova e suas conquistas 

artísticas apenas um meio de transmissão de conteúdos ideológicos de esquerda, 

esquecendo-se das preocupações propriamente estéticas, que ele achava fundamentais 

na produção de um objeto de arte. Quando debate a retomada da linha evolutiva (ver 

tópico 1.1) era justamente disso que falava Caetano: assim como João Gilberto fez, os 

cancionistas precisavam atualizar a canção brasileira no sentido de buscar inovações a 

partir do contato com novas tradições artísticas – sejam nacionais ou não. Isso seria o 

dar um passo à frente. 

No entanto, para se dar este passo à frente na canção era fundamental um 

profundo conhecimento da tradição musical brasileira, dando organicidade à produção 

estética. Outro procedimento fundamental era, sem dúvida, a busca de uma postura 

antropofágica, na qual se criasse uma arte que fundisse elementos estéticos nacionais e 

internacionais, ampliando as possibilidades de criação musical. Tudo isto seria 

coadunado às técnicas modernas de gravação e produção do objeto musical, sem, 

contudo, valorar estas informações, evidenciando, desta forma, a convivência 
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anacrônica destes elementos na vida cultural brasileira devido ao desenvolvimento 

desigual do capitalismo periférico. 

Acredito que a canção que melhor se encaixe nestas características apresentadas 

seja Saudosismo, de Caetano Veloso, sobretudo na gravação feita ao vivo na 

apresentação na Boate Sucata, em 1968. Para Caetano, esta música seria “uma prestação 

de contas tropicalista para com a bossa nova” (VELOSO, 1997, p. 297) – para 

Christopher Dunn, a canção seria “uma paródia afetuosa da primeira geração da bossa-

nova” (DUNN, 2009, p. 171), compreensão que é partilhada por mim. Esta se 

desenvolve com o intuito de fazer repensar a retomada dos procedimentos estéticos da 

bossa nova de modo a libertar o cancioneiro nacional da postura xenófoba de alguns 

grupos da esquerda política. Esta canção também foi apresentada no programa Divino, 

Maravilhoso, em sua primeira transmissão, mas o seu videotape também se perdeu 

junto aos demais. Vamos à canção: 

 

Saudosismo 
(Caetano Veloso, 1968) 
 

Eu, você, nós dois 
Já temos um passado, meu amor 
Um violão guardado 
Aquela flor 
E outras mumunhas mais 
 
Eu, você, João 
Girando na vitrola sem parar 
E o mundo dissonante que nós dois  
Tentamos inventar, tentamos inventar 
Tentamos inventor, tentamos 
 
A felicidade, a felicidade 
A felicidade, a felicidade 
 
Eu, você, depois 
Quarta-feira de cinzas no país  
E as notas dissonantes se integraram  
Ao som dos imbecis 
 
Sim, você, nós dois 
Já temos um passado, meu amor 
A bossa, a fossa, a nossa grande dor 
Como dois quadradões  
 
Lobo, lobo bobo 
Lobo, lobo bobo 
Lobo, lobo bobo 
Lobo, lobo bobo 
 
Eu, você, João 
Girando na vitrola sem parar 
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E eu fico comovido de lembrar 
O tempo e som 
 
Ah! Como era bom 
Mas chega de saudade  
A realidade é que 
Aprendemos com João 
Pra sempre 
Ser desafinado 
Ser desafinado 
Ser desafinado 
Ser 
 
Chega de saudade 
Chega de saudade 
Chega de saudade 
Chega de saudade 
Chega de saudade 
Chega! 158 
 

Esta canção é bastante ambígua – seja na letra, seja nos aspectos musicais, seja 

na performance vocal – o que a torna um objeto fundamental para a compreensão da 

leitura de mundo tropicalista e, sobretudo, reveladora de seu universo estético. Num 

primeiro momento percebe-se certa “declaração de amor” feita ao movimento estético 

de 1958 devido à citações de cinco canções da primeira hora da bossa nova que já 

estavam solidificadas no imaginário popular. É bom lembrar que “[a]s letras da bossa-

nova da primeira fase (1958-1962) se concentravam na vida subjetiva, privada e 

individual [...] Essas canções normalmente apresentam um alto grau de integração lírica 

e musical no qual os interesses existenciais do artista ou do protagonista imaginário 

correspondem à lógica harmônica da composição” (DUNN, 2009, p. 47), isto é, letra e 

música mais do que se complementarem de maneira genética como de praxe na história 

da canção brasileira, se harmonizam de modo intrínseco, favorecendo uma interpretação 

mais eficaz por parte dos ouvintes.  

Em Saudosismo, aparecem as seguintes canções: Fotografia, de Tom Jobim 

(1965), A felicidade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes (1959), Lobo bobo, de Carlos 

Lyra e Ronaldo Bôscoli (1959), Desafinado, de Tom Jobim e Newton Mendonça (1959) 

e Chega de saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes (1958). A escolha de cada 

uma destas canções revela, num primeiro momento da análise, o profundo 

conhecimento que Caetano Veloso tinha da bossa nova – afinal ela já se declarara 

diversas vezes um grande admirador de João Gilberto e os demais bossa-novistas –; 

                                                           
158 Fonograma encontrado no compacto duplo, lado B, faixa 1, do disco Caetano Veloso e Os Mutantes 
ao vivo, 1968 (Philips). Número de série: 441.429 PT. O fonograma foi gravado ao vivo num show 
ocorrido na boate Sucata, no Rio de Janeiro. 
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numa análise mais aprofundada, percebemos algumas características muito interessantes 

em cada uma delas. Em Fotografia, pode-se notar uma forte influência do 

impressionismo – seja do musical, de Claude Debussy159; seja do pictórico, de Claude 

Monet160 (SILVA, 2010b) – ou seja, o que guiou a produção desta canção foi também 

uma verdadeira preocupação com as vanguardas estéticas que vinha dominando o 

mundo da arte desde fins do século XIX e início do XX.  

Misturando elementos lírico-amorosos com certo apelo social (gênero que se 

difundiria alguns anos mais tarde na música brasileira através da música de protesto), A 

felicidade foi a música que ficou internacionalmente famosa a partir do filme Orfeu 

Negro, de Marcel Camus (1959), no qual era cantada pelo protagonista interpretado por 

Agostinho dos Santos (SEVERIANO; MELLO, 1998, p. 30) – justamente por isto, a 

canção difundida através do filme pode ser considerada uma das catalisadoras do 

sucesso internacional da bossa nova, sobretudo, após o filme ter sido agraciado com o 

Oscar de melhor filme estrangeiro. Lobo bobo, por sua vez, um samba bastante simples 

que infantiliza uma relação amorosa (ou erotiza um conto de fadas infantil) 161, mas que 

se aproxima do ideário musical tropicalista – ou, no mínimo, de Caetano Veloso – pelo 

jogo de palavras presentes na paronomásia presente no título da canção. Tatit explica 

que a escolha, por parte de João Gilberto, de uma canção cuja letra é quase infantil 

(como podemos ver também em O pato, de Vinícius de Moraes, Toquinho e Paulo 

Soledade,  e Bolinha de papel, de Geraldo Pereira) é um a forma de valorizar a 

harmonia da canção, já que o “intérprete que rejeita as mensagens cujo peso semântico 

possa se sobrepor à articulação da sonoridade. Para João Gilberto, o texto ideal é 

levemente dessemantizado, quase um pretexto para se percorrer os contornos melódicos 

                                                           
159 “Se tomarmos literalmente as declarações do compositor brasileiro [Tom Jobim], Debussy terá sido 
componente fundamental na profunda reestruturação de nossa música popular, empreendida no fim dos 
anos 1950, durante o período da bossa nova” (SILVA, 2010b, p. 107). 
160 Segundo Patrícia Rita Cortelazzo, “[a] proposta da maioria dos impressionistas era a pintura ao ar 
livre, o que auxiliou na mudança das técnicas de pintura. Além disso, esses artistas deixaram de lado os 
grandes temas e passaram a pintar motivos como a chuva, uma tempestade de neve ou simplesmente os 
efeitos da variação da luz sobre a paisagem” (CORTELAZZO, 2008, p.70). Neste sentido, podemos ver 
na letra da canção a mulher amada percebendo as variações de luminosidade no mar, como fica claro na 
afirmação de Paulo Costa e Silva: “Em Fotografia, letra e música de Jobim, o narrador comenta que o 
olhar da mulher cortejada parece “acompanhar a cor do mar” diante das mudanças de luz que ocorrem na 
transição do dia para a noite. A letra não desvela propriamente a narrativa de uma conquista amorosa, mas 
quadros estáticos e descritivos de uma situação (fotografias), que se articulam perfeitamente com a 
ambiência harmônica algo flou” (SILVA, 2010b, p. 113). 
161 Segundo Eurídice Figueiredo, “‘Lobo bobo’ é uma canção leve e despretensiosa que Ronaldo Bôscoli 
compôs, segundo Ruy Castro, para rir de si próprio, o lobo bobo que ficou apaixonado pela adolescente 
Nara Leão, a futura musa da bossa-nova. Bôscoli, aos 28 anos, sedutor e experiente, cai na rede de uma 
garota de 15 anos: como a personagem de Ferron, de caçador, ele se torna caça” (FIGUEIREDO, 2007, p. 
35). 
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dizendo alguma coisa (afinal, a voz, por ser voz, deve sempre dizer alguma coisa)” 

(TATIT, 2002, p. 163). Neste sentido, o que parece, é que esta canção, devido a sua 

simples semântica, destaca ao mesmo tempo os aspectos vocais e sonoros da música. 

 

Soando como a coisa mais estranha que aparecera até então na música 
brasileira, a primeira gravação de ‘Desafinado’, lançada em fevereiro de 59, 
já mostrava tudo que a bossa nova oferecia de inovador e revolucionário: o 
canto intimista, a letra sintética, despojada, o emprego de acordes alterados e, 
sobretudo, um extraordinário jogo rítmico entre o violão a bateria e a voz do 
cantor. Responsável por este jogo rítmico, seu intérprete, João Gilberto, 
assumiu assim de imediato um papel destacado no trio – completado pelo 
compositor Tom Jobim e o poeta Vinicius de Moraes – que, criando a bossa 
nova, alteraria de forma irreversível o curso de nossa música popular 
(SEVERIANO; MELLO, 1998, p. 27-28, grifo meu). 

 

Desafinado, portanto, pode ser considerada uma espécie de síntese do que pretendia a 

bossa nova, além de representar algumas das maiores conquistas deste movimento. 

Deste modo, não poderia ficar de fora da prestação de contas de Caetano Veloso. 

 No entanto, a canção de Caetano se vincula mais claramente à Chega de 

saudade, que é parodiada no título e que tem seu mais famoso verso citado ipsis litteris 

por Veloso. A canção de Tom e Vinicius dá título ao antológico álbum de João Gilberto 

de 1958 e pode ser considerado um dos pontos altos da produção musical da bossa 

nova, demarcando, ao lado de Desafinado, os parâmetros bossa-novistas. Essa canção é 

assinalada por um conjunto de ambiguidades que são apresentadas pelo próprio 

compositor Tom Jobim. A respeito da canção, ainda em sua primeira gravação por 

Elizeth Cardoso, declararia: “Um marco, um ponto de fissão, de quebra com o passado” 

(SUZIGAN, 2011, p. 83). Em outra entrevista afirma: “Esse título é engraçado, porque 

a música tem algo de saudosista desde a introdução. Lembra aquelas introduções 

daqueles conjuntos de violão e cavaquinho, tipo regional. Chega de saudade tem a 

saudade. É uma saudade jogando fora a saudade” (idem, p. 85).  

Ou seja, a canção é ambígua justamente por sua relação com a tradição musical 

brasileira, já que ao mesmo tempo em que a preserva, o faz renovando a tradição, 

repensando-a – aqui a tradição é retomada de maneira extremamente inventiva. Nas 

palavras esclarecedoras de Marcos Napolitano, o LP de Chega de Saudade “conseguiu 

sintetizar a vontade de ruptura a partir do adensamento da tradição” (NAPOLITANO, 

2007, p. 69). A ambiguidade entre a busca do moderno e uma espécie de nostalgia 

tensionam-se nesta canção – e em diversos outros momentos do disco de João Gilberto 

–, produzindo um objeto extremamente inovador e revolucionário no final da década de 
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1950, responsável por influenciar um sem número de artistas posteriores, inclusive o 

próprio Caetano Veloso162. É justamente por isso que o tropicalista vai se encantar por 

esta canção e usá-la como base de composição para a sua Saudosismo.  

