
    
Tropicália  

(Rebeca Vazquez) 

Objetivos 

Compreender o movimento Tropicália nas suas dimensões: políticas, estéticas e históricas. 

Analisar diferentes produções musicais e comparar a estética dos movimentos: Jovem Guarda, 

Tropicália e Bossa Nova. 

Produzir sonoramente, utilizando a estética proposta pela Tropicália.  

 

Avaliação 

A avaliação deverá ser contínua e processual, considerando-se a individualidade de cada aluno. 

Durante a contextualização, construção de conceitos e criação musical, haverá momentos de 

criação, interpretação e análise nos quais serão observados o empenho e a participação do 

aluno.  

 

Refletindo sobre a avaliação 

Sobre os estudantes 

O aluno demonstrou interesse, participando das atividades sugeridas? Realizou construções 

sonoras levando em conta a estética proposta pela Tropicália, buscando aplicar o conteúdo 

discutido em sala? Escutou atentamente os exemplos sonoros apresentados, demonstrando 

criticidade e análise nos comentários sobre o que ouviu? Familiarizou-se e aprendeu a 

identificar a forma e as características sonoras dos movimentos apresentados pertencentes à 

Tropicália? 

 

Sobre a atuação do professor 

Realizou pesquisa prévia sobre o tema e buscou material para fundamentar as aulas? Fez 

planejamento das atividades a serem aplicadas em sala? Considera que os recursos utilizados 

para ampliar os conhecimentos sobre os instrumentos musicais não convencionais foram 

adequados à necessidade da turma? As expectativas de aprendizagem foram alcançadas? Se 

não foram, o que houve? As estratégias de ensino empregadas foram apropriadas às 



    
necessidades da turma? Quais dificuldades foram detectadas e como as sanou? Para você, o 

resultado do trabalho foi positivo? A turma recebeu bem o tema? Reflita sobre o processo, 

apontando os pontos positivos e o que precisa ser melhorado. 

 

Recursos Materiais 

Computador, data show, caixa de som, quadro, giz, impressão das atividades, CDs, pendrive e 

materiais diversos para construção sonora.  

 

 

Aula 1 

 

 

Conteúdo 

Contexto Histórico da Tropicálica 

Principais artistas 

Relação da Jovem Guarda e Bossa Nova com Tropicália 

 

Expectativas de Aprendizagem 

Reconheça os principais personagens envolvidos no movimento da Tropicália; 

Relacione como a Jovem Guarda e a Bossa Nova estavam entrelaçadas com o Movimento 

Tropicália;  

Reconheça como o contexto histórico foi fundamental para o nascimento e morte da 

Tropicália.  

 

Atividades 

Diga aos estudantes que o tema a ser trabalhado nas próximas aulas será sobre o movimento 

Tropicália. Peça-lhes que relatem o que sabem sobre o movimento, anote no quadro os pontos 

elecados por eles.  

Explique que vocês assistirão recortes de um vídeo-documentário que aborda a Tropicália 

(https://youtu.be/iRGgjTZTvgI) e que, ao longo do vídeo, você fará pausas para discutir 

algumas ideias acerca da Tropicália. Peça aos estudantes que façam um resumo das principais 

ideias discutidas do vídeo, que deverá ser acrescentado no portfólio de cada aluno.  

 



    
Escolha três alunos que representarão na próxima aula personagens relacionados à Bossa 

Nova, Jovem Guarda e Tropicália. Neste link 

http://cirandadaarte.com.br/webzine/?wpfb_dl=20 você encontrará o material que deve 

entregar a eles, para que se preparem para a encenação.  

 

Para saber mais sobre a Tropicália 

 

-Texto que dá um panorama sobre a Tropicália  

- http://super.abril.com.br/cultura/questao-desordem-445229.shtml  

 

 -Livro conciso, com linguagem acessível e muito bem elaborado sobre a Tropicália, um 

panorama geral sobre o movimento – 

 https://skydrive.live.com/redir?resid=A3356F6E3C87E97C!107  

 

- Tropicália- Marcelo Machado (torrent) - 

http://thepiratebay.se/torrent/7915503/Tropicalia_2012_DVDRip_Son ata_Premiere  

 

 

Aula 2 

 

Conteúdo 

Contexto político e estético - Jovem Guarda, Bossa Nova e Tropicália  

 

Expectativas de Aprendizagem 

Relacione como a Jovem Guarda e a Bossa Nova estavam entrelaçadas com o Movimento 

Tropicália; 

Reconheça o contexto histórico de cada um dos movimentos discutidos: Bossa Nova, Jovem 

Guarda e Tropicália 

Instrumentação utilizada em cada uma das músicas estudadas.  

