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Pode ser um absurdo, mas ele não é surdo 

O Brasil tem ouvido musical 

Que não é normal  

(“Love love love”, Caetano Veloso) 

  



 

RESUMO 

 

Essa dissertação é um estudo sobre o livro Verdade tropical (1997), o relato de memória 

de Caetano Veloso. Meu objetivo é entender o que é esse livro e como ele explica a formação 

e os posicionamentos de Caetano, além de ser influenciado e influenciar sua produção musical. 

Visando compreender os mecanismos de elaboração dessa obra utilizei reportagens, discos, 

filmes e análises teóricas que servem para compreender a análise de Caetano sobre os processos 

culturais brasileiros na segunda metade do século XX. Também busco entender a construção 

desse lugar de Caetano como um (autointitulado) “pop star intelectual” que combina sua 

carreira de músico popular com a de um intelectual público chamado a falar sobre os rumos 

políticos-culturais do país, sempre tendo a música popular brasileira como sua referência 

principal de interpretação e força de transformação social do Brasil.   

 

Palavras-chave: Caetano Veloso; Verdade tropical; História Intelectual; Música Popular 

Brasileira; intérprete do Brasil. 

  



 

ABSTRACT 

 

This dissertation is a study about the book Tropical truth (1997), the memory report of 

Caetano Veloso. My goal is to understand what this book is and how it explains the early years 

of Caetano and some political-cultural positions he has taken over the years. I believe the book 

was influenced by his musical production and, after the publication, the book influenced his 

songs/albums. In order to understand the mechanisms for the elaboration of the book, I used 

newspaper articles, albums, films and theoretical analyzes that serve to understand Caetano's 

analysis of Brazilian cultural processes in the second half of the twentieth century. I also try to 

understand the construction of this place of Caetano as a (self-titled) “intellectual pop star" that 

combines his career as a popular musician and as a public intellectual, constantly called to talk 

about the political-cultural directions of the country, always having Brazilian popular music as 

his main reference of interpretation and force of social transformation of Brazil. 

 

Keywords: Caetano Veloso; Tropical truth; Intellectual History; Brazilian popular music; 

Brazil’s interpreter.  
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INTRODUÇÃO 

A primeira vez que li Verdade tropical foi em 2012, quando soube pelos jornais – 

através de respostas e réplicas em entrevistas – que havia um debate entre o cantor/compositor 

Caetano Veloso e o crítico literário/acadêmico Roberto Schwarz. As primeiras linhas que 

conheci do escrito memorialístico de Caetano foram, portanto, mediadas pelas citações dos 

jornais e, depois, pelo ensaio de Schwarz que havia suscitado os debates, aos quais tive acesso 

antes do livro em si. Isso significa dizer que quando finalmente me debrucei de forma 

sistemática sobre essa obra de Caetano, já havia em mim uma série de ideias que me foram 

dadas por interpretações anteriores. Digo isso logo de início para mostrar que o caminho que 

me leva à essa pesquisa é fragmentado, irregular e que tem como desafio se afastar das 

ingenuidades.  

Contudo, naquele primeiro momento de leitura eu pouco sabia sobre as disputas internas 

do ambiente cultural brasileiro nas décadas de 1960/1970 e o que vi, a princípio – referindo-me 

a Schwarz e a Caetano – foi uma controvérsia entre figuras públicas sobre uma narrativa do 

passado. Apesar de o diagnóstico não estar errado, há algo além de uma imediata contestação 

mútua de relatos: há, na raiz do debate, divergências profundas de entendimento a respeito da 

cultura e da interpretação do Brasil, bem como um afastamento significativo em relação às 

soluções possíveis para nossos dilemas.  

É evidente que após esse meu primeiro contato com a questão, em 2012, muitas outras 

leituras se sucederam, assim como aulas, debates e eventos acadêmicos, culturais e políticos. 

Isso tudo me formou para além dos textos que conhecia e me fez perceber cada vez mais a 

complexidade das ideias ali expostas. Portanto, o trabalho que aqui se apresenta busca entender 

algumas questões em relação à Verdade tropical que parecem simples, mas se tornaram 

complexas conforme a pesquisa avançava: o que é esse livro? Por que ele foi feito? Quem era 

Caetano na época da publicação, quais seus objetivos naquele momento? Qual a relação entre 

essa obra e a produção musical do artista? Essas são as perguntas que nortearam a minha escrita.  

Sendo assim, o objeto da dissertação é o livro Verdade tropical, entendendo esse objeto 

como um exemplo de ensaio sobre o Brasil, uma interpretação de país feita por um intelectual 

da cultura – categoria pensada por Santuza Cambraia Naves (2010) para explicar o lugar do 

compositor de música popular brasileira ao longo dos anos 1960, quando a canção popular foi 

alçada à veículo de crítica e debate dos acontecimentos políticos.  

É necessário deixar claro que o livro será aqui estudado é a partir da edição original de 

1997, pois busco compreender as motivações para a escrita naquele momento. Em 2017, foi 
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lançada a edição comemorativa de 20 anos da primeira publicação, com notas explicativas e 

um texto novo de Caetano, em que o autor revisa e elucida alguns trechos importantes da obra. 

Apesar de pertinente para compreender os diversos tempos históricos presentes nessa narrativa 

– e de não descartar por completo a utilização de trechos desse texto novo –, a base de estudo 

é a edição original. Só a título de menção: em 2008 foi lançada a edição de bolso do livro que, 

apesar de ter ajudado a popularizar a obra, não possui nenhuma alteração no texto original, 

apenas um diferente projeto gráfico.  

Um detalhe curioso sobre a primeira e a mais recente edição de Verdade tropical é que 

no livro de 1997 o texto de orelha afirma que “não é uma autobiografia”, enquanto que na 

versão de 2017 a orelha admite ser “uma espécie de autobiografia”. A dificuldade de categorizar 

não é mera estratégia para potencializar a dificuldade (ou as vendas) da obra, trata-se mesmo 

de uma indefinição que acompanha todo o texto e que se mostra reveladora da intenção maior 

do autor, de alavancar essa obra para além de sua vida pessoal, dando destaque quase exclusivo 

à sua vida pública.  

Contudo, a forma geral escolhida para narrar é a memorialística, já que o livro possui a 

principal característica desse gênero, que é ter como base o relato de acontecimentos da vida 

do autor escritos em primeira pessoa. Entretanto, o que motiva a pesquisa a respeito dessa obra 

não é sua característica comum, mas sim sua particularidade: a análise feita, a forma de narrar 

e, principalmente, os fatos que são escolhidos para estarem ali registrados servem a um 

propósito de interpretação da cultura brasileira, em um esforço do cantor/compositor de 

organizar de forma literária seu pensamento que já aparecia em outros textos, entrevistas e, 

claro, músicas.  

Verdade tropical mostra-se como uma autobiografia analítica (ou uma análise 

autobiográfica), que em diversos momentos se manifesta como se a obra de Caetano o narrasse, 

e não ao contrário. Sendo escrita 30 anos após ao que se chamou de tropicalismo, são 524 

páginas (incluindo índice onomástico) dedicadas a narrar aquilo que aconteceu antes, durante e 

no imediato depois do movimento cultural que provocou as mais diversas opiniões e 

sentimentos nos anos 1960/1970 no Brasil. As décadas de 1980 e 1990 são apenas mencionadas 

em poucas linhas. O livro é, portanto, focado em contar a história do tropicalismo – suas bases, 

conexões e reações – e não pretende dar conta de toda a existência de Caetano.  

Sendo assim, buscando compreender as temporalidades descritas no livro, o eixo de 

minha pesquisa é entender – através das análises que ele faz das atividades culturais brasileiras 

nos anos 1960/1970 – essa narrativa de Caetano em que sua própria história é contada para 
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contar e interpretar outra história: do tropicalismo e do Brasil. Caetano define assim a forma de 

narrar do livro: 

Tive também que me permitir transitar do narrativo ao ensaístico, do técnico 

ao confessional (e me colocar como médium do espírito da música popular 

brasileira – e do próprio Brasil) para abranger uma área considerável do 

mundo de ideias que o assunto central sugere (VELOSO, 1997, p. 18). 

 

Desde o princípio o autor deixa claro que seu interesse é escrever sobre o tropicalismo 

e o Brasil. Por isso a família é tão pouco mencionada: não interessa ao autor falar de seus 

parentes ou de questões mais cotidianas. Sendo assim, interessa-me justamente compreender 

essa escrita na qual dois pontos parecem fundamentais para a estruturação do pensamento de 

Caetano – primeiro a canção popular, sua vocação para mobilização nacional e tudo que 

envolve a ideia de cultura de massas e, também, a formação do Brasil e seus debates em tempos 

diferentes. E é a Tropicália que conecta esses pontos.  

O pensamento de Caetano, em linhas gerais, baseia-se na ideia de canção popular que 

seja popular no sentido de alcançar as pessoas, entretanto, que esteja ao mesmo tempo 

conectada aos mais altos critérios artísticos e técnicos para, seguindo seu raciocínio, superar o 

atraso do subdesenvolvimento, entregando ao mundo uma arte respeitável que, utilizando o 

modernismo antropofágico como inspiração, devora o estrangeiro e o ultrapassa.    

É preciso também falar a respeito do contexto de produção do livro. Em 1997, o Brasil 

tinha como presidente Fernando Henrique Cardoso e vivia sua inserção no mundo neoliberal 

após anos de picos de inflação incontroláveis. Além disso, era um momento em que a 

democracia parecia se estabelecer de vez no Brasil – infelizmente, o golpe de 2016 nos levou a 

uma instabilidade política e democrática – e Caetano parecia “surfar na onda” da suposta 

tranquilidade brasileira, largando a imagem rebelde construída – e criticada – nos anos 

1960/1970. Seu show Livro (feito pensando em Verdade tropical) foi desaprovado justamente 

por mostrar um Caetano de gravata, “sério e careta”, em uma espécie de “rendição” a um mundo 

que Caetano negara no tropicalismo. É interessante perceber que sendo rebelde ou careta, a 

imagem de Caetano sempre provocou debate. De todo modo, conforme explica Santuza 

Cambraia Naves, esse julgamento de um Caetano “rendido ao sistema” é precipitado e raso: 

Nesse processo [de composição imagética do show], assim como o violoncelo 

‘erudito’ de Jacques Morelenbaum dialoga com os instrumentos ‘populares’ 

da percussão baiana, a gravata de Caetano convive com os bonés e tênis de 

seus músicos. Cria-se, assim, não uma síntese homogeneizante, mas um 

mosaico de fragmentos que têm preservadas as suas singularidades culturais 

(NAVES, 1998, p. 69). 
 



