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TROPICÁLIA

Na década de 1960 a Música Popular Brasileira (MPB), oscilava entre duas tendências: uma modernizadora, a Bossa Nova

e outra que trazia elementos folclóricos, mais local. Havia ainda uma terceira, está a nível mundial, o pop. A Tropicália se

tornaria então um marco da música popular brasileira, e da cultura nacional como um todo. Uma vez que ela uniu essas três

vertentes em uma única. Uniu as guitarras, os violões, o berimbau, a poesia, o canto, o nacional e o internacional. Nenhuma

produção posterior deixou de ter essa marca, esse contraste. De acordo com Goulart (2013), seu objetivo principal era trazer

algo novo, diferente da música popular existente na época, está que por sua vez transpassava uma cultura de brasilidade, de

“bom cidadão brasileiro”. A tropicália então expressava através de suas letras, vestimentas e atitudes, que o brasileiro não

poderia aceitar tudo que é posto como certo ou errado. Os músicos dessa época portanto, provocavam a população,

desafiavam o público a pensar, a questionara sociedade da época. Esse movimento surge em 1967, logo após a instauração

da Ditadura Militar em 1964. Ela permaneceu forte até o exilio de seus principais representantes: Caetano Veloso e Gilberto

Gil, que ficaram abrigados em Londres de 1969 até 1971. Juntamente com Caetano e Gil nomes como Tom Zé, Gal Costa e

Os Mutantes também fizeram parte desse momento. Um dos hinos da Tropicália foi “Alegria, alegria”, de Caetano Veloso,

lançada em 1967 em um Festival de Música da TV Record: “Caminhando contra o vento/Sem lenço e 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 e 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/ 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?/ Por que não, por que não?/Por que não, por

que não?.” O nome Tropicália não é à toa, Caetano Veloso retirou de uma obra do artista plástico Hélio Oiticica. “Oiticica

desenvolveu objetos tridimensionais [...]. A ideia era criar uma situação em que imagens tropicais, nostálgicas e lúdicas

convivessem com o futuro planejado, industrial e tecnológico representado pela TV.” (PAIANO, 1996). Junto dele pode-se

destacar outras duas influências sobre o movimento como a MPB, basicamente Carmem Miranda e o Modernismo de 1922.

Ainda hoje é possível encontrar traços do tropicalismo em produções artísticas. As letras de crítica social, as roupas, a

utilização de diferentes instrumentos, a mistura de ritmos, e outros elementos presentes nas músicas da atualidade, tiveram

influencias diretas da Tropicália. Músicos e bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Engenheiros do Hawaii, Arnaldo

Antunes, Chico Science, entre tantos outros são exemplos dessa influência, é o que afirma Ramos (2012).
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