 



    
Atividades 

Inicie a aula dizendo aos alunos que chamará 3 personagens que viajaram no tempo para 

explicarem o contexto da produção musical de sua época. Esses personagens são: A Garota de 

Ipanema, O J. Dean e a Gal. A atividade está descrita no link  

http://cirandadaarte.com.br/webzine/?wpfb_dl=20 e deverá ter sido entregue na aula anterior 

aos personagens-alunos. 

 

Após a execução da primeira atividade, apresente a Atividade 2- O Lobo Mau na MPB 

(http://cirandadaarte.com.br/webzine/?wpfb_dl=1) 

 

Esta atividade tem como objetivo comparar os três movimentos: Jovem Guarda, Tropicália e 

Bossa Nova, analisando suas diferenças ideológicas e musicais. 

 

É importante ressaltar que no período que antecede a Tropicália, a música brasileira 

estava “dividida” em três grupos distintos:  

 A classe média/alta que ouvia Bossa Nova,  

 Os estudantes de esquerda, que ouviam músicas de protesto contra a ditadura.  

 A Jovem Guarda, que era tida como “alienada” e que importava os costumes da 

cultura norte-americana.  

 

Havia uma “disputa” e uma identidade bem definida para quem ouvia cada tipo de música. 

Essa disputa fica evidente ao assistirmos as competições dos festivais de música da antiga TV 

Record. A Tropicália surge com o intuito de misturar todas essas influências e ainda mais - a 

influência da música erudita, dos Beatles, do cinema novo, das artes plásticas, da literatura... 

Quando for analisar a música com os estudantes, lembre-se de falar dessas rivalidades e do 

intuito da Tropicália. Apesar da música “Enquanto seu lobo não vem” ter um cunho de 

protesto contra a ditadura, o movimento Tropicália não era panfletário. É necessário que os 

estudantes compreendam a diferença que existia entre a Tropicália e as músicas de protesto, 

apesar de ambas estarem sendo divulgadas pelos festivais. Elas tinham objetivos diferentes. 

Para saber mais assista aos documentários indicados na aula 1. Caso necessite baixar as 

músicas indicadas, seguem links para tal fim.  

Lobo Bobo-  http://search.4shared.com/postDownload/Mbqucjpq/51_-Lobo_Bobo.html  



    
Lobo Mau - http://www.youtube.com/xId1NsZItPE 

Enquanto seu Lobo não vem- http://www.4shared.com/file/88T_BS85/Caetano  

 

 

Aula 3 

 

Conteúdo 

Álbum Panis et Circenses e cada significado expresso na capa  

 

Expectativas de Aprendizagem 

Compreenda as relações artísticas e de contexto de cada um dos símbolos expressos na capa 

do álbum-manifesto Panis et circenses. 

Analise a música Panis et circenses quanto à instrumentação, forma e temática  

 

Atividades 

Como já visto na aula 1, o álbum manifesto da Tropicália se chama Panis et Circenses. Diga que 

nas próximas aulas vocês analisarão algumas músicas do álbum, suas relações com a MPB, com 

a Bossa Nova, com a Jovem Guarda, e com o que eles chamavam de ‘som universal’, o rock.  

 

Professor, comece conduzindo a aula para “decifrar a capa do álbum manifesto”. Entregue aos 

alunos uma folha com a imagem do álbum, já com os comentários explicativos. A capa com a 

análise está na próxima página do e-book, ou vc pode baixá-la do link 

 http://cirandadaarte.com.br/webzine/?wpfb_dl=11  

 

Escolha diferentes alunos para representarem os artistas fotografados na capa do álbum 

Tropicália. Leve materiais que possam ajudar a compor a “recriação” da foto de capa do disco 

(bigodes, penico, roupa hippie, quadro com foto de Nara Leão, quadro com Capinam etc. 

Chame nove alunos selecionados, para que representem:  



    
- Caetano Veloso 

- Rita Lee 

- Arnaldo Batista 

- Sérgio Dias 

- Torquato Neto 

- Tom Zé 

- Gal Costa 

- Gilberto Gil 

- Rogério Duprat 

Chame-os, um a um, escolhendo quem irá representar cada artista, de forma que vocês 

possam discutir os diferentes papéis representados na capa do disco. Ao discorrer sobre cada 

personagem, fantasie o aluno com os acessórios que trouxe e o coloque na mesma posição do 

artista representado na capa do disco. Ao terminar de “imitar” a capa do disco, lembre-se de 

registrar a atividade, fotografando os alunos caracterizados.  