Ao parodiar as canções da bossa nova, Saudosismo buscava, efetivamente 

estabelecer uma nova relação com o passado musical brasileiro, tratando de maneira 

orgânica e não como apenas um modo de se fazer crítica política. Ao se referir às 

produções tropicalistas, Marcos Napolitano afirma que  

 

[a] paródia deveria ser a figura dominante na obra, calcada, paradoxalmente, 
num sentimento difuso de nostalgia. Em outras palavras, a paródia era uma 
forma de incorporar materiais culturais das ‘tradições nacionais-populares’ (o 
plural é proposital) num duplo sentido: a) como percepção de que estes 
materiais eram cada vez mais diluídos na modernização industrial e urbana, 
cuja dinâmica era dada mais no plano internacional do que no plano nacional; 
b) como portadora de uma nostalgia da identidade nacional perdida, ou 
talvez, nunca encontrada. Esse paradoxo, oscilando entre o humor e a 
melancolia, podia ser visto como combustível da crítica tropicalista contra as 
figuras de linguagem centrais da cultura engajada da esquerda nacionalista: a 
mimese e a hipérbole (NAPOLITANO, 2007, p. 132-133). 

 

Deste modo, a alegoria estabelecida pela paródia tropicalista se torna – ao lado 

de figuras de linguagem como a onomatopeia, paronomásia, aliteração e assonância – a 

principal forma de expressão dos tropicalistas. É importante ressaltar que esse efeito 

alegórico da letra, como era de se esperar de uma canção da tropicália, é acompanhado 

pela performance vocal e pela parte efetivamente sonora de cada uma das canções. 

 Após uma brevíssima confusão sonora, a canção é iniciada do modo original da 

bossa nova: base de violão e um suave assobio que acompanha a canção – revelando o 

profundo conhecimento por parte de Caetano Veloso e Rogério Duprat, arranjador desta 

música, da tradição musical recente e revolucionária que era a bossa nova. Outro som 

que se escuta durante toda a canção é a presença de um metrônomo, dispositivo 

responsável por medir o tempo dos andamentos musicais e, assim, determinar os 

compassos. O uso deste pêndulo oscilante que faz sons regulares é extremamente 

interessante na composição da canção devido à imprecisão do instrumento para medir os 

compassos desta, já que uma dissonância exagerada, usando a batida bossa nova de 

                                                           
162 Segundo depoimento do próprio intérprete-cantor, a impressão que teve ao entrar em contato com a 
gravação de Chega de Saudade por João Gilberto foi: “Mas o fato é que eu já considerava João Gilberto 
um artista maior em todos os sentidos. Um poeta, pelas rimas de ritmo e frase musical que ele entretecia 
com os sons e os sentidos das palavras cantadas. Um criador revolucionário como Glauber – sem os 
defeitos: sem mão pesada ou inábil. À altura de João Cabral e de João Guimarães Rosa, mas atuando para 
uma larga audiência, e influenciando imediatamente a arte e a vida diária dos brasileiros” (VELOSO, 
1997, p. 143-144). 
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modo hiperbólico, e a síncope estão presentes durante todo o percurso da música, 

tornando-a menos “rígida” que uma marcação determinada por este instrumento.  

Outra característica peculiar imposta pelo uso do metrônomo é que seu som 

repetitivo, sem nenhum tipo de alterações, lembra bastante o som emitido por um 

relógio de pêndulo, ressaltando a passagem do tempo durante toda a canção. O som 

deste “relógio” é intrigante, sobretudo, quando percebemos que a canção comenta a 

questão da tradição musical e, consequentemente, a passagem do tempo. Ao 

relacionarmos este barulho repetitivo por toda a canção à letra, torna-se possível inferir 

que este som demonstra, por um lado, a temporalidade do fenômeno musical – ou seja, 

a percepção de que o cancioneiro está em processo de “evolução”. Isso se torna 

perceptível nos versos: Eu fico comovido de lembrar/ O tempo e o som. A comoção de 

Caetano pode ser ambígua, já que o modo bossa nova da canção ser executada é 

rapidamente abalado por pequenas distorções de guitarra. Num segundo momento, o 

som do relógio pode significar que se estava chegando ao fim de um período da música 

brasileira: aquele em que se via a bossa nova como principal modelo de criação musical, 

tendo os seus parâmetros musicais como espécie de guia e não suas conquistas 

efetivamente artísticas – pelo menos aquelas defendidas por Veloso – como a liberdade 

de composição, a dissonância e a modernidade subliminar da bossa nova. Em simples 

palavras: era preciso retomar a linha evolutiva da música popular brasileira. 

A forma de entoar as palavras é extremamente limpa, sem grandes ornamentos 

vocais como que retomando o canto suave de João Gilberto. Segundo Luiz Tatit, João 

era um grande admirador do modo como se cantava no samba, sobretudo o imenso 

prazer gerado pelo que ele denominou de “envolvimento da voz no ritmo”.  

 

Para que esse prazer, ao mesmo tempo lúdico e estético, pudesse ser 
transmitido em toda sua plenitude ao público, o músico preparava uma linha 
de violão já totalmente imbuída das divisões sincopadas do samba-samba e, 
sobre essa base, em geral bastante regular, praticava encaixes pouco 
prováveis das frases melódicas, servindo-se apenas das sugestões entoativas 
de cada verso (TATIT, 2004, p. 178). 

 

Nesta canção, a performance de Caetano muito se aproxima dessas 

características de João. Além, é claro, de cantar de modo extremamente suave e num 

volume bastante baixo – características típicas do canto dos primeiros anos da bossa 

nova e, mais especificamente, de João Gilberto. A presença deste ídolo maior de 
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Caetano Veloso é explicitada nas três vezes em que seu nome é citado (no segundo, 

sétimo e oitavo versos). 

 A letra da canção tem como seu primeiro verso o mesmo de Fotografia (Eu, 

você, nós dois), no entanto, a ruptura com a bossa nova já é colocada no restante da 

estrofe: Já temos um passado, meu amor/ Um violão guardado/ Aquela flor/ E outras 

mumunhas mais. O passado, a tradição musical, é descrita como um violão – “fiel 

depositário das emoções e criações do nosso povo” desde os princípios da colonização 

(TABORDA, 2011, p. 9), mas reelaborado por João Gilberto –, a flor, uma referência à 

temática predominantemente lírico-amorosa das canções bossa-novísticas e outras 

mumunhas mais. Tanto é assim que o principal difusor da batida bossa nova é lembrado 

em: Eu, você, João/ Girando na vitrola sem parar/ E o mundo dissonante que nós dois / 

Tentamos inventar, tentamos inventar. A importância de seu modo de compor, que era 

sempre retomado, bem como uma das principais características de sua obra – a 

dissonância – são retomadas na canção, reforçando o papel fundamental representado 

pela bossa nova em meados da década de 1960.  

A interpretação sóbria de Caetano até aqui é quebrada por sons de palmas e 

assobios que irrompem num crescente no fim dos versos A felicidade, a felicidade/ A 

felicidade, a felicidade. Bem como em A voz do morto, essas palmas poderiam ter sido 

trabalhadas em estúdio e serem colocadas num volume mais baixo, porque quase se 

sobrepõem à voz do cantor e aos instrumentos no fim dos versos, mas são utilizadas 

para compor a própria música. É importante ressaltar que estas palmas também aludem 

ao ambiente dos festivais, aqui representado devido a ser o lócus principal das músicas 

de protesto, que estariam tanto diluindo as conquistas estéticas da bossa nova quanto 

impedindo que novas informações musicais externas fossem incorporadas à música 

brasileira. 

A ironia com a bossa nova e, sobretudo, com os usos que os músicos de protesto 

vinham dando às suas conquistas estéticas é ironizada na quarta estrofe. A quarta-feira 

de cinzas iniciada pelo golpe de 1964 (DUNN, 2009, p. 171), havia catalisado a 

necessidade de se fazer uma arte participante. No entanto, na compreensão de Caetano, 

para que essa arte pudesse obter uma maior penetração junto às massas, a produção 

cultural de protesto passou a incorporar um discurso hiperbólico e cheio de referências 

fáceis à pobreza dos sertões ou das favelas, além de rejeitar todo e qualquer tipo de 

influência internacional. E é justamente aqui que incide a crítica do tropicalista aos 

músicos de protesto – denominado por ele de “imbecis”. Veloso percebia uma forte 
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incongruência no discurso destes: por um lado, sentiam-se continuadores da bossa nova; 

todavia, negavam uma das características mais fundamentais deste movimento que era a 

possibilidade de dialogar com tradições musicais estrangeiras. Quando canta a palavra 

“imbecis”, inclusive, a entoação “áspera” e a intensidade sonora da pecha são 

intencionalmente realçadas pelo intérprete-cantor, numa tentativa de reforçar o seu 

descontentamento. 

Na estrofe de número cinco, a tradição (bem como no início da canção) é 

retomada, mas agora são elencados, através do recurso linguístico da assonância e da 

aliteração – aqui entendida como “aproximações sonoras que, quando bem sucedidas no 

plano da expressão (significante) desimpedem o caminho para as associações no plano 

do conteúdo (significado)” (TATIT, 2002, p. 268). Ou seja, a bossa nova é igualada à 

temática amorosa de suas letras, quase que desqualificando os demais aspectos musicais 

deste movimento. Esta postura antiquada da canção de protesto no final dos anos de 

1960 será ironizada com a adjetivação: quadradões, ou seja, conservadores. Com uma 

aceleração de andamento a canção, Lobo bobo é invocada e serve de refrão para 

Caetano. 

A música de João Gilberto comove o compositor, pelo menos é o que apresenta 

a letra, já que sua performance vocal permanece inalterada durante toda a sétima 

estrofe. Torna-se compreensível essa vocalização quando vemos o que anunciam os 

versos da estrofe seguinte: Ah! Como era bom/ Mas chega de saudade/ A realidade é 

que/ Aprendemos com João/ Pra sempre/ Ser desafinado. No limite, estes versos 

deixam clara a posição de Caetano de que, apesar da enorme qualidade artística e 

estética da bossa nova, ela já tinha deixado suas lições – a dissonância, a “desafinação”, 

a abertura a outras matrizes sonoras nacionais e estrangeiras, entre outros – que agora 

precisam ser superadas pelos novos artistas. Novamente, dizendo de forma 

extremamente simples: propunha-se a retomada da linha evolutiva. 

Como uma espécie de conclusão, o intérprete-cantor cita a canção deflagradora 

da bossa nova. No entanto, aqui ela é radicalmente ressignificada pela performance 

vocal. Se no canto de João Gilberto, o verso Chega de saudade tem uma semântica 

lírico-amorosa – quase apolínea – demonstrando a dor nostálgica de viver distante da 

amada, na entoação tropicalista este verso está muito distante disto. Em Caetano, Chega 

de saudade é uma espécie de desabafo motivado por saturação do projeto de retomada 

de alguns princípios composicionais da bossa nova pela música de protesto. A saudade 

de sempre se referenciar ao passado musical – na tradição – é rechaçada pelo intérprete.   
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Essa outra forma de compreender os versos finais desta canção só é possível se 

observarmos a performance vocal que se torna extremamente virulenta e passa a ser 

acompanhada – diferentemente de todo o resto da canção – por distorções de guitarra 

psicodélicas. Uma enorme aspereza toma conta da dicção de Caetano, a impaciência 

está claramente estampada em sua voz. As distorções aumentam de volume. Gritos e 

risos se ouvem ao fundo. O ambiente harmônico que havia acompanhado toda a canção 

desaparece e o caos sonor se instala. Caetano continua a repetir virulentamente Chega 

de saudade e agora este verso é totalmente dionisíaco – quer pelo riso, quer pelo caos, 

quer pela sensação extática.  

Até que se ouve um grito final: Chega!. Todos os sons são rapidamente 

abafados. A epifania e a catarse se dão pela solução confusa, lúdica e, devido aos 

elementos anteriores, cômica. As ambivalências são esclarecidas no último grito: só 

então se entende o título – Saudosismo – da canção. O cenário construído por Caetano 

se apresenta aos ouvidos do público que compreende o ideário tropicalista através do 

poder da fricção entre voz, instrumentos e discurso. Riso, grito, guitarras, palmas, 

assobios. Tudo se torna um só discurso, um só apelo. 

Outra interpretação bastante interessante desta canção, podendo ampliar suas 

possibilidades comunicacionais é empreendida por Gal Costa163. Para que se possa 

compreender melhor esta performance, faz-se necessário fazer um breve histórico da 

intérprete-cantora. Em depoimento, ela afirmou que: “Eu era muito radical, gostava de 

pouquíssima coisa. João era meu ídolo e nada, quase nada passava pela minha peneira. 

Não gostava de iê-iê-iê, nem da Jovem Guarda, de nada” (COSTA, 2005, s/p). Como se 

percebe, João Gilberto causou uma forte influência na formação musical de Gal, a quem 

considerava o seu “mestre”; a presença e a autoridade dele faziam com que ela se 

sentisse, no momento da gravação de Domingo164 – disco gravado em conjunto com 

Caetano Velosos que fazia uma espécie de homenagem saudosista à bossa nova e, ao 

mesmo tempo, à Bahia –, como “João Gilberto de saias” (OLIVEIRA, s/d, s/p).  

A voz da cantora era extremamente afinada e adaptada ao canto da bossa nova, 

conseguindo tirar elogios do seu crítico mais intenso, o próprio João Gilberto que, após 

ouvi-la cantar, asseverou: “Menina, você canta lindo. Vou voltar um dia só para fazer 

                                                           
163 A canção pode ser encontrada no Lado A, faixa 5, do disco Gal Costa, de 1969, (Philips). Número de 
série: 765.068-L. 
164 O disco Domingo, de 1967, foi a primeira gravação musical tanto de Caetano quanto de Gal, feito 
numa tentativa de alavancar a carreira musical de ambos, através de um acordo entre o empresário 
Guilherme Araújo e João Araújo, diretor da Philips. Número de série: 838555. 
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um disco com você” (CALADO, 1997, p. 74). Augusto de Campos também afirmara a 

respeito da acuidade vocal de Gal Costa para a bossa nova: “Quanto a Gal, parece-me 

que no sentido em que se pode tomar como elemento fundamental o reconhecimento de 

JG [João Gilberto] como um marco inovador, ela é o próprio símbolo desse 

reconhecimento. Não há cantora brasileira que tenha essa capacidade de usar 

funcional e instrumentalmente a voz como ela” (CAMPOS, 1968, p. 182, grifo meu). 

A voz aguçada despertou diversos interesses artísticos como o de Guilherme 

Araújo, empresário do grupo baiano, que perceberia que “com sua voz lindíssima e sua 

figura doce, ela poderia tornar-se uma espécie de nova rainha do iê-iê-iê. Não uma 

cantora comercial qualquer, mas uma nova forma de cantora comercial, uma super-

Wanderléia com um repertório inteligente” (VELOSO, 1997, p. 127). No entanto, 

Rogério Duarte – artista e intelectual muito próximo ao grupo baiano no final da década 

de 1960 – tinha o objetivo de transformar a carreira da intérprete-cantora, como fica 

claro no diálogo que estabeleceu com Veloso: “Caetano, nós temos que fazer um 

repertório novo para Gal, que não seja iê-iê-iê, nem bossa nova. A gente tem que pensar 

nos sambas-canções mais cafonas, que representem a alma do Brasil. Precisamos 

encontrar algo com essa violência poética, mas também com elementos do iê-iê-iê” 

(CALADO, 1997, p. 105). 

Essas disputas em torno da delicadeza e da eficácia davoz de Gal, são tributárias 

daquilo que Jeder S. Janotti Jr. chamou de “corporificação das canções, em que as 

cantoras se tornam a fonte emocional das sonoridades” (JANOTTI JR., 2004, p. 193). A 

expressividade vocal da cantora, neste sentido, torna-se um elemento único, dotando 

cada uma de suas performances um grande evento comunicativo. O canto de Gal Costa, 

portanto, é um forte fenômeno estético. 

Apesar dos dois projetos apresentados para a cantora-intérprete (a super-

Wanderleia de Gulherme Araújo; ou a alma do Brasil, de Rogério Duarte), com a 

produção do disco-manifesto Tropicália ou Panis et circensis foram abertas, sobretudo 

para Gal, “possibilidades de experimentações vocais” (CONTIER; FISCHER; 

FABRÍCIO; CARVALHO, 2003, p. 147). O que se pode perceber, a partir do disco, é 

que há um processo de transformação radical de sua voz – agora influenciada por 

Aretha Franklin e Janis Joplin (DUNN, 2009, p. 165) – que se torna menos econômica 
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que a utilizada pelos cantores de bossa nova, indo redundar na estridência de Meu nome 

é Gal165. 

A sua gravação de Saudosismo se dá justamente nesse movimento de libertação 

da voz da intérprete-cantora. No entanto, durante quase todo o percurso da canção a voz 

de Gal permanece muito próxima do ideal dos cantores de bossa nova: suave, em 

volume relativamente baixo, minimalista e sem grandes ornamentações (como vibratos, 

longas sustentações ou coisas do tipo). Do ponto de vista da música, o arranjo, apesar de 

ter um conjunto maior de instrumentos musicais (um naipe de sopro comentando o 

violão e uma percussão pouco marcada), em quase toda a canção, também está bastante 

próxima da bossa nova. Isso tudo se transforma quando “a exortação final ‘chega de 

saudade’ é repetida várias vezes ao som da guitarra elétrica de Lanny Gordin, num 

arranjo que negava a estética bossa-nova” (DUNN, 2009, p. 172). Aqui, a ruptura 

proposta por Caetano é retomada. 

Além dos sambas e da bossa nova, outras tradições musicais são parodiadas pela 

tropicália, dentre elas destacamos a tradição da música do sertão: seja em Procissão, um 

baião nordestino estilizado de Gilberto Gil, seja em 2001, um misto de música caipira e 

psicodelia gravada pelos Mutantes. Comecemos pela primeira delas.  

 
Procissão 
 (GilbertoGil, 1966) 
“Meu divino São José, 
Aqui estou em vossos pés 
Dai-nos chuva em abundância 
Meu Jesus de Nazaré!” 
 
Olha lá vai passando a procissão 
Se arrastando que nem cobra pelo chão 
As pessoas que nela vão passando 
Acreditam nas coisas lá do céu 
As mulheres cantando tiram versos 
Os homens escutando tiram o chapéu 
Eles vivem penando aqui na terra 
Esperando o que Jesus prometeu 
 
E Jesus prometeu coisa melhor 
Pra quem vive nesse mundo sem amor 
Só depois de entregar o corpo ao chão 
Só depois de morrer neste sertão 
Eu também tô do lado de Jesus 
Só que acho que ele se esqueceu 

                                                           
165 A canção, composta por Roberto e Erasmo Carlos, está presente no Lado A, faixa 5, do disco Gal, de 
1969 (Philips). O disco é considerado o mais psicodélico da carreira da artista, no qual se pode perceber 
uma forte influência do canto Janis Joplin e da guitarra de Jimi Hendrix – que, na verdade, era tocada por 
Lanny Gordin, jovem virtuose que havia sido o responsável pelas guitarras nos primeiros discos de 
Wanderléia. 
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De dizer que na terra a gente tem 
De arranjar um jeitinho pra viver 
 
Muita gente se arvora a ser Deus 
E promete tanta coisa pro sertão 
Que vai dar um vestido pra Maria 
E promete um roçado pro João 
Entra ano, sai ano, e nada vem 
Meu sertão continua ao deus-dará 
Mas se existe Jesus no firmamento 
Cá na terra isto tem que se acabar 
 
Olha lá vai passando a procissão 
Se arrastando que nem cobra pelo chão 
As pessoas que nela vão passando 
Acreditam nas coisas lá do céu 
As mulheres cantando tiram versos 
Os homens escutando tiram o chapéu 
Eles vivem penando aqui na terra 
Esperando o que Jesus prometeu 
Esperando o que Jesus prometeu 

 

Procissão foi composta por Gilberto Gil em 1966, e foi uma das primeiras 

músicas que ele apresentou na TV Record de São Paulo, no programa O fino da bossa 

(SEVERIANO; MELLO, 1998, p. 101). Será gravada inicialmente em um compacto166 

do mesmo ano e, posteriormente, regravada por ele mesmo, em seu segundo LP, já 

tropicalista167. 

A letra da canção descreve uma procissão católica no sertão nordestino – como 

as de Ituaçu, cidade onde o compositor nasceu e viveu a sua primeira infância. O sertão 

foi uma categoria praticamente onipresente no vocabulário brasileiro, chegando aqui 

com a esquadra de Cabral e permanecendo como elemento simbólico fundamental do 

país. Na arte nacional os discursos sobre o sertão também estiveram presentes desde 

meados do século XIX, seja na literatura – com O sertanejo, de José de Alencar (1875), 

por exemplo – seja na pintura, como na aquarela Tropeiros pobres de São Paulo, de 

Jean-Baptiste Debret (1823) (ver anexo 1, figura 16).  

No entanto, foi na música que o sertão encontrou seu principal meio de 

expressão artística, já que esta sempre esteve presente no cotidiano desses homens a 

partir dos chamados cantos de trabalho. Ao longo dos séculos XIX e XX, as canções 

ligadas ao campo vão se transformando radicalmente – num movimento estranhamente 

pendular de aproximação e afastamento em relação ao universo campesino e urbano. 

Ora em evidência, ora relegado aos seus ambientes de produção, esses gêneros nunca 

                                                           
166 Gilberto Gil – Roda e Procissão, compacto simples, 1966 (RCA Victor). Número de série: LC-6169. 
167 Gilberto Gil, de 1968 (Philips). Número de série: 518121. 
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deixaram de existir e dialogar com os outros que compõem o conjunto de músicas no 

Brasil. Este caminho, obviamente não foi homogêneo, mas o que se percebe 

constantemente é que música do sertão se reinventou e se adaptou aos mais diferentes 

contextos históricos e meios de difusão do objeto artístico, atraindo um variado público 

apreciador dessas canções.  

Modinha, música caipira, sertanejo romântico, baião, xote, sertanejo 

universitário e arrocha são alguns exemplos dos gêneros musicais que de algum modo 

vinculam-se ao sertão. Essas canções compõem, apesar de o nome nos dar uma 

impressão integradora, um corpus documental bastante heterogêneo, tanto nos aspectos 

propriamente musicais (não-verbais) quanto nos poéticos. Mas o que é interessante 

pensar a partir da percepção destes gêneros é que a categoria sertão sempre foi um 

elemento fundamental para se formatar e pensar a cultura brasileira, ao mesmo tempo 

em que sempre foi um empreendimento comercial de sucesso, seja dentro da indústria 

cultural ou não.   

Segundo o antropólogo Sidney Valadares Pimentel, existem duas categorias para 

se entender o sertão, principalmente nas ciências sociais: a primeira, já encontrada em 

escritos do início da colonização é a mais difundida e o vê como um lugar distante de 

centros urbanos, espaço não-civilizado, onde há um vácuo de moral e de inteligência, 

categoria denominada “sertão-coisa”. Uma segunda não o vê com algo concreto ou 

palpável, aqui ele é uma “ideia ou um conjunto de ideias sobre que se fala de fora, mas 

como se o dono da fala se expressasse de dentro”, este é o “sertão-ideia” (PIMENTEL, 

2006, p. 11). Nesta última perspectiva o sertão assume uma diversidade que não possuía 

antes. Ainda na última acepção, ele pode ser considerado um conjunto de símbolos, de 

costumes, de modos de falar, entre outros, que podem ser pensados e utilizados pelos 

cancionistas com os mais distintos objetivos.  

Se a canção vinculada ao sertão é praticamente onipresente na história da música 

popular brasileira, um ponto de inflexão é, sem dúvida, a década de 1960, sobretudo 

após o golpe militar (sobre este fenômeno musical ver tópico 1.3 deste trabalho). Neste 

contexto, a categoria sertão era tomada com um duplo sentido: em primeiro lugar, ele 

era um espaço fundamental para se encontrar a identidade nacional, ou seja, era lá – no 

sertão-ideia, no sertão mitificado pelo discurso nacionalista e esquerdizante – que se 

encontrava o verdadeiro brasileiro; em segundo, os históricos e grandes problemas 

sociais do sertão eram expostos para uma juventude urbana com o intuito de 

conscientizá-la da necessidade de uma transformação intensa na estrutura 
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socioeconômica do país. Assim, como se percebe, o sertão é ressignificado, passando 

agora a atender uma nova demanda artística e política. 

São deste período, por exemplo, as composições Ponteio (1967), de Edu Lobo e 

Capinam, Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros (1966), Carcará, de João do 

Vale e José Cândido (1965), Pau de Arara, de Vinícius de Moraes e Carlos Lyra 

(1965), Viola enluarada, de Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale (1968), além de 

Louvação (1966) e Roda (1966), ambas composições também de Gilberto Gil – a última 

em parceria com João Augusto –, entre diversas outras. Sendo muitas destas 

apresentadas nos festivais da canção. 

É justamente neste contexto de valorização de uma certa concepção de sertão 

que Gilberto Gil irá compor a sua Procissão. Como apontado anteriormente, a canção 

foi gravada pela primeira vez em 1966, num compacto simples, ao lado de Roda – 

segundo disco gravado por ele. Desde o projeto gráfico do compacto168 (que pode ser 

visto à frente), tenta-se reforçar o caráter de protesto das canções e da própria figura de 

Gil: sobre um fundo preto, o intérprete-cantor aparece segurando o violão – símbolo 

máximo da música de festival e de protesto – sobre a cabeça e com a boca aberta como 

se estivesse gritando ou cantando uma canção. A aproximação com o ambiente dos 

festivais é rápida já que era muito comum que os cantores que saíssem bem sucedidos 

durante as competições fizessem tal pose. Além disso, abaixo do nome do compositor e 

das canções presentes no compacto vinha a informação: “de ‘arena canta Bahia’”. Arena 

canta Bahia foi um espetáculo músico-teatral, encenado em 1965, organizado por 

Augusto Boal, do Teatro de Arena. Em geral, as produções de Boal se encaixavam 

perfeitamente na estética de protesto, como se pode perceber em Eles não usam Blackie-

tie, de Gianfrancesco Guarnieri, Show Opinião e Arena conta Zumbi.  

 

                                                           
168 Gilberto Gil – Roda e Procissão, de Gilberto Gil, compacto simples, 1966 (RCA Victor). Número de 
série: LC-6169. Foto disponível em CALADO, 1997, p. 83.  
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O Arena canta Bahia foi um espetáculo que contou com a participação dos 

jovens recém-chegados da Bahia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa (ainda Maria 

da Graça), Tom Zé, Maria Bethânia e Piti. Segundo Caetano, Boal “nos encomendou 

canções especiais, uma seleção de canções já existentes relativas à Bahia e sugestões 

para o roteiro” (VELOSO, 1997, p. 84). A peça consistia basicamente em “partir de uma 

ideia folclórica baiana para chegar a uma peça moderna temperada com muita crítica 

social” (idem, p. 84, grifo meu). O show não obteve grande sucesso, no entanto já 

demarcava qual deveria ser a proposta da carreira dos jovens músicos nordestinos: a 

música de protesto. Assim, Gilberto Gil despontava como um dos promissores nomes 

da música de protesto que então se difundia. 

Se a canção de protesto em muitos momentos se aproximava do sertão-ideia, 

com as canções de Gilberto Gil não seria diferente. O sertão aqui apresentado era, no 

entanto, o nordestino, o que se percebe a partir da própria escolha musical: “uma 

espécie de baião estilizado” (SEVERIANO; MELLO, p. 1998, 101), através de um 

intimismo típico da bossa nova executado por violões, sopros e percussões, num arranjo 

de Carlos Castilho – arranjador de algumas músicas de Vinícius de Moraes (GRIMM, 

2012, p. 90). É fundamental compreender que “[d]o grupo baiano, Gilberto Gil era o 
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mais envolvido com a música de protesto e com as tradições regionais nordestinas” 

(DUNN, 2009, p. 78). Mas o que ensejou essa busca dos temas e gêneros tradicionais 

nordestinos na obra de Gilberto Gil? A primeira e mais óbvia resposta está na própria 

biografia do compositor, que viveu sua primeira infância na distante e sertaneja cidade 

baiana de Ituaçu. No entanto, ele mesmo, em entrevista a Augusto de Campos apresenta 

diversas outras respostas. A primeira dela é que  

 

depois de JG [João Gilberto] houve uma preocupação em voltar àquelas 
coisas bem nacionais. O samba de morro. A música de protesto. A 
nordestinação absurda da música brasileira. A busca irrefreada de temas 
ligados ao Nordeste, que culminou, inclusive, com o aproveitamento direto 
da coisa caipira: Vandré etc. Foi uma busca terrível de coisas que tivessem 
nascido no nosso próprio terreno (CAMPOS, 1968, p. 178, grifo meu). 

 

Ou seja, as escolhas estéticas de Gil estavam em consonância com o que era então 

produzido no universo da música de protesto. 

 Outra forma de compreender este processo, no entanto, é a impressão causada 

por Luiz Gonzaga. Como fica claro no seguinte depoimento: 

 

O primeiro fenômeno musical que deixou um lastro muito grande em mim foi 
Luís Gonzaga [sic]. Em grande parte pela intimidade que a música de LG 
teve comigo. Eu fui criado no interior do sertão da Bahia, naquele tipo de 
cultura e de ambiente que forneceu todo o material para o trabalho dele em 
relação a música nordestina. Uma outra coisa bacana no Luís Gonzaga [sic] – 
e a consciência disso realmente só veio depois, quando eu já especulava em 
torno dos problemas da MPB – foi o reconhecimento de que LG foi também, 
possivelmente, a primeira grande coisa significativa do ponto de vista da 
cultura de massa no Brasil. Talvez o primeiro grande artista ligado à cultura 
de massa, tendo sua música e sua atuação vinculadas a um trabalho de 
propaganda, de promoção [...] Era o porta-voz. O primeiro porta-voz da 
cultura marginalizada do Nordeste. Antes dele, o baião não existia. Era um 
ritmo do folclore longínquo do Nordeste [...]. LG fez com a música 
nordestina – que era até então apenas folclore, coisas das feiras, dos 
cantadores, ao nível da cultura popular não massificada, não industrializada – 
exatamente o que João Gilberto fez com o samba (CAMPOS, 1968, p. 179-
180). 

 

O que encantava Gil na música de Luiz Gonzaga era, num primeiro momento, 

um princípio identitário, ou seja, por ter uma vivência sertaneja e nordestina, Gil sentia-

se muito próximo às músicas de Gonzaga – que também tratavam destes temas e 

utilizavam de gêneros musicais oriundos deste espaço. Um segundo fator, no entanto, 

foi o fato de Luiz Gonzaga, ainda que produzisse um tipo de canção regional (ou 

regionalista), pudesse operar dentro do esquema de consumo de massas da indústria 

cultural. Por essas conjunções de motivos, a obra de Gil foi fortemente influenciada 
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pelo rei do baião169. Este segundo fenômeno, no entanto, só se torna possível devido a 

migração de Gonzaga do sertão para as regiões mais densamente povoadas e expostas à 

modernização através da influência estrangeira.  

É muito interessante, neste sentido, pensar na existência de um nordeste ( e 

talvez de um Brasil) duplo: um sertanejo e outro litorâneo170. Enquanto o segundo seria 

o espaço da modernidade, o primeiro seria o espaço de resistência a ela. Nas canções de 

Luiz Gonzaga, sertão e litoral – e, consequentemente, mundo arcaico e mundo moderno 

– complementam-se criando uma identidade sertaneja que pode ser lançada para um 

espaço mais amplo e global, o Brasil, ao mesmo tempo em que se moderniza. Neste 

sentido, a obra de Luiz Gonzaga permite a convivências destes dois Brasis distintos e, 

mais do que isso, possibilita que um complemente o outro. 

Se Gilberto Gil buscava fazer uma canção aos moldes de Luiz Gonzaga, parece 

que conseguiu êxito, já que, segundo o baiano: 

 

Falando de Procissão, ele [Luiz Gonzaga] dizia: – Puxa, Gil, como eu 
gostaria de ter feito essa música. Agora, você sabe nêgo, uma coisa, eu não 
tive nem o curso primário. Você é um cara formado, você pode dizer essas 
coisas. Eu queria dizer essas coisas mas não sabia, eu não tinha estudo, eu 
não sabia jogar com as ideias. E tinha uma outra coisa. Vocês hoje reclamam, 
vocês falam da miséria que existe no Nordeste, da falta de condições 
humanas. Eu não podia, eu falava veladamente, eu era muito comprometido, 
muito ligado à Igreja no Nordeste. Eu tinha compromissos com os coronéis, 
com os donos de fazenda que patrocinavam as minhas apresentações. Eles 
eram o meu sustento. Eu não podia falar muito mal deles (CAMPOS, 1968, 
p. 180). 

 

                                                           
169 Em 2000, Gilberto Gil foi escolhido por Andrucha Waddington para fazer a trilha sonora de seu filme 
Eu, tu, eles. O compositor baiano compôs algumas das canções inspiradas novamente em Luiz Gonzaga e 
gravou outras do próprio rei do baião. Com o sucesso das canções do filme, Gil lançou o disco São João – 
Ao Vivo, em 2001, dando continuidade a este projeto de retomada dos gêneros musicais nordestinos. Mais 
recentemente, em 2010, retomou a temática sertaneja como o elemento mais marcante em seu Fé na festa. 
170 Muito interessante é a interpretação que faz o historiador Helder Canal de Oliveira a respeito da 
convivência destas duas facetas do nordeste, e mais especificamente da Bahia, a partir da interpretação do 
cantor baiano Elomar Figueira de Mello: “Por um lado está a Bahia soteropolitana. Essa teria como cerne 
uma diferenciação mais geográfica, cultural e religiosa, apesar de também ser representante da 
modernidade. Além disso, Salvador caracterizar-se-ia por ser uma região mais úmida, com forte herança 
das culturas e religiões africanas. O sertão, de acordo com Elomar, seria a região da seca, da herança 
ibérica e da forte presença do cristianismo. é a região que foi esquecida pelo governo do estado, pois 
canalizou quase todos os fundos para a capital. Por outro lado está a modernidade. Esta seria menos 
geográfica e mais cultural, sendo a grande interlocutora do músico” (OLIVEIRA, 2014, p. 10). Essa 
percepção de uma dupla Bahia – e um duplo nordeste e um duplo Brasil – já era apontado, no século 
XVII, pelo poeta barroco Gregório de Matos Guerra em seu fabuloso soneto Triste Bahia: “Triste Bahia! 
oh quão dessemelhante/ Está, e estou do nosso antigo estado!/ Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,/ 
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante.// A ti trocou-te a máquina mercante/ Que em tua larga barra tem 
entrado,/ A mi foi-me trocando, e tem trocado/ Tanto negócio, e tanto negociante.// Deste em dar tanto 
açúcar excelente/ Pelas drogas inúteis, que abelhuda/ Simples aceitas do sagaz Brichote.// Oh se quisera 
Deus, que de repente/ Um dia amanheceras tão sisuda/ Que fora de algodão o teu capote!” (KOSHIBA, 
1984, p. 22). 
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Nesta perspectiva de análise do próprio músico, o que se apresenta com 

Procissão é uma espécie canção de Gonzaga com maior liberdade criativa. A canção 

impressionou de tal maneira o rei do baião que ele acabou gravando-a, em 1971, no 

disco O canto jovem de Luiz Gonzaga171. 

 Luiz Gonzaga diz que alguns dos elementos que cerceavam sua maior liberdade 

criativa e crítica – para além da considerada falta de estudo – era o cerceamento 

provocada tanto pela igreja católica quanto pelos detentores do poder. Na canção de Gil, 

o que se apresenta é justamente uma postura ambígua em relação à fé cristã, já que ao 

mesmo tempo em que o músico a celebra ele também questiona sua função como 

elemento agregador e/ou alienante do povo do sertão. 

Segundo o compositor, Procissão “é uma canção bem ao gosto do CPC, Centro 

Popular de Cultura, solidária a uma interpretação marxista da religião, vista como ópio 

do povo e fator de alienação da realidade, segundo o materialismo dialético” 

(SEVERIANO; MELLO, 1998, p. 102). Ou seja, num primeiro momento, o que se 

percebe é uma crítica feita à religião – “e a crítica da religião é pressuposto de toda a  

crítica” (MARX, 2010, p. 145) – e, mais especificamente, ao catolicismo dos sertões 

brasileiros – que se apresenta de maneira bastante distinta do catolicismo oficial172. Para 

reforçar esse apelo religioso da canção, em sua introdução, é colocado um canto típico 

de procissões, pedindo chuvas para o sertão brasileiro, que é entoado por um conjunto 

de vozes em uníssono como que acompanhando um cortejo religioso: “Meu divino São 

José,/ Aqui estou em vossos pés/ Dai-nos chuva em abundância/ Meu Jesus de Nazaré!” 

                                                           
171 A canção se encontra na faixa 2, Lado A, do LP O canto jovem de Luiz Gonzaga, de Luiz Gonzaga, 
lançado em 1971 (RCA Victor). Número de série: BSL 1556. 
172 Esse cristianismo fundado no sertão do Brasil é bastante peculiar e, s segundo o historiador Eduardo 
Hoornaert, o século XIX pode ser considerado o século das “Santas Missões no sertão”, caracterizado 
pela presença de diversos grupos religiosos católicos nos sertões brasileiros, ajudando a gestar uma 
religiosidade bastante peculiar na região (HOORNAERT, 1991, p.50). Para Araújo, “[r]ezas, benzeduras 
e cumprimento de promessas revelavam uma prática religiosa sincrética. Era a junção da pajelança 
indígena, dos cultos afros, do catolicismo lusitano e das experiências que surgiam no cotidiano – como a 
tentativa de eliminar o infortúnio ou de dar sentido às situações inexplicáveis de acordo com o 
instrumental religioso que os habitantes desse lugar dispunham – que se manifestava nesse catolicismo 
interiorano, diferenciado do catolicismo das regiões litorâneas, mais próximas do olhar controlador do 
clero.  

A prática religiosa vivenciada nessa região constituiu-se, ao longo do tempo, sob as condições 
socioeconômicas e geográficas presentes em Goiás [e em outros diversos espaços sertanejos] tais como: 
ausência clerical, distâncias e rarefação demográfica, defasagem cultural com graves consequências na 
criação e manutenção de dioceses, na formação e distribuição do clero e nas manifestações da 
religiosidade popular. A carência de atendimento contínuo por parte do clero abria espaço para a 
formação de lideranças leigas cujos resultados culminavam numa espécie de religiosidade autônoma [...].  

Em termos gerais, essa religiosidade basicamente definida como católica, exprimia utilitarismo, 
ausência de intelectualismo, imediatismo, podendo ser caracterizada dentro do conceito de religiosidade 
mágica” (ARAÚJO, 2008, p. 110). 
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Durante toda a primeira estrofe da canção o que se percebe é a descrição de uma 

procissão qualquer nos sertões do Brasil: sertanejos cheios de fé sendo participativos 

nos festejos religiosos (As pessoas que nela vão passando/ Acreditam nas coisas lá do 

céu / As mulheres cantando tiram versos/ Os homens escutando tiram o chapéu). No 

entanto essa postura religiosa não é louvada e, sim, denunciada por Gil (Eles vivem 

penando aqui na terra/ Esperando o que Jesus prometeu). A partir de então, a religião 

passa a ser denunciada como um elemento causador de uma falsa esperança para o 

sertanejo (E Jesus prometeu vida melhor/ Pra quem vive nesse mundo sem amor/ Só 

depois de entregar o corpo ao chão/ Só depois de morrer neste sertão); um instrumento 

de dominação cínica do povo inculto (Eu também tô do lado de Jesus/ Só que acho que 

ele se esqueceu/ De dizer que na terra a gente tem/ De arranjar um jeitinho pra viver); 

utilizado como elemento de dominação política e econômica (Muita gente se arvora a 

ser Deus/ E promete tanta coisa pro sertão/); capaz de manter a alienação do povo (Que 

vai dar um vestido pra Maria/ E promete um roçado pro João/ Entra ano, sai ano, e 

nada vem/ Meu sertão continua ao deus-dará). 

O que é interessante notar é que, apesar das críticas pesadas que impõe à 

religião, Gilberto Gil ainda a preserva (Eu também tô do lado de Jesus ou Mas se existe 

Jesus no firmamento/ Cá na terra isto tem que se acabar). Essa percepção da religião é 

tributária da própria concepção marxista que, segundo ele, foi o que motivou a criação 

desta música. Segundo Karl Marx, “[a] miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a 

expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da 

criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados 

de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo” (MARX, 2010, p. 145, grifos do autor). 

Neste sentido, a postura marxista em relação à religião é relativamente ambígua – ou 

dialética, expressão que seria mais ao gosto do autor –, à medida que ela nasce de um 

estado de opressão, mas, ao mesmo tempo é o suspiro da criatura oprimida. 

Continua Marx, “[a] supressão [Aufhebung] da religião como felicidade ilusória 

do povo é a exigência da sua felicidade real. A exigência que abandonem as ilusões a 

cerca de uma condição é a exigência de que abandonem uma condição que necessite de 

ilusões” (idem, p. 145-146, grifo do autor). Nesse sentido, a superação da religião se 

tornaria possível apenas a partir da superação da condição miserável do povo. Daí a 

crítica de Gilberto Gil não mirar diretamente o universo místico-religioso – do qual ele 

parece ser tributário quando ouvimos algumas de suas composições posteriores, como 

Se eu quiser falar com Deus, Andar com fé ou Esotérico –, mas os usos indevidos dos 
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elementos transcendentais para finalidades políticas e econômicas, além, sobretudo, de 

seu uso como elemento alienante. 

A segunda gravação da canção – a gravação tropicalista – é uma forma de 

repensar a crítica desta canção. Se na primeira a há um reforçamento do contexto de 

protesto, na segunda uma fina ironia é o mote da autoparódia de Gilberto Gil. Enquanto 

a letra permanece a mesma – exceto pela ausência da introdução com canto típico de 

procissões religiosas –, apenas o gênero musical e a forma de cantar são alterados, 

transformando a semântica da canção. 

Enquanto na primeira versão temos o predomínio de um canto solene, marcado 

por um forte sotaque nordestino e certo pesar que acompanha a voz – todos os 

elementos que fortalecem a imagem de protesto da canção –, além de certo 

minimalismo típico da bossa nova; na versão tropicalista o canto é despojado e alegre, 

muito próximo ao do iê-iê-iê. Estes contrastes, ou justaposições, como prefere Celso 

Favaretto, entre a performance vocal e a letra pesarosa ou entre música de protesto e 

jovem guarda são os responsáveis pela ironia que permeia toda a canção de Gil. 

Na primeira gravação, como apontado anteriormente, a crítica era direcionada às 

práticas políticas que, por meio da religião, controlavam grande número de indivíduos 

no sertão – postura típica da estética de protesto. Na segunda, a crítica se dá diretamente 

ao modo como esse discurso nacionalista e revolucionário se dava. A crítica incide, 

assim, na própria música de protesto e nos seus referenciais políticos e estéticos que, na 

concepção dos tropicalistas, são sempre idealizados pela esquerda participante. 

O baião estilizado da primeira versão é substituído, no arranjo feito por Rogério 

Duprat e acompanhamento dos Mutantes, por um rock que mistura iê-iê-iê e psicodelia, 

se aproximando muito do universo musical do Beatles. Para Soares Júnior, nesta versão, 

a  

 

configuração instrumental de voz principal, dos vocais, da guitarra, do baixo, 
da bateria e do sax aproximam-na de um estilo consagrado pelos Beatles e 
por The Who. A harmonia, por sua vez, foi simplificada para enquadrar a 
canção no formato rock, em que a base harmônica é executada por uma 
guitarra, e o baixo utiliza um tipo de acompanhamento chamado de Walking 
Bass [basicamente um acompanhamento em contraponto]. Para encaixar 
todas estas modificações da segunda versão, a alteração do andamento foi 
crucial, que passa a ser rápido com os acentos métricos mais evidentes 
(SOARES JÚNIOR apud GRIMM, 2012, p.91). 

 

Neste sentido, essa canção se torna fundamental porque podemos perceber nela uma 

espécie de síntese da concepção musical de Gilberto Gil.  
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Essa noção de síntese da obra de Gilberto Gil se dá, porque, segundo ele, 

“[e]sses três – Luís Gonzaga [sic], João Gilberto e os Beatles – foram os marcos de 

minha formação musical, num sentido profundo” (CAMPOS, 1968, p. 181). Ou seja, a 

formação musical de Gilberto Gil é perpassada pela influência desses três universos 

musicais que à primeira vista parecem tão distintos e excludentes. Mas, por motivos 

variados, Gil consegue perceber uma aproximação entre estes cancionistas. A admiração 

por Gonzaga já foi exposta anteriormente, portanto, cabe agora analisar os demais. 

Para ele, “João Gilberto foi a primeira consciência de uma formação complexa 

da música brasileira, de que essa música tinha sido formada por uma série de fatores não 

só surgidos na própria cultura brasileira, como trazidos pela cultura internacional” 

(idem, p. 178). Deste modo, Gilberto Gil parece tributário do conceito de linha 

evolutiva, proposto e apresentado a ele por Caetano Veloso (ver tópico 1.1 desta 

dissertação). Este conceito, como já debatido anteriormente, é responsável por, 

basicamente, duas posturas intelectuais e estéticas: uma primeira é a tomada de 

consciência da pluralidade e complexidade da canção brasileira; a segunda a é a 

liberdade criativa que ela possibilita aos músicos, compositores e intérpretes-cantores 

no ato de fazer canções. A chamada à consciência da canção, parece-me ser o elemento 

que mais chamará a atenção de Gil tropicalista na obra de João Gilberto. 

Os Beatles, por sua vez, são valorizados por um conjunto de fatores, vejamos: 

 

Isso [de se deixar influenciar pelos Beatles], principalmente, pelo exercício 
de liberdade nova que eles propuseram à música do mundo inteiro, o que é 
uma coisa flagrante, e pelo sentido de descompromisso que eles impuseram 
com respeito ao que já tinha sido feito antes, mesmo com a música clássica, 
erudita. Os Beatles quase puseram em liquidação todos os valores 
sedimentados da cultura musical internacional anterior. Eles procuraram 
colocar tudo no mesmo nível – o primitivismo dos ritmos latino-americanos 
ou africanos em relação ao grande desenvolvimento musical de um 
Beethoven, por exemplo, ao folclore escocês. Eles pegam essas coisas todas e 
colocam numa bandeja só, num único plano de discussão (ibidem, p. 180-
181). 

 

A fala de Gil deixa bastante claro aquilo que o impressionou na banda inglesa: a 

liberdade criativa proporcionada pelo não estabelecimento de critérios e/ou padrões de 

valoração ou análise musical (música boa ou ruim; alta ou baixa cultura; erudito, 

folclórico ou popular; entre outros). Novamente o que se percebe é que a postura 

tropicalista do baiano é a responsável por uma valorização das misturas estéticas e 

culturais; em suma, a antropofagia.  
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Como pode se perceber, apesar de universos musicais tão distintos, os 

parâmetros musicais de Gilberto Gil são escolhidos a partir de um referencial estético 

bastante claro: a liberdade de criação a partir das misturas. Luiz Gonzaga fundiu sertão 

e indústria cultural a partir do baião. João Gilberto, com a bossa nova, aproximou samba 

e jazz, expondo que os limites geográficos eram ausentes no universo propriamente 

musical. Os Beatles amalgamaram o mundo no seu rock, tornando-se também 

revolucionários no universo da canção. 

Se pegarmos as primeiras canções registradas de Gil, percebemos que nem 

sempre isso foi muito claro para ele. Em Louvação, Roda e até mesmo na primeira 

versão de Procissão, o compositor parece se adequar ao modelo da música de protesto 

nacionalista e engajada – que era pouco afeita às misturas com elementos estrangeiros, 

por exemplo. Estas parecem fazer jus a todo o universo musical e simbólico da música 

engajada da década de 1960. No entanto, este ethos da época acabava limitando a 

criação musical, por isso a necessidade de romper com ele através do tropicalismo. Isso 

fica claro na seguinte declaração dele a respeito dos Mutantes: “Por exemplo, Serginho, 

o guitarrista, nunca se preocupou em pensar: será que isso que estou fazendo vai ser 

considerado respeitável pelos músicos brasileiros, pelas pessoas que me cercam? Eu 

ainda era de certa forma perseguido por esses fantasmas. Serginho tocava 

indiferentemente Bach, Beethoven, iê-iês e rocks de Elvis Presley, para ele era a mesma 

coisa” (ibidem, p. 185). 

Assim, é possível indiciar que a regravação de Procissão de modo tropicalista é 

uma retomada da autonomia da canção e do artista em meio ao contexto da década de 

1960. A Procissão de 1968 é, portanto, a busca de novos referenciais teóricos e 

estéticos que já vinham sendo afirmados por Gilberto Gil desde Domingo no parque, 

daí a importância da ironia fina que perpassa a canção. Nesta canção, o baiano ironiza, 

parodia e ri de si próprio; dele, que também já fora vinculado àquele universo musical 

que, num novo momento de sua concepção estética, o músico considerava 

extremamente anacrônico. Tudo isso se dá através do elemento performativo, já que a 

letra pouco se altera. Os novos intrumentos – dentre eles a guitarra elétrica –, a 

aceleração do amdamento, as vocalizações pop e, sobretudo, o riso que perpassa o canto 

de Gil são os responsáveis por esse caráter risível dessa gravação. 

Por fim, a última das canções analisadas aqui será 2001. A letra da canção foi 

escrita por Tom Zé, que inicialmente a nominou de Astronauta Libertado, mas foi 

descartada após a tentativa de Caetano musicá-la (CALADO, 1995, p. 147). Uma 
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segunda tentativa de musicar a letra foi feita por Ernest Widmer, músico erudito suíço 

que havia dado aulas para Tom Zé na Escola de Música da Bahia, hoje pertencente à 

Universidade Federal da Bahia. Segundo o letrista, Widmer “abria-se à influência dos 

alunos e dos modos, escalas e música do Recôncavo” (ZÉ, 2003, p. 52). Musicar a 

canção de Tom Zé era “uma tentativa de canção popular mesmo”, rompendo com os 

limites estabelecidos entre este e o universo da música erudita (idem, p. 52). Como se 

pode perceber, portanto, a canção havia despertado o interesse de diversos indivíduos, 

mas até então o letrista não tinha ficado satisfeito com nenhuma das músicas compostas 

para ela.  

 A letra só irá reaparecer um pouco antes do IV Festival de Música Popular 

Brasileira, da TV Record, em 1968, agora com um novo e definitivo arranjo. Guilherme 

Araújo, espécie de empresário do grupo baiano, havia entregue a letra à Rita Lee que a 

musicou e trocou o nome – agora 2001 –, inspirada pelo então recém-lançado 2001: 

Uma odisseia no espaço, de Stanley Kubrick – grande sucesso de bilheteria (DUNN, 

2009, p. 166).  

A letra da canção foi composta num momento de grande entusiasmo com o 

futuro e com as especulações científicas. Rita, por exemplo,  já havia assistido ao filme 

diversas vezes (CALADO, 1995, p. 147). Desde sua infância, Tom Zé fora fascinado 

pelo avanço tecnológico, muito disso devido à sua cidade natal: Irará, pequena cidade 

do sertão baiano sem energia elétrica e com difícil acesso a qualquer nova tecnologia 

(CALADO, 1997, p. 246). Essa vocação para a tecnologia estava, desta forma, 

entranhada na psique do músico do sertão baiano – ainda mais no contexto da corrida 

aeroespacial do final da década de 1960. 

Vamos à canção em si: 

 

2001 
 (Tom Zé e Rita Lee, 1968) 
 
Astronarta libertado 
Minha vida me urtrapassa 
Em quarqué rota que eu faça 
Dei um grito no escuro 
Sô parcero do futuro 
Na rreluzente galáchia 
 
Eu quase posso palpar 
A minha vida que grita 
Emprenha e se reproduz 
Na velocidade da luz 
A cor do céu me compõe 
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O mar azul me dissolve 
A equação me propõe 
Computador me resolve 
 
Astronarta libertado 
Minha vida me urtrapassa 
Em quarqué rota que eu faça 
Dei um grito no escuro 
Sô parcero do futuro 
Na reluzente galáchia 
 
Amei a velocidade 
Casei com sete planetas 
Por filho, cor e espaço 
Não me tenho nem me faço 
A rota do ano-luz 
Calculo dentro do passo 
Minha dor é cicatriz 
Minha morte não me quis 
 
Nos braços de dois mir anos 
Eu nasci sem ter idade 
Sô casado, sô sortero 
Sô baiano e estrangero 
Meu sangue é de gasolina 
Corrrendo não tenho mágoa 
Meu peito é di sar de fruta 
Fervendo nu copo d'água 
 
[ – Tá ficando bão, né? 
 – Barbaridade, uai!] 
 
Astronauta libertado 
Minha vida me ultrapassa 
Em qualquer rota que eu faça 
Dei um grito no escuro 
Sou parceiro do futuro 
Na reluzente galáxia 
 
Astronauta libertado 
Minha vida me ultrapassa 
Em qualquer rota que eu faça 
Dei um grito no escuro 
Sou parceiro do futuro 
Na reluzente galáxia 
 
Astronarta!173 

 

A primeira apresentação pública da música foi no Festival de 1968174, executada 

pelos Mutantes – mas esta gravação se perdeu e, portanto, utilizaremos a gravação em 

                                                           
173 A canção se encontra na faixa 4, Lado A, do disco Mutantes, de 1969 (Polydor). Número de série: 
835886. 
174 A canção 2001 ficou em quarta posição do festival, além de ganhar como melhor letra e alçar os 
Mutantes a um sucesso imediato. O sucesso foi tão grande que a Philips convidou os Mutantes para se 
“apresentarem no influente MIDEM (o Mercado Internacional de Discos e Editores Musicais), uma 
espécie de feira musical realizada anualmente em Cannes, na França, onde os executivos de gravadoras e 



226 
 

disco para esta análise. A canção é claramente dividida em duas partes: uma moda de 

viola, outra rock. A primeira parte se constitui de uma moda cadenciada pelo ponteado 

de viola de cordas de aço, acompanhada de percussão e sanfona (BAY, 2010, p. 101), 

presentes na primeira e terceira estrofes. Para acompanhar a execução dessa canção, 

inclusive, a banda contou com o apoio da dupla Gil e Jiló – na verdade Gilberto Gil na 

sanfona e Liminha na viola caipira (CALADO, 1995, p. 149). A presença da moda de 

viola é fundamental devido a esta tradição musical ser, desde a década de 1930, pelo 

menos (NEPOMUCENO, 1999), extremamente difundida interior do estado de São 

Paulo.  

É interessante perceber que, apesar de ser considerado um gênero musical 

tradicional, a moda de viola, “a partir da entrada da indústria fonográfica no país, no 

início do século XX, revela múltiplas configurações identitárias. Especialmente o 

segmento reconhecido como música caipira ou sertaneja, composto por produções que 

se remetem às tradições e à vida do homem do campo do interior da região sudeste do 

Brasil” (ZAN, 2008, p. 3). Quando Rita compôs esse trecho da canção, portanto, seu 

objetivo era fazer uma “música bem paulista” (CALADO, 1995, p. 147), ainda que 

fundindo-a com elementos universais. O principal desses elementos universais era o 

rock, tocado num andamento mais veloz e tendo como instrumentação a guitarra 

elétrica, o baixo e a bateria – presente na segunda e quarta estrofe. Nas três últimas 

estrofes (5ª, 6ª e 7ª) há uma junção dos dois gêneros que são tocados juntos. Desta 

forma, esta canção remete a justaposição de uma infinidade de termos opostos: o rural e 

o urbano, o arcaico e o moderno, o tradicional e o contemporâneo, o nacional e o 

estrangeiro, o orgânico e o mecânico, entre diversos outros. É interessante notar que, à 

época, essa problematização das estranhas convivências de elementos distintos no Brasil 

já tinha sido percebido pela crítica do Jornal da Tarde intitulada Quem pode ganhar 

esse festival?, publicada ainda em 1968: segundo a matéria, em 2001 “a ligação entre o 

novo e o velho é imperfeita. Assim mesmo, ‘2001’ agrada pela originalidade” (QUEM 

apud SANTOS, 2008, p.43). 

Se, para diversos teóricos – Favaretto (2007), Napolitano (2007), Dunn (2009), 

Vasconcellos (1977), Paiano (1996), Sousa (2002), entre outros – o elemento 

fundamental da tropicália é a percepção de uma vida marcada pela convivência de 

opostos e, consequentemente, a produção de uma arte alegórica que justaponha estes 

                                                                                                                                                                          
produtores de vários continentes fazem negócios e mostram seus novos lançamentos na área” (CALADO, 
1995, p. 155). 
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elementos, para Tom Zé a questão é um pouco mais profunda. Em entrevista, o 

cancionista afirma que em Irará se vivia “o modo de viver do tempo redondo do mito” 

(DUNN, 1994, p. 111), ou seja, “o caráter, a vida é uma coisa parada no tempo” (idem, 

p. 112). Isso quer dizer, que no sertão, as mudanças são pequenas e lentas ou, no limite, 

sequer ocorrem, porque o tempo sempre retorna ao seu próprio início. Além deste 

fenômeno, acerca de si e dos demais baianos, Tom Zé afirma:  

 

nós saímos de um mundo onde a educação era a educação oral, pré-
gutenberguiana [...]. O fato é que foi essa lente que chegando aqui e 
encontrando a pólis querendo emergir, e com todas as suas coisas colaterais, 
como o computador, o cartaz, a propaganda, o cinema, tudo mais, já uma 
coisa que prescindia do alfabeto gutenberguiano, foi isso que fez o 
Tropicalismo. Nós vínhamos de um século anterior. Eu nasci de uma cidade 
onde eu não vi um motor, até ir para Salvador. Nós éramos realmente 
diferentes, e por isso nós tivemos a felicidade de fazer o Tropicalismo 
(ibidem, p. 116). 

 

 Deste modo, o que Tom Zé afirma é que a estratégia de fazer conviver os 

opostos dentro de um mesmo objeto artístico não era uma postura puramente intelectual 

ou estética, mas fruto de uma forma de vida ímpar que é a do migrante. No entanto, não 

qualquer migrante, mas aquele que transcende as barreiras de um modo de apreender a 

cultura, passando do tradicional para o moderno – talvez por isso ele se apresente como 

este migrante na capa do disco manifesto (ver tópico 2.1 deste trabalho).  

O deslocamento desses artistas gerava anomia, o que, por sua vez, fazia com que 

eles buscassem uma forma de expressão que desse conta de um universo ambíguo e 

extremamente complexo. Ele conclui:  

 

Porque quando nos ensinaram a lâmpada elétrica, a gente estremeceu a 
primeira vez que viu. Quando nos ensinaram a ler, foi outro alumbramento; 
quando nos mostraram um motor foi outro. Tudo isso eram sustos para nós. 
Quando nos mostraram a música ocidental, praticada pela música popular 
mesmo, nós estávamos lidando sempre com coisas que tínhamos que 
antropofagiar. Na hora que a cultura estrangeira mostrava coisas curiosas, 
como aqueles acontecimentos dos Beatles, nos anos 60, toda a coisa da 
cultura ocidental, tudo era novidade! Nós chegamos aqui e olhamos com 
simpatia o computador, as viagens espaciais, tanto que eu tenho ‘2001’, que é 
uma música em que esse assunto é tratado (ibidem, p. 116-117, grifos meus). 

 
A partir do último excerto, pode-se perceber, portanto, que a justaposição de 

termos opostos – antropofagiar, para usar as palavras de Tom Zé – é algo natural e, 
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mais que isso, fundamental para esse homem que passava por processo anômico175 ou é 

exposto ao anacronismo intrínseco a sua existência. E 2001, com sua evidente 

antropofagia, é justamente fruto do fato de “experienciar a diferença entre o ‘tempo do 

progresso’ e o ‘tempo redondo do mito’” (ibidem, p. 113) e de uma tentativa de 

acomodação dessas duas temporalidades. 

Outro indício bastante óbvio, mas ainda assim interessante, deste último trecho é 

a percepção de que todo esse alumbramento com o novo dá fruto a 2001. Se o filme de 

Kubrick tem uma visão relativamente crítica da tecnologia – já que conta, entre outras 

coisas a história de HAL 9000, “um supercomputador onisciente e vingativo que se 

volta contra os astronautas no espaço” (DUNN, 2009, p. 166) – a canção é uma espécie 

de celebração do maravilhoso poder da tecnologia e da ciência. Como deixa claro na 

entrevista, Tom Zé olhava o progresso e a ciência com grande simpatia.  

E é justamente com esse otimismo que se inicia a canção: Astronarta libertado/ 

Minha vida me urtrapassa/ Em quarqué rota que eu faça. O astronauta, símbolo do que 

havia de até então mais moderno é libertado, ou seja, a modernidade seria justamente o 

elemento que levaria a humanidade à libertação. Essa modernidade, no entanto, é mais o 

futuro inequívoco do homem, já que independente da maneira que o homem se porte, 

ela sempre estará à frente dele (quarqué rota que faça). 

É fundamental relembrar que nesta primeira estrofe, a canção é toda executada 

ao som de uma moda de viola. A voz em dueto uníssono é executada com uma 

performance vocal carregada de um forte sotaque interiorano, daí o uso de um português 

que forçosamente foge à norma culta da língua. Outra característica extremamente 

interessante é o modo de cantar que foi justamente o mesmo modo de canto das duplas 

caipiras. Rita Lee e Arnaldo Baptista, que não se adaptaram ao modo de canto no ato da 

gravação, recorreram à dupla do interior de São Paulo seu Marinho e dona Araci para 

cantar as estrofes de modo caipira (AUTRAN apud BAY, 2010, p. 101). As vozes dos 

cantores convidados são bastante próximas dos cantores originais, o que acaba por 

confundir o ouvinte que não conhece a história. Muito interessante também é que este 

canto caipira serve para reforçar o estranhamento no público, ressaltando a sátira 

presente na canção. A terceira estrofe será executada de maneira muito similar à 

primeira. 

                                                           
175 Segundo Nicola Abagnano, podemos definir anomia como: “Termo moderno usado sobretudo por 
sociólogos (p. ex. Durkheim), para indicar a ausência ou a deficiência de organização social e, portanto, 
de regras que assegurem a uniformidade dos acontecimentos sociais” muitas vezes causados por 
movimentos migratórios intensos (ABAGNANO, 2007, p. 62). 
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Essa sátira é reforçada pela segunda estrofe, afinal o gênero musical e, 

consequentemente, a performance vocal é radicalmente alterada. A moda de viola torna-

se rock; o canto em uníssono é substituído pela alternância de vozes; o sotaque caipira 

dá espaço a erres tipicamente paulistanos e, portanto urbanos. O vocabulário – além da 

grafia agora em acordo com a norma culta – é tornado mais científico e racional, com 

referência à velocidade da luz, equação e computador. Tudo isso é cantado com uma 

clareza vocal que expõe de certo modo as nuanças de cada um dos conceitos técnicos.  

Por fim, os últimos versos desta estrofe são bastante simbólicos: A equação me 

propõe/ Computador me resolve. Neste trecho a ciência (equação) e a tecnologia 

(computador) seriam as responsáveis por analisar e problematizar o homem. Deste 

modo, seria possível compreendê-lo e solucionar quaisquer problemas que envolvessem 

a humanidade. Tal postura parece se aproximar, assim, da Lei do progresso de 

positivistas como Auguste Comte e Herbert Spencer176. 

Na quarta estrofe, há uma continuação da temática tecnológica e científica, 

citando outros elementos da conquista espacial (como ano-luz, por exemplo). O último 

verso desta estrofe é, talvez, o ponto de maior contato entre a música interpretada pelos 

Mutantes e o filme de Stanley Kubrick. No filme, um dos astronautas “é transportado a 

outra dimensão onde simultaneamente vivencia a própria morte e nascimento em um 

ciclo sem fim” (DUNN, 2009, p. 166). O verso Minha morte não me quis parece ser 

uma referência a esta cena final ou, no mínimo, pode ser o mote que fez Rita Lee 

associar a música ao filme, já que quando foi escrita por Tom Zé a letra não tinha 

ligação explícita com a obra de Kubrick. Ao afirmar a impossibilidade da morte – que 

não o quer – Tom Zé rompe com o tempo sagital do progresso e retoma o que ele 

denominou de “tempo redondo do mito”, como apontado anteriormente. Tempo este 

marcado pela imobilidade, ou seja, sem nascimento e nem morte. Deste modo, neste 

verso, o letrista problematiza toda a sua complexa identidade – aquela marcada pela 

anomia de estar em trânsito entre o sertão e a urbanidade.  

A presença de dois gêneros musicais e duas performances vocais tão distintas e 

com valores culturais tão díspares reforça o sentido de sátira e ironia presente na 

canção. Neste sentido, a música de Rita Lee complementa o sentido da letra de Tom Zé, 

já que ele afirma em entrevista: “Fazer música sobre o dia-a-dia me levou à sátira. [...] 

Eu vivi com a sátira durante muito tempo, e ela me alçou à condição de artista” (DUNN, 

                                                           
176 Sobre o conceito de progresso e evolução nas ciências humanas ao longo do século XIX ver Araújo 
(2005). 
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1994, p. 112). Assim, portanto, a eficácia da canção – de destilar ironia e sátira – só é 

conquistada quando da percepção destes elementos. Se as outras músicas feitas para a 

letra haviam desagradado Tom Zé, a de Rita Lee parece incorporar perfeitamente o 

discurso verbal da canção. Aqui, a ironia favorece a criação de uma paródia, já que 

estabelece uma forte contradição entre o personagem da canção – um moderno 

astronauta – e a performance musical – a arcaica música caipira.  

Entre a quarta e a quinta estrofe um elemento completamente novo invade a 

música. O arranjador Rogério Duprat insere uma “passagem atonal e sem ritmo – um 

caos sonoro realizado através de diversos sons: vozes, ecos, osciladores, bateria e um 

theremin177” (BAY, 2010, p. 101). Aliado ao título e à letra, este trecho da canção 

auxilia a reforçar o caráter de ficção científica que perpassa a música. Este trecho, 

portanto, ouvido isoladamente parece não fazer sentido, no entanto, quando no contexto 

em que é executado, reforça a capacidade comunicativa e intertextual da canção. 

Ao fim do caos atonal no meio da canção, a letra é retomada ainda com uma 

moda de viola e sua vocalização típica, no entanto, pode-se perceber ainda na quinta 

estrofe a presença de alguns acordes de guitarras. Se a canção até agora fazia conviver 

lado a lado a música caipira e o rock, agora ela funde os dois gêneros num só momento. 

Este fenômeno musical será presente até o final da canção. 

Se a canção busca fundir os dois universos musicais, a letra tenta fundir uma 

infinidade de outros, como se pode perceber em Sô casado, sô sortero. O nacional e o 

estrangeiro também aparecem justapostos – característica tão cara ao tropicalismo – em 

Sô baiano e estrangero. Segundo Christopher Dunn este verso é “uma referência direta 

a Caetano Veloso, que afirmou em uma entrevista ser ao mesmo tempo baiano e 

estrangeiro” (DUNN, 2009, p. 166). Em Meu sangue é de gasolina/ Corrrendo não 

tenho mágoa/ Meu peito é di sar de fruta/ Fervendo nu copo d'água o que se produz é 

uma justaposição entre o orgânico e o mecânico e, consequentemente, uma aproximação 

com a modernidade. Pela última vez durante a música o sotaque caipira é retomado – 

cheio de maneirismos – no curto diálogo: – Tá ficando bão, né?/ – Barbaridade, uai!. 

                                                           
177 O theremin utilizado na gravação foi fabricado pelo luthier Cláudio César Dias Baptista, o CCDB, – 
irmão de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, considerado o quarto integrante dos Mutantes – e consiste em 
“um esquisito instrumento eletrônico, inventado por um russo homônimo, em 1928. Essa engenhoca ficou 
esquecida durante décadas, até voltar a ser utilizada na década de 60, para a criação de efeitos sonoros em 
filmes de ficção científica. Cláudio viu um diagrama em uma revista norte-americana e a partir dele 
construiu sua versão” (CALADO, 1995, p. 148). O theremin é formado basicamente por duas antenas que 
formam campos eletromagnéticos que são capazes de perceber e localizar as mãos sem a necessidade do 
toque. O músico, portanto, não precisa encostar-se a ele para produzir som, apenas aproximar e afastar as 
mãos. 
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O refrão, quando retomado, é agora cantado num ritmo e num canto de rock, 

aqui obedecendo às regras gramaticais. O ponto de maior fusão entre todos os elementos 

da música é, no entanto, a última estrofe – que tem a mesma letra do refrão. Nela, o que 

se percebe é a sobreposição do rock e da moda de viola. É possível ouvir ao mesmo 

tempo a guitarra elétrica e a viola caipira. Ambas são tocadas em conjunto. Com a voz 

não seria diferente. Os vocalistas ora cantam com sotaque caipira, ora não. E sem 

seguirem nenhuma fórmula aparente. Neste final, tudo se mistura. Tudo se funde. A 

ironia alcança seu ponto máximo – acompanhando o caos que é percebido por aqueles 

que estão acostumados à música ocidental.  

Uma percepção bastante acurada desta música será encontrada num texto do 

jornalista e crítico musical Nelson Motta, presente na contracapa do disco no qual ela se 

encontra: 

 

As imagens de 2001 cada vez se tornam mais vida e menos sonho 
(ou pesadelo). A cada dia, nas voltas mais rápidas do mundo, mudam os 
conceitos, muda o sentido das coisas, muda a direção das emoções e a arte 
caminha cada vez mais livre, pelos mais estranhos e imposíveis caminhos. 
Ficou longe o dia da ‘Arte’, e o mundo moderno decretou as inevitáveis 
ligações arte-consumo, arte-comunicação, arte-indústria, arte-massa, arte-
utilidade: Mutantes (MOTTA apud BAY, 2010, p. 100). 

 

 Segundo ele, assim como na canção, a ciência e a tecnologia – em suma, a 

modernidade – eram responsáveis por transformações tão intensas que, com o passar do 

tempo a distinção entre sonho e realidade iriam tornar-se extremamente fluida e 

dificultosa. Neste sentido, Nelson Motta parece revelar 2001 como uma espécie de 

síntese da modernidade, sobretudo se entendermos a modernidade como apresentada 

por Marshall Berman. Segundo o historiador, 

 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor 
– mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que 
sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula 
todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião 
e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie 
humana. Porém é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela 
nos despeja a todos num turbilhão permanente de desintegração e mudança, 
de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte 
de um universo no qual, como disse Marx, ‘tudo que é sólido desmancha no 
mar’ (BERMAN, 1986, p. 15).  

 

 A canção apresentada é tipicamente moderna, justamente por apresentar as 

mesmas características que a modernidade: ausência de fronteiras de todas as espécies; 
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um forte paradoxo entre “unidade e desunidade” – já que a síntese entre os universos 

distintos é feita através da colagem bem demarcada de seus elementos –; ela está prenhe 

de um conjunto de contradições, ambiguidades, angústias e desintegração. Como 

apontado acima, portanto, 2001178, em gravação dos Mutantes pode ser tida como uma 

canção-síntese da experiência moderna. Neste turbilhão de transformações a própria 

noção de arte se vê radicalmente transformada: sua aura – como queria Walter 

Benjamin – deixa de existir e a arte é tornada indústria, consumo e, no máximo, 

comunicação.  

 Assim sendo, podemos caracterizar a experiência tropicalista como mais um 

fenômeno brasileiro de entrada no circuito da modernidade. Agora de modo mais 

consciente, por parte dos cancionistas: cientes da tremenda força que move o mundo 

moderno e capitalista; sabedores da impossibilidade de opor-se radicalmente a estas 

forças; cônscios do poder perturbador presente na tecnologia; conhecedores de que, 

apesar do avanço, as tradições são constantemente retomadas e ressignificadas, entre 

outros. Em suma, o tropicalismo é isso: uma afirmação da consciência dos intérpretes-

cantores, músicos e compositores num movimento em prol de sua autonomia artística e 

intelectual. 

 As análises de canções feitas neste capítulo são apenas alguns esforços para que 

se possam compreender os argumentos centrais deste trabalho: a tropicália estabeleceu 

com a tradição musical brasileira uma relação irônica através da paródia, no intuito de 

fazer uma síntese alegórica do país. Esta paródia, por sua vez, distingue-se da maioria 

das paródias musicais à medida que não altera (ou pouco altera) os elementos verbais, 

transformando os não verbais (aspectos musicais e performáticos). No entanto, as 

canções selecionadas foram escolhidas apenas por parecerem ser as mais 

representativas, mas não as únicas. Um conjunto de outras canções podem ser 

encontradas no universo tropicalista, como: Coração Materno (Vicente Celestino), Asa 

Branca (Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga) e Carolina (Chico Buarque), todas em 

gravação de Caetano Veloso; Adeus Maria Fulô (Humberto Teixeira e Sivuca) em 

versão dos Mutantes ou de Gal Costa; Pega voga, cabeludo (Juan Arcon), na 

performance de Gilberto Gil, entre outras. Além disso, em diversos discos onde se 

                                                           
178 Um elemento bastante curioso é o fato de que esta canção, além de ser uma paródia do jeito de ser 
caipira, acabou sendo parodiada pela dupla caipira Tonico e Tinoco que, em 1970, fizeram uma quadrinha 
que servia como slogan do show desfile da Rhodia, empresa de produtos químicos, em que se pode 
perceber uma grande influência de 2001: “O home já foi pra Lua/ o home sabe avoá/ Mas a moda foi pra 
roça/ É chique sê populá” (CALADO, 1995, p. 222). 
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percebe esta mesma postura, como Tropicália Lixo Lógico (2012), de Tom Zé; 

Tropicália 2 (1993), de Gil e Caetano; e Transa (1972) e Araçá Azul (1973), ambos de 

Caetano Veloso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A premissa fundamental que orientou a elaboração desta dissertação foi a de que 

o movimento tropicalista foi revolucionário. Isso significa dizer que a partir dele um 

conjunto de novas transformações foram catalisadas na história da canção popular 

brasileira, sobretudo no que se refere à tomada de consiência da autonomia da canção 

como forma de comunicação artística. Estas transformações são: uma abertura musical a 

um maior número de influências estéticas; novas relações entre mercado, política e arte; 

uma busca de se pensar a canção popular como um elemento de vanguarda estética, com 

todas as suas discusões teóricas; o estabelecimento de novas formas de aproximação 

entre som e imagem (seja em figurinos, capas de discos, programas de televisão, 

happenings...) etc. Como a grande maioria das pesquisas na área já haviam se dedicado 

a esses elementos, esta dissertação buscou uma outra chave de análise, apenas sugerida 

em outras pesquisas historiográficas: o tropicalismo como uma formade arte que 

desencadeia o riso.  

Para compreender este fenômeno, foi fundamental que houvesse uma percepção 

de que um dos mais elementares modos de criação musical tropicalista é o uso das 

tradições musicais como substrato de parodização. Por isso, foi importante relacionar o 

conceito pré-tropicalista de linha evolutiva, proposto por Caetano Veloso, ao de tradição 

e à indústria fonográfica no Brasil. No final da década de 1960, o que se percebe, é que 

a indústria cultural busca redimensionar o que se considera popular e tradicional de 

modo que estes pudessem tornar-se mais afeitos ao seu projeto político e econômico.  

A partir de então, o próprio conceito de tradicional se vê altamente transformado 

também ao gosto da indústria cultural. Neste contexto, a discussão a respeito da linha 

evolutiva torna-se, portanto, uma tentativa de se reequacionar os termos tradição e 

evolução nas artes, a partir de uma visão ímpar – que não era totalmente guiada pelas 

diretrizes da indústria fonográfica e nem se dava a partir de uma tentativa de 

manutenção da tradição. As propostas de intervenções artísticas e culturais tropicalistas, 

deste modo, têm também sua origem nessa discussão a respeito do tradicional. 

Mas esta tradição, na maioria dos casos, ao ser utilizada pelos tropicalistas, era 

instrumentalizada através de um procedimento parodístico. A paródia é um elemento 

que favorece a reflexão intelectual e o gozo do riso. Daí sua importância para o 

tropicalismo, que objetivava fazer uma crítica de amplo espectro: às lideranças 
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conservadoras da direita política; à concepção xenófoba de arte e estética da esquerda; 

ao conservadorismo dos meios de comunicação de massa, sobretudo da televisão; à falta 

de atenção aos valores estéticos da canção em detrimento de seus correspondentes 

políticos; uma concepção política que valorizava o subdesenvolvimento e a pobreza 

material como fonte de autenticidade estética; entre outros. 

Neste sentido, a crítica se dava ao parodiar a tradição, mas, ao mesmo tempo, 

este modo de reflexão acabava despertando o riso – responsável por catalisar o efeito 

crítico das canções tropicalistas. O risível, nos mais diversos contextos históricos 

ocidentais, sempre esteve vinculado a essa capacidade de reflexão e/ou destruição dos 

valores culturais vigentes. Se o cômico tropicalista é oriundo de um processo de 

parodização da tradição, seu caráter iconoclasta e crítico é agigantado, à medida que 

toda paródia é sempre irônica, e, portanto, marcada por um forte teor de capacidade 

analítica. 

No entanto, a paródia tropicalista, de certo modo, diferencia-se das demais 

formas de parodiar o passado. É o que chamei de paródia invertida: que consiste de em 

geral não se alterar o texto, mas sim a performance vocal – a entonação – do texto 

cantado, o arranjo, o andamento e diversos outros elementos não verbais. Deste modo, o 

que há é uma subversão através da fala e do canto: no tropicalismo a voz é um tremendo 

instrumento de perturbação estética e intelectual, daí a necessidade de se atentar aos 

seus aspectos performativos, sobretudo os vocais.  

Diversas canções e até mesmo discursos dos intérpretes-cantores são capazes de 

demonstrar isso. Ora gerando estranhamento no público ouvinte, ora expondo as 

incongruências da sociedade brasileira através da arte, os tropicalistas objetivaram 

sobretudo repensar a cultura nacional, permitindo uma nova forma de interpretação do 

Brasil no final da década de 1960.  

Para que se pudesse perceber esta potência interpretativa e analítica dos 

tropicalistas, a análise das canções escolhidas tentou estabelecer o máximo de relações 

possíveis com o contexto nacional e internacional, as discussões intelectuais e estéticas 

da época, a biografia e os depoimentos dos intérpretes-cantores, o discurso da crítica 

especializada do período, além, obviamente, do contato com a tradição musical 

brasileira. 

Por fim, é de extrema importância perceber que este trabalho pode ser 

considerado apenas um ponto de partida para um sem número de outros trabalhos de 

pesquisa que ainda poderão vir a ocorrer: 1) um que previlegie as transformações da 



236 
 

performance vocal e corporal de cantores-intérpretes no final da década de 1960 e 

seguinte; 2) outro que permita uma análise da importância do riso como resistência 

política aos diversos conservadorismos da década de 1960 no Brasil; 3) mais um que 

permita compreender os diversos usos estéticos e políticos dados à paródia no último 

século no Brasil; entre outros. Outros textos meus virão, mas, de algum modo, todos 

serão tributários das reflexões ensejadas por essa dissertação. 
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ANEXO 1 

 
Figura1: Grupo de músicos, de Heitor dos Prazeres (1949). Disponível em: 
<http://www.catalogodasartes.com.br/Foto.asp?sPasta=@Obras&Imagem=Andr%E9a
%20Martins%20da%20Silva/Leilao%20Soraia%20Cals%20Abril%202009%20Item457
.jpg> Acesso em: 17/09/2015. 
 

 
Figura 2: A mulher louca, de Pieter Brugel, o Velho (1564). Disponível em: 
<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/759> Acesso em: 05/07/2015. 
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Figura 3: Casa de morar Brasília, de Rubens Gerchman (1966-67). Disponível em: 
<http://entretenimento.uol.com.br/album/ateesociedade_album.htm?id=3&imagem=15> 
Acesso em: 05/07/2015. 
 

 
Figura 4: Lindonéia ou a Gioconda dos Subúrbios, de Rubens Gerchman (1966-67). 
Disponível em: <http://www.supergiba.com/wp-
content/uploads/2012/03/gerchman_Lindoneia1.jpg> Acesso em: 05/07/2015. 
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Figura 5: Lixo, poema visual de Augusto de Campos (1965). Disponível em: 
<http://lixoluxogroupletras.blogspot.com.br/2011/10/lixo-luxo-criacao-realidade-
e.html> Acesso em: 05/07/2015. 
 

 
Figura 6: Fotografia da obra Fonte, de Marcel Duchamp (1917). Disponível em: 
<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/img/obras/2-110.jpg> Acesso em: 05/07/2015. 
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Figura 7: Máxima velocidade da Madona de Rafael, de Salvador Dalí (1954). 
Disponível em: < https://historiadepinceles.wordpress.com/category/general/page/6/> 
Acesso em: 10/07/2015. 
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Figura 8: A primeira missa no Brasil, de Candido Portinari (1948). Disponível em: 
<http://openingtothesouth.blog.hu/2015/06/24/rio_de_janeiro_candido_portinari_primei
ra_missa_no_brasil> Acesso em: 10/07/2015. 
 

 
Figura 9: Next the last, de Shusaku Arakawa (1971). Disponível em: 
<http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000051356.html> Acesso em: 10/07/2015. 
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Figura 10: A última ceia, de Leonardo da Vinci (1495-98). Disponível em: 
<http://ayoungknighttravel.blogspot.com.br/2013/03/milan-dia-1.html> Acesso em: 
10/07/2015. 
 

 
Figura 11: O sonho da razão produz monstros, de Francisco Goya, da série Caprichos. 
Disponível em: <https://www.studyblue.com/notes/note/n/19th-cent-european-art-
quiz/deck/6401811> Acesso em: 10/07/2015. 
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Figura 12: A traição das imagens, René Magritte (1929). Disponível em: 
<https://alltheartiveeverseen.wordpress.com/2014/07/11/magritte-the-mystery-of-the-
ordinary/> Acesso em: 10/07/2015. 
 

 
Figura 13: Mortalha mundo cão, Yves Klein (1961), Disponível em: 
<https://www.pinterest.com/pin/282530576593493001/> Acesso em: 28/09/2015. 
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Figura 14: B33 Bólide-caixa 18 “Homenagem a morto, publicada no Jornal do Brasil 
Cara de Cavalo” – caixa-poema 2, Hélio Oiticica (1965-66). Disponível em: 
<http://extra.globo.com/tv-e-lazer/420194-256-c01/w533h800/01_22_gvg_1.jpg> 
Acesso em: 10/10/2015. 
 



245 
 

 
Figura 15: Tropicália, Hélio Oiticica (1967). Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica> Acesso em: 
10/10/2015. 
 

 
Figura 16: Tropeiros pobres de São Paulo, Jean-Baptiste Debret (1823). Disponível 
em:  <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18749/debret> Acesso em 
12/11/2015. 
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