 14 

O Caetano de 1997 estaria, então, cumprindo seu propósito de trazer sempre referências 

do passado a partir de novas interpretações. Buscarei entender quais são os mecanismos de 

construção memorialística do livro que possibilitam a interpretação do autor em relação aos 

fatos ali narrados e, também, como sua visão analítica dos processos culturais (e da inserção do 

Brasil nisso) se constrói a partir de diferentes temporalidades. A partir dessa ideia inicial, outros 

objetivos específicos se desenham, como: identificar os principais personagens envolvidos nos 

anos 1960/1970 e a forma como são retratados no livro, inclusive o próprio autor; entender 

como a ideia de cultura de massa perpassa a produção e o pensamento de Caetano, assim como 

a história do Brasil contemporâneo, analisar os diferentes tempos históricos aos quais a obra 

está submetida. 

A hipótese que levanto nesse trabalho é que Verdade tropical é uma interpretação do 

Brasil contemporâneo contada através de um livro de memórias e que se trata de uma obra que 

se insere na cronologia musical de Caetano – o livro não está afastado dessa produção já que a 

produção musical de Caetano é também interpretação do Brasil. Sendo assim, desdobra-se disso 

a ideia de que Verdade é, na realidade, parte da produção de Caetano, e não apenas um livro de 

memórias distanciado de sua obra.  

Além disso, entendo que outra hipótese possível é que a partir de Verdade tropical 

Caetano tenha definitivamente se firmado como um intelectual, ou melhor, um “intelectual pop” 

(VELOSO, 1997, p. 19), conforme ele próprio se define. E as evidências para isso vão além do 

provável preconceito acadêmico em relação à música popular como forma de interpretar o 

Brasil, passa também pelo debate que o livro gerou, as pessoas que se dispuseram a respondê-

lo, além de se apoiar na tese de Santuza Cambraia Naves (2010), que indica que os compositores 

da MPB, a partir dos anos 1960, se colocaram como intelectuais da cultura. 

Para analisar e testar essas hipóteses, partirei de fontes diversas.  Evidentemente, minha 

fonte de trabalho principal é o próprio livro Verdade tropical em sua primeira edição, de 1997 

– sempre compreendendo que o livro “lê” o Brasil através do relato de memórias de Caetano, 

já que o autor conta partes de sua história via tropicalismo.  

Entretanto, estou falando de um autor que vai muito além desse livro. Aliás, não seria 

exagero dizer que o livro é, na verdade, uma pequena parte da produção desse artista-intelectual. 

Portanto, na tentativa de compor esse mosaico de pensamento em que Verdade está inserido, 

pretendo também incluir algumas fontes secundárias como outros textos de Caetano, 

reportagens, entrevistas e críticas jornalísticas, registros audiovisuais de cinema e televisão e, 

claro, álbuns e canções. Pode parecer um campo demasiado vasto, dado que são diferentes 

suportes e tipos de produção, entretanto, as fontes selecionadas estão todas ligadas ao 
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pensamento contido em Verdade tropical e entram nesse trabalho como complementares à fonte 

principal.  

Sabendo que a Tropicália viu potência de ação nos meios de comunicação de massa, 

não é de se surpreender que a figura de Caetano Veloso tenha se tornado comum nas telas de 

televisão e páginas de jornais. Praticamente tudo associado ao nome de Caetano Veloso gera 

repercussão, pelo menos, nas páginas e programas culturais. Sendo assim, a documentação 

referente a Caetano é longuíssima e seria impossível dar conta de tudo em uma dissertação, 

portanto, irei me concentrar nos materiais que de alguma forma estão conectados ao livro. 

É certo que o cinema é grande fonte de inspiração para Caetano, inclusive ele afirma 

diversas vezes em Verdade tropical que sua primeira vontade era ser cineasta e que a música 

surgiu por acaso. Caetano chegou a realizar um filme como diretor, trata-se do experimental 

Cinema falado (1986). Entretanto, não pretendo trabalhar com essa obra. A presença 

cinematográfica de Caetano que me interessa nessa pesquisa é a registrada em três depoimentos 

para documentários: em Tropicália, uma noite em 67 e na série 20 entrevistas do Arquivo 

(entrevista a Sueli Rolnik transformada em documentário), o cantor narra os eventos dos anos 

iniciais de tropicalismo que podem eventualmente servir como fontes de pesquisa.  

Por fim e, definitivamente não menos importante, vêm as músicas.  Um livro importante 

que ajuda a trabalhar esse tipo de fonte é o apêndice “Sobre as Letras”, comentários feitos pelo 

próprio Caetano para o livro Letra só; sobre as Letras (2003), organizado por Eucanaã Ferraz. 

No trabalho, Caetano explica algumas motivações e conexões das canções como, por exemplo, 

ao tratar de “Haiti” (1993), Caetano explica que na canção “aparece uma visão da sociedade 

brasileira como mera degradação da condição humana”. E continua: “Claro que essas cenas de 

pesadelo surgem em mim em um contexto de permanente preocupação com a ideia de Brasil” 

(VELOSO, 2003a, p. 42). É importante dizer que as músicas selecionadas e que serão analisadas 

nesta dissertação são canções que têm relação com o livro ou com ideias nele apresentadas, 

entendendo-as como parte do pensamento de Caetano, e não como meras exemplificações.  

É fato que existem incontáveis trabalhos sobre tropicalismo e algumas dezenas de outros 

sobre a figura de Caetano. Como o já clássico Tropicália: alegoria, alegria, de Celso Favaretto 

(2007) ou, ainda, o mais recente Brutalidade jardim: a Tropicália e o surgimento da 

contracultura brasileira, Christopher Dunn. Contudo, Santuza Cambraia Naves (1998; 2000; 

2009; 2010) segue como referência principal em livros e artigos que tratam especificamente da 

obra de Caetano e da canção popular. Ela, inclusive, defendeu, em 1988, sua dissertação de 

mestrado intitulada Objeto não identificado – a trajetória de Caetano Veloso (NAVES, 1988), 

porém, apesar de ser um trabalho que fala sobre o percurso de Caetano e dos debates da canção 



 16 

popular nos anos 1960, é um texto que foi escrito quase dez anos antes de Verdade tropical, 

portanto, evidentemente, não considera meu objeto de estudo e, para evitar desviar do eixo 

principal desse trabalho, achei melhor não trazê-lo ao debate. 

O já citado Roberto Schwarz é nome certo de ser associado ao tropicalismo e a Caetano, 

provavelmente, o mais conhecido interlocutor crítico do artista. O professor, pesquisador e 

intelectual ligado à Universidade de São Paulo definitivamente não entende como positiva a 

empreitada tropicalista. Ele enxerga no apelo mercadológico tropicalista mais uma rendição ao 

modelo conservador do que uma possível revolução social. Ainda em 1969, Schwarz escrevia:  

Sobre o fundo ambíguo da modernização, é incerta a divisa entre sensibilidade 

e oportunismo, entre crítica e integração. [...] Aliás, a julgar pela indignação 

da direita (o que não é tudo), o lado irreverente, escandaloso e comercial 

parece ter tido, entre nós, mais peso político que o lado político deliberado. 

Qual o lugar social do tropicalismo? [...] Mais ou menos, sabemos assim a 

quem fala este estilo; mas não sabemos ainda o que ele diz (SCHWARZ, 2014, 

p. 25-26). 

 

Já em 2012, Schwarz lançou o ensaio “Verdade tropical: um percurso de nosso tempo” 

e foi justamente esse texto que se transformou em um grande debate público, conforme já 

mencionei na apresentação que acabou por me trazer à esta dissertação. Schwarz não despreza 

o valor literário de Verdade tropical, inclusive, chega a elogiar a escrita e a importância de seu 

interlocutor, entretanto, ao analisar dialeticamente o conteúdo do livro, o crítico literário não se 

esconde: 

São retificações morais discutíveis, de uma equidistância obviamente 

enviesada, que em todo caso passavam longe das realidades brutas da ditatura 

[...] Leal ao valor estético de sua rebeldia naquele período, Caetano o valoriza 

ao máximo. Por outro lado, comprometido também com a vitória da nova 

situação, para a qual o capitalismo é inquestionável, o memorialista 

compartilha pontos de vista e o discurso dos vencedores da Guerra Fria 

(SCHWARZ, 2012, p. 109-110). 

 

Ao aproximar mundos tão distantes – o popular musical de Caetano e o erudito 

acadêmico de Schwarz – dois caminhos são possíveis: uma disputa que encapsule cada vez mais 

os opostos ou uma reflexão mútua entre as formas de análise. Alguns outros textos se seguiram 

ao de Schwarz na tentativa de “mediar” e entender o que significa essa aproximação diante da 

disputa pela memória da ditadura, de maneira que Schwarz enxerga uma espécie de ode aos 

vencedores no texto de Caetano, apesar de elogiar os aspectos literários da obra.  

Dentre os diversos escritos do tipo mediador, Ruy Fausto (2012) e Pedro Meira 

Monteiro (2012) merecem destaque: o primeiro vem quase do mesmo universo que Schwarz, é 

professor emérito da Universidade de São Paulo e estudioso de Marx (sem considerar-se 
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marxista), e o segundo é professor de Literatura Brasileira na Universidade de Princeton. 

Ambos apontam que ignorar a obra musical de Caetano ao analisá-lo não é exatamente o ideal. 

Afinal, as canções não são mero adereço ao Caetano escritor: elas são o que o constitui já que, 

como apontado pelo próprio compositor baiano, o movimento tropicalista e tudo que se sucedeu 

a ele foi pensando também através de uma formação teórica1, que inclui leitura e debate de 

autores como o sociólogo e filósofo alemão Herbert Marcuse, o filósofo e escritor francês Jean-

Paul Sartre e, o também francês filósofo Edgar Morin – este último é citado como uma grande 

influência para Caetano graças à sua compreensão mais aberta da cultura de massas. Portanto, 

apesar de válido o argumento de Schwarz a respeito da “generalidade” da obra de Caetano 

presente também no livro, ignorar as canções, como se elas não estivessem misturadas a um 

livro que tem como premissa narrar a “aventura tropicalista”, não parece ser um panorama justo. 

Além disso, tanto Ruy Fausto (2012) quanto Pedro Meira Monteiro (2012) identificam 

uma visão distorcida da realidade no pensamento de Schwarz ao cobrar um purismo de Caetano, 

que nunca esteve comprometido com o projeto em que o crítico acredita, o que não significa 

dizer que Caetano tenha abandonado causas que hoje são dadas como da esquerda. Exemplo 

disso é a questão identitária das chamadas “minorias” que a tropicália já entendia como 

importantes e que a esquerda revolucionária ignorava por considerá-las “questões burguesas” 

(GREEN, 2014).  

