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A Tropicália mudou definitivamente nossa sensibilidade e mentali-

dade estética, política e comportamental, derrubando “as prateleiras, 

as estantes, as vidraças” entre o urbano e o rural, o interior e o litoral, 

o bom e o mau gosto, o popular e a vanguarda, o chiclete e a banana, 

o chique e o kitsch, o berimbau e a guitarra, o bangue-bangue e o 

tamborim, as raízes e as antenas, o luxo e o lixo (como no emblemáti-

co poema de Augusto de Campos, com todas as variantes positivas e 

negativas que podem sugerir as duas palavras, e os atritos entre elas).

Com uma lúcida compreensão da múltipla realidade brasileira, deu 

expressão às diversas vozes que a compõem, sem descaracterizá-las 

ou satirizá-las, sem esconder seus contrastes ou hierarquizá-las, mas 

criando condições para que elas aflorassem numa linguagem vigoro-

sa, através de procedimentos (a colagem, a mistura, as fusões rítmicas 

e vocabulares, o construtivismo formal e a surpreendente espontanei-

dade) que as punham em situações inéditas de conexão ou confronto.

Batman e macumba, iê-iê e obá, viraram um amálgama sonoro-se-

mântico (ou verbivocovisual, na expressão dos concretos), que rompia 

as fronteiras de preconceitos muito arraigados, inaugurando a possibi-

lidade da convivência, sem traumas, de valores até então inconciliáveis.

A partir desse limite (ápice) não havia mais volta. A cultura plu-

ral, cosmopolita e libertária se instituiu como uma realidade palpável, 

abrindo caminho para novas experiências poético-musicais, que se 

desdobraram em várias outras linguagens.

É sintomático o fato do eixo dessa revolução ter se dado no ter-

reno da música popular, integrando alta voltagem de invenção com 

a comunicação de massas (em conexão com a moda, o design, as 

histórias em quadrinhos, a televisão, o rádio, o cinema e a cultura pop 

de uma maneira geral), em lugar da literatura e das artes plásticas, em 

torno das quais se articularam outros marcos de nossa modernidade, 

como a Semana de 22 e a Exposição Nacional de Arte Concreta, de 56.

A Tropicália moldou e modulou uma síntese ácida e doce (“policiais 

vigiando/ o sol batendo nas frutas/ sangrando”, “hospitaleira amizade/ 

brutalidade jardim”, “bomba e Brigitte Bardot”) da cultura brasileira, 

expondo suas nervuras e contradições mais profundas, e libertando-

nos para assumi-las como uma possível identidade. O convívio com as 

diferenças e a exploração criativa de suas férteis colisões expôs um 

retrato vivo do Brasil daquele tempo, e dos Brasis de todos os tempos.

Este livro é uma reflexão sobre o disco-manifesto Tropicália, mas 

também um reflexo do que ele semeou. As diferentes abordagens, 

estilos, pontos de vista e criações gráficas a partir de suas doze can-

ções, ilustram, em seu mosaico diversificado, o quanto aquelas con-

quistas encarnaram em nossa realidade cultural o espírito de inven-

ção, de mistura, de afirmação vital das nossas potencialidades.

O Panis et circensis era só o começo.

Arnaldo Antunes

Tropicália forever changed our esthetic, political and behavioral 

sensitivity  and mentality, overthrowing “the shelves, the stands, the 

window panes” between rural and urban, hinterland and coast, good 

and bad taste, popular and avant-garde, chewing gum and bananas, 

chic and kitsch, berimbau and guitar, the western and the tambouri-

ne, roots and antennae, luxury and garbage (as in the iconic poem by 

Augusto de Campos, with all the positive and negative variations that 

these two words can suggest, and all the friction between them).

With a lucid understanding of Brazil’s multiple reality, it gave expres-

sion to the diverse voices composing it, without disfiguring or satirizing 

them, without hiding their contrasts or arranging them in a hierarchy, 

but rather creating the conditions for them to blossom in a vigorous lan-

guage through procedures (collage, mixture, fusions of rhythm and vo-

cabulary, formal constructivism and surprising spontaneity) that placed 

them in until then unheard of situations of connection or confrontation. 

Batman and macumba, yeah, yeah, yeah and obá, were transfor-

med into a sonorous-semantic amalgam (or verbi-voco-visual, as the 

concrete poets put it), that broke down the divisions of deeply-rooted 

prejudice, inaugurating the possibility of experiencing together, wi-

thout traumas, heretofore irreconcilable values.

From this limit (apex) there was no return. A pluralistic, cosmopoli-

tan and libertarian culture became a palpable reality, opening the way 

for new poetical-musical experiences that unfolded into various other 

cultural languages.  

It is symptomatic that the axis of this revolution was in popular 

music, combining high voltage invention with mass communication 

(linked with fashion, design, comic strips, television, radio, cinema 

and pop culture in general) the place of literature and the plastic arts, 

around which other milestones of our modernity revolved, such as the 

Week of 22 and the National Exhibition of Concrete Art of 56.

Tropicália molded and modeled a bitter/sweet synthesis (“the po-

lice watching /the sun striking the fruit/ bleeding”, “hospitable friend-

ship/ brutality garden”, “bomb and Brigitte Bardot”) of Brazilian cul-

ture, exposing its veins and deepest contradictions, and liberating us 

to accept them as a possible identity. Living with the differences and 

the creative use of their fertile collisions reveals a living portrait of 

Brazil at the time, and all the Brazils of all times. 

This book is a reflection on the Tropicália record-manifesto, but 

also a reflection of what it sowed. The different approaches, styles, 

viewpoints, and graphic art creations based on its twelve songs il-

lustrate, in their diverse mosaic, how much these achievements have 

incorporated into our cultural reality the inventive spirit, the mixture, 

the vital affirmation of our potential.

Panis et circencis was just the beginning.

Arnaldo Antunes
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