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Clube Cultural 

Tropicália 

 

Resumo 

 

Panis et circenses 

Eu quis cantar minha canção iluminada de sol 
Soltei os panos sobre os mastros no are 
Soltei os tigres e os leões nos quintais 
Mas as pessoas na sala de jantar 
São ocupadas em nascer e morrer 
 
Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal 
Para matar o meu amor e matei 
Às cinco horas na avenida central 
Mas as pessoas da sala de jantar 
São ocupadas em nascer e morrer 
 
Mandei plantar folhas de sonhos no jardim do solar 
As folhas sabem procurar pelo sol 
E as raízes procurar, procurar 
Mas as pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Mas as pessoas da sala de jantar 
Mas as pessoas da sala de jantar 
São ocupadas em nascer e morrer 
 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala de jantar 
Essas pessoas da sala 
 
Me passa a salada por favor 
O pão por favor, só mais um pedacinho 

Fonte: LyricFind. Compositores: Emanuel Viana Teles Veloso Caetano / Gilberto Gil 
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Parque industrial 
É somente requentar 
E usar, 
É somente requentar 
E usar, 
Porque é made, made, made, made in Brazil. 
Porque é made, made, made, made in Brazil. 
 
Retocai o céu de anil 
Bandeirolas no cordão 
Grande festa em toda a nação. 
Despertai com orações 
O avanço industrial 
Vem trazer nossa redenção. 
 
Tem garota-propaganda 
Aeromoça e ternura no cartaz, 
Basta olhar na parede, 
Minha alegria 
Num instante se refaz 
 
Pois temos o sorriso engarrafadão 
Já vem pronto e tabelado 
É somente requentar 
E usar, 
É somente requentar 
E usar, 
Porque é made, made, made, made in Brazil. 
Porque é made, made, made, made in Brazil. 
 
Retocai o céu de anil, ... ... ... etc. 
 
A revista moralista 
Traz uma lista dos pecados da vedete 
E tem jornal popular que 
Nunca se espreme 
Porque pode derramar. 
 
É um banco de sangue encadernado 
Já vem pronto e tabelado, 
É somente folhear e usar, 
É somente folhear e usar. 

Fonte: Musixmatch. Compositores: Tom Ze 
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Geleia Geral 

Um poeta desfolha a bandeira 
E a manhã tropical se inicia 
Resplendente, cadente, fagueira 
Num calor girassol com alegria 
Na geléia geral brasileira 
Que o jornal do Brasil anuncia 
 
Ê bumba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi 
Ê bumba iê iê iê 
É a mesma dança, meu boi 
 
Ê bumba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi 
Ê bumba iê iê iê 
É a mesma dança, meu boi 
 
"A alegria é a prova dos nove" 
E a tristeza é teu Porto Seguro 
Minha terra é onde o Sol é mais limpo 
Em Mangueira é onde o Samba é mais puro 
Tumbadora na selva-selvagem 
Pindorama, país do futuro 
 
Ê bunba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi 
Ê bunba iê iê iê 
É a mesma dança, meu boi 
 
É a mesma dança na sala 
No Canecão, na TV 
E quem não dança não fala 
Assiste a tudo e se cala 
Não vê no meio da sala 
As relíquias do Brasil 
Doce mulata malvada 
Um LP de Sinatra 
Maracujá, mês de abril 
Santo barroco baiano 
Super poder de paisano 
Formiplac e céu de anil 
Três destaques da Portela 
Carne seca na janela 
Alguém que chora por mim 
Um carnaval de verdade 

Hospitaleira amizade 
Brutalidade, jardim 
 
Ê bumba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi 
Ê bumba iê iê iê 
É a mesma dança, meu boi 
Ê bumba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi 
Ê bumba iê iê iê 
É a mesma dança, meu boi 
 
Plurialva, contente e brejeira 
Miss linda Brasil diz: "Bom Dia" 
E outra moça também, Carolina 
Da janela examina a folia 
Salve o lindo pendão dos seus olhos 
E a saúde que o olhar irradia 
 
Ê bumba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi 
Ê bumba iê iê iê 
É a mesma dança, meu boi 
 
Um poeta desfolha a bandeira 
E eu me sinto melhor colorido 
Pego um jato, viajo, arrebento 
Com o roteiro do sexto sentido 
Faz do morro, pilão de concreto 
Tropicália, bananas ao vento 
 
Ê bumba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi 
Ê bumba iê iê iê 
É a mesma dança, meu boi 
 
Ê bumba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi 
Ê bumba iê iê iê 
É a mesma dança, meu boi 
 
É a mesma dança, meu boi 
É a mesma dança, meu boi 

Fonte: Musixmatch. Compositores: Torquato Neto / Gilberto 
Moreira 
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Baby 
Você precisa saber da piscina 
Da margarina, da Carolina, da gasolina 
Você precisa saber de mim 
Baby, baby, eu sei que é assim 
Baby, baby, eu sei que é assim 
Você precisa tomar um sorvete 
Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto 
Ouvir aquela canção do Roberto 
Baby, baby, há quanto tempo 
Baby, baby, há quanto tempo 
Você precisa aprender inglês 
Precisa aprender o que eu sei 
E o que eu não sei mais 
E o que eu não sei mais 
Não sei comigo vai tudo azul 
Contigo vai tudo em paz 
Vivemos na melhor cidade 
Da América do Sul, da América do Sul 
Você precisa, você precisa, você precisa 
Não sei, leia na minha camisa 
Baby, baby, I love you 
Baby, baby, I love you 
Composição: Caetano Veloso 