Em 2017, o texto acurado de João Camillo Penna lançou luz, ampliou e tornou mais 

complexo o debate: ao trabalhar a obra musical de Caetano misturada à escrita de Verdade 

tropical, Camillo Penna elucida o pensamento de Caetano elevando-o ao mais alto nível teórico, 

por trabalhar com a alegoria benjaminiana2 – usando a mesma chave de Favaretto (2007), mas 

também vendo nas fissuras tropicalistas potências transformadoras dos mais enraizados 

problemas brasileiros, como o preconceito e a desigualdade social. Além disso, a crítica de 

Camillo Penna à interpretação de Schwarz é precisa, especialmente no que diz respeito ao 

capítulo “Narciso em férias”, de Verdade tropical, dedicado à prisão de Caetano durante a 

ditadura que, concordando com Penna, também acredito ser o capítulo mais político do livro:  

Entendamos a proposição de Roberto: o artista, ou na verdade qualquer 

cidadão, se provocador da ordem estabelecida, deve aceitar estoicamente a 

 
1 Apesar de ter iniciado (sem concluir) o curso de Filosofia na UFBA e de ter sonhado com uma carreira de 

professor, Caetano explica em Verdade tropical que sua formação teórica acabou vindo através de amigos que se 

tornaram mestres como, por exemplo, Rogério Duarte e José Agrippino de Paula.  
2 O filósofo alemão Walter Benjamin, em A origem do drama barroco alemão, pensa alegoria como uma maneira 

de se expressar, uma forma estética de sintetizar em imagens opostas resquícios do pensamento, em suas palavras: 

“Na esfera da intenção alegórica, a imagem é fragmento, ruína” (BENJAMIN, 1984, p. 198). Celso Favaretto 

(2007) irá se utilizar dessa categoria para compreender o tropicalismo como um movimento que acontece 

justamente na fissura, na contradição, fragmentado. 
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consequência de seus gestos. No contexto da exceção autoritária, portanto, 

justifica-se a repressão como prova da verdade transgressora do gesto 

artístico. Em um estado de direito, a surpresa de Caetano seria semelhante à 

de um criminoso justamente preso pelo crime que cometeu. O entendimento 

consequente da negatividade estética seria a aceitação da prisão, que daria 

razão aos militares, e ao ato de provocação contra eles, por haver acusado o 

golpe ao prendê-lo. Não preciso desenvolver o ponto para demonstrar que a 

análise de Schwarz denota de um conservadorismo estarrecedor. Além de 

insensível: como julgar alguém que é preso e que não tem a mais mínima 

noção do destino que lhe é reservado? Como não sentir pudor ou vergonha 

(Sham) diante das vítimas? Poderíamos dizer, parafraseando a pergunta 

célebre de Adorno (PENNA, 2017, p. 222). 

 

A revolta de Camillo Penna deve-se ao fato que Schwarz, que nunca foi preso, cobre de 

Caetano que ache normal e aceitável ser preso já que, afinal, ele estava disposto a incomodar o 

regime militar. E, mais, que seu comportamento na prisão siga uma retidão política do que ele 

acha ser aceitável e correto. Camillo Penna continua:  

O problema não se resume, no entanto, a uma falta de acuidade crítica. O 

problema de fundo que se revela aqui é uma recusa estrutural, sob a desculpa 

de politização da literatura, de qualquer sentido experiencial da literatura. Ou 

seja: na crítica de Schwarz não existe sujeito da experiência. Toda a 

experiência que o sujeito ou os personagens dos romances que analisa venham 

a ter, só é legítima se imediatamente remetida ao horizonte social, e a uma 

mediação universal. O particular é essencialmente apolítico, eventualmente 

regressivo. O particular se queixa, esperneia, chora, goza, ejacula, ri – “Irene 

ri” é a única canção que Caetano compôs na prisão, o talismã palindrômico 

que contém, concentrado nele, todo o contrário do que vivia ali; o particular é 

afetado pela vida e faz dessa experiência o centro do que narra. O sujeito 

desenhado pela crítica de Schwarz não deve ter qualquer aderência à vida. É 

o sujeito-obra de Machado, o sujeito transcendental da crítica, aplicado 

retrospectivamente à vida do sujeito, que exige que ele se comporte como a 

obra antes de realizá-la, e que se fosse assim não teria nada a contar nela. No 

fundo o que se interdita aqui é o próprio corpo, como mônada humana dotada 

de uma essência universal (Ibidem, p. 224). 

 

Como vimos, o tema Schwarz versus Caetano já foi muito explorado e, apesar de um 

incontornável tema que aparece quando se trata de tropicalismo e, especificamente, de Caetano 

Veloso, não pretendo ser mais uma pessoa a entrar nesse debate que creio estar, por ora, fechado 

com o texto de Camillo Penna. Assim como a produção a respeito do tropicalismo enquanto 

obra estética também é extensa3. Entretanto, existem produções que se assemelham mais ao que 

pretendo fazer: uma análise do pensamento de Caetano em Verdade sem deslocá-lo do contexto 

musical, porém considerando ainda a universalidade da obra. 

 
3 Pode-se adicionar muitas outras obras a essa lista como, por exemplo: RIDENTI (2014) e HOLLANDA (2004). 
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Esse é o caso da recente tese de doutorado de Rafael Julião, Infinitivamente pessoal – 

Caetano Veloso e sua verdade tropical, orientada por Eucanaã Ferraz e lançada em livro em 

2017. Julião consegue compreender a amplitude da trajetória tropicalista ao analisar toda a 

influência vinda de outras frentes como o cinema, a música brasileira, as artes plásticas, o teatro 

e, claro, a antropofagia. Por tratar-se de um livro no campo das Letras, traz rica análise das 

questões estilísticas, semânticas e de sintaxe de Verdade, sendo assim um trabalho relevante e 

elucidativo. Entretanto, entendo que a divisão feita por Julião não é a mais adequada: o autor 

separa a trajetória tropicalista da análise de Brasil feita por Caetano e eu entendo que a análise 

de Brasil de Caetano só é possível via trajetória tropicalista.  

Sendo assim, existe em mim também a vontade de trazer Verdade tropical para o campo 

da historiografia como forma de conhecimento. Obviamente não se trata de realizar essa tarefa 

através de uma defesa cega dessa forma de saber, mas sim de entender que algumas relações de 

causalidade só são possíveis se entendidas e colocadas em perspectiva histórica. Pois, se 

Caetano chega à conclusão, em 1997, que o Brasil precisa superar suas “raízes” podres sem 

cortar as saudáveis, é porque o Caetano de 1967 conseguiu enxergar que deveríamos elevar ao 

máximo nossa música popular em busca de um caminho novo – para a música e para o país. 

Dessa forma, apesar de enxergar muitas contribuições nos trabalhos citados, cabe ainda 

entender melhor qual o lugar do tropicalismo e de Caetano, esse intelectual pop, na história do 

Brasil.  

A interpretação de país e da própria vida de Caetano é feita a partir de sua experiência 

tropicalista, por meio da qual as canções são veículo fundamental de difusão das ideias e 

Verdade tropical é o retorno às origens e ao momento de feitura do movimento. Para entender 

essa dinâmica, é importante ter em mente a força da canção popular para Caetano como “a mais 

eficiente arma de afirmação da língua portuguesa no mundo” (VELOSO, 1997, p. 17).  

 Nos anos 1960/1970 o Brasil viveu o auge da contracultura, ao mesmo tempo em que 

passava por uma ditadura militar, e foi nesse cenário paradoxal que a Tropicália ganhou forma, 

ao expor a miséria do subdesenvolvimento junto da mais moderna experimentação artística. O 

Brasil de Caetano é interiorano e cosmopolita, não se alinha às fórmulas internacionais prontas 

(na música e na política), apesar de não recusar (também na música e na política) ideias 

estrangeiras que possam fazer repensar modelos já consolidados. Um exemplo disso é a 

incorporação do rock inglês como grande inovação musical (principalmente Beatles) e a 

negação da figura de Elvis Presley, visto como uma construção artificial, porém, é preciso dizer 

que não existe, a priori, uma recusa ao aspecto mercadológico da indústria fonográfica: em 

realidade, o mercado era entendido como potência de difusão.  



 20 

Caetano reafirma em Verdade que, em um país que vivia, ao mesmo tempo, a ebulição 

cultural e o autoritarismo político, só um movimento feito na fissura, no fragmento, poderia 

dizer algo de diferente. Ele se coloca como um “pop star intelectual”, um “médium do espírito 

da música popular brasileira e do próprio Brasil” que “pode trazer uma ou outra luz inesperada 

sobre a aventura dos anos 60” (VELOSO, 1997, p. 19) situando-se como um músico que 

pretende contar suas memórias através de uma análise do contexto em que se firmou na MPB. 

Segundo o autor, as palavras de Verdade tropical saem: 

do fundo escuro do coração solar do hemisfério sul, de dentro de uma mistura 

de raças que não assegura nem degradação nem utopia genética, das entranhas 

imundas (e, no entanto, saneadoras) da internacionalizante indústria do 

entretenimento, da ilha Brasil pairando eternamente a meio milímetro do chão 

real da América, do centro do nevoeiro da língua portuguesa (Ibidem, p. 19). 

 

É a partir desse entendimento de um Brasil que é fragmentado, indefinido, nem bom 

nem mau, porém muito potente, que Caetano localiza sua obra. O que busco com esse trabalho 

é entender as motivações, os caminhos explícitos e implícitos dessa trajetória que levou o 

músico a ser ensaísta de suas memórias e, afinal, se firmar como o que ele próprio se definiu: 

um intelectual pop, alguém que pensa e escreve sobre o Brasil baseado em outras interpretações 

já consagradas, sem deixar de se expor como um cantor famoso que não desqualifica os meios 

de comunicação de massas (ao contrário, muitas vezes os exalta), colocando-se como figura 

pública, pop. 

O trabalho que se apresenta a seguir está dividido em três capítulos que são uma espécie 

de “antes, durante e depois” de Verdade tropical. No Capítulo 1, intitulado “O livro”, busquei 

traçar um panorama do que é essa obra, quando Caetano a escreveu, de onde saiu a ideia e o 

que o influenciou a iniciar essa empreitada, assim como a recepção dos jornais e o debate que 

ocorreu após a publicação. Além disso, busco analisar nessa seção como se dá a construção 

memorialística da obra, afinal, é uma autobiografia ou um ensaio sobre o Brasil? Todo esse 

debate está nessa primeira parte do trabalho. 

Já no Capítulo 2, “Cultura de massas e o debate brasileiro”, meu objetivo é compreender 

o que julgo ser o eixo central de Caetano durante a escrita de Verdade tropical: a cultura de 

massas, sua inserção nesse meio como intelectual pop e, claro, o debate entre as esquerdas 

artísticas durante a ditadura militar, que vai colocar Caetano em lado oposto a outros artistas da 

época que também eram contrários ao regime.  

Por fim, no Capítulo 3, “Verdade tropical, uma das obras de Caetano”, me concentrei 

nas reverberações de Verdade tropical e seus temas na produção musical de Caetano. Sendo 

assim, busquei colocar o livro como continuação da carreira dele e não algo separado, 
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entendendo que os álbuns que foram lançados próximos ao livro são consequências ou 

inspirações para os assuntos tratados em Verdade. Também demonstro no capítulo como 

Caetano se constitui como intelectual pop nessa fase mais recente de sua carreira. 

