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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como proposta analisar as relações dialógicas entre as vanguardas 

brasileiras, principalmente a relação que a Poesia Concreta e o Tropicalismo mantiveram – 

além do forte diálogo entre as duas – com a Antropofagia de Oswald de Andrade, 

desenvolvida pelo autor à época do Modernismo Brasileiro. Para revelar esses diálogos 

antropofágicos, faz-se necessário o estudo da aproximação entre a poesia e a música 

popular brasileira, por isso o trabalho conta com análises de poesias concretas e de músicas 

compostas pelos artistas da Tropicália. Além disso, fazem parte do corpus teórico textos, 

depoimentos e manifestos dos próprios participantes dessas vanguardas, a fim de revelar as 

afinidades artísticas que esses autores mantinham entre si.  
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Considerações Iniciais 
 

Não há dúvidas de que a poesia e a música, ao longo da história, mantêm relações, 

visto que o ritmo é imprescindível para a fruição dos poemas, assim como para a realização 

das canções. Inclusive, não é raro encontrar poemas que foram transformados em canções 

por diversos intérpretes da música brasileira. Mas nem sempre a música popular brasileira e 

a poesia mantiveram relações próximas de identidade. Nas primeiras décadas do século 

XX, com o surgimento das primeiras emissoras de rádio, a indústria fonográfica foi 

fortemente impulsionada, permitindo que a música brasileira chegasse a um grande público. 

Enquanto isso, a poesia permaneceu alheia a esses novos canais de comunicação, ficando 

restrita aos livros e ao público erudito e de elite, e só eventualmente surgia em um ou outro 

meio de divulgação. Os escritores e os artistas do Modernismo pouco fazem menção à 

música popular em seus ensaios, embora se apropriem de temas e personagens relativos à 

música. Apesar de músicos eruditos como Villa-Lobos terem participado da Semana de 

Arte Moderna de 1922, e de que Mário de Andrade escrevera diversos ensaios sobre música 

e história da música1, a poesia literária e a música popular brasileira seguiam trajetórias 

independentes nas décadas de 1920 e 1930.  

Na década de 1950 a poesia procura outros meios de expansão, ligando-se às artes 

plásticas e às artes visuais, mas ainda atingia somente uma faixa restrita de um público de 

elite. Contribuem ainda para essa aproximação mais sistemática entre música popular e 

poesia, no Brasil do século XX, a criação da Revista de Música Popular Brasileira, de 

Lúcio Rangel, também na década de 1950, e o surgimento da Bossa Nova, que, além de ser 

a música da “classe média”, consistia em uma produção mais sofisticada, com aspectos 

formais mais elaborados e que poderia se aproximar das correntes de vanguarda da 

literatura2, iniciadas em 1956. Além disso, para Augusto de Campos, Vinicius de Moraes, 

“ao lado de sua lírica amorosa mais convencional, tem poemas realmente revolucionários, 

                                                 
1 Pequena História da Música, Ensino sobre Música Brasileira, Aspectos da Música Brasileira, entre outros.  
2 Augusto de Campos, no livro Balanço da bossa e outras bossas, faz essa aproximação entre a bossa nova e a 
poesia concreta: "Nota-se em algumas letras do movimento bossa-nova, a par da valorização musical dos 
vocábulos, uma busca no sentido da essencialização dos textos. Há mesmo letras que parecem não ter sido 
concebidas desligadamente da composição musical, mas que, ao contrário, cuidam de identificar-se com ela, 
num processo dialético semelhante àquele que os 'poetas concretos' definiram como 'isomorfismo' (conflito 
fundo-forma em busca de identificação) [...]" (CAMPOS, 1974, p.38) 
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que contribuem para a fundação de uma tradição poética de vanguarda em nossa língua3”, 

visto que Vinicius de Moraes arrisca em suas poesias, algumas consideradas até 

experimentais, com neologismos, utilização de línguas e no trabalho com as palavras4. 

Após o sucesso internacional da bossa nova, as mudanças internas na política do País 

afetariam a todos, e causariam mudanças também no âmbito das artes, inclusive na música 

brasileira, fazendo com que surgissem as canções de protesto social e o grupo Violão de 

Rua. Assim, nos anos 60, cinema, teatro, literatura e artes plásticas possuem uma 

linguagem uniforme, ficando no mesmo nível da música de cunho social e aumentando as 

relações de identidade entre poesia e música popular brasileira. Em 1968, o Tropicalismo 

reforça a integração entre música e os demais aspectos da arte, visto que esse movimento 

tem desdobramentos no cinema, nas artes plásticas, no teatro e na literatura, e, claro, na 

música popular brasileira. Além disso, os artistas da Tropicália contribuem efetivamente 

para a mudança de rumos na música brasileira, mostrando ser possível fazer música popular 

e de protesto sem abandonar a linha evolutiva iniciada pela bossa nova. Para Augusto de 

Campos (1977) “no novo capítulo da poesia brasileira que se abriu a partir de 1967, tudo ou 

quase tudo existe para acabar em disco5”. Affonso Romano de Sant’anna, no livro Música 

Popular e Moderna Poesia Brasileira diz: 

Toda essa evolução marca, no entanto, uma crescente transformação da música 
popular brasileira num fenômeno não apenas sonoro, mas num produto escrito. 
O que era apenas voz, tanto na música quanto na poesia, se converte em grafia, 
marcando o ponto máximo desses movimentos de equivalência e identidade. Por 
isso, críticos e professores universitários começam a se interessar pela letra da 
música popular, surgindo daí uma ensaística a ela dedicada que não é apenas o 
texto jornalístico das crônicas de ontem ou das necessárias histórias da música 
popular. Com isso se estende não apenas o conceito de música popular, mas o de 
literatura e, consequentemente, o de interpretação do texto. A literatura segue 
um caminho mais nítido depois do século XVIII, que é deixar de ser um produto 
elitista, afastando-se do conceito de "belas-letras", para se converter cada vez 
mais numa prática semiológica que procura interpretar textos e signos escritos e 
produzidos pelo homem.6 
 

                                                 
3 CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 38. 
4 Poemas como, por exemplo, P(B)A(O)I, ou Sob o trópico de câncer, ambos encontrados no livro “Poemas 
Espersos.” MORAES, Vinicius de. Poemas esparsos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
5 CAMPOS, Augusto de. Nova História da Música Popular Brasileira. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1977. 
6 SANT’ANNA, Affonso Romano de. Música popular e moderna poesia brasileira. Petrópolis: Vozes, 1977. 
p. 13.  
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O Tropicalismo, então, resgata elementos da poética modernista e da vanguarda da poesia 

concreta, trazendo nas suas músicas o clima de carnavalização e da paródia e se 

consagrando como um movimento de vanguarda.  

Sabemos como os movimentos artísticos de vanguarda, desde o seu surgimento no 

início do século XX, provocaram uma grande transformação cultural, na qual ainda 

vivemos. Porém, para esse estudo, faz-se necessário investigar quais movimentos estéticos 

brasileiros poderiam ser caracterizados como tendo sido efetivamente de vanguarda, a partir 

da sua teorização. Segundo Gonzalo Aguilar (2005) no livro Poesia Concreta Brasileira: 

as vanguardas na encruzilhada modernista, para caracterizar uma vanguarda: 

Em primeiro lugar, é necessária a conjunção de profundas transformações 
tecnológicas, a existência de um campo literário ou artístico investido de uma 
autoridade intrínseca e um momento em que a modernidade é um motivo de 
disputa cultural e política. Em segundo lugar, no domínio do artístico, as 
relações vanguardistas implicam sempre um questionamento do estatuto da obra, 
porque é sua legitimidade como forma que está em jogo. O ambiente urbano 
moderno e o progresso tecnológico que acompanham todas as vanguardas não as 
explicam, mas são componentes necessários que se inter-relacionam com seus 
programas.7  

 
Ainda segundo o autor, há uma tensão constante entre novidade e não conciliação: por 

meio da novidade da mercadoria na metrópole e das inovações tecnológicas, as vanguardas 

se mimetizam para, logo após, se separarem e retomarem a arte, agora dotadas de novas 

forças. As vanguardas se definem por questionarem e investigarem a obra de arte como tal, 

porém o que cada vanguarda questiona varia de acordo com os movimentos e seus 

momentos. 

A partir dessa definição de vanguarda, de movimentos que em suas experiências 

encontram um desajuste entre a forma herdada e o ambiente – o qual somente pode ser 

superado, segundo Aguilar, por um tipo de prática violenta e não conciliatória – podemos 

reconhecer no século XX, no Brasil, alguns movimentos que podem ser assim 

caracterizados. Neste estudo serão trabalhados alguns desses movimentos artísticos de 

vanguarda, são eles: em primeiro lugar, o Modernismo Brasileiro, marcado pela Semana de 

Arte Moderna de 1922, com artistas como Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel 

Bandeira, Anita Malfatti; tem como elemento vanguardista principalmente uma mudança 

                                                 
7 AGUILAR, Gonzalo. Poesia concreta brasileira: as vanguardas na encruzilhada modernista. São Paulo: 
Edusp, 2005. p. 32.  
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no foco dos temas das poesias, sai o amor romântico e entram temas novos, que agora 

fazem parte do cotidiano, como as ruas e os bondes. Em segundo, a Poesia Concreta, 

centrada nos poetas paulistas Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari na década de 

50, que mudaram os rumos que a poesia romântica de 45 vinha tomando, retirando o eu 

lírico da poesia e acrescentando ao poema dimensões gráfico-espacial, acústico-oral e 

conteudística. Passando ainda, pela vanguarda Neoconcreta, formada por dissidentes da 

poesia concreta, como Ferreira Gullar, Hélio Oiticica e Lygia Clark, que operaram 

mudanças nos modos de se fazer arte ao proporem a Teoria do Não Objeto (1959) e a 

participação efetiva do espectador na obra, tornando a arte uma extensão do corpo, nas 

palavras de Wally Salomão. E, por fim, a Tropicália, nas décadas de 60-70, principalmente 

nas figuras de Gilberto Gil e Caetano Veloso, que se caracteriza como vanguarda porque, 

citando Celso Favaretto em Tropicália: Alegoria, alegria: 

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.8   
 

A Tropicália, em um claro movimento de devoração e assimilação, estabelece uma 

relação dialética e de diálogo com todas as vanguardas citadas anteriormente, e, ainda, com 

outros movimentos artísticos do Brasil e do mundo, criando, assim, uma música popular 

totalmente nacional, mas que também viria a ser universal. Em uma palestra a que assisti 

sobre a Antropofagia, recordo-me de ouvir que o Tropicalismo não teria existido sem a 

Poesia Concreta, o que me instigou a investigar essas convergências que exponho nos 

próximos capítulos deste trabalho. Arrisco-me a dizer, também, que nenhum desses 

movimentos de vanguarda que estudarei aqui teria sido o mesmo sem as proposições 

estéticas e as infinitas possibilidades de criação que a ideia de Antropofagia de Oswald de 

Andrade trouxe para a concepção artística do Brasil. Os processos de apropriação e 

expropriação concebidos por Oswald foram essenciais para a arte brasileira, em todos os 

seus aspectos, encontrar seu entre-lugar entre arte original e cópia, entre o nacional e o 

estrangeiro, entre o erudito e o popular, entre o novo e o antigo, entre a tradição e a 

tecnologia. A Antropofagia parece ser o único modo de engolir tudo o que vem de fora, a 

fim de devolver, por meio de um método crítico e criativo, uma criação que seja nacional, 

                                                 
8 FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. p. 32.  
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e, ao mesmo tempo, também internacional, em uma tentativa de neutralizar o colonialismo 

cultural. 
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Modernismo e Antropofagia 

Só a Antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. Filosoficamente. 