Fonte: Musixmatch. Compositores: Carlos Casacuberta Guemberena / Emanuel Viana Teles Veloso Caetano 
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Bat Macumba 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba o 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba 
Bat Macumba ê ê, Bat Macum 
Bat Macumba ê ê, Bat Ma 
Bat Macumba ê ê, Bat 
Bat Macumba ê ê, Ba 
Bat Macumba ê ê 
Bat Macumba ê 
Bat Macumba 
Bat Macum 
Bat Ma 
Bat 
Ba 
Bat 
Bat Ma 
Bat Macum 
Bat Macumba 
Bat Macumba ê 
Bat Macumba ê ê 
Bat Macumba ê ê, Ba 
Bat Macumba ê ê, Bat 
Bat Macumba ê ê, Bat Ma 
Bat Macumba ê ê, Bat Macum 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba o 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê 

Fonte: LyricFind. Compositores: Caetano Emmanuel Viana Teles Veloso / Gilberto Moreira 
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Exercícios 

 

1. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo 
não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 
do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos 
baianos com a “retomada da linha evolutória”, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria 
do lazer uma nova era musical.  

TINHORÃO, J.R. Pequena história da música popular: da modinha ao tropicalismo. São Paulo: Art, 1986 (adaptado). 

 
A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se 
adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é: 

a) A estrela d’alva / No céu desponta / E a lua anda tonta/ Com tamanho esplendor. (As pastorinhas, 
Noel Rosa e João de Barro) 

b) Hoje / Eu quero a rosa mais linda que houver / Quero a primeira estrela que vier / Para enfeitar a 
noite do meu bem. (A noite do meu bem, Dolores Duran) 

c) No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo / Onde a dor e a saudade / Contam coisas da 
cidade. (No rancho fundo, Ary Barroso e Lamartine Babo) 

d) Baby Baby / Não adianta chamar / Quando alguém está perdido / Procurando se encontrar. 
(Ovelha negra, Rita Lee)  

e) Pois há menos peixinhos a nadar no mar / Do que os beijinhos que eu darei / Na sua boca. (Chega 
de saudade, Tom Jobim e Vinicius de Moraes) 

 

 

2.  

 
Capa do LP Os Mutantes, 1968. Disponível em: http://mutantes.com. Acesso em: 28 fev. 2012. (Foto: Reprodução/Enem) 

A capa do LP Os Mutantes, de 1968, ilustra o movimento da contracultura. O desafio à tradição nessa 
criação musical é caracterizado por 

a) letras e melodias com características amargas e depressivas. 

b) arranjos baseados em ritmos e melodias nordestinos. 

c) sonoridades experimentais e confluência de elementos populares e eruditos. 

d) temas que refletem situações domésticas ligadas à tradição popular. 

e) E ritmos contidos e reservados em oposição aos modelos estrangeiros. 
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3.  

 
O álbum de músicas Tropicália ou Panis et circensis foi lançado em 1968. A fotografia que estampou 
sua capa foi realizada na casa de Oliver Perroy, fotógrafo da Editora Abril, em São Paulo. Cada um 
levou seus apetrechos, até um penico, comicamente usado por Rogério Duprat como se fosse uma 
xícara. A imagem ficou tão famosa que se tornou uma espécie de cartão-postal do movimento 
tropicalista. 

Adaptado de f508.com.br. 

 
No contexto do final da década de 1960, o Tropicalismo, que causou polêmicas com produções como 
a do álbum citado, tornou-se símbolo de 

a) purismo estético 

b) extremismo político 

c) tradicionalismo artístico 

d) experimentalismo cultural 
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Gabarito 

 

1. D 

Aobra “Ovelha Negra”, de Rita Lee, pelo caráter diferente de sonhador e subjetivo das outras alternativas, 
integra evidentemente essa nova era musical, o gênero Tropicalismo, que incorpora diversas linguagens 
às canções populares. Além disso, ajudaria o candidato saber que Rita Lee compôs o trio “Os Mutantes”, 
famoso grupo musical do Tropicalismo. 
 

2. D 

O movimento da contracultura diz respeito à recusa dos padrões estabelecidos em uma determinada 
época. Os Mutantes são citados como exemplo, porque além de utilizarem uma forma sonora 
diferenciada, fizeram uso também de elementos populares e eruditos que contribuíram para sua criação 
musical. 
 

3. D 

Movimento liderado por grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e 
Caetano Veloso (além de outros) o Tropicalismo revolucionou o jeito de fazer música. A proposta da 
corrente era mesclar elementos tradicionais da cultura brasileira a outras experiências como o Pop Art. 
O movimento foi responsável pela expansão de gêneros tipicamente brasileiros como o samba e o forró 
e, concomitantemente, permitiu que gêneros internacionais como o jazz, o rock e a rumba ingressassem 
em nossas fronteiras. 
 