Nas considerações finais, retomo os principais pontos debatidos ao longo do trabalho, 

além de falar um pouco sobre a enorme capacidade de circulação de Caetano, seja no Brasil, 

seja no mundo, como uma espécie de porta-voz do país. Também finalizo apontando algumas 

possibilidades de caminhos futuros para pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 – O Livro 

 

1.1. Um panorama de Verdade tropical 

 

A empreitada de escrever um livro de memórias com apenas 55 anos poderia soar 

absurda, já que Caetano ainda tinha (e tem) muitos anos de vida pela frente. No entanto, 

Verdade tropical não é uma autobiografia comum: trata-se de um projeto cujo objetivo era 

realizar uma análise do cenário cultural e do Brasil nos anos 1960/1970. Caetano desejava 

narrar sua “aventura tropicalista” – que em 1997, ano de publicação do livro, completava 30 

anos – de uma forma diferente: apresentaria suas memórias do período misturadas às reflexões 

analíticas do presente (o ano de 1997), tendo como meta contar o tropicalismo, e não 

necessariamente detalhes de sua vida. Assim, Verdade tropical nasceu sendo um ensaio sobre 

Brasil narrado de forma autobiográfica. 

Na primeira parte deste capítulo, tentarei entender as motivações, condições e (algumas) 

reações à publicação da obra; já na segunda, buscarei apresentar de que forma se constrói essa 

composição entre memória e interpretação do Brasil. Comecemos com uma definição do livro 

feita pelo autor: 

Não é uma autobiografia (embora eu não me negue a “contar-me” com alguma 

prodigalidade). É antes um esforço no sentido de entender como passei pela 

Tropicália, ou como ela passou por mim; por que fomos, eu e ela, 

temporariamente úteis e talvez necessários um ao outro. O tom é francamente 

autocomplacente (seria de todo modo requerida uma grande dose de auto 

complacência para aceitar a empreitada). [...] Tive também que me permitir 

transitar do narrativo ao ensaístico, do técnico ao confessional (e me colocar 

como médium do espírito da música popular brasileira – e do próprio Brasil) 

para abranger uma área considerável do mundo de ideias que o assunto geral 

sugere (VELOSO, 1997, p. 18). 

 

Em poucas linhas, Caetano tangencia assuntos complexos como Tropicália, memórias, 

canção popular e interpretação do Brasil, dando uma prévia dos assuntos que pretende tratar. 

Na parte não transcrita aqui desse trecho, ele expõe sua dificuldade de parar somente para 

escrever, já que a obra foi redigida na estrada, entre shows, ensaios e gravações. Faço questão 

de comentar esse detalhe para marcar uma das primeiras características do livro: Caetano não 

reivindica a imagem de um “acadêmico clássico” – do tipo que fica trancado em bibliotecas 

durante meses –, nem quando pretende ser “um médium do espírito da música popular brasileira 

e do Brasil”. Em outras palavras, por mais que haja a intenção de fazer um trabalho no qual a 

prosa é protagonista, é a música que segue pautando a rotina e, pensando nessa lógica, faz todo 
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sentido que o foco do livro seja mesmo a canção popular e sua experiência dentro desse cenário, 

pois é a música sua primeira atividade e, afinal, é ela quem faz existir o livro.  

Para Caetano, Verdade tropical “significa a decisão de levar até o fim” a “tarefa” dada 

por João Gilberto”. Seu “mestre supremo”, como gosta de referir-se a João, havia dito em 

entrevista que o cantor baiano era alguém que realizava “um acompanhamento de pensamento” 

para a música brasileira (VELOSO, 1997, p. 18). Sendo assim, Verdade nasce dessa vocação 

ensaística mesclada à experiência de quem participa ativamente da música popular brasileira 

desde os anos 1960. 

Entretanto, o “chamado” de João Gilberto não foi a única motivação para a escrita de 

Verdade tropical. Na realidade, existiu um chamado direto de um editor norte-americano, que 

havia lido um texto de Caetano no jornal The New York Times. Essa informação, no entanto, só 

nos é dada nas últimas páginas de Verdade: 

Por causa do que se sugeria no artigo a respeito do tropicalismo – e por causa 

do tom com que isso era feito – um editor de Nova Iorque achou que ali se 

insinuava um livro. Escreveu-me nesse sentido. Fiquei surpreso e grato, mas 

respondi-lhe que não tinha intenção de escrever livros, e que já tinha recusado 

insistentes ofertas para fazer isso no Brasil. Mas topei encontrá-lo e terminei 

capitulando. A bem dizer, tomei a coisa como uma responsabilidade que eu 

não tinha o direito de evitar. Meu tradicional respeito pelo acaso que desenha 

o destino me fez aceitar a tarefa. Afinal, do nada saíra o convite para escrever 

para o NYT, e isso levara um editor nova-iorquino a me encomendar um livro. 

Talvez fosse uma oportunidade de valorizar e situar a experiência da música 

popular brasileira em termos mundiais (Ibidem, p. 509-510). 

 

O acaso que Caetano menciona como decisivo para, enfim, aceitar o convite é que a 

proposta de escrever um texto para o The New York Times foi primeiro dirigida a Chico Buarque 

e, depois, a ele. O artigo surgido “do nada” chama-se “Carmen Miranda Dada” (falarei dele 

mais adiante) e o jornal norte-americano queria que alguém ligado à música popular brasileira 

o escrevesse – por isso o convite a Chico também. Se para Caetano foi um acaso ser escolhido, 

do ponto de vista editorial fazia bastante sentido chamá-lo: além ser alguém da MPB, ele não 

era nenhum iniciante nas produções “não artísticas”, já estava bastante acostumado a produzir 

ensaios e textos de opinião. Inclusive, em 2005, foi publicada uma coletânea4 com 90 trabalhos 

desse tipo e, conforme descrito na contracapa, são “textos que vão de 1961 a 2005, escritos para 

jornais, revistas, contracapas de discos, prefácios, conferências, além de inéditos” (VELOSO, 

2005). Evidente que muito foi produzido após a escrita de Verdade: Caetano chegou a ter 

durante quatro anos (entre 2010 e 2014) uma coluna semanal, aos domingos, no jornal O Globo 

 
4 VELOSO, Caetano. O mundo não é chato. Apresentação e organização de Eucanaã Ferraz. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 
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e, antes disso, manteve um blog no qual debatia assuntos variados5, porém, ele começou sua 

produção de textos em 1961, ainda na Bahia, escrevendo críticas cinematográficas e seguiu ao 

longo dos anos publicando em periódicos como O Pasquim, O Estado de S. Paulo, Folha de S. 

Paulo e O Globo.  

Portanto, a familiaridade de Caetano com os jornais não é só pela sua carreira como 

músico, que sempre fez questão de aparecer nos meios de comunicação, seja por performances, 

seja por entrevistas. Caetano também exerceu (e exerce até hoje) a função de escritor6, sendo 

assim, já era figura conhecida por seus textos. Isso corrobora uma das hipóteses desse trabalho: 

Verdade tropical faz parte da obra de Caetano. O livro foi pensado como meio para falar do 

tropicalismo e não de sua vida pessoal – ainda que essa apareça. Assim, a obra não é uma 

produção à parte, não está separada de sua carreira, diferentemente do que seria, em teoria, uma 

autobiografia. A título de comparação, Verdade aproxima-se do recente Na minha pele (2017), 

livro escrito pelo ator baiano Lázaro Ramos, em que se utiliza do mesmo mecanismo de narrar: 

para atingir o objetivo de falar sobre um tema específico – no caso de Lázaro, do racismo no 

Brasil –  ele conta partes de sua história, ou seja, a meta não é contar tudo de sua vida, mas sim 

momentos expressivos que servem ao propósito de discutir o tema principal. 

Não seria exatamente uma novidade encomendar um livro de memória, pois é claro que, 

sempre que possível, as editoras – especialmente depois do boom memorialístico7 – 

“incentivam” figuras públicas a contarem suas vidas. Teoricamente, isso deveria ser feito 

quando a pessoa fosse mais velha, portanto, com “mais história para contar”, no entanto, se o 

objetivo for contar um ponto específico da história de alguém, isso pode ser adiantado e contado 

antes. Por isso faz sentido Caetano escrever Verdade aos 55 anos e Lázaro repetir esse formato 

aos 39 anos. Isso significa dizer que, para além da seleção que naturalmente acontece em um 

livro de memórias, o recorte torna-se mais específico, pois aparecem na obra apenas as 

memórias que têm alguma conexão com o tema, no caso de Caetano, o tropicalismo. Essa 

familiaridade e constante presença nos periódicos também explicam o fato de o livro, antes 

mesmo de pronto, já ter sido divulgado com destaque nas páginas jornalísticas: 

 
5 Infelizmente, o endereço do blog não está mais disponível e, por isso, não foi possível saber sua duração e quais 

exatos temas foram debatidos. A informação de sua existência e de que lá se debatiam assuntos diversos está em 

entrevista concedida a Leonardo Lichote (Cf. LICHOTE, Leonardo. “Caetano se despede da coluna no Globo e 

fala sobre atualidades e novas ideias” (entrevista com Caetano Veloso). In: O Globo, 04 ago. 2014). 
6 Segundo Santuza Cambraia Naves (2010), a partir dos anos 1960, os compositores da MPB passaram a ocupar o 

lugar de intelectuais da cultura, isso explica o interesse e o respeito pela elaboração crítica de autores como Chico 

Buarque e Caetano Veloso. Esses temas da canção popular e as mudanças de significado dessa produção serão 

discutidos no Capítulo 2. 
7 Essa expressão foi utilizada por Andreas Huyssen (2000) para caracterizar, segundo o autor, o fenômeno que 

teria começado nos anos 1980 de supervalorização da memória e de produtos ligados à essa temática como 

biografias, museus, monumentos, etc.  
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A indicação do nome de Caetano ao The New York Times para escrever o 

artigo sobre Carmen Miranda partiu do tradutor e agente literário de escritores 

brasileiros nos EUA Thomas Coalchie. George Andreous, da editora Knopf, 

que havia lido o artigo, propôs a Caetano que escrevesse um livro sobre a 

cultura “underground” brasileira dos anos 60, incluindo, aí, evidentemente, o 

chamado movimento tropicalista. Em dezembro de 1994, quando o escritor 

peruano Mario Vargas Llosa esteve no Brasil, o editor Luiz Schwarcz fez um 

jantar em sua casa, com a presença do então presidente eleito Fernando 

Henrique Cardoso.Schwarcz convidou Caetano para o jantar e, nele, o 

compositor revelou ao editor o projeto da editora americana e, como havia 

uma espécie de convite permanente da Companhia das Letras, perguntou a 

Schwarcz se ele se interessaria em editar o livro no Brasil. [...] Os direitos 

internacionais do livro pertencem à editora americana Alfred A. Knopf. Os 

direitos para a Inglaterra já foram vendidos para a Bloomsbury, que enviou 

seus agentes à Bahia, que compraram o livro no escuro, sem ler os originais. 

