
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: TROPICALISMO: A ARTE E O PROCESSO HISTÓRICOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: LETRASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO SEBASTIÃOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): PRISCILA LIMA SILVA, NILTON FERREIRA COUTINHO JUNIOR, QUEZIA DE JESUS
OLIVEIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ELIANE DE ALCÂNTARA TEIXEIRAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

A arte por arte e arte engajada são manifestações que se opõem a partir da 

experiência de quem as observa. Entretanto, a arte por arte existe a partir de uma 

vontade, desejo de quem a realiza. Desta forma, não pode ser apenas ela por ela, já 

que há a existência de um fundo do seu criador. Deste ponto, a hipótese para o 

problema é: nas músicas do movimento Tropicália é possível coexistir os dois tipos de 

arte, a da corrente que entende arte como expressão e representação da realidade e 

a arte engajada? Em que medida é possível separar uma da outra, visto que serão 

analisados o conteúdo semântico/ sintático das letras bem como o período histórico 

nas quais elas foram produzidas?  

2. INTRODUÇÃO 

A arte é uma manifestação presente desde os povos mais antigos, não possui 

uma definição concreta, transforma-se na sociedade através do tempo. Por meio dela, 

é possível captar as sensações e desejos humanos dentro de um período cronológico. 

A cultura agregada à arte, traz à luz os fatos, o modo como uma sociedade lidou com 

determinada ação do tempo e, dentro de todas as manifestações artísticas, vimos a 

arte, juntamente com a cultura, como uma ‘catapulta’ de reações e reivindicações no 

mundo. A literatura tomada como manifestação artística, é o mais alto grau de domínio 

da comunicação; ela, por meio das palavras, consegue expressar o “eu” empírico 

humano. Perante isto, temos a arte palavreada que pode ser uma poesia, uma prosa, 

uma música. A música que trabalha a sonoridade das palavras como a poesia, pode 

ser de maneira marcante uma forma de evidenciar um momento histórico, a cultura 

de um povo e uma manifestação engajada, por meio de um discurso direcionado. 

3. OBJETIVOS   

Identificar através da Análise do discurso e estudo de Artes, levando em 

consideração o contexto histórico durante o regime militar brasileiro, as 

interferências deste período no movimento Tropicália, investigando por meio de 

pesquisa científica como a arte se manifesta e reflete positivamente ou 

negativamente as ideologias dentro de uma sociedade. 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa se constituirá numa pesquisa qualitativa, bibliográfica, 

descritivo/explicativa, na qual serão levantados materiais que tratem do tema 

escolhido.  

5. DESENVOLVIMENTO 



Inúmeras são as correntes e movimentos que representam o estudo da arte, 

entretanto, é relevante entender que a arte está relacionada à linguagem, uma vez 

que se trata de uma importante ferramenta de comunicação entre os seres humanos, 

através da qual o homem significa seu pensamento, reproduz ideias, expressa 

sentimentos, emoções e se significa socialmente. Por sua vez, a linguagem está 

vinculada à literatura, conforme define Cereja e Magalhães (2007, p.10): “literatura é 

a arte da palavra, é um instrumento de comunicação e, por isso, cumpre também o 

papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade”. 

Seguindo este raciocínio, a explicação de José Luis dos Santos (2006, p.7) é bem 

adequada: “ a cultura é uma preocupação em entender os muitos caminhos que 

conduziram os grupos humanos às suas relações presentes e suas perspectivas de 

futuro”. E acrescenta: 

Cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar 

conhecer para que façam sentido as suas práticas, costumes, concepções e 

as transformações pelas quais estas passam. É preciso relacionar a 

variedade de procedimentos culturais com os contextos em que são 

produzidos ” (2006, p.8). 

 

A Tropicália tinha uma nova proposta de arte, que combatia o nacionalismo 

ingênuo da época, inspirava-se nas ideias de Antropofagia de Oswald de Andrade que 

se caracterizava por um nacionalismo crítico e antropofágico, deglutindo informações 

internacionais e a devolvendo para o país, na forma de um produto novo, original, 

inovador e nacional. Para o artista plástico Hélio Oiticica, que apresentou a 

conceituação de Tropicália na exposição Nova Objetividade Brasileira no Museu de 

Arte Moderna, em 1967, define-a como “a primeiríssima tentativa consciente de impor 

uma imagem brasileira ao contexto atual da vanguarda e das manifestações em geral 

da Arte Nacional”. Foi na década de 60 que os militares tomaram o poder, com o Golpe 

de Estado de 1964. Os tropicalistas denunciavam e criticavam a realidade brasileira, 

ironizavam as contradições do país que acreditava nos milagres da industrialização e 

do capital estrangeiro em contraposição à poluição paulista, à dívida externa, ao 

aumento da inflação, aos atos institucionais anticonstitucionais, às mudanças na 

legislação trabalhista etc. 

Entretanto, considerando as bases de um sistema político ditatorial, no qual 

estão presentes a censura, a abolição do direito de manifestação livre do pensamento, 

a repressão e, inclusive, prisão e tortura dos opositores ao regime, a manifestação 

artística à época era reprimida e não poderia ser direta e explícita. Nessas 



circunstâncias, analisaremos o papel histórico na criação das obras. Será, portanto, 

por meio do estudo e da análise de algumas músicas que pretendemos verificar 

marcas textuais que possam comprovar ou desmitificar a ideologia por trás dos 

discursos, comprovar se realmente houve o fenômeno da literatura engajada ou se os 

autores só estavam preocupados com o valor estético de suas músicas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em consonância com o estudo de Hausser, 2008, a arte passa por 

transformações ao logo do tempo, haja vista que na era paleolítica a arte assumia 

função representativa e passou a desempenhar função expressiva na era moderna, 

conclui-se que, mesmo que a priori as músicas da Tropicália apenas buscavam por 

raízes culturais, expressavam também manifestações contrárias ao contexto político 

ao qual pertenciam.  
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