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ARTE 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

Tropicalismo 

 

A Tropicália ou tropicalismo foi um importante movimento cultural brasileiro que surgiu no final da 

década de 60, sob a influência da mistura do movimento de vanguarda e da cultura pop nacional e 

estrangeira, misturando manifestações tradicionais da cultura brasileira. Entre suas principais 

propostas estéticas musicais estavam: 

 Grande rejeição a elementos fora da cultura brasileira como o rock'n roll. 

 Uso da linguagem popular em suas músicas. 

 Mistura de elementos e ritmos de canções populares, jovem guarda, bossa nova, bolero, 

música pop e músicas eruditas. 

Entre seus principais artistas estão Caetano veloso, Gilberto Gil, os líderes do movimento além de 

Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, Rita Lee, Arnaldo Baptista, Sérgio Dias, Torquato Neto, Rogério 

Duprat, Capinam, Jorge Bem, Maria Bethânia. 

O início do Tropicalismo deu-se no III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record em 1967, 

com destaque para as apresentações de Caetano Veloso, com a música "Alegria, alegria" e de 

Gilberto Gil com "Domingo no Parque". 

Fonte: Adaptado de todamateria.com.br/tropicalismo/ Acesso em 31/08/2020 

 

 

Fonte: jornal.usp.br Acesso em 31/08/2020 

https://www.todamateria.com.br/mpb-musica-popular-brasileira/
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Se possível, faça a apreciação musical de “Alegria, Alegria” de Caetano Veloso: 

https://youtu.be/WL8l8olaMmI ou leia um trecho da letra:  

 

“Caminhando contra o vento 

Sem lenço e sem documento 

No sol de quase dezembro 

Eu vou...” 

 

1- O que foi o movimento Tropicalista? Explique com suas palavras. 

  

  

  

 

 

2- Assinale a opção dos elementos e ritmos que formam a Tropicália ou Tropicalismo: 

A) Canções populares, bossa nova, rock, música pop e músicas clássicas. 

B) Samba, pagode, bossa nova, música caipira e jovem guarda. 

C) Canções populares, jovem guarda, bossa nova, bolero, música pop e músicas eruditas. 

D) Música caipira, rock, música pop, músicas clássicas e músicas eruditas. 

 

 

3- Observando o trecho da música “Alegria, Alegria” de Caetano Veloso, o que significa o sol 

de quase dezembro? 

  

  

  

 

 

4- Circule a opção que representa a estação do sol de quase dezembro. 

 

    

VERÃO PRIMAVERA OUTONO INVERNO 

Fonte: Freepik.com Acesso em 31/08/2020 

https://youtu.be/WL8l8olaMmI