Para a Itália, os direitos também estão sendo negociados. O livro está sendo 

traduzido para o inglês pelo músico Arto Lindsay, que também faz a versão 

das músicas de Caetano, e pelo estudioso de cultura brasileira Robert Myers -

que traduziu o artigo sobre Carmen Miranda para o The New York Times 

(SUZUKI Jr., Matinas. “Caetano escreve livro sobre os anos 60”. In: Folha de 

S. Paulo, 21 abr. 1996). 

 

Essa reportagem elucida alguns pontos que não são ditos em Verdade tropical: esse 

jantar não mencionado inclui Fernando Henrique Cardoso, então presidente do Brasil, e Luiz 

Schwarcz, dono da Companhia das Letras, uma das maiores editoras do país e selo pelo qual 

Verdade foi publicado. Tampouco é dito na obra o nome do editor norte-americano que o 

chamou para escrever o livro. Isso mostra que o Caetano Veloso de 1997 é um homem que 

circulava em espaços bastante privilegiados com acesso a figuras importantes, incluindo o 

presidente da república. É por isso que esse homem que circula nas “altas rodas” vai ser 

lembrado na hora de se encomendar um ensaio sobre o Brasil. Em outras palavras, como já 

explicado anteriormente, não é uma obra que nasce de “dentro para fora” por uma vontade de 

contar sua trajetória de figura pública, pelo contrário: Verdade tropical nasce “de fora para 

dentro”, como uma encomenda de um editor estrangeiro que queria uma publicação a respeito 

da música popular brasileira nos anos 1960 e que vai despertar o interesse de Luiz Schwarcz 

para uma publicação nacional. É importante deixar claro que não se trata de diminuir a narrativa 

do livro ou desqualificá-la: o que interessa é compreender as especificidades de um projeto que 

nasce dessa forma.  

Uma das singularidades dessa narrativa é que ela foi pensada (desde o início) para 

circular entre o público estrangeiro, daí existir algum nível de didatismo, especialmente nas 

explicações sobre as pessoas que orbitam o universo de Caetano. Ele menciona que no primeiro 

artigo escrito para o The New York Times foi pedido que elucidasse melhor quem eram as 

pessoas citadas, lição que se manteve ao longo de Verdade tropical e que também explica essa 
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vontade de “situar a experiência da música popular brasileira em termos mundiais” (VELOSO, 

1997, p. 510), pois ao explicar quem eram e o que pretendiam aquelas pessoas ficaria mais fácil 

ao leitor estrangeiro entender o jogo de forças ali colocado. O perigo desse tipo de narrativa – 

somada à indução causada pela palavra “verdade” no título – é que a história de Caetano se 

torna, ao público mais desavisado, como única verdade possível. 

Retomemos, pois, a relação de Caetano com os jornais: de fato, é um artista que não se 

esquiva de entrevistas, comentários e, claro, polêmicas. Como é fácil de imaginar, o material 

de jornal relacionado a Caetano Veloso possui um volume gigantesco e seria inviável dar conta 

dessa extensão. Seria tarefa impossível mapear todas as reportagens e todos os debates que se 

sucederam à publicação de Verdade tropical e, afinal, não pretendo nesse trabalho realizar um 

estudo sobre a recepção da obra. O objetivo aqui é entender melhor a interpretação de Brasil 

feita por um cantor-compositor de música popular tendo como base seu livro de memórias. 

Portanto, apresentarei a seguir apenas algumas reverberações de Verdade no seu lançamento. 

Escolhi trazer as reportagens de lançamento dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo por serem 

periódicos de grande circulação e que fizeram reportagens especiais na época de lançamento do 

livro. 

Em 26 de outubro de 1997, uma semana antes do lançamento do livro, O Globo 

destacou, na capa do jornal e na do Segundo Caderno8 a obra que sairia em 1° de novembro. 

Com uma abertura impactante, figurava uma foto de Caetano que ocupava toda a capa do 

caderno cultural. No primeiro texto, bastante técnico, o destaque foi o convite feito pelo editor 

norte-americano e os números grandiosos para a época: 50 mil exemplares na primeira 

impressão e distribuição internacional já garantida. 

Além disso, o encarte trazia outras três matérias, cada uma ocupando uma página inteira: 

na primeira delas, intitulada “Reflexos da ebulição cultural dos anos 60”, Waldomiro Junior 

escreve a partir dos personagens retratados no livro, o foco é a formação de Caetano que passa 

por uma Santo Amaro rica culturalmente e a convivência na Universidade Federal da Bahia, 

primeira universidade da América Latina a ter os cursos de música, dança e teatro, segundo a 

reportagem. Caetano circulava entre os artistas, apesar de ter entrado para estudar Filosofia. Na 

segunda reportagem, assinada por Antonio Carlos Miguel e Hugo Sukman e intitulada “Dos 

bastidores da criação à lembrança do cárcere”, mais uma vez os personagens do livro são 

destacados e realmente faz sentido esse destaque, já que Verdade tropical tem como base as 

 
8 “Gozos da memória – Caetano Veloso passa a limpo sua história pessoal e de sua geração no livro Verdade 

tropical”. In: O Globo, 26 out. 1997 (para referência completa, ver bibliografia, seção Fontes).  
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redes construídas por Caetano; o texto também traz a opinião de quem já teria lido o livro, como 

Jorge Mautner e Waly Salomão. 

Também se podem ler alguns trechos no box da edição, na seção “trechos para dar o que 

falar –vocação polêmica”, título autoexplicativo que trazia recortes daquilo que era promessa 

de controvérsia9. No entanto, o que chama atenção aos olhos é a foto central, na qual é possível 

ver Caetano desembarcando no retorno do exílio: “o capítulo dedicado à prisão é o mais longo 

e impressionante de Verdade tropical. Caetano relata com suspense a tortura psicológica que 

ele e Gil enfrentaram nos dois meses de detenção” (Antonio Carlos Miguel e Hugo Sukman, 

“Dos bastidores da criação à lembrança do cárcere”. In: O Globo, 26 out. 1997, p. 5). 

A última reportagem da série, intitulada “O pensamento voltado para a doçura de existir” 

e assinada por Luiz Carlos Maciel, traz um panorama geral da obra, passando pela influência 

determinante de Gil e o fato de terem sido feitos ótimos perfis de outros artistas, também destaca 

a característica de períodos longos na escrita de Caetano e o próprio pensamento reflexivo do 

cantor sobre a “linha evolutiva da MPB”. Segundo Maciel: “Antes de tudo, Caetano é um 

pensador. [...] Não só Caetano conta suas memórias e reflete sobre elas, como sua própria 

narrativa parece condicionada pela reflexão, de forma que a interpretação de certa maneira 

precede o depoimento que deveria iluminar” (Luiz Carlos Maciel, “O pensamento voltado para 

a doçura de existir”. In: O Globo, 26 out. 1997, p. 6).  

O Globo festejava a publicação de Verdade. O tom das reportagens era amistoso e a 

todo momento a matéria enfatizava como o livro era significativo para a construção de 

pensamento do Brasil contemporâneo e a importância de Caetano como participante/escritor de 

um período em que a grande efervescência cultural era proporcional à cruel repressão política.  

Quase um mês depois, a 22 de novembro de 1997, Caetano estampava novamente a capa 

d’O Globo e do Segundo Caderno10, por razão do lançamento do disco Livro. Evidentemente, 

trata-se de um álbum pensado durante o processo de feitura de Verdade tropical. Dessa vez, o 

jornal trouxe uma longa entrevista com o autor que “quase escreveu um guia” para ouvir uma 

faixa do disco e se reportar a um trecho do livro: “eu saberia fazer isso, mas iria me dar um 

trabalho grande” (entrevista a Caetano feita por Antonio Carlos Miguel, Hugo Sukman, João 

Máximo e Paulo Roberto Pires, “A petulância de viver a verdade tropical – Em disco e livro, o 

compositor reafirma posições e acirra conflitos para afirmar sua singularidade na vida cultural 

 
9 Os destaques são: Chico Buarque, homoerotismo, prisão, bissexualismo (conforme termo da época) e drogas.  
10“As verdades tropicais em texto e música”. In: O Globo, 22 nov. 1997, capa da edição e Segundo Caderno (para 

referência completa, ver bibliografia, seção Fontes).  
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brasileira”. In: O Globo, Segundo Caderno, 22 nov. 1997, p. 4). Mais uma vez, livro e obra 

musical atrelados. 

Já o caderno Mais!, de 02 de novembro de 1997, da Folha de S. Paulo, não trouxe 

palavras tão amistosas a Caetano. O jornal também publicou uma série de reportagens sobre o 

lançamento de Verdade tropical e, além dos textos relacionados ao livro, entrevista de Armando 

Antenore com Gilberto Gil, intitulada “Gil fala da Guerra” e, na sequência, “Na Santo Amaro 

de Caetano”, entrevista realizada por Luiz Antônio Ryff na qual Caetano comenta as críticas 

recebidas.  

As matérias variam de tom e foco: “Na Santo Amaro de Caetano”, de Luiz Antônio 

Ryff” (Folha de S. Paulo, 02 nov. 1997) e “O príncipe e João Gilberto”, não assinada” (Folha 

de S. Paulo, 02 nov. 1997), assim como no início do livro, o foco é a infância de Caetano em 

Santo Amaro da Purificação. A reportagem “tropicalismo no poder”, de Marcos Augusto 

Gonçalves, é o texto que mais contribui para pensar criticamente o livro, o autor conclui que 

“se o livro demarca diferenças, o faz em um clima de diplomática distensão, em tudo adequado 

ao grande consenso que se formou em torno de seu autor” (Folha de S. Paulo, 02 nov. 1997). 

“Sem mentira não se vive”, de Gilberto Felisberto Vasconcellos é o mais raivoso dos relatos: 

nele leem-se comentários do tipo “título horrível, solene, pretensioso, metido” (Folha de S. 

Paulo, 02 nov. 1997). 

A sequência final é a que, compreensivelmente, irritou Caetano: “O tropicalismo no 

cárcere” e “O regime contra os ‘bossa-nova’”, ambos artigos assinados por Armando Antenore 

(Folha de S. Paulo, 02 nov. 1997) e, a matéria mais problemática de todas: “A hidra não ouvia 

rock”, de Mario Cesar Carvalho. Essa sequência de textos é dedicada a esmiuçar a experiência 

de Caetano na cadeia discutindo até que ponto o tropicalismo era ou não “o mais profundo 

inimigo do regime”. A afirmação foi tirada do próprio Verdade tropical: 

Aquele sargento estava me dizendo que nossa prisão se devia exatamente às 

mesmas razões (ou desrazões) que o levaram a espancar o elenco de Roda 

Vida – e que ele queria que eu soubesse que ele sabia disso. Depois eu me 

orgulharia de que o tropicalismo tivesse encontrado essas provas de seu poder 

subversivo. Afinal a conversa do sargento revelava que – como eu tantas vezes 

tinha tentado convencer nossos opositores – nós, tropicalistas, éramos os mais 

profundos inimigos do regime. Mas, ali na salinha da PE, não tive forças para 

me orgulhar: senti medo (VELOSO, 1997, p. 385-386). 