Depois de explicado o disco-manifesto, ouça com os alunos a música Panis et circenses. Peça a 

eles que anotem todos os sons que reconhecem, quais “motivos” melódicos aparecem (caso 

eles desconheçam esse conceito, trabalhe com eles antes de ouvir a música) e o que 

compreenderam da letra da música. Na aula 4 e 5 há uma análise quanto à forma da música, 

que pode ser utilizada nesta aula para compreender a forma. 

Após a escuta, faça a discussão da letra da música com os estudantes, bem como a 

instrumentação e a inserção de paisagem sonora e ruídos na música, influenciados pela música 

do século XX e do álbum St. Peppers dos Beatles. (Livro com imagens e textos analisando o 

álbum Panis et circenses. Utilizar, para esta aula, a análise feita da música tema do álbum, pg. 

32-34, disponível em http://issuu.com/ricolins/docs/tropicalia_miolo_final_baixa.   

 

 

 

Aulas 4 e 5 

Conteúdo 

Ensaio Coral da música Panis et Circenses  

 

http://issuu.com/ricolins/docs/tropicalia_miolo_final_baixa


    
Expectativas de Aprendizagem 

Cante em grupo a música Panis et Circenses; 

Identifique auditivamente quais são os motivos musicais presentes na música.  

 

Atividades 

Explique aos estudantes que nas próximas aulas vocês farão o ensaio da música Panis et 

Circenses. 

Para falar da importância do aquecimento vocal (caso você ainda não tenho abordado este 

tema nas aulas anteriores) você pode utilizar o seguinte vídeo, que já contém algumas 

sugestões de exercícios de aquecimento. https://youtu.be/MU78-RVms2E 

Execute o alongamento e relaxamento corporal enquanto vocês ouvem a música composta 

por Caetano e Gil e interpretada pelos Mutantes. 

Dê sequência ao aquecimento utilizando vocalizes que foram extraídos da música. 

No link abaixo você encontrará uma proposta para ensaio coral, elaborada pela professora 

Alessandra Castro. 

http://cirandadaarte.com.br/webzine/?wpfb_dl=10  

 

Tarefa: peça aos alunos que pesquisem sobre a letra da música Tropicália de Caetano Veloso.  

 

 

 

Aula 6 

Conteúdo 

Música Tropicália  

Pluralismo cultural 

Instrumentação, ritmos, forma, referências estéticas  

https://youtu.be/MU78-RVms2E


    
 

Expectativas de Aprendizagem 

Reconheça o pluralismo cultural proposto pelo movimento Tropicália; 

Compreenda as referências e intertextualidades envolvidas na música Tropicália.  

 

Atividades 

Professor, na aula anterior você solicitou uma pesquisa sobre a música Tropicália. Agora ouça 

a música atentamente com os estudantes, solicite que eles anotem tudo o que reconhecerem 

na música, pertinente à  

 

 Instrumentação 

 Ritmos utilizados 

 Referências estéticas 

 Forma da música. 

 

Monte um quadro, onde será feita a análise da música, contendo os elementos que você 

solicitou que eles anotassem.  

Percebam como o arranjo de Rogério Duprat utiliza elementos orquestrais, mesclados a um 

ritmo afrobrasileiro. Saliente com os estudantes como o movimento Tropicália abarcava 

diversos ritmos e estéticas: do rock ao baião, da música orquestral à paisagem sonora. É 

importante que os alunos percebam a importância de ampliar a escuta para poder gerar novos 

discursos. 

 Vivenciem com os estudantes a prática do ritmo baião na percussão corporal. No vídeo abaixo 

você encontra como executar este ritmo.  

Depois ouça a música novamente com os estudantes e peça que no refrão eles executem o 

ritmo ensinado.  

Material de apoio para compreender a música Tropicália:  

http://www.ciencialit.letras.ufrj.br/garrafa/garrafa20/karinhallanaetaniadeazevedo_tropicalia

eapos.pdf 

 



    
Aulas 7 e 8 

Conteúdo 

Música Coração Materno 

Proposta estética da Tropicália 

Interpretação vocal e instrumental  

 

Expectativas de Aprendizagem 

Compreenda a proposta estética da Tropicália, no que tange misturar diferentes estéticas e 

influências, antropofagicamente; 

Seja capaz de analisar as diferenças sonoras das duas versões da música Coração Materno, 

refletindo sobre o uso da instrumentação, da voz e dos arranjos. 

 

Atividades 

Continuando a análise do álbum, você deverá iniciar a aula ouvindo as duas versões da música 

Coração Materno  

 

Versão 1- Vicente Celestino                       Versão 2- Caetano Veloso 

 

Peça aos estudantes que anotem as semelhanças e diferenças nas duas gravações. Depois leia 

com os estudantes o texto Coração Materno, de Aguilar, que se encontra no livro Tropicália – 

pág. 24-25, para download no link http://issuu.com/ricolins/docs/tropicalia_miolo_final_baixa  

 

Esteja preparado para esclarecer as dúvidas dos alunos em relação aos termos e vocabulário 

que se encontram no texto, pois se trata de um texto rebuscado, cheio de referências que os 

alunos podem desconhecer, sendo, portanto, uma ótima oportunidade para ampliar o 

conhecimento dos alunos. 

Após a leitura e discussão do texto, levante um debate sobre as músicas. Abaixo seguem 

algumas sugestões de perguntas que podem ser feitas para estimular o debate:  

 



    
  Em que ano se passava a história do conto de Aguilar? (2175)  

  Porque o aluno não compreendia o contexto da música? (Não existiam mães em 2175, 

a sociedade criava as crianças que eram geradas por úteros mecânicos. 

 Qual lição o professor dá ao aluno sobre a importância do amor materno na nossa 

sociedade? (É um amor incondicional, onde o ser humano pode “descansar” em um 

mundo tão competitivo).  

 Porque as pessoas de meados da década de 70 consideravam a música cafona? 

(Porque era uma música composta em 1951, quando a era do rádio exigia músicos com 

vozes potentes. O bolero era um ritmo valorizado e o drama da temática se 

aproximava de dramas de ópera e valores familiares arraigados. Na década de 70, a 

música já havia passado pela transformação da Bossa Nova, em que o tratamento 

vocal era suave, o ritmo foi modernizado com harmonias mais complexas, graças à 

influência do jazz e os temas dramáticas eram consideradas cafonas. Havia, ainda, o 

período de urbanização e modernidade no Brasil).  

 -Qual foi a proposta de Caetano ao regravar uma música de Vicente Celestino? (Ele 

queria trazer algo popular e cafona e demonstrar o valor existente naquela música, 

questionando os padrões da época que diziam o que era “aceitável” ou não. Rogério 

Duprat fez um arranjo refinado, utilizando conhecimentos da música erudita, 

destacando a imensa dramaticidade da música através dos instrumentos. Caetano, por 

sua vez, interpreta a música de forma expressiva, porém suave, demosntrando um uso 

da voz diferente de Vicente Celestino, deixando que o “peso” da música fosse expresso 

de outra maneira. Caetano valoriza o passado, recriando-o, misturando com outras 

influências e provocando a reflexão sobre o que é a “boa” música. 

   

Após a discussão da música, ouça novamente o arranjo de Caetano Veloso e peça aos alunos 

que, durante a escuta, pensem quem poderia representar cada um dos personagens da 

música: Amada - Campônio - Mãezinha.  

Diga aos alunos que vocês farão um “cinema mudo”, em que os alunos deverão representar os 

personagens enquanto a música toca. Filme a atividade. De preferência, leve materiais para os 

alunos se fantasiarem enquanto representam a música. Peça que ao representarem-na, eles 

possam enfatizar o drama de acordo com a intenção musical. Conduza a atividade para que 



    
percebam como as cordas arranjadas por Rogério Duprat remetem à trilha sonora de cinema, 

causando diferentes emoções no ouvinte. 

Esta atividade tem como objetivo aproximar a música de Vicente Celestino dos alunos, para 

que eles explorem o seu carácter cômico e dramático. É importante que eles ampliem o 

repertório de escuta, compreendendo que mesmo uma música dita “cafona e antiga” pode ser 

apropriada por eles em diferentes contextos.  

 

 

 

 

Aula 9 

 

 

 Conteúdo 

Avaliação sobre o tema Tropicália  

 

Expectativas de Aprendizagem 

Mobilize o conhecimento adquirido sobre a Tropicália de forma a descrever, conceituar e 

contextualizar o movimento estudado.  

 

 Atividades 

Aplique o questionário sobre a Tropicália. 

http://cirandadaarte.com.br/webzine/?wpfb_dl=9  

 

Depois faça a correção com estudantes, comentando cada parte, fazendo referências às aulas 

ministradas. Se você perceber que algum dos questionamentos não ficou claro para os 

estudantes, revise o conteúdo e busque novas formas de explicar o tema.  

 

 