(Oswald de Andrade) 
 

Para entendermos a relação com o modernismo estabelecida pelas vanguardas 

brasileiras posteriores a ele, faz-se necessário, primeiro, compreender os diálogos que o 

próprio modernismo mantinha com vanguardas europeias como o futurismo, o dadaísmo, 

cubismo e expressionismo.  

No início do século XX, era comum que os artistas passassem temporadas fora do 

Brasil, principalmente em Paris, e, assim, quando retornavam, traziam as informações e 

novidades dos movimentos de vanguarda que explodiam na Europa. Ao mesmo tempo, no 

Brasil, era visível uma inquietação no meio artístico em relação aos academicismos da arte 

e uma insatisfação com as formas de retratar o Brasil sob a ótica europeia, sob modelos 

importados, como era feito no século XIX. A busca da vanguarda modernista seria, então, 

por uma contribuição artística e estética genuinamente nacional. Em 1913, Lasar Segall 

fazia uma das primeiras exposições expressionistas no Brasil, um ano depois, em 1914, era 

a vez da primeira exposição de Anita Malfatti no País. Entretanto, esses trabalhos atraíram 

poucos olhares e, assim, contribuíram com poucas discussões a respeito da arte que era 

produzida no Brasil. Foi só no final de 1917, com a segunda exposição de Anita Malfatti, e 

talvez graças à crítica recebida de Monteiro Lobato, dizendo que a arte moderna seria “o 

escudo, a suprema justificação de qualquer borracheira9”, que as ideias renovadoras e as 

conservadoras em relação à arte se polarizaram.  

A crítica de Monteiro Lobato, publicada em jornal de grande circulação à época, causou 

uma enorme repercussão e contribuiu para que os jovens modernistas se unissem para 

tentar acabar com as manifestações artísticas do século XIX, percebendo, assim, que 

chegava a hora de o Brasil abandonar os modelos tradicionais e importados e buscar novos 

rumos em todas as esferas da arte, com temas e formas que fossem verdadeiramente 

brasileiros. Estava criada, então, a atmosfera para que fosse articulada, principalmente por 

Di Cavalcanti e Graça Aranha, a Semana de Arte Moderna, em 1922, que, de certa forma, 

                                                 
9 Publicada originalmente no jornal “O Estado de S. Paulo”, em 20 de dezembro de 1917, com o título “A 
Propósito da Exposição Malfatti”. 
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significaria o fim da arte então dominante, do academicismo plástico, do romantismo 

musical e do parnasianismo da literatura, e o início de uma renovação da arte, que tivesse 

contornos brasileiros, mas sem fechar as fronteiras estéticas, mantendo contato com as 

vanguardas europeias. Motivados por um ideal de renovação destrutiva, jovens artistas, 

intelectuais, pintores, poetas, músicos, escultores, arquitetos e jornalistas se uniram para 

uma espécie de luta pela renovação da arte que era produzida no Brasil. Di Cavalcanti tinha 

em mente que a Semana de Arte Moderna do Brasil “seria uma semana de escândalos 

literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista.10” Em 

conferência na Semana de Arte Moderna, intitulada “A emoção estética na arte”,  o 

escritor Graça Aranha11 argumentou: 

O que hoje fixamos não é a renascença de uma arte que não existe. É o próprio 
comovente nascimento da arte no Brasil, e, como não temos felizmente a pérfida 
sombra do passado para matar a germinação, tudo promete uma admirável 
‘florada’ artística. E, libertos de todas as restrições, realizaremos na arte o 
Universo. (…) No universalismo da arte estão a sua força e a sua eternidade. 
(…) Que a arte seja fiel a si mesma, renuncie ao particular e faça cessar por 
instantes a dolorosa tragédia do espírito humano desvairado do grande exílio da 
separação do Todo, e nos transporte pelos sentimentos vagos das formas, das 
cores, dos sons, dos tatos e dos sabores à nossa gloriosa fusão no Universo.12 
 

A Semana de Arte Moderna de 1922 repercutiu – embora sua repercussão nos dias de hoje 

seja muito maior que à época –, positiva e negativamente, cumprindo seu principal objetivo 

que, não tendo diretrizes concretas, seria chocar o público e demonstrar uma reação ao 

academicismo, o esgotamento da arte então vigente, contra a imitação, contra as cópias dos 

modelos clássicos europeus. Em conferência de 1942, denominada “O movimento 

modernista”, Mário de Andrade diria que o modernismo preparou o clima e foi “o fator das 

mudanças político-sociais posteriores a ele no Brasil13” ao impor a fusão de três princípios, 

para ele, fundamentais, que seriam o direito permanente à pesquisa estética, a atualização 

                                                 
10 Apud AMARAL, Aracy A. Artes plásticas na Semana de 22. 5. ed. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 129. 
11 Graça Aranha, apesar de ser uma figura um pouco deslocada no movimento de vanguarda modernista, visto 
que fora o único artista da geração anterior a aderir, com grande entusiasmo, ao que viria a ser o modernismo, 
foi fundamental para a Semana de Arte Moderna de 22, visto que era uma importante figura, membro da 
Academia Brasileira de Letras, e que estava familiarizado com as vanguardas de outras partes do mundo, 
devido aos seus anos como diplomata na Europa.  
12 Discurso publicado na íntegra pelo jornal O Estado de S. Paulo, em 14 de fevereiro de 1922. 
13 ANDRADE, Mário de.  Apud AMARAL, Aracy A. Artes plásticas na Semana de 22. 5. ed. São Paulo: 
Ed. 34, 1998. p. 142.  
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da inteligência artística do Brasil, e a estabilização de uma consciência criadora que fosse 

nacional.  

O paradoxo entre a tradição ocidental e a busca de identidade nacional já estava, de 

certa forma, presente na Semana de Arte Moderna, e no Manifesto da Poesia Pau-Brasil 

(1924)14, mas foi só anos mais tarde, em 1928, ao ganhar um quadro que sua então esposa 

Tarsila do Amaral havia acabado de pintar – batizado de Abaporu, antropófago em tupi-

guarani – que Oswald de Andrade, ao lado de seu amigo Raul Bopp, idealizou o 

movimento, inspirado pela figura do antropófago de pés enormes e cabeça pequena e, claro, 

pelos índios brasileiros. A exemplo dos rituais dos índios antropofágicos brasileiros, como 

os Tupinambás, Oswald propunha que o Brasil poderia criar uma arte nova e cheia de 

identidade própria ao deglutir as virtudes da arte do povo europeu, absorvendo, então, as 

influências, para, ao digeri-las, apresentar uma arte totalmente nova, que tivesse as marcas 

nacionais, mas que, ainda assim, fosse universal. Ainda em 1928, surgem o Clube de 

Antropofagia e a Revista de Antropofagia, na qual é publicado, no mesmo ano, o Manifesto 

Antropófago. O Manifesto, escrito por Oswald de Andrade, propunha, a partir de uma 

noção do homem primitivo, a visão crítica da herança cultural brasileira, colocando em 

conflito os modelos políticos e culturais europeus e, a partir da desconstrução dessa 

tradição estabelecida e da apropriação criativa dos métodos antropofágicos, propunha a 

prática da reinvenção da identidade nacional, assim como das artes aqui produzidas. Para 

Haroldo de Campos a antropofagia de Oswald de Andrade: 

é o pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, elaborado não 
a partir da perspectiva submissa e reconciliada do bom selvagem, mas segundo o 
ponto de vista desabusado do mau selvagem, devorador de brancos. Ela não 
envolve uma submissão (uma catequese), mas uma transculturação; melhor 
ainda, uma transvalorização: uma visão crítica da história como função negativa 
(Nietzsche) capaz tanto de uma apropriação como de desapropriação, 
desierarquização e desconstrução.15 

 
A antropofagia, então, seria uma ideia sempre associada aos signos da divergência e da 

diferença, a fim de colocar-se como uma poética da transformação ao propor um novo 

modo de percepção da nossa realidade, fazendo emergir a necessidade de pensar o nacional 

em relação dialética com o universal. Desse modo, a antropofagia combate fórmulas e 

                                                 
14 Escrito por Oswald de Andrade e publicado originalmente no jornal Correio da Manhã, em 18 de março de 
1924. 
15 CAMPOS, Haroldo de. Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira. In 
Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992, p. 234.  
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modelos etnocêntricos e, também, as instituições políticas e culturais, procurando acabar 

com as dicotomias do nacional e estrangeiro, modelo e cópia. Por isso com o modernismo e 

com a antropofagia surge uma nova linguagem literária e artística, baseada na aproximação 

entre elementos distantes, no humor, na sátira, nas paródias, na estética das colagens e em 

processos de descontextualização criativa. Para Raúl Antelo: 

A escritura do modernismo se alimentou deste paradoxo. Admitiu a existência 
de uma tradição ocidental, porém, tentou sempre reinventar a metafísica do ser 
nacional como seu campo restrito, como uma cota desgarrada ou entre-lugar que 
guarda a memória do desgarramento originário. Buscava assim a reapropriação 
do melhor da cultura universal, para utilizá-lo como arma contra o pior dela 
mesma, a partir da situação ambivalente dos confins, onde o Ocidente se olha a 
si mesmo para desconhecer-se alterado de si. A identidade antropofágica seria 
então a constante construção de uma diferença, mas também a busca, em si 
mesma, de um modo sul-americano de ser universal16. 

 
Como veremos nos capítulos seguintes, essa nova linguagem inaugurada no modernismo 

foi fundamental para a criação, invenção e desenvolvimento de vanguardas posteriores no 

Brasil, assim como para a criação de uma nova identidade brasileira.  

                                                 
16 ANTELO, Raúl. A catástrofe do turista e o rosto lacerado do modernismo. Texto apresentado no Colóquio 
Pós-crítica, na Universidade Federal de Santa Catarina, Dez/2006. p. 1.
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A Poesia Concreta 
 

                                   Discurso direto, economia, e arquitetura funcional do 
verso. (trecho do Plano Piloto para a Poesia Concreta, 1958) 

 

O movimento da poesia concreta surgiu na cidade de São Paulo, na década de 50 (os 

primeiros manifestos escritos datam de 1956). Essa vanguarda integrava o debate sobre a 

viabilidade da renovação estética e artística e do projeto de modernização do Brasil nos 

anos 1950. Nas palavras de Haroldo de Campos, que, ao lado de seu irmão Augusto de 

Campos e de Décio Pignatari, foram os principais nomes relacionados ao movimento e que, 

juntos, formavam o grupo Noigandres17:  

[...] a circunstância era favorável. No Brasil, edifica-se Brasília, a capital 
futurológica, barroquizante e construtivista [...]. O “engenheiro” João Cabral era 
nosso mais imediato antecedente (a conservadora Geração de 45, com seus jogos 
florais, nossa adversária natural). A arte da era Jusceliniana foi a arquitetura e 
seu artista, por excelência, foi o marxista Niemeyer. Mas a então jovem poesia 
concreta, conquanto independente em relação ao centro político de decisões, e 
marginal em sua evolução circunscrita preferencialmente ao plano literário e 
artístico, não poderia deixar de refletir esse momento generoso de otimismo 
projetual. 

 

Para acompanhar as mudanças que aconteciam rapidamente no plano social – devido 

ao presidente Juscelino Kubitscheck e sua visão “futurista” que tinha como slogan “50 anos 

em 5” – e que instigavam o desejo dos concretos de criar novas formas de expressão 

utilizadas nos meios de comunicação em massa; e, ainda, negar a Geração de 45 – que tinha 

poemas de versos longos e valorizava uma linguagem mais solene, de fundo neoromântico 

– a poesia concreta se apresentava como planejamento, design e construção, se 

aproximando cada vez mais das artes visuais. Prova da influência da arquitetura na poesia 

concreta é apresentada em 1958 com o manifesto Plano Piloto para a Poesia Concreta – na 

tentativa de se aproximar do Plano Piloto para a construção de Brasília que foi lançado na 

ocasião da construção do distrito – no qual os integrantes do grupo Noigandres (centradas 

nas figuras Haroldo, Augusto e Décio) propunham uma responsabilidade integral com a 

medula da linguagem: realismo total contra a poesia de expressão, subjetiva. Substituem a 

palavra criar, ligada a uma sensibilidade romântica, pela palavra inventar, associada à 

ciência e à tecnologia. Décio Pignatari, no texto “Construir e expressar”, mostra a vontade 

do grupo concreto de fazer uma poesia que estivesse ligada ao seu momento histórico e, 

                                                 
17 Palavra encontrada no Canto XX, de Ezra Pound e que significaria algo que protege contra o tédio.  
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assim, atendesse aos anseios desse novo contexto, valorizando menos a vontade de 

expressar do que a de construir: 

Aos poetas, que calem suas lamúrias pessoais ou demagógicas e tratem de 
construir poemas à altura dos novos tempos, à altura dos objetos industriais 
racionalmente planejados e produzidos. Problemas pessoais, resolvam-nos na 
vida prática ou confiem-nos à literatura especializada.18 

 
Como grandes conhecedores dos movimentos pioneiros e das vanguardas européias 

do início do século – futurismo italiano, cubismo e futurismo russos, dadaísmo, entre outros 

–, os concretistas tinham um posicionamento claro com relação ao que deveria ser o futuro 

da poesia e quais autores era preciso ler para formar essa nova sensibilidade. Assim, 

criaram o que eles chamavam de paideuma – que em grego significa ensino, aprendizagem 

–, justamente essa seleção de autores obrigatórios que iam desde um resgate de autores 

brasileiros então esquecidos (como Oswald de Andrade e Sousândrade), até autores 

consagrados da vanguarda européia e de outros países (Mallarmé, Ezra Pound, e.e. 

cummings, etc); dos quais os poetas paulistas se apropriavam de estilos, propostas, 

procedimentos e estruturas para inventar a poesia concreta como um novo conceito de 

composição. Segundo os próprios mentores, em um esquema de Teoria da Poesia Concreta 

(2006, p. 74) 

PAIDEUMA 
elenco de autores culturomorfologicamente atuantes no momento histórico = evolução qualitativa da 

expressão poética e suas táticas: 
          POUND – método ideogrâmico 
                            léxico de essências e medulas (definição precisa) 
          JOYCE – método de palimpsesto 
                           atomização da linguagem (palavra-metáfora) 
         CUMMINGS – método de pulverização fonética 
                                   (sintaxe espacial axiada no fonema) 
         MALLARMÉ – método prismográfico (sintaxe espacial axiada nas  
                                    “subdivisões prismáticas da idéia”) 
         e porque NÃO os FUTURISTAS? “processo de luz total” contra 
                              os DADAÍSTAS? o blackout da história: 
                                                  v a l i d a ç ã o  
 

Diante de tais posicionamentos teóricos e práticos, priorizavam uma consonância com 

o contexto moderno, sendo o processo de apropriação feito através de modo sincrônico, ou 

seja, pelo resgate criativo de procedimentos de autores nacionais e internacionais 

associados ao processo de construção pautado na verbivocovisualidade (poemas não apenas 

                                                 
18 CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Teoria da poesia concreta: textos 
críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006. p. 127. 
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verbais, mas também sonoros e visuais); na tentativa de implantar uma linguagem 

universal, uma poesia de exportação, a partir de uma reflexão sobre a forma, de dimensão 

crítica, funcional e útil, que permita a comunicação em seu grau mais rápido. O poema – 

diz Haroldo de Campos – passa a ser um “objeto útil, consumível, como um objeto 

plástico19”, o que demonstra suas relações com objetos de design e com a arquitetura, que, 

para os concretos, correspondia à função mais alta e complexa, visto que, por não ter uma 

finalidade determinada, sua utilidade é sempre relativa.  

Affonso Romano de Sant’anna, apesar de ter sido um grande crítico20 da Poesia 

Concreta, faz uma análise distanciada dessa vanguarda e explicita  no livro “Música 

popular e moderna poesia brasileira” as diversas fases por que a poesia concreta e os poetas 

concretistas passaram, mesmo que sem uma revisão  reconhecida de seu processo: 

em torno de 1956 uma poesia concreta ortodoxa formalista; em 1961 busca de 
participação social e política; em torno 1965 tentativas de poesia apenas 
semiótica com ligações maiores com a Teoria da Informação; a partir de 1967 
contato crescente com a música popular e com a chamada literatura marginal. 
(1977, p. 141) 
 

A primeira fase, chamada também de fase ortodoxa – da qual faz parte a elaboração 

do Plano Piloto para a poesia concreta – é marcada por poemas com eu lírico ausente, 

feitos dentro de uma clara estrutura geométrica do texto e que só remetem a si mesmos, sua 

própria forma ou princípio de composição, eliminando a subjetividade e procurando 

construir o texto como um objeto.  

                                                 
19 CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Teoria da poesia concreta: textos 
críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006.  p. 52.  
20 Em seu livro Poesia sobre Poesia (1975), Affonso Romano de Sant’anna publica alguns “poemas 
concretos” ironizando os concretistas e faz críticas a esses poetas, acusando-os de não saber usar o humor, 
como a vanguarda do modernismo utilizava e dizendo que “os concretistas pelejaram por revalorizar 
insanamente o ideograma” (p. 25).  
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Figura 1: Tensão (1956) – Augusto de Campos 
 

 
Figura 2: Terra (1956) – Décio Pignatari 
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Podemos ver nos poemas acima, de Augusto de Campos e Décio Pignatari, que as 

relações discursivas são menos importantes que as relações ópticas e prioriza-se uma 

velocidade na comunicação. Assim, não há hierarquização das partes, e o poema pode ser 

lido de diversas formas, mostrando relações simultâneas entre suas partes.  

A linguagem da poesia concreta, orgulhando-se de ser pouco referencial – Décio 

Pignatari diz que no concretismo “o poema é forma e conteúdo de si mesmo, o poema é21” 

– enfrenta dificuldades em meio a críticas e, diante da pressão do momento político, busca 

o “salto participante e conteudístico”, em extremo oposto à autorreferência. Assim, temos a 

segunda fase da poesia concreta, na qual há uma meia volta ao verso e à palavra, chamada 

de “salto participante”, os poemas ganham temas como fome e greve, preocupados em 

atingir a grande massa, mas sem deixar de fazer experimentações e avanços formais, 

baseados no slogan do russo Maiakovski: sem forma revolucionária não há arte 

revolucionária. São dessa fase poemas como “Servidão de Passagem”, de Haroldo de 

Campos, e “Greve”, de Augusto de Campos. Neste último, Augusto de Campos inova na 

forma ao usar um papel quase transparente para sobrepor a palavra GREVE, e mostra 

consciência do momento político, já que as manifestações de rua estavam presentes por trás 

de diversos discursos à época.   

SERVIDÃO DE PASSAGEM  
                             Haroldo de Campos (1961) 
  
poesia em tempo de fome 
fome em tempo de poesia 
 
poesia em lugar do homem 
pronome em lugar do nome 
 
homem em lugar de poesia 
nome em lugar do pronome 
 
poesia de dar o nome 
 
nomear é dar o nome 
 
nomeio o nome 
nomeio o homem 
no meio a fome 
 
nomeio a fome 

                                                 
21 CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Teoria da poesia concreta: textos 
críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006.  p. 43.  
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Figura 3: Greve (1962) Augusto de Campos 

 
Na terceira fase os poemas são predominantemente visuais, marcados pela série 

Popcretos (1964-66), de Augusto de Campos. Nas palavras de Augusto são “pop em 

parâmetros concretos: construção, intencionalidade crítica”. Nessa fase, os poemas são 

basicamente colagens que incorporam o texto publicitário e de jornal, baseados nos 

dadaístas do início do século e aproximando-se cada vez mais das artes plásticas.  
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Figura 4: Psiu! (1966) – Augusto de Campos 
 
 
O poema visual SS, também parte dos Popcretos e também feito de colagens, seria, na 

concepção de Augusto de Campos:  

a ambígua SSemântica das SSiglas. o papa, a Gestapo, o soviete supremo, o 
monoquini, a fisiognomia das letras. de símbolo abstrato e signo icônico, vice-
versa. 2 meses de raiva nos jornais. recortes. revólucros. geSSy, eSSo, modeSS. 
a fala da tribo. detalhes-detritos da realidade. a liberdade em letras. o caos 
antropofágico brasileiro redestruído pela manchetomania de um anarquiteto. 



23 
 

  

 
Figura 5: SS, Augusto de Campos 
 

 

A quarta fase da poesia concreta, que começa a partir de 1967, e estabelece uma 

relação e uma aproximação com a música popular brasileira, será vista mais adiante, na 

seção 4. 
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Neoconcretismo  

 
É assim que, na pintura como na poesia, na prosa como na 

escultura e na gravura, a arte neoconcreta reafirma a 
independência da criação artística em face do 

conhecimento prático (moral, política, indústria etc). 
(trecho do Manifesto Neoconcreto) 

 
 

Apesar de a Poesia Concreta ser geralmente estudada nas figuras dos intelectuais 

paulistas Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, a vanguarda concreta também 

possuía expoentes em outras figuras e em outros estados, como é o caso do Grupo Frente, 

do Rio de Janeiro e do Grupo Ruptura, também de São Paulo.  

Ao final do ano de 1956, ocorre no Museu de Arte Moderna de São Paulo a 

Exposição Nacional de Arte Concreta, e logo no começo de 1957 a mesma exposição 

acontece no Rio de Janeiro, no Ministério da Educação e Saúde. A mostra foi realizada e 

idealizada pelo trio concreto paulista, e Décio Pignatari afirmou em 1957: “Esse foi o 

primeiro encontro nacional das artes de vanguarda realizado no país, tanto no que se refere 

às artes visuais quanto à poesia concreta”. As duas exposições contam com obras de artistas 

plásticos de ambas as cidades e que viriam a ser consagrados, como Hélio Oiticica, Amílcar 

de Castro, Alfredo Volpi, entre outros. E, ainda, conta com a participação de Augusto e 

Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Ferreira Gullar e Ronaldo Azeredo como convidados 

especiais do evento. As exposições foram compostas por palestras e conferências sobre o 

tema e, claro, obras pictóricas, esculturas, desenhos e cartazes-poemas. Importante por ter 

sido o primeiro encontro das artes concretas e abstratas no Brasil e por ter dado às 

tendências de arte concretas amplitude nacional, a Exposição Nacional de Arte Concreta 

marca também um clima de divergências e de ruptura entre os grupos de São Paulo e do 

Rio de Janeiro. Enquanto o grupo paulista, como vimos na seção anterior, estava 

interessado na visualidade pura da forma e valorizava a autorreferência, negando o lirismo 

e a subjetividade, o grupo carioca defendia uma forte relação entre a arte e a vida, propondo 

uma importância maior da intuição como um requisito para se fazer arte, negando, então, a 

obra de arte como objeto ou como máquina, como era vista pelo grupo de São Paulo. 

A ruptura definitiva do grupo carioca se dá em 23 de março de 1959, com a 

publicação do Manifesto Neoconcreto no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, que 
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servira de abertura, alguns dias antes, para a 1ª Exposição de Arte Neoconcreta, no Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O Manifesto foi assinado por Ferreira Gullar, Amílcar 

de Castro, Franz Weissmann, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Lygia Clark e Lygia Pape, 

e se mostra contra as ortodoxias construtivas e contra a crescente racionalidade do grupo 

paulista: 

A expressão neoconcreto é uma tomada de posição em face da arte não-
figurativa “geométrica” (neoplasticismo, construtivismo, suprematismo, 
Escola de Ulm) e particularmente em face da arte concreta levada a uma 
perigosa exacerbação racionalista. Trabalhando no campo da pintura, 
escultura, gravura e literatura, os artistas que participam desta I Exposição 
Neoconcreta encontraram-se, por força de suas experiências, na contingência 
de rever as posições teóricas adotadas até aqui em face da arte concreta, uma 
vez que nenhuma delas “compreende” satisfatoriamente as possibilidades 
expressivas abertas por estas experiências. 22 
 

A nova estética que se formulou pela Exposição e pelo Manifesto propunha, então, através 

do Manifesto e das obras dos componentes do grupo, que conceitos como forma, espaço, 

tempo e estrutura voltassem a ser ligados a questões existenciais, de emoção e afeto, 

criticando a forma científica e extremamente teórica com que os concretos lidavam com 

tais conceitos. Assim, para os neoconcretos, a arte não interessaria como objeto ou como 

máquina, mas sim como um organismo vivo, um “organismo estético”, como é dito no 

Manifesto. Ao defender a liberdade de experimentação, a volta à valorização da 

subjetividade, e, principalmente, ao priorizar a relação entre obra de arte e espectador e a 

experiência, aproximando arte e vida, os neoconcretos fundaram uma nova linguagem 

expressiva que formaria e marcaria a arte contemporânea brasileira.  

A fim de reafirmar a “arte como formulação primeira do mundo23”, Ferreira Gullar 

escreveu, para contribuir com a II Exposição Neoconcreta, realizada nos meses de 

novembro e dezembro de 1960, no Palácio da Cultura, Estado da Guanabara, a Teoria do 

Não-objeto. Ferreira Gullar diz no texto: 

A expressão não-objeto não pretende designar um objeto negativo ou qualquer 
coisa que seja o oposto dos objetos materiais com propriedades exatamente 
contrárias desses objetos. O não-objeto não é um antiobjeto mas um objeto 
especial em que se pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e 

                                                 
22 GULLAR, Ferreira. Manifesto Neoconcreto. In: Experiência Neoconcreta: momento limite da arte. São 
Paulo: Cosac Naify, 2007.  
23 GULLAR, Ferreira. Teoria do Não-objeto. In: Experiência Neoconcreta: momento limite da arte. São 
Paulo: Cosac Naify, 2007.  
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mentais: um corpo transparente ao conhecimento fenomenológico, integralmente 
perceptível, que se dá à percepção sem deixar resto. Uma pura aparência.24 

 
Desse modo, o texto viria a problematizar a questão da obra de arte e, ainda, traria assuntos 

como a “morte da pintura”, utilizando o pintor Piet Mondrian e suas obras como exemplo 

para sua teorização. Negando a arte genérica e as noções acadêmicas de gênero artístico, 

Gullar procura estabelecer semelhança entre as obras e distingui-las, assim, de um mero 

objeto com uma função específica, para ele, cada obra deve ser a fundação de si mesma e 

até da própria arte, reforçando a ideia de a obra de arte só ser completa por meio da ação do 

espectador, que passa de passivo para ativo em sua relação com a obra.  

Na arte neoconcreta, então, todas as artes, como pintura, escultura, arquitetura, 

literatura, etc., estariam convergindo para um ponto em comum, como em uma espécie de 

síntese em que todas as formas de arte se tocam e se contagiam, de modo que as artes 

visuais se utilizam de palavras e de música, assim como a literatura faz uso de aspectos das 

artes visuais. Um artista cujas obras representam bem essa ideia de síntese presente no 

neoconcretismo é o artista plástico Hélio Oiticica, que participou já da primeira exposição 

neoconcreta. As obras de Hélio possuem elementos visuais, como cores fortes, elementos 

de dança e de música, como nos Parangolés (1964), de arquitetura, como na construção dos 

Penetráveis, e também de poesia e de literatura, o artista acreditava ser impossível fazer 

uma arte unilateral, sendo que para ele também importavam a invenção, a experiência e a 

vida como obra de arte. É de Hélio Oiticica a invenção da obra Tropicália, que também 

reúne o conceito de síntese em sua construção e que viria a dar nome à próxima vanguarda 

a ser estudada neste trabalho. Nas palavras de Hélio, que costumava escrever e teorizar 

bastante sobre suas obras: 

A conceituação da Tropicália, apresentada por mim na mesma exposição 
[Nova Objetividade Brasileira, em abril de 1967, no MAM-RJ], veio 
diretamente desta necessidade fundamental de caracterizar um estado 
brasileiro. [...] Tropicália é a primeiríssima tentativa consciente, objetiva, de 
impor uma imagem obviamente “brasileira” ao contexto atual da vanguarda e 
das manifestações em geral da arte nacional. Tudo começou com a formulação 
do Parangolé em 1964 [...]. Com a Tropicália, porém, é que, a meu ver, se dá 
a completa objetivação da ideia. O penetrável principal que compõe o projeto 
ambiental foi a minha máxima experiência com as imagens, uma espécie de 
campo experimental com as imagens. Para isto criei como que um cenário 
tropical, com plantas, araras, areia, pedrinhas (numa entrevista com Mário 
Barata, no Jornal do Comércio a 21 de maio de 1967, descrevo uma vivência 
que considero importante: parecia-me ao caminhar pelo recinto, pelo cenário 

                                                 
24 Idem. 
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da Tropicália, estar dobrando pelas “quebradas” do morro, orgânicas tal como 
a arquitetura fantástica das favelas – outra vivência: a de “estar pisando a 
terra” outra vez). Ao entrar no penetrável principal, após passar por diversas 
experiências táteis-sensoriais, abertas ao participador que cria aí o seu sentido 
imagético através delas, chega-se ao final do labirinto, escuro, onde um 
receptor de TV está em permanente funcionamento: é a imagem que devora 
então o participador, pois ela é mais ativa que o seu criador sensorial. Aliás, 
este Penetrável deu-me permanente sensação de estar sendo devorado [...] – é 
a meu ver a obra mais antropofágica da arte brasileira.25  
 

 
Figura 6: Instalação Tropicália. (Foto de César Oiticica) 
 
 
Através da descrição da obra feita por Hélio Oiticica e da figura 5, podemos notar a 

quantidade de elementos construídos para que o espectador, que agora também participa da 

obra, tivesse uma vivência e experimentasse sensações ao entrar em contato com a obra de 

arte. Hélio faz uso de aspectos de diversas formas de arte para criar o que ele chama de uma 

imagem genuinamente brasileira. Com isso e com a opinião do artista de que a experiência 

da Tropicália seria a “obra mais antropofágica da arte brasileira”, nota-se que os artistas 

                                                 
25 OITICICA, Hélio. In: COHN, Sérgio; COELHO, Frederico (orgs.). Tropicália. Rio de Janeiro: Azougue, 
2008. p. 99-101.  
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neoconcretos e os posteriores a esse movimento, como é o caso de Oiticica26, também 

estabelecem um diálogo com o Antropofagismo de Oswald de Andrade, reforçando a ideia 

de que a antropofagia, a devoração de diversos aspectos diferentes a fim de sintetizar um 

que fosse originalmente brasileiro seria fundamental para a estética buscada pelas 

vanguardas brasileiras no século XX.  

 

                                                 
26 Hélio Oiticica e Haroldo de Campos estabelecem uma forte aproximação na década de 1970, trocando 
correspondências e, consequentemente, estabelecendo uma troca artística entre os pares. Haroldo de Campos, 
assim como fez com Caetano, apresenta a Hélio diversos autores que faziam parte de seu paideuma. Haroldo 
escreveu, inclusive, um poema-homenagem a Hélio, chamado Parangol(h)elium, e escreveu, ainda, um texto 
para o filme Heliorama, de Ivan Cardoso. No artigo “Hélio Oiticica, Haroldo y Augusto de Campos: el 
diálogo velado – La aspiración a lo blanco” Gonzalo Aguilar analisa diversos documentos que atestam as 
afinidades entre Haroldo e Oiticica, fazendo uma aproximação entre os dois também pela utilização da página 
em branco por esses artistas, a questão do “branco sobre branco” de que fala o autor.  
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 A Tropicália 
 

O mais importante não seria tentar reproduzir os 
procedimentos musicais do grupo inglês, mas a atitude 
em relação ao próprio sentido da música popular como 
um fenômeno. Sendo que, no Brasil, isso deveria valer 

por uma fortificação da nossa capacidade de 
sobrevivência histórica e de resistência à opressão. 

(Caetano Veloso em Verdade Tropical) 

 
 

Durante a década de 60, os movimentos políticos e culturais explodiam nos Estados 

Unidos e na Europa: a contracultura dos hippies, com suas comunidades e seus gigantescos 

festivais de música, como Woodstock e Isle of Wight; o cinema de Godard, os Beatles, os 

Rolling Stones e Bob Dylan, entre muitas outras manifestações artísticas e culturais. 

Enquanto no Brasil, na mesma década, depois da euforia do desenvolvimento dos anos 50, 

o povo e a cultura ainda viviam na sombra do nacionalismo, negando tudo o que era 

exterior ao país, e do discurso militante do populismo. Diante desse grande abismo cultural, 

percebendo os impasses do processo cultural brasileiro e recebendo as informações desses 

movimentos políticos e culturais dos EUA e da Europa, um grupo de jovens no Brasil passa 

a demonstrar suas inquietações e insatisfações.  

A partir disso, começava o movimento que viria a ser a Tropicália, que na verdade, 

deveria ser entendido mais como um momento, uma expressão da crise, e não como um 

movimento propriamente dito. Segundo Celso Favaretto “o tropicalismo surgiu mais de 

uma preocupação entusiasmada pela discussão do novo, do que propriamente como 

movimento organizado27”. Heloísa Buarque de Hollanda, no livro Impressões de viagem: 

CPC, vanguarda e desbunde – 1960/70, diz que “a descrença na significação e na 

linguagem desenvolvimentista coloca em debate o problema das relações de dependência, 

acirrado pelo projeto econômico vigente28”. Ou seja, o tropicalismo, mesmo não surgindo 

como um movimento organizado, cumpre seu papel de vanguarda ao atualizar a crise da 

linguagem que ocorria na década de 60, levantando questões que seriam fundamentais para 

a produção cultural da época e para a superação do discurso populista-nacionalista de que 

os membros da Tropicália tanto desconfiavam.  

                                                 
27 FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. 
28 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde – 1960/70. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1992. p. 60 
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O tropicalismo aparece, assim como aconteceu com o modernismo, sempre com uma 

aparente contradição, uma espécie de paradoxo: de um lado a ruptura com a tradição, e, de 

outro, uma reinvenção crítica e cultural dessa mesma tradição; ou seja, há uma abertura 

para o mundo, uma internacionalização cultural ao mesmo tempo em que há o retorno em 

busca de uma identidade nacional, e original, brasileira.   

Baseados no conceito de antropofagia, de Oswald de Andrade, os tropicalistas buscam 

deglutir a cultura internacional e ver com olhos livres a cultura nacional, propondo, assim, 

uma revisão cultural e uma estética totalmente nova, ambicionando, como o modernista 

Oswald, uma linguagem que fosse genuinamente brasileira, mas ainda assim universal. Para 

tanto os jovens da Tropicália não faziam distinções entre o erudito e o popular, a alta 

cultura ou a baixa cultura, colocavam-se acima de qualquer fronteira ou classificação. 

Todas as fontes das quais bebiam, para eles, tinham o mesmo valor: ritmos regionais, 

manifestações folclóricas, música urbana, Beatles, Bob Dylan, jazz, autores concretos e 

neoconcretos, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, o cinema novo de Glauber 

Rocha, Hélio Oiticica, Lygia Clark, o Teatro Oficina de Zé Celso, entre muitos outros. O 

próprio nome do “movimento”, como vimos anteriormente, foi tomado de empréstimo de 

uma instalação de Hélio Oiticica, chamada Tropicália. O tropicalismo propõe, então, um 

sincretismo cultural, visando integrar diversos elementos, sejam eles étnicos, linguísticos, 

folclóricos, cinematográficos, teatrais, das artes plásticas, do brega, do humor, do carnaval, 

do cafona: tudo deveria e poderia ser usado nesta proposta de representar o país em um ato 

devorador. Assim, tem-se uma outra semelhança com o grupo neoconcreto, que seria a 

ideia de síntese que vimos na seção anterior explicitada pela própria obra de Hélio Oiticica 

que dá nome a essa nova vanguarda. Silviano Santiago diz que, ao caminhar por todos estes 

campos,  

Caetano percebeu esse caráter contraditório e sintético que estava apresentado 
pela arte de Glauber Rocha ou de José Celso Martinez Corrêa, de Hélio Oiticica 
ou de Rubem Gerschman, e quis que seu corpo, qual peça de escultura, no 
cotidiano e no palco, assumisse a contradição, se metamorfoseasse na 
contradição que era falada ou encenada pelos outros artistas mas nunca vivida 
por eles.29 

 

                                                 
29 SANTIAGO, Silvano. Caetano Veloso enquanto superastro. In: Uma literatura nos trópicos: ensaios 
sobre dependência cultural. 2 ed. Rio de Janeiro: Perspectiva, 1978. 
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Por isso, para os tropicalistas, novamente assemelhando-se aos neoconcretistas, a arte 

não poderia mais ser dissociada das vidas dos membros dessa vanguarda, pois já fazia parte 

delas, assim como seus corpos, com seus cabelos longos e armados, roupas plásticas e 

espalhafatosas e as guitarras em punho, que eram utilizados como linguagem e se traduziam 

como mensagem crítica, feita para chocar e causar um estranhamento nos conservadores, 

nos nacionalistas e nos esquerdistas. 

Além de incorporarem, em suas canções e em sua nova estética, elementos do 

cubismo, a simultaneidade, a fragmentação, a enunciação caótica, o jogo de palavras, o 

arcaico versus o novo, o corpo na arte, as guitarras elétricas, a imagem fragmentada e 

justaposta do cinema, entre outros, esses autores incorporaram à sua expressão poética as 

novidades da tecnologia, utilizando o alcance e a popularidade dos programas de  televisão 

(como o programa do, à época, superpopular Chacrinha, os festivais de música da TV 

Record e programas gravados para a Rede Globo) para atingirem e tocarem a grande massa. 

Gonzalo Aguilar, ao falar sobre a vanguarda tropicalista, explicita os recursos utilizados 

pelo grupo para utilizar o que já existia em nossa cultura a fim de transformar em algo 

totalmente novo, sem, então, deixar de lado o “velho”: 

Das inumeráveis facetas que as mudanças tecnológicas tiveram, os tropicalistas 
processaram sobretudo dois aspectos: a tecnologia como arquivo de imagens e a 
tecnologia como prótese dos corpos. À medida que sua intervenção cultural 
tornava-se mais persistente, compreenderam que não só a renovação musical 
estava em jogo: as imagens da cultura brasileira eram objeto de disputa e, nesse 
processo, as atitudes corporais se convertiam em fenomenais construções 
semióticas. [...] Os meios se sobrepõem aos arquivos e os reabrem: como no 
museu imaginário, nada que não possa reproduzir lhes é alheio. Essa crise dos 
arquivos fechados ou incontaminados foi aprofundada pelos tropicalistas, que 
realizaram em suas canções todo tipo de associações, cruzamentos, 
sobreposições e citações. A imagem que sobrepõe objetos de natureza diversa foi 
o procedimento mais evidente do tropicalismo e quase não há composição em 
que não se possa observar essa característica.30 

 

As músicas compostas pelos tropicalistas são espécies de colagens em que há todo 

tipo de associação entre as formas de arte, entre diferentes culturas e diferentes épocas. 

Augusto de Campos lê essas imagens da Tropicália, formadas por associações na 

composição das músicas, como 

uma presentificação da realidade brasileira - não a sua cópia - através da 
colagem criativa de eventos, citações, rótulos e insígnias do contexto. É uma 

                                                 
30 AGUILAR, Gonzalo. Poesia concreta brasileira: as vanguardas na encruzilhada modernista. São Paulo: 
Edusp, 2005. p. 143. 
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operação típica daquilo que Lévi-Strauss denomina de bricolage intelectual [...] 
técnica empírica, sobre um inventário de resíduos e fragmentos de 
acontecimentos.31 

 
Roberto Schwarz, acusado de não compreender o tropicalismo por sua origem marxista 

pelo artista José Celso Martinez Corrêa, no famoso ensaio Cultura e Política, 1964-6932, 

encontra o procedimento básico da composição de músicas da Tropicália na alegoria, a 

qual, mediante as sobreposições, o anacronismo e a convencionalidade, constrói imagens 

paródicas da classe média brasileira.  

A Tropicália foi um movimento rejeitado tanto pelos sociólogos nacionalistas de 

esquerda, que os acusavam de não serem engajados, quanto pelos burgueses da direita, que, 

de certa forma, temiam a contracultura. O movimento foi, então, taxado de esquerda 

festiva, visto que era contra a cultura vigente, mas não se engajava abertamente pelas 

causas sociais e pelo povo, sendo acusado também de elitista e de praticar um desbunde, já 

que seus membros não assumiam posições políticas abertamente e frequentemente 

apareciam em programas de TV de grandes emissoras. Mas, apesar das duras críticas de 

intelectuais marxistas, nacionalistas e também dos grupos conservadores, a cultura do país, 

principalmente a dos muitos jovens que saíram de suas casas para experimentarem e 

vivenciarem na pele esse riquíssimo momento, embora muitos tenham vaiado as canções da 

Tropicália em suas primeiras apresentações nos Festivais da Música Popular Brasileira da 

TV Record, já estava marcada para sempre com a descoberta dos trópicos, dos corpos e de 

suas singularidades. Heloísa Buarque de Hollanda comenta: 

Na opção tropicalista o foco de preocupação foi deslocado da área da revolução 
social para o eixo da rebeldia, da intervenção localizada, da política concebida 
enquanto problemática cotidiana, ligada à vida, ao corpo, ao desejo, à cultura em 
sentido amplo. Na relação com a indústria cultural essa nova forma de conceber 
a política veio a se traduzir numa explosiva capacidade de provocar áreas de 
atrito e tensão não apenas no plano específico da linguagem musical, mas na 
própria exploração dos aspectos visuais/corporais que envolviam suas 
apresentações. Uma “tática de guerrilha”, que poderia ser associada às formas de 
protesto da juventude, à linguagem fragmentada das passeatas com seus 
comíciosrelâmpago, sua retórica e seu ritmo de centralização/descentralização.33 
 

                                                 
31 CAMPOS, Augusto de. Apud AGUILAR, Gonzalo. Poesia concreta brasileira: as vanguardas na 
encruzilhada modernista. São Paulo: Edusp, 2005. p. 144 
 
32 SCHWARZ, Roberto. Cultura e política, 1964-69. In: O pai de família e outros ensaios. Rio de Janeiro. 
Paz e Terra 1978. p 61-92. 
33 HOLANDA, Heloísa Buarque de; GONÇALVES, Marcos Augusto. Cultura e participação nos anos 60. 
São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 58 
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Em entrevista a Celso Favaretto, encontrada no livro Tropicália, Alegoria, Alegria, 

Caetano Veloso dá seu depoimento e conta como foi o surgimento do tropicalismo: 

Eu e Gil estávamos fervilhando de novas idéias. Havíamos passado bom tempo 
tentando aprender a gramática da nova linguagem que usaríamos, e queríamos 
testar nossas ideias junto ao público[...] Trabalhando noite adentro, juntamente 
com Torquato Neto, Gal, Rogério Duprat e outros. Ao mesmo tempo, 
mantínhamos contatos com artistas de outros campos, como Glauber Rocha, 
José Celso Martinez, Hélio Oiticica e Rubens Gerchman. Dessa mistura toda 
nasceu o tropicalismo e a tentativa de superar nosso desenvolvimento partindo 
exatamente do elemento “cafona” da nossa cultura, fundindo ao que houvesse de 
mais avançado industrialmente, como guitarras e as roupas de plástico. Não 
posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo.34 

 
Herdando o sentimento de coletividade da contracultura hippie, as produções da 

Tropicália e seus participantes formam verdadeiros coletivos de nomes que até hoje são 

importantes para a cultura do Brasil, e citados na fala de Caetano acima, como Gilberto Gil, 

Caetano Veloso, o trio Os Mutantes, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, Torquato Neto, José 

Carlos Capinan, dos maestros Rogério Duprat, Júlio Medaglia, entre outros. Como 

“movimento libertário” e sob o nome de Tropicália, o grupo durou apenas um ano, de 1967 

a 1968, quando os mentores Gilberto Gil e Caetano Veloso se exilam na Inglaterra devido à 

repressão do governo militar. Sem dúvidas, o principal marco do movimento é o disco 

Tropicália ou Panis Et Circencis, originalmente lançado em 1968 e gravado coletivamente 

pelos músicos do momento e com canções de compositores como Vicente Celestino, além 

dos participantes da Tropicália, como Gilberto Gil, Caetano, Rita Lee, entre outros. Celso 

Favaretto fala sobre a icônica capa do disco: 

Veja-se a capa: ela compõe a alegoria do Brasil que as músicas apresentarão 
fragmentariamente. Sobressai a foto do grupo, à maneira dos retratos patriarcais; 
cada integrante representa um tipo: Gal e Torquato formam o casal recatado; 
Nara, em retrato, é a moça brejeira; Tom Zé é o nordestino, com sua mala de 
couro; Gil sentado segurando o retrato de formatura de Capinam, vestido com 
toga de cores tropicais, está à frente de todos, ostensivo; Caetano, cabeleira 
despontando, olha atrevido; os Mutantes, muito jovens, empunham guitarras e 
Rogério Duprat, com a chávena-urinol, significa Duchamp. As poses são 
convencionais, assim como o décor: jardim interno de casa burguesa, com vitral 
ao fundo, vasos, plantas tropicais e banco de pracinha interiorana. O retrato é 
emoldurado por faixas compondo as cores nacionais, que produzem o efeito de 
profundidade. Na capa representa-se o Brasil arcaico e provinciano; 
emoldurados pelo antigo, os tropicalistas representam a representação.35 

 

                                                 
34 FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. p.24. 
35 FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. p. 55.  
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A capa do LP coletivo sintetizaria, então, a própria síntese que era representante do 

movimento tropicalista. Síntese de estilos, de formas, de pessoas, de corpos, de desejos, de 

figuras, de imagens, de representações. Os mentores da Tropicália que estão presentes na 

capa do LP demonstram o processo de devoração de inúmeros elementos, brasileiros e 

estrangeiros, como guitarras, Duchamp, roupas coloridas, fotografias em preto e branco, 

que são deglutidos para depois serem transformados em uma estética originalmente 

brasileira, representada também na capa do disco.  

 

 

 

 



35 
 

  

 
Figura 6: Capa do LP Tropicália ou Panis et Circencis (1968) 
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Diálogos 
 

Com o livro Balanço da bossa e outras bossas, que reunia artigos saídos na imprensa 

ao longo do tempo, escritos por nomes como Júlio Medaglia36 e Gilberto Mendes sobre a 

efervescência da música popular da época, desde o surgimento da Bossa Nova até a 

Tropicália, Augusto de Campos observa uma aproximação entre a poesia concreta e a 

música popular brasileira e percebe nelas um “processo dialético semelhante àquele que os 

poetas concretos definiram como 'isomorfismo' (conflito fundo-forma em busca de 

identificação)37” Em 1965, na introdução à Teoria da poesia concreta, o mesmo autor 

afirma o relacionamento da poesia concreta com a cultura nacional em diversos campos,  

além da música popular, como no campo da propaganda, nos slogans de televisão, nos 

jornais e na diagramação de livros. E, com o surgimento da Tropicália essa relação entre a 

poesia concreta e a música popular fica ainda mais forte. Foi por meio de Augusto de 

Campos que Caetano Veloso conheceu grandes escritores como Ezra Pound, Maiakovski e 

James Joyce e se familiarizou com artigos de Haroldo de Campos e de Décio Pignatari 

sobre Oswald de Andrade; autores que impressionaram o cantor e mudariam a direção de 

seus trabalhos. 

Já nas primeiras canções apresentadas por Caetano Veloso e Gilberto Gil no III 

Festival da Música Popular Brasileira da TV Record de São Paulo. em 1967, Alegria, 

Alegria e Domingo no Parque, respectivamente, Augusto de Campos vê um alto grau de 

inovação nas composições e os aproxima das vanguardas brasileiras, principalmente no que 

se refere às postulações da poesia concreta. As músicas da Tropicália – ao contrário das 

músicas da bossa nova, que eram peças redondas – optam por uma “justaposição de acordes 

perfeitos maiores em relações insólitas38”. Ou seja, efetuam uma síntese entre música e 

poesia e, segundo Celso Favaretto: 

por ser inseparavelmente musical e verbal, é difícil tanto compor a canção como 
analisá-la. [...] a canção comporta o arranjo, o ritmo e a interpretação vocal, que 

                                                 
36 O maestro Júlio Medaglia foi fundamental para o Tropicalismo, pois segundo Caetano, em Verdade 
Tropical (p. 116) “foi o maestro Júlio Medaglia quem promoveu a aproximação entre nós e o grupo de 
músicos eruditos contemporâneos de São Paulo a que ele pertencia. Medaglia pôs Gil em contato com 
Rogério Duprat que, por sua vez, o pôs em contato com os Mutantes”. 
37 CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
38 VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 115.  
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se inserem em gêneros, estilos e modas, dificultando a definição de uma 
unidade.39 

 
 A música Alegria, Alegria, composta por Caetano Veloso, do disco homônimo de 

1967, é uma letra de marchinha, que cita nomes pops como Brigitte Bardot, Cláudia 

Cardinale e coca-cola, acompanhada de arranjos de guitarras elétricas ao estilo iê-iê-iê do 

rock britânico e mostra, novamente, o poder de síntese e de devoração dessa vanguarda, 

capaz de juntar elementos diversos e até antagônicos para compor uma música com uma 

linguagem totalmente nova. 

Alegria, alegria 
(Caetano Veloso) 
Caminhando contra o vento 
Sem lenço sem documento 
No sol de quase dezembro 
Eu vou 
 
O sol se reparte em crimes 
Espaçonaves, guerrilhas 
Em Cardinales bonitas 
Eu vou 
 
Em caras de presidentes 
Em grandes beijos de amor 
Em dentes pernas bandeiras 
Bomba e Brigitte Bardot 
 
O sol nas bancas de revista 
Me enche de alegria e preguiça 
Quem lê tanta notícia? 
Eu vou 
 
Por entre fotos e nomes 
Os olhos cheios de cores 
O peito cheio de amores vãos 
Eu vou 
 
Por que não? Por que não? 
 
Ela pensa em casamento 
E eu nunca mais fui à escola 
Sem lenço sem documento 
Eu vou 
 
Eu tomo uma coca-cola 
Ela pensa em casamento 
E uma canção me consola 
Eu vou 
 
Por entre fotos e nomes 

                                                 
39 FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. 
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Sem livros e sem fuzil 
Sem fome sem telefone 
No coração do Brasil 
 
Ela nem sabe até pensei 
Em cantar na televisão 
O sol é tão bonito 
Eu vou 
 
Sem lenço sem documento 
Nada no bolso ou nas mãos 
Eu quero seguir vivendo amor 
Eu vou 
 
Por que não? Por que não? 

 

A música Domingo no parque, de Gilberto Gil, nas palavras de Caetano, “era uma 

adaptação de temas básicos de cantos de capoeira ao método harmônico de cortes bruscos, 

como sustentação da narrativa fortemente visual, concebida quase como um filme.40” De 

fato, ao ler a letra da música, mesmo sem escutar a canção, podemos perceber uma 

montagem como a de cinema, em que as cenas vão sendo descritas na letra e as imagens 

vão se formando na mente do leitor através dos cortes bruscos feitos nas frases.  

Domingo no Parque 
Gilberto Gil 
 
O rei da brincadeira 
Ê, José! 
O rei da confusão 
Ê, João! 
Um trabalhava na feira 
Ê, José! 
Outro na construção 
Ê, João!... 
 
A semana passada 
No fim da semana 
João resolveu não brigar 
No domingo de tarde 
Saiu apressado 
E não foi prá Ribeira jogar 
Capoeira! 
Não foi prá lá 
Pra Ribeira, foi namorar... 
 
O José como sempre 
No fim da semana 
Guardou a barraca e sumiu 
Foi fazer no domingo 

                                                 
40 VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 116. 
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Um passeio no parque 
Lá perto da Boca do Rio... 
 
Foi no parque 
Que ele avistou 
Juliana 
Foi que ele viu 
Foi que ele viu Juliana na roda com João 
Uma rosa e um sorvete na mão 
Juliana seu sonho, uma ilusão 
Juliana e o amigo João... 
 
O espinho da rosa feriu Zé 
(Feriu Zé!) (Feriu Zé!) 
E o sorvete gelou seu coração 
O sorvete e a rosa 
Ô, José! 
A rosa e o sorvete 
Ô, José! 
Foi dançando no peito 
Ô, José! 
Do José brincalhão 
Ô, José!... 
 
O sorvete e a rosa 
Ô, José! 
A rosa e o sorvete 
Ô, José! 
Oi girando na mente 
Ô, José! 
Do José brincalhão 
Ô, José!... 
 
Juliana girando 
Oi girando! 
Oi, na roda gigante 
Oi, girando! 
Oi, na roda gigante 
Oi, girando! 
O amigo João (João)... 
 
O sorvete é morango 
É vermelho! 
Oi, girando e a rosa 
É vermelha! 
Oi girando, girando 
É vermelha! 
Oi, girando, girando... 
 
Olha a faca! (Olha a faca!) 
Olha o sangue na mão 
Ê, José! 
Juliana no chão 
Ê, José! 
Outro corpo caído 
Ê, José! 
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Seu amigo João 
Ê, José!... 
 
Amanhã não tem feira 
Ê, José! 
Não tem mais construção 
Ê, João! 
Não tem mais brincadeira 
Ê, José! 
Não tem mais confusão 
Ê, João!... 
 
Êh! Êh! Êh Êh Êh Êh! 
Êh! Êh! Êh Êh Êh Êh! 
Êh! Êh! Êh Êh Êh Êh! 
Êh! Êh! Êh Êh Êh Êh! 
Êh! Êh! Êh Êh Êh Êh!... 
 

Segundo Augusto de Campos os compositores e cantores praticam em suas músicas 

uma “poesia não linear, não discursiva, poesia-câmara-na-mão, moderníssima41”, que 

buscava revelar a realidade urbano-industrial da modernização brasileira e faziam “explodir 

os happenings, os ruídos e os sons eletrônicos42”. 

Ao analisar os poemas concretos de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, 

expostos na seção 1 (figuras 1, 2,  3 e 4), nota-se que eles são estruturas abertas, ou seja, 

possibilitam diversas interpretações e diversas leituras – podem ser lidos tanto 

horizontalmente quanto verticalmente assim como pode-se começar a leitura pelo começo 

ou pelo final do poema. Embora não tão explicitamente quanto nos ideais do tropicalismo, 

pode-se entender essa abertura como o início de uma entrada do outro na arte, o espectador 

passa agora a ser essencial para a leitura e realização da obra. Tanto para os tropicalistas 

quanto para os concretos, esse outro seria fundamental, visto que ambos trabalham com 

leituras do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade e, para haver antropofagia é 

fundamental que haja um outro corpo para devorar. Após a efervescência da Semana de 

Arte Moderna de 1922 passar foi que Oswald conceituou a antropofagia como arma para 

nos livrarmos da opressão e da produção artística como pura cópia dos países mais 

desenvolvidos. Entretanto, depois de um tempo, as ideias de Oswald foram esquecidas e 

ocorreu uma espécie de volta ao nacionalismo nos anos 30 e 40. Foi somente com os 

irmãos Campos, nos anos 50, que as ideias de Oswald foram resgatadas e colocadas 

                                                 
41 CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1974. p.265 
42 Idem. 
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novamente em jogo na cultura do país, ainda como um recurso fundamental para que fosse 

concebida uma arte genuinamente brasileira, mas ainda assim universal.   

Caetano Veloso teve seu primeiro contato com Oswald de Andrade através da peça O 

rei da vela, que Oswald escrevera trinta anos antes, e que nos anos 60 era dirigida por José 

Celso Martinez Corrêa, do teatro Oficina, e ficou impressionado. Caetano sabia que os 

poetas concretos já vinham fazendo um resgate da obra de Oswald de Andrade e relata, no 

livro autobiográfico Verdade Tropical (1997, p. 171-72) que, quando contou a Augusto de 

Campos o efeito que o contato com Oswald tinha provocado nele, Augusto logo lhe 

apresentou os textos de Haroldo e Décio sobre o modernista, assim como o Manifesto da 

Poesia Pau Brasil e o Manifesto Antropófago, e viu no entusiasmo de Caetano uma 

confirmação das afinidades entre os concretos e os tropicalistas. A respeito da peça de 

Oswald de Andrade, José Celso Martinez Corrêa fala que O rei da vela rompe com a 

dramaturgia tradicional ao recusar e ignorar as pré-ideias do que deveria ser uma peça de 

teatro e, ainda: 

Parte para a invenção do seu teatro: não-linear, de colagem. Devora todas as 
formas dramatúrgicas possíveis. Acreditando que a forma teatral é sempre 
expressão de um conteúdo, cita tudo o que pode citar. Usa formas teatrais e não-
teatrais: circenses, literárias, subliterárias... e expressa assim tudo o que 
pretende. Não parte do ponto de vista que quer utilizar uma peça para expor 
linearmente uma ideia pressuposta, um tema, uma tese, seja lá o que for, como 
desenvolvimento de uma ação. Sua obra é o mais modernamente aberta possível, 
no sentido de Umberto Eco. É barroca, se intromete em tudo, dá palpites sobre 
tudo, devora e utiliza tudo. Um impurismo total. Sua única grande fidelidade se 
encontra no seu sentido anárquico de apreensão do mundo, utilizando não 
somente as coisas em si, mas as formas artísticas e subartísticas através das quais 
essas coisas se expressam. Em relação à dramaturgia brasileira, então, sua 
grande lição é a coragem da criação, a falta de medo do certo ou do errado, do 
mau ou do bom gosto, que faz com que ele invente seus próprios valores na sua 
própria obra. Esta não tem preocupações de fidelidade a uma visão engajada 
conforme a cartilha de algum partido, não tem ortodoxia nenhuma. Não tem 
problemas de forma: entra com literatura, música, conferência, discurso, 
chanchada, obscenidade etc. Tudo é linguagem.43  
 

A ideia de antropofagia de Oswald, explicitada na fala de José Celso, encaixava 

perfeitamente com o que os tropicalistas estavam fazendo: em uma espécie de canibalismo 

cultural, eles devoravam elementos da cultura internacional como Beatles e Jimmy Hendrix 

tanto quanto devoravam elementos da cultura popular brasileira como o berimbau, músicas 

de Vicente Celestino, sem que uma devoração excluísse a outra, pelo contrário, quanto mais 

                                                 
43 CORRÊA, José Celso Martinez. O rei da vela. In: COHN, Sérgio; COELHO, Frederico (orgs.). Tropicália. 
Rio de Janeiro: Azougue, 2008. p. 69.  
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devoravam, mais multiplicavam e singularizavam os corpos; sem preocupações com bom 

gosto e mau gosto, assim como para Oswald, para os tropicalistas tudo era linguagem. E é 

dessa forma que propõem uma revisão cultural em oposição às correntes nacionalistas e 

populistas, fazendo com que tradições que pareciam incompatíveis formem um conjunto 

fragmentado, mas com muitas relações entre si. Haroldo de Campos fala que o Manifesto 

Antropófago de Oswald de Andrade era  

uma visão brasileira do mundo sob a espécie de devoração, para uma 
assimilação crítica da experiência estrangeira e sua reelaboração em termos e 
circunstâncias nacionais, alegorizando nesse sentido o canibalismo de nossos 
selvagens. Não se trata aqui de um novo ‘Indianismo’, pretendido pelo grupo 
‘Verde-Amarelo’, de 1926 (depois ‘Anta’), que combateu, mas na verdade diluiu 
os experimentos oswaldianos, transformando-os numa literatura de calungas em 
tecnicolor, classificada por O.A. de ‘macumba para turistas’. O índio oswaldiano 
não é, ele próprio o diz, o ‘índio de lata de bolacha’ sentimentalmente idealizado 
pelo nosso Romantismo, mas o ‘canibal’ de Montaigne (Des Cannibales), a 
exercer sua crítica desabusada sobre as imposturas do civilizado.44 
 

A fala de Haroldo, entretanto, poderia certamente ser atribuída a uma descrição da 

Tropicália, inclusive, a Antropofagia e a Tropicália foram inicialmente incompreendidas 

pelo povo e tiveram até os mesmos críticos e inimigos, ou seja, os conservadores, os 

nacionalistas e os stalinistas. Caetano mesmo diz, em entrevista a Augusto de Campos, que 

considerava a Tropicália uma espécie de Neo-Antropofagismo. Ainda a respeito da 

montagem da peça O rei da vela, Caetano conta, na mesma entrevista: 

Você sabe, eu compus Tropicália uma semana antes de ver o Rei da Vela, a 
primeira coisa que eu conheci de Oswald. Uma outra coisa muito importante de 
Oswald para mim é a de esclarecer certas coisas, de me dar argumentos novos 
para discutir e para continuar criando, para conhecer melhor a minha própria 
posição. Todas aquelas idéias dele sobre poesia pau-brasil, antropofagismo, 
realmente oferecem argumentos atualíssimos que são novos mesmo diante 
daquilo que se estabeleceu como novo.45 

 
A partir do contato com a poesia concreta, e com a ressurreição de Oswald de 

Andrade, os “poetas” da Tropicália se viam mais à vontade para recusar o lirismo, a fase do 

verso e do discurso linear, e apostar em versos mais livres e soltos, com uma forma não 

discursiva, com vocábulos concisos e sonoros, ampliando a consciência para a visualidade 

do poema e valorizando os aspectos gráficos e visuais da produção, suas relações 

intersemióticas e as questões teórico-culturais, aproximando os procedimentos teóricos do 
                                                 
44 CAMPOS, Haroldo de. Apud CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1974. p. 23.  
45 Caetano Veloso em depoimento a Augusto de Campos. In: CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e 
outras bossas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 204-205. 
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movimento com a linguagem verbivocovisual dos concretistas. Para a construção dessa 

nova linguagem estética da canção e para evidenciar o efeito cinematográfico que 

pretendiam dar às músicas, promovem a síntese entre poesia e música, entre melodia e texto 

através de processos como o uso do descentramento, da ironia e da paródia para 

alegorização da conjuntura política da época, como uma espécie de carnavalização, 

utilizam a montagem e a justaposição direta de elementos culturais da modernidade, além 

da apropriação antropofágica explicitada acima, e descobrem novos códigos linguísticos-

musicais de composição utilizando-se do inglês e do espanhol – em músicas como Soy 

Loco por Ti, América (Gilberto Gil e Capinan, 1968). 

Affonso Romano de Sant’anna (1977, p. 105) dedica um capítulo inteiro para o 

“Múltiplo Caetano” e discorre sobre as diversas técnicas de justaposição presentes na 

composição das músicas e do texto de Caetano Veloso (que também se encontram nas 

músicas de Gilberto Gil e dos tropicalistas em geral), processos de composição estes que 

em muito se assemelham aos dos poetas concretos no aspecto paródico-carnavalesco e no 

aspecto inventivo-construtivista. O autor destaca cinco tipos da Técnica da Justaposição: a) 

Justaposição de sons-sílaba: como no jogo simples de sons que utilizou em Irene (1969)“ir, 

ri, rir, Irene”. E, desse jogo de rimas internas e externas, Caetano passa ao “som-sentido” 

não dicionarizado como na composição De Palavra em Palavra (1972)  

‘amaranilanilinalinarama’”; também encontrada em canções como Acrilírico (Caetano 

Veloso e Rogério Duprat, 1969) ‘colírico, adolescidade’ e ‘ido, lido, lindo, vindo’ e no 

próprio título temos  ‘acre, lírico e acrílico’. b) Justaposição de palavras: sequenciação de 

palavras sem seguir tratamento sintático convencional. Segundo Sant’anna, “essa técnica de 

fragmentação do texto tem um efeito da simultaneidade cubista para aprender as diversas 

faces de uma imagem”. É o que ocorre no trecho ‘em dentes pernas bandeira bomba e 

Brigitte Bardot’, de Alegria, Alegria (1967). c) Justaposição de versos-frases: “saindo desse 

acoplamento de sílabas e palavras, em busca de efeitos morfológicos e sintáticos novos, o 

efeito se repete agora na montagem das frases, umas em relação às outras”. ‘sinto calor, 

sinto frio / nor-destino no brasil? / vivo entre São Paulo e Rio / porque não posso chorar’, 

em Épico (Araçá Azul, 1972). d) Justaposição de estrofes-ritmos: Para o autor, “Caetano 

monta algumas de suas composições com os materiais mais heterogêneos [...] O texto vai 

do folclórico onomatopaico aos efeitos concretistas, a música vai do candomblé aos sons 
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eletrônicos. Estamos diante de uma antimúsica, de uma antiletra.”. E, por fim, a última 

técnica descrita por Sant’anna e) Justaposição de composições heterogêneas: a justaposição 

das sílabas, palavras, versos e estrofes complementa a disparidade de ritmos de suas obras, 

em que estão presentes ritmos como fado, rumba, tango, bolero, marcha, frevo, samba-

canção, bossa nova, iê-iê-iê, e folclore. Para o autor, a obra de Caetano se apresenta “como 

um constante estranhamento no nível morfológico (construção de palavras), no nível 

sintático (organização das palavras na frase) e também em relação aos gêneros e tipos 

tradicionais de composição”.   

  Observando a análise do autor sobre as técnicas de composição e após ouvir as 

músicas da Tropicália, não é exagero falar que as duas últimas técnicas de justaposição – de 

estrofes-ritmo e de composições heterogêneas – são encontradas na maioria das canções, 

assim como encontramos referências a diversos elementos da cultura nacional e 

internacional. O nome da música Geleia Geral (Gilberto Gil e Torquato Neto, 1968), do 

disco Tropicália ou Panis et Circensis, por exemplo, foi retirado de um artigo de Décio 

Pignatari publicado na revista de poesia Invenção – que os próprios poetas concretos 

faziam circular na década de 50 – na qual o autor dizia que “na geleia geral brasileira 

alguém tem de fazer o papel de medula & de osso”. Na letra da música, de Torquato Neto, 

há uma síntese dos contrários, procedimento frequente entre os tropicalistas. Na devoração 

das culturas, o bumba-meu-boi incorpora o iê-iê-iê do rock britânico “É bumba--iê-iê-boi. É 

a mesma dança meu boi”. E a doce mulata malvada aparece junto a um LP do Sinatra; e há 

ainda uma frase retirada do Manifesto Antropófago (Oswald de Andrade, 1928): “A alegria 

é a prova dos nove”. A música Tropicália (Caetano Veloso, 1968), praticamente a letra-

canção manifesto do momento, também contém esses elementos e justapõe elementos do 

estrangeiro e do nacional “no pulso esquerdo o bang-bang. Mas seu coração balança a um 

samba de tamborim” que expressam poeticamente a heterogeneidade nacional. 

A influência que a Poesia Concreta exerceu nos participantes da Tropicália fica ainda 

mais evidente quando analisamos músicas que realizam propositadamente uma noção 

concreta, como é o caso da letra-canção BatMacumba (posteriormente grafada 

Batmakumba) – de Gilberto Gil e Caetano Veloso, também do compacto Tropicália ou 

Panis et Circensis, de 1968 – que é um poema visual, com sua temporalidade própria, e 

para ser lido é preciso levar em conta as particularidades expressivas de cada elemento, no 
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seu diálogo espaço-temporal, ou seja, uma leitura intersemiótica. Os significados do signo 

verbal não são aqui privilegiados, em favor de uma apreensão gestáltica, na qual figura 

(forma) e fundo aparecem em contínua interação, ou seja, o branco da página é utilizado 

como um elemento da estrutura, assim como nos poemas concretos. Por isso, o leitor deve 

explorar inventivamente o poema como um macro-signo, em todas as direções, 

horizontalmente e verticalmente. 

batmacumba iêiê  batmacumbaoba 
batmacumba iêiê  batmacumbao 
batmacumba iêiê  batmacum 
batmacumba iêiê  batmacum 
batmacumba iêiê  batman 
batmacumba iêiê  bat 
batmacumba iêiê  ba 
batmacumba iêiê 
batmacumba iê 
batmacumba 
batmacum 
batman 
bat 
ba 
bat 
batman 
batmacum 
batmacumba 
batmacumba iê 
batmacumba iêiê 
batmacumba iêiê  ba 
batmacumba iêiê  bat 
batmacumba iêiê  batman 
batmacumba iêiê  batmacum 
batmacumba iêiê  batmacumba 
batmacumba iêiê  batmacumbao 
batmacumba iêiê  batmacumbaoba 

 
Várias referências culturais entram em uma justaposição de signos verbais, acústicos, 

e, implicitamente, visuais que escapam da semântica e sintaxe linear como em uma poesia 

concreta bem realizada. À primeira vista, visualmente, podemos identificar que a estrutura 

do poema forma a letra K, uma letra que por não ser natural do alfabeto português do Brasil 

já nos causa um estranhamento e acompanha uma ideia de internacional, de consumo, de 

pop. Ainda visualmente, considerando a figura do Batman presente na letra, podemos 

identificar na figura-forma do poema, a imagem das duas orelhas do Batman, e até suas 

asas. Há ainda a estranheza causada pela própria presença do super-herói americano, e 

branco, em justaposição com a cultura afro-brasileira na palavra macumba e nos sons de 

tambor. Augusto de Campos vai dizer que “em vez de 'macumba para turistas' dos 
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nacionalóides que Oswald condenava, parece que os baianos resolveram criar uma 

'batmacumba para futuristas'”. Na configuração visual do texto, que ora se expande e ora se 

contrai, podemos ainda identificar que as sonoridades são formas acústicas e também são 

vistas como possibilidades de signos: as estruturas sonoras começam e terminam com a 

sílaba ba, e no meio há uma abertura de som com iêiê, que constituem verdadeiras ilhas 

sonoras e são visualmente destacados no poema. A repetição de sons também constitui uma 

iconização fônica, caracterizando as batidas do tambor; Bat (morcego) nos remete 

sonoramente a bate (do verbo bater). Encontramos ainda palavras como baoba (árvore 

africana), obá (entidade da macumba), ba (ama de leite), além das que já vimos: bat (em 

inglês, morcego) e iê-iê-iê (onomatopéia referente ao rock inglês).  

 Já exilado em Londres com Gilberto Gil, Caetano Veloso realiza, em uma fase pós-

tropicalista, a sua obra mais radical, com o LP Araçá Azul (1973). O disco, segundo 

Caetano, “é todo ele uma homenagem implícita a Oswald, Sousândrade, e os poetas 

concretos”. O disco funcionou para o cantor como um resgate pessoal da Tropicália, em 

que ele mergulhou fundo no experimentalismo e gravou gritos, assobios, registrou sons da 

rua, inverteu e superpôs gravações. Fazem parte do compacto as músicas De palavra em 

palavra e Épico, já citadas anteriormente, e Júlia/Moreno que por sua não linearidade e 

estrutura também é fortemente associada à Poesia Concreta – conhecendo a biografia do 

cantor, nota-se que o poema trata da escolha do nome para o primeiro filho, ou filha, de 

Caetano. O arranjo sonoro de Júlia/Moreno é de Bossa Nova, parecido com as canções de 

João Gilberto, com violão, bateria, baixo e piano; e a sua estrutura, que vai aumentando de 

verso em verso, começando com eles incompletos, demonstraria a espera do embrião em 

formação na barriga da mulher de Caetano. 

uma talvez júlia  
uma talvez júlia não  
uma talvez júlia não tem  
uma talvez júlia não tem nada  
uma talvez júlia não tem nada a ver  
uma talvez júlia não tem nada a ver com isso  
uma júlia  
um quiçá moreno  
um quiçá moreno nem  
um quiçá moreno nem vai  
um quiçá moreno nem vai querer  
um quiçá moreno nem vai querer saber  
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um quiçá moreno nem vai querer saber qual era  
um moreno 

Após o contato – que também é contágio – com os poetas concretos, principalmente 

com Augusto de Campos, Caetano parece não ter mais abandonado as formas de 

composição e de justaposição apre(e)ndidas com os concretos. Em 1991, com o cd 

intitulado Circuladô, Caetano ainda mostra essas afinidades e influências, utilizando 

elementos do grande poema Galáxias, de Haroldo de Campos. O próprio Haroldo comenta 

o CD de Caetano: 

Considero Circuladô um dos momentos mais altos da produção de Caetano. É 
um CD no qual ele retoma a interessante linha de experimentalismo do disco 
Araçá Azul, de 1973, harmonizando-o com o cantabile de sua canções mais 
pulsivas e singelas. Devo destacar que o trabalho que ele fez, ao musicar o 
fragmento 'Circuladô de Fulô', de minhas 'Galáxias' (poemas), é particularmente 
admirável por retratar com fidelidade seu conteúdo. Caetano ouviu-me ler esse 
texto apenas uma vez – recordo-me que foi em 1969 –, quando tive oportunidade 
de visitá-lo no seu exílio londrino. Para mim, foi gratificante. Ele soube restituir-
me com extrema sensibilidade – uma característica dele – o clima do meu 
poema, que é, todo ele, voltado à celebração da inventividade dos cantadores 
nordestinos no plano da linguagem e do som, na grande tradição oral dos 
trovadores medievais. 46 

 

                                                 
46 CAMPOS, Haroldo de. Disponível em < http://www.caetanoveloso.com/site/texto/haroldo.htm>  
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Considerações Finais 

 

Contra o nacionalismonacionalóide em música. O 
nacionalismo em escala regional ou hemisférica, sempre 

alienante. Por uma música nacional universal. 
(Augusto de Campos) 

 

Mesmo nascendo em um ambiente não muito favorável para atividades criativas, 

marcado pelo golpe militar de 64 – no qual os militares e seus aliados tomaram o poder no 

Brasil, apoiados pelos americanos e, a partir daí o que houve foi uma série de generais-

presidentes ditatoriais, cada vez com mais poder – a Tropicália conseguiu crescer e mudar o 

panorama do Brasil na época, abrindo as portas principalmente para o internacional e 

realizando a síntese entre poesia e música popular. Affonso Romano de Sant’anna destaca: 

A música capitaliza a perplexidade do povo brasileiro ante o momento político 
(pós-64) e passa a um cumprir um papel que a poesia literária jamais poderia 
realizar. Os poetas passam a investir na música popular através de ensaios, 
poemas, participações em júris de festivais e por meio de catequeses teóricas. As 
escolas e universidades descobrem o texto da música popular como um produto 
a ser esteticamente analisado.47 

 
Augusto de Campos complementa e diz que “no novo capítulo da poesia brasileira que se 

abriu a partir de 1967, tudo ou quase tudo existe para acabar em disco.[...] Queiram ou não, 

uma modalidade de poesia48”. Nesse aspecto, o tropicalismo consolidou a poesia concreta 

como parte do repertório da música de massa e da cultura letrada.  

Até 1968, os intelectuais e os movimentos de esquerda da época podiam agir 

livremente, com apenas pequenos problemas com a censura dos militares. A produção era 

intensa e ia das peças de teatro do Teatro Oficina e dos grupos Opinião e Arena, passando 

pelas obras do Cinema Novo e pelas artes plásticas, e, claro, pela música popular e pelas 

canções de protesto. Em todos os segmentos a política fazia-se presente; nas músicas da 

Tropicália as críticas eram “discretas”, voltadas principalmente aos burgueses nacionalistas, 

como na canção Panis Et Circenses (Gilberto Gil e Caetano Veloso, 1968) no verso “mas 

as pessoas na sala de jantar / são ocupadas em nascer e morrer”; e marca uma polêmica que 

opõe experimentalismo e engajamento, participação e alienação. O ano de 1968 marcou um 

pico nas tensões entre os movimentos políticos e culturais e o governo militar. Com o 

                                                 
47 SANT’ANNA, Affonso Romano de. Música popular e moderna poesia brasileira. Petrópolis: Vozes, 
1977. 
48 CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1974. 



49 
 

  

crescimento da oposição, na forma das greves operárias e dos movimentos estudantis, o 

então presidente Costa e Silva respondeu com o endurecimento político e, em 13 de 

dezembro, o Ato Institucional Nº 5 decretou o fim das liberdades civis e de expressão, 

eliminando o livre arbítrio até 1984, quando o general João Figueiredo deixou a presidência 

do país. No mesmo mês do AI 5, Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos 

arbitrariamente e mantidos em celas do quartel da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. 

Os músicos passariam ainda cinco meses em regime de prisão domiciliar na Bahia, 

proibidos de dar entrevistas, fazer shows ou apresentar-se na televisão e no rádio, antes de 

se exilarem em Londres, onde deveriam ficar até que determinassem o contrário. Enquanto 

isso, no Brasil, o tropicalismo continuaria nas figuras de Gal Costa e Tom Zé e na parceria 

dos Mutantes com Rogério Duprat.  

No livro Tropicália: a história de uma revolução musical, o autor Carlos Calado diz 

que “De certo modo, a Tropicália já nasceu como um movimento com a vocação para 

extinguir de vez os movimentos na música brasileira. Por isso, não demorou a promover 

seu próprio enterro”. E Caetano e Gil explicam em diversos textos e entrevistas para jornais 

da época que o tropicalismo não esperava superar a bossa nova, tampouco propor uma nova 

bossa, mas sim trazer o novo através de uma radicalização da crítica; assim como a Poesia 

Concreta, acusada de ter uma contribuição mais crítica do que poética. A Tropicália abriu 

espaço no mercado musical para os diversos sotaques regionais e para o verso livre, 

fazendo explodir artistas presentes até hoje na cultura popular como Secos e Molhados, 

Novos Baianos, Zé Ramalho, Alceu Valença, Luiz Melodia, Arnaldo Antunes (este com 

clara influência concretista na estrutura de suas letras). De volta ao Brasil, em 1972, 

Caetano retorna do exílio com o projeto Navilouca, que reunia um grupo diverso de artistas, 

como poetas concretos (Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari), artistas 

neoconcretos (Hélio Oiticica e Lygia Clark), ex-tropicalistas (Caetano, Rogério Duarte, 

Torquato Neto), e jovens artistas experimentais (Wally Salomão, Ivan Cardoso, Jorge 

Salomão). Navilouca era um grande manifesto, uma combinação de expressões que 

continha o melhor do movimento Neoconcreto, da Poesia Concreta, do Tropicalismo e das 

novíssimas poéticas e visualidades que surgiam. 

O contato entre os tropicalistas e os concretos não terminou com o fim da Tropicália. 

Augusto de Campos dedica o poema Viva vaia (1972) a Caetano Veloso, em referência a 
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sua coragem perante as vaias e os abusos do público do III Festival Internacional da 

Canção (São Paulo, 1968), que, não entendendo a proposta de suas canções, vaiaram o 

cantor, atiraram coisas do palco e até viraram as costas para ele.  

 

 Quase vinte anos depois do início do tropicalismo, Caetano ainda demonstra suas 

raízes tropicalistas e a forte influência que o concretismo exerceu na sua vida e na sua obra, 

gravando o poema Pulsar (1975), do poeta concreto Augusto de Campos no CD Caetano 

Veloso, de 1986: 

 

 
 

Recentemente, Caetano Veloso lançou o CD Abraçaço (2012) e mostra, já no título 

do disco, que o interesse pelo jogo de palavras, pela sonoridade, pela verbivocovisualidade 

da linguagem, aprendida com o grupo da poesia concreta, deixou marcas na sua 

personalidade e no seu modo de compor, no seu modo de viver e de unir a vida e a arte. 

Caetano brinca com a composição de palavras no português, que cria substantivos como 
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“golaço”, “beijaço”, o que fica ainda mais interessante e sonoro com a repetição do c com 

cedilha. Com a Antropofagia de Oswald de Andrade, os tropicalistas sentiram que não 

precisariam abandonar suas alegorias e sua alegria para protestar contra a opressão vigente, 

é possível protestar sem abandonar seus desejos, suas singularidades. Foucault fala na 

“Introdução à vida não fascista”: 

Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que 
se combata seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade (e não sua 
fuga, nas formas da representação) que possui uma força revolucionária.49 
 

Foi desse modo que os integrantes da Tropicália mostraram sua força revolucionária, 

ligando seus corpos, que diziam seus desejos, à realidade. E, ainda, através da devoração de 

formas de arte, de culturas, e de tudo o que havia sido visto e vivido por eles até então, 

transformaram seus corpos em imagens independentes deles mesmos, que até hoje podem 

ser apropriadas por quem quiser.  

 

                                                 
49 FOUCAULT, Michel. Preface. In: Gilles Deleuze e Félix Guattari. Anti-Oedipus: Capitalism and 
Schizophrenia. New York: Viking Press, 1977, p. 11-14. Traduzido por Wanderson Flor do Nascimento. 
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