 

É claro que a afirmação de Caetano pode ser matizada: é preciso entender que existe, 

evidentemente, uma supervalorização de sua experiência, afinal, ele quer mesmo se colocar 

como centro daqueles episódios. O que é inaceitável é chamar militares do governo ditatorial a 

fim de justificar que o tropicalismo “não era o mais profundo opositor do regime”: na ânsia de 
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provar que Caetano exagerara, em “A hidra não ouvia rock”, a Folha – que sabidamente apoiou 

os anos iniciais da ditadura, mas que em 1997 já se considerava democrática – entrevistou o 

general Antônio Bandeira e o coronel Geraldo Amaral Navarro. Segundo o jornal, ambos eram 

da “cúpula do Ministério do Exército à época da prisão de Caetano e Gilberto Gil, em 1968”, o 

general é, inclusive, citado no Projeto Brasil: Nunca Mais como chefe de sessões de tortura11, 

lembrando que Brasil: Nunca Mais foi publicado em 1985, portanto, essa informação já estava 

disponível para quem quisesse consultar. Em 1997, seria no mínimo ingênuo um jornal como a 

Folha desconsiderar que integrantes da cúpula de um governo ditatorial estavam envolvidos 

em torturas e violações de direitos humanos – a não ser que isso não fosse fator decisivo para 

cancelar a entrevista.  

Em outras palavras: não faz sentido – e pode mesmo ser considerado uma afronta – 

chamar essas pessoas para contrabalancear a experiência de Caetano e Gil, se não com a 

intenção de uma desmoralização gratuita. Lembrando que todo esse debate foi publicado em 

uma época em que grandes jornais impressos tinham enorme protagonismo no debate cultural, 

pois tudo que ali estava poderia ganhar uma projeção pública significativa. Como era esperado, 

os militares defenderam a tese de que a prisão foi “uma operação absolutamente desnecessária” 

e que Caetano e Gil “não tinham importância”. Obviamente, a reação de Caetano foi furiosa, 

como vemos no trecho da entrevista “Caetano rebate críticas da Folha”, concedida a Pedro 

Alexandre Sanches:   

No entanto, eu fiquei dois meses na cadeia, numa solitária a maior parte do 

tempo. Fiquei incomunicável até quase o fim da prisão. Alguém decidiu isso. 

Fiquei quatro meses confinado em Salvador, tendo que me apresentar a um 

coronel todos os dias, e dois anos e meio exilado. E me levaram pessoalmente 

para dentro do avião. Isso é fato. Acabou. [...] 

Aquilo ali é só uma reportagem, bastante fraca, sem muito fundamento, para 

mim. Não tem nada, é ruim jornalisticamente, não tem muita força. Mas então 

que tenha. As pessoas também precisam saber se alguém ainda tem algum tipo 

de ilusão. É bom que leiam. Mas não é um modo bom de esclarecer as coisas. 

Não me agregou nada, eu já sabia de tudo aquilo, e não tem que perguntar ao 

Médici. Não tem que exumar o Médici, perguntar a ele se o maior inimigo 

dele era Gilberto Gil ou Geraldo Vandré. Não dá, entendeu? Pelo amor de 

Deus! [...] 

Digo o que vivi. Já citei outras coisas que digo no livro que relativizam o 

momento que pensei isso, que era uma coisa pensável. Também não é assim. 

Não é descartável. Que valor tem a música popular? Qual o significado de 

tudo isso? Não sei. Ninguém sabe. É a busca da verdade tropical. Isso está em 

princípio em aberto. Não tenho opinião definida, não tenho uma tese sobre 

isso. [...] 

Eu estou contando, me abrindo, me entregando, dizendo o que era a cabeça do 

que acompanhava o que estava se passando ali. Não há nenhuma tese de que 

 
11 Cf. Verbete biográfico “BANDEIRA, Antônio”. Acervo CPDOC/FGV. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/bandeira-antonio. Acesso em: 18 ago. 2018. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/bandeira-antonio
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o tropicalismo era a oposição mais profunda. De todos os músicos populares, 

o que eles mais odiavam era Geraldo Vandré, porque eles tinham um problema 

pontual com Vandré, que mencionava os militares naquela canção. Virou 

questão de honra. Eles queriam matar o Vandré – pelo menos diziam isso 

quando a gente estava preso. Mas o fato é que Vandré fugiu, deu para sair, e 

não aconteceu. O fato é que tudo que descrevi aqui aconteceu comigo e com 

Gil. São três anos e meio da vida da gente, no mínimo. É fogo, e só conosco. 

Isso foi fundo (SANCHES, Pedro Alexandre. “Caetano rebate críticas da 

Folha” (entrevista com Caetano Veloso, em resposta à série de reportagens da 

Folha). In: Folha de S. Paulo, 24 nov. 1997). 

 

É difícil não concordar com Caetano nesse ponto: qual a relevância da opinião de 

militares para saber se eles eram ou não “os mais profundos inimigos do regime”? É fato que 

foram presos e exilados. Talvez a pergunta coubesse se fosse feita para alguma outra vítima da 

ditadura que sentisse sua memória “roubada” por Caetano. No entanto, não é o caso. Parece que 

a Folha dá voz aos militares golpistas, dentre os quais um torturador comprovado, apenas com 

a intenção de provocar uma reação “polêmica” de Caetano, ao invés de promover um debate 

relevante sobre a obra.  

O maior (pelo menos o mais significativo) debate sobre o conteúdo de Verdade tropical 

só aconteceu 15 anos depois de sua publicação, quando Roberto Schwarz lançou o ensaio 

“Verdade tropical: um percurso de nosso tempo” (2012). O professor aposentado da 

Universidade de São Paulo, apesar de marcar que há qualidade literária na prosa de Caetano, 

discorda da narração sobre a história da ditadura militar. Schwarz alega que Caetano exagera 

em sua participação contra o regime: 

Em passagens tortuosas e difíceis de tragar, a ditadura que pôs na cadeia o 

próprio artista, os seus melhores amigos e professores, sem falar no estrago 

geral causado, é tratada com complacência, por ser ela também parte do Brasil 

– o que é uma verdade óbvia, mas não uma justificação. O sentimento muito 

vivo dos conflitos, que confere ao livro a envergadura excepcional, coexiste 

como desejo acrítico de conciliação, que empurra para o conformismo e para 

o kitsch (SCHWARZ, 2012, p. 57). 

 

Schwarz enfatiza o argumento retomando o debate que havia lançado, em 1970, no já 

clássico artigo “Cultura e política, 1964-1969”, sobre o “lugar social do tropicalismo” que “a 

julgar pela indignação da direita (o que não é tudo), o lado irreverente, escandaloso e comercial 

parece ter tido, entre nós, mais peso político que o lado político deliberado” (SCHWARZ, 2014, 

p. 25-26). Segundo o professor, a estética alegórica tropicalista servia mais como distração que 

como posicionamento contrário à ditadura. 

No entanto, volto ao fato incontornável: Caetano foi preso pela ditadura. E isso não 

necessariamente significa dizer, como o cantor gosta de afirmar, que estava à esquerda da 
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esquerda, uma ultraesquerda, significa que não estava do lado da ditadura (VELOSO, 1997, p. 

427, 445-6). Contudo, Schwarz possui argumentação sólida e extensa, que elevou teoricamente 

as reflexões e abriu o caminho para debates sérios12 que discutiram a interpretação de um Brasil 

que, segundo os tropicalistas, poderia ser de vanguarda e de mercado. Claro que Caetano 

respondeu a Schwarz. Algumas entrevistas, publicadas na Folha de S. Paulo e n’O Globo, 

foram feitas e a réplica, no geral, era sempre a mesma: Caetano agradece o interesse de um 

grande intelectual como Schwarz, mas não concorda com a interpretação já que, para o 

tropicalista, a pureza de atitude pretendida por Schwarz seria inviável e representaria uma ideia 

de esquerda atrasada, que rejeita tudo e não sabe se criticar. No entanto, como dito 

anteriormente, as críticas de Schwarz não são uma novidade dos anos 2000, evidentemente, a 

resposta de Caetano também não esperou o ensaio de 2012. Em 1978, a canção “Love, love, 

love” já trazia o que vai ser a principal crítica ao uspiano, que não considera as canções em sua 

interpretação do livro: 

Refere-se [a canção] ao fato de que Pelé, quando fez o milésimo gol, ou 

quando fez um negócio no Cosmos, apareceu na televisão e disse: “Love, love, 

love”.  

Mas também é uma resposta ao Schwarz, quando diz “Absurdo, o Brasil pode 

ser um absurdo, até aí tudo bem, nada mal, pode ser um absurdo, mas ele não 

é surdo, o Brasil tem ouvido musical que não é normal” (VELOSO, 2005, p. 

45). 

 

Passados 20 anos da publicação, Caetano Veloso relançou Verdade tropical em uma 

edição comemorativa, com novo projeto gráfico13, playlist das músicas que são mencionadas e 

um capítulo novo que, não por acaso, lembrava como tudo começou: com Carmen Miranda. 

Antes de retornar ao texto “Carmen Miranda Dada” é preciso dizer que, evidentemente, esse 

relançamento foi acompanhado de perto pelos jornais. Para fins de comparação manterei os 

mesmos periódicos analisados anteriormente. É interessante notar que a abordagem feita em 

2017 é indireta, pois os jornais não publicam textos analisando o livro. Os dois jornais optaram 

por entrevistar Caetano, e apenas ele, para que pudesse explicar seu pensamento. A Folha de S. 

Paulo, em 29 de outubro de 2017, publicou entrevista concedida a Marcos Augusto Gonçalves, 

 
12 Uma série de respostas e contra respostas foram dadas ao texto de Schwarz. João Camillo Penna concatenou a 

disputa (que vem desde os anos 1960) no livro O tropo tropicalista (2017). Outros autores também debateram o 

tema de forma mais pontual: Ruy Fausto (2012) e Pedro Meira Monteiro (2012). 
13 Nessa versão recente de Verdade tropical, Caetano posou para a contracapa, em uma foto que faz referência à 

passagem de tempo da foto de capa: Caetano jovem, sorridente, em 1968, usando um parangolé de Hélio Oiticica. 

Na versão original do livro, a imagem de Caetano não aparece e na edição de bolso (2008) é usada uma foto de 

perfil comum.  
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intitulada “No momento, esperanças são menores do que preocupações, afirma Caetano”, na 

qual o intelectual baiano declara: 

No momento as preocupações são maiores do que as esperanças. O fato é que 

não basta o Brasil ser original: tem de funcionar. Já temos alguma experiência 

disso. Por episódicas que sejam. Precisamos criar condições para que a energia 

criativa do povo brasileiro encontre seu leito e o ritmo de sua correnteza 

(GONÇALVES, Marcos Augusto. “No momento, esperanças são menores do 

que preocupações, afirma Caetano”. In: Folha de S. Paulo, 29 out. 2017). 

 

Já para O Globo, na entrevista concedida a Leonardo Lichote e intitulada “Caetano 

relança Verdade tropical em um Brasil com ‘esboços de opressão à criação artística”, o 

tropicalista declarou: 

O tropicalismo quis desfazer a hierarquia do gosto no mundo da música 

popular. Claro que Terra em transe de Glauber, o Oswald montado por Zé 

Celso, os poemas popcretos de Augusto de Campos, as obras ousadas de Hélio 

Oiticica e Lygia Clark não só nos influenciavam e/ou estimulavam, como 

também eram algo intelectualmente superior à nossa rebeldia de cantores de 

rádio. Nessa nossa área, conquistamos uma anarquia que pode ser saudável ou 

meramente entrópica. O fato é que gosto de funk e de axé e que admiro 

grandemente Michel Teló e Ludmilla. Quando digo axé não quero dizer que 

ouço álbuns inteiros de músicas que saem sob essa rubrica. Estou falando de 

maravilhas conseguidas pelo casamento ocasional entre algumas cantoras de 

trio elétrico e a música dos blocos afro. Estou falando de algumas canções de 

Gerônimo, de uma marcha do Chiclete que me faça chorar, de pagodões como 

“Firme e forte” do Psirico, de álbuns como o último de Igor Kannário, da 

música do Muzenza sobre Bob Marley, de momentos divinos da Timbalada. 

Isso daria uma antologia de arrepiar. O Brasil pensa que é menor do que é. 

Chegar a poder ver coisas assim é uma vitória da Tropicália. Mas, claro, tudo 

pode ir pelo ralo a qualquer momento (LICHOTE, Leonardo. “Caetano 

relança Verdade tropical num Brasil com ‘esboços de opressão à criação 

artística’ - Obra traz capítulo inédito, ‘Carmen Miranda não sabia sambar’” 

(entrevista com Caetano Veloso). In: O Globo, 25 out. 2017). 

 

A 09 de abril de 2017, em outra entrevista à Folha de S. Paulo, concedida a Claudio 

Leal e a Rodrigo Sombra e intitulada “‘O Brasil é desafinado, tem as sílabas tônicas fora dos 

tempos fortes’, afirma Caetano Veloso”, o baiano declarou que Verdade tropical merecia 

alguma homenagem ao chegar aos 20 anos de publicação: 

Eis uma celebração que eu acolheria com ânimo. Mas, afora a ideia de que 

saísse uma nova edição [...] qualquer celebração relativa a isso, de minha 

parte, teria que ser mais uma errata, uma série de correções ou revisão de 

argumentos (LEAL, Claudio; SOMBRA, Rodrigo. “‘O Brasil é desafinado, 

tem as sílabas tônicas fora dos tempos fortes’, afirma Caetano Veloso” 

(entrevista com Caetano Veloso). In: Folha de S. Paulo, 09 abr. 2017). 

 

As ideias de Caetano giram sempre em torno dessas temáticas: música popular 

brasileira, representação dessa música no cenário internacional e como as canções têm o poder 
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de interpretar o Brasil. O livro aparece como aglutinador dessas ideias. Nessa mesma entrevista, 

Caetano afirma que a editora Companhia das Letras não tinha, até aquele momento, 

manifestado interesse em uma republicação do livro. Contudo, em outubro daquele mesmo ano, 

uma reedição com direito a um capítulo novo já chegava às livrarias.   

Retornemos, pois, ao texto “Carmen Miranda Dada” que, afinal, deu origem ao livro. 

Não seria exagero considerar que esse artigo, mesmo feito antes, é um resumo de Verdade 

tropical: a reconexão tropicalista com Carmen Miranda, colocando-a em um lugar de “mito 

fundador”, a influência internacional e dos concretistas, as disputas internas no mundo da 

cultura brasileira pós-golpe de 1964 e a vontade de internacionalização – está tudo lá: 

Contudo, em 1967 Carmen Miranda reaparece no centro dos nossos interesses 

estéticos. Um movimento cultural que veio a se chamar tropicalismo tomou-a 

como um dos seus principais signos, usando o mal-estar que a menção do seu 

nome e a evocação dos seus gestos podiam suscitar como uma provocação 

revitalizadora das mentes que tinham de atravessar uma época de embriaguez 

nas utopias políticas e estéticas, num país que buscava seu lugar na 

modernidade e estava sob uma ditadura militar. [...] 

Ela está sempre presente também porque há uma coisa sobre a qual os 

tropicalistas logo tiveram de meditar, além do caráter extraordinário do seu 

destino: a qualidade de sua arte. Antes de se tornar a falsa baiana internacional, 

bem antes de ascender ao posto de deusa do camp (e de fato aquela imagem 

de um infinito de bananas partindo do topo de sua cabeça que Busby Berkley, 

com sua tendência de produzir visões de êxtase místico, criou, é a confirmação 

de sua divindade), Carmen Miranda tinha deixado no Brasil o registro 

abundante da sua particular reinvenção do samba. E, depois que a bossa nova 

já estava madura e exportada, quando Tom Jobim já se instalara entre os 

maiores autores de canções do século e Sérgio Mendes achara a melhor 

maneira de colocar a musicalidade brasileira no mercado internacional – 

depois, enfim, de tudo isso que se fez possível pela magia do bruxo-mor João 

Gilberto, nossa aventura mais profunda –, os velhos discos de Carmen já não 

soavam mais como antiguidades. Na verdade, saiu no Brasil uma coletânea 

em CD dessas gravações e não seria má ideia se o mesmo se desse aqui [nos 

EUA]. O repertório deslumbrante recebia um tratamento precioso do seu 

estilo, feito de destreza e espontaneidade. A agilidade da dicção e o senso de 

humor jogado no ritmo são a marca de uma mente esperta com que 

descobriríamos que tínhamos muito o que aprender (VELOSO, 2005, p. 77). 

 

Caetano reforça que Carmen se torna o centro, o símbolo, daquilo que pretendiam fazer 

no Brasil: a malandragem de uma mulher que soava ingênua enquanto alcançava o estrelato (e 

milhões de dólares) produzindo uma arte que, segundo ele, envergonhava a elite cultural pelo 

caráter carnavalesco, mas tinha qualidade estética/artística, além de ser popular e internacional. 

Todo esse jogo encantava o tropicalismo. O texto segue fazendo mil referências à música 

brasileira (bem didático para o público estrangeiro), explicando que ela conquista respeito 

internacional através de figuras como Milton Nascimento e Tom Jobim, mas a conclusão é que 

Carmen é o “marco inicial”, a potência que abre portas para toda a (hoje) valorizada 
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originalidade musical brasileira que vem acompanhada de gestos, símbolos e alegorias. Para 

Caetano, é Carmen quem primeiro revela uma questão fundadora: “a história das relações da 

música muito rica de um país muito pobre com músicos e ouvintes de todo o mundo” 

(VELOSO, 2005, p. 78). Caetano continua: 

Desta singular perspectiva é que se tenta observar a virada crítica que nos 

levou a descobrir os encantos das velhas gravações brasileiras de Carmen 

Miranda e também a dignidade predominante na sua discografia americana. 

Ela fez mais e melhor samba por aqui do que nós estávamos dispostos a 

admitir. Apenas sorrimos felizes quando ouvimos Marisa Monte cantar uma 

canção de Carmen, acompanhando-a com uma reprodução muito sutil do seu 

gestual. E não encontramos nada em nossas próprias gravações que sejam 

comparáveis às melhores gravações de Carmen Miranda dos anos 30 (Ibidem, 

p. 79). 

 

Como foi visto, entender o lugar de Carmen Miranda para o tropicalismo é fundamental 

para compreender as intenções do movimento. Portanto, não é por acaso que, em 2017, o 

capítulo novo de Verdade tropical seja intitulado “Carmen Miranda não sabia sambar”: Caetano 

retorna à Carmen para retornar ao livro. É mesmo uma espécie de errata e “revisão dos 

argumentos”. No texto novo, Caetano dedica 7 das 34 páginas para responder a Roberto 

Schwarz. Ele também cita a obra Tropo tropicalista (2017), trabalho de João Camillo Penna 

sobre a polêmica entre Caetano e Schwarz, – Caetano argumenta que Camillo Penna entende 

de música e Schwarz não, por isso foi capaz de realizar uma melhor análise do livro – e foca 

em um ponto que não estava explicito até então: as lutas identitárias. Ele faz esse movimento 

ao argumentar que os tropicalistas já estavam mais próximos dessas pautas que os “esquerdistas 

tradicionais” como Schwarz. Focado nas liberdades individuais, Caetano afirma que se 

aproximou “de uma turma que queria transformar o mundo transformando-se” (VELOSO, 

2017, p. 25).  

No entanto, as partes mais significativas para entender o Verdade de 1997, estão no 

início e no fim do texto feito em para o Verdade de 2017. Logo na primeira linha, Caetano 

assume que não foi ele a primeira pessoa a usar “Coca-Cola” na letra de uma canção– ele indica 

que foram os compositores Luiz Gonzaga e Zé Dantas na canção “Siri jogando bola”. Poderia 

soar uma introdução desnecessária, mas indica a abertura de uma escrita mais “desarmada”, em 

que erros serão admitidos e certezas postas em prova. O único ponto que Caetano é mais 

incisivo é na resposta a Schwarz, especialmente quando o paulista questiona as condições de 

retorno do exílio de Caetano – ele revê suas interpretações de Brasil, cita outros pensadores e, 

claro, reafirma o poder da canção popular.  
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Ainda nas primeiras linhas, lemos: “pode pular tudo que vem abaixo e ir direto para o 

último parágrafo” (VELOSO, 2017, p. 11) – essa dica, claro, é direcionada a quem nunca leu o 

livro, um novato em contato com a obra não entenderia tantas explicações sobre o Brasil, a 

resposta a Schwarz ou mesmo a preocupação em falar sobre seus interlocutores do período. 

Sigamos, pois, para o fim do texto como aconselha o autor. Retomo aqui a menção à Marisa 

Monte feita no primeiro texto sobre Carmen: Marisa é novamente citada em 2017, junto à 

Roberta Sá e a essa geração de cantoras, para conduzir à conclusão de que Carmen Miranda 

não sabia sambar, mas Marisa, Roberta e sua geração sim. Segundo Caetano, a primeira cantora 

profissional a sambar foi Elza Soares, enquanto que as cantoras de classe média começaram 

depois de Nara Leão, nos anos 1960. “Carmen Miranda não sabia sambar. Isso marca uma 

virada profunda na história da nossa cultura popular” (Ibidem, p. 44). Saber sambar parece um 

mero detalhe, mas significa mais: não basta apenas cantar, é preciso se envolver, performar, ser 

a obra, sambar. Não fica claro se é uma comparação velada às performances tropicalistas ou 

ainda à arte sensorial de, por exemplo, Lygia Clark e Hélio Oiticica. A digressão a esses artistas 

é porque, nessa mesma passagem, Caetano faz questão de lembrar de Hélio ter sido passista da 

Mangueira.  

Nas últimas linhas de “Carmen Miranda não sabia sambar”, outro conselho: ler apenas 

o capítulo sobre a prisão que, para o autor, deveria ser um livro à parte. Paradoxalmente, é o 

capítulo mais intimista, diferentemente da construção do restante da obra, que foca nas redes 

de amigos/influências que resultaram na eclosão do movimento tropicalista. No entanto, o fio 

condutor ainda está lá: a prisão só acontece por causa do tropicalismo. A forma de Caetano 

narrar a construção dessa rede e o fato de ele não deixar de seguir o fio condutor do tropicalismo 

fazem parte de uma maneira singular de contar suas memórias. Tentarei a seguir compreender 

como isso se desenrola e dá forma à essa autobiografia ensaística.  
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1.2. A construção memorialística da obra 

 

Como dito na seção anterior, Verdade tropical nasceu da confluência de alguns fatores 

determinantes: o texto no The New York Times que gerou a proposta do editor, a influência de 

João Gilberto, o projeto de internacionalizar a música popular brasileira, a experiência como 

ensaísta de Caetano Veloso e a vocação intelectual dos cantores-compositores de MPB dos anos 

1960 (NAVES, 2010). Se na primeira parte do capítulo meu objetivo era entender as 

motivações, condições e reações à publicação da obra, nessa segunda metade quero explicar 

melhor como ele construiu esse livro autobiográfico ensaístico. Claramente não se trata de um 

livro de testemunho comum, já que existem inclinações ensaísticas e analíticas, entretanto, 

ainda se trata de uma escrita de si e é preciso compreender melhor esse tipo de texto.   

Segundo Philippe Lejeune, esta é a definição de autobiografia: “narrativa retrospectiva 

em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história 

individual, em particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2014, p. 16). E, ainda 

segundo ele, esse tipo de texto deve obedecer a alguns critérios para se enquadrar nesse gênero. 

São eles:  

1. Forma da linguagem:  

a) narração;  

b) em prosa.  

 

2. Assunto tratado: vida individual, história de uma personalidade.  

 

3. Situação do autor: identidade do autor (cujo nome remete a uma  

pessoa real) e do narrador.  

 

4. Posição do narrador:  

a) identidade do narrador e do personagem principal;  

b) perspectiva retrospectiva da narração5 (Ibidem, p. 16-17). 

 

Verdade tropical atende a definição e aos critérios elaborados por Lejeune, além de 

trazer em si uma outra diferença fundamental em relação aos textos de ficção: “o compromisso 

do autor com o leitor em dizer a verdade sobre si mesmo” (LEJEUNE, 2002, p. 2). Conforme 

elabora Ângela de Castro Gomes (2004), a origem desse tipo de narrativa está atrelada ao 

surgimento do sujeito e do individualismo moderno, pois, segundo a autora, é a partir dessa 

valorização do eu e das subjetividades que se passou a dar valor aos relatos de si, tendo esses 

relatos se convertido em objeto de estudo para historiadores e cientistas sociais, que aprenderam 

a lidar com essas novas fontes e suas particularidades como, por exemplo, a ideia de verdade, 

pois: 
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O que passa a importar para o historiador é exatamente a ótica assumida pelo 

registro e como seu autor a expressa. Isto é, o documento não trata de “dizer 

o houve”, mas de dizer o que o autor diz que viu, sentiu e experimentou, 

retrospectivamente, em relação a um acontecimento (GOMES, 2004, p. 15). 
 

E é precisamente o como contar que interessa na abordagem de Caetano. Sabendo de 

sua importância para a cultura brasileira do século XX, vale lembrar que o autor esteve 

ativamente presente durante os anos da ditadura militar e da resposta dada pela juventude 

(especialmente aquela envolvida com produção de cultural) da época; essa juventude que fazia 

oposição ao regime brigava internamente para saber como se movimentar em oposição à 

ditadura. Caetano, segundo seu ponto de vista, circulou nas duas rodas, optando por se 

posicionar contra a ditadura e contra a esquerda tradicional, entendida por ele como aquela que 

rejeitava tudo que não fosse tradicionalmente brasileiro, como, por exemplo, as guitarras 

elétricas. Naquele contexto, as guitarras eram lidas como símbolo da dominação dos Estados 

Unidos, país que apoiou o golpe de 1964 e que era visto como inimigo da esquerda. Caetano e 

os tropicalistas buscaram matizar essa visão em um processo de apropriação dos instrumentos 

estrangeiros pela MPB, na intenção de construir uma nova forma de fazer música no Brasil em 

que o elemento externo servisse às nossas especificidades, não apenas como modelo a ser 

imitado. É através desses encontros e desencontros que Caetano constrói suas memórias e são 

essas diferentes formas de narrar que produzem diferentes formas do “eu”. Ainda conforme 

Ângela de Castro Gomes: “defende-se que a escrita de si é, ao mesmo tempo, constitutiva da 

identidade de seu autor e do texto, que se criam, simultaneamente, através dessa modalidade de 

‘produção do eu’” (GOMES, 2004, p. 16). Em outras palavras, por mais que Caetano já fosse 

conhecido por sua atuação na música popular brasileira, a persona de Caetano Veloso é também 

construída (ou reafirmada) quando ele decide escrever suas memórias de forma não 

convencional, analisando os episódios das décadas de 1960 e 1970 ora como personagem, ora 

como crítico. 

Outro ponto fundamental para a escrita de Verdade tropical são as suas motivações. 

Caetano não é exatamente original nisso já que, segundo afirmam Sérgio Miceli e Jorge Myers 

(2016/2017, p. 27) em texto introdutório sobre o gênero memorialístico, é razoavelmente 

comum que pessoas vinculadas às convulsões culturais e grandes transformações estéticas, 

culturais e sociais tenham uma inclinação a relatar sua vivencia em uma espécie de justificativa 

de sua existência, provando que contribuíram para grandes mudanças no mundo, o que funciona 

como forma de “publicidade da própria vida”. 
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Na produção intelectual brasileira, Verdade tropical pode ser inserido como uma obra 

memorialística – diferindo-se da autobiografia pela característica de conter esse hibridismo 

entre vida e crítica, na qual a primeira serve para mostrar a segunda. Segundo definido por 

Miceli e Myers, as produções memorialísticas já nascem com impacto social: 

El propio hecho de la inscripción, que permite simultáneamente la divulgación 

colectiva de la información contenida en la memoria de un individuo y su 

perduración en el tiempo —incluso más allá, quizás, de la vida del propio 

sujeto portador de esa memoria—, lo torna un hecho eminentemente social e 

histórico. [...] El punto de partida es que la escritura memorialística es una 

práctica social —con sus reglas, con sus materiales, y con sus condiciones de 

posibilidad particulares— que se inscribe dentro del campo general de 

prácticas sociales que articulan y definen la vida cultural e intelectual 

contemporánea; y que es relevante para su comprensión, por ende, una 

atención a los procesos que marcaron su génesis y desarrollo, insertos estos 

dentro de sistemas de codificación lingüísticos y literarios directamente 

vinculados al estado social, al momento histórico, en que tuvo lugar (MICELI; 

MYERS, 2016/2017, p. 11-12). 

 

A escrita memorialística é, assim, uma prática social ligada ao tempo em que o narrador 

escreve suas memórias. Em outras palavras, é preciso levar em conta que Caetano nunca 

conseguiria retornar ao seu impulso rebelde do passado nem que desejasse fazê-lo, pela razão 

mais óbvia de todas: não se volta ao passado. O “eu” do presente ao narrar o “eu” do passado 

sempre irá utilizar os artifícios da atualidade e, claro, irá ser influenciado por sua condição 

histórica naquele momento (Ibidem, p. 15). Ou seja, por mais que se tente recuperar sua 

“essência” da época, o narrador memorialístico sempre estará relatando com olhos do presente. 

Isso significa dizer que os temas de debate contidos no livro são lidos a partir de 1997 e de 

todas as influências daquele momento, por mais que se busque manter uma coerência entre 

pensamento e ação.  

O narrador que se reescreve será sempre mutável pela conclusão evidente de que o 

tempo passa, outras leituras são feitas, experiências são vividas e, por mais que se tente manter 

uma linearidade, a escrita de qualquer pessoa aos 20, 50 ou 70 anos terá diferenças 

significativas. É mais coerente um autor mudar (porque o passar do tempo, afinal, faz as pessoas 

mudarem), que insistir em alguma teoria só para se parecer firme e constante em sua trajetória. 

Contudo, é preciso não perder de vista que Verdade tropical é uma obra memorialística focada 

no tropicalismo, não na vida de Caetano Veloso. O autor seria apenas um “médium espírito da 

música popular brasileira” (VELOSO, 1997, p. 18) e, por isso, o caráter analítico aparece com 

tanta força nessa narrativa.   

O hibridismo de Verdade tropical acontece não apenas nos fatos escolhidos para narrar, 

mas, principalmente, na maneira de narrar. Todas as lembranças de Caetano estão de alguma 



 39 

forma relacionadas ao tropicalismo. Caetano escolhe contar apenas aqueles fatos que o levam 

ao movimento, assim como as consequências dessa escolha. A família, por exemplo, apesar de 

ser descrita enquanto rede de afeto e segurança, não é protagonista nessa história. Caetano é 

econômico nas palavras sobre filhos e casamentos, tem-se ao final do livro um destaque à 

chegada do primogênito: “o nascimento de Moreno foi o maior (às vezes considero o único) 

acontecimento da minha vida adulta” (VELOSO, 1997, p. 482), os outros dois filhos do cantor, 

Zeca e Tom, são apenas mencionados em um parágrafo algumas páginas depois: 

Na metade da década de 80, meu casamento com Dedé teve que chegar ao fim 

e meu encontro com Paula Lavigne, uma menina de treze anos que atuava num 

grupo de teatro de adolescentes, terminou tendo consequências de grande 

porte: estamos vivendo juntos há dez anos e temos dois filhos: Zeca, nascido 

em 92 e Tom, em 97” (Ibidem, p. 496). 

 

Apesar da importância dada ao fato de ter se tornado pai, como é possível perceber, o 

foco do livro não é mesmo contar sobre a vida cotidiana ou seus sentimentos mais profundos14. 

Inclusive, Caetano não conta em Verdade que sua segunda filha, Júlia, morreu dias depois do 

nascimento15, um fato que, teoricamente, deveria estar presente em uma autobiografia. Outra 

informação que não pode ser ignorada do parágrafo anterior são os 13 anos da então menina 

Paula Lavigne. Apesar de Caetano não ter deixado claro se iniciou a relação quando ela ainda 

tinha essa idade, o assunto rende alguns debates até hoje. Paula já confirmou, em entrevista à 

Folha de S. Paulo, intitulada “Lavigne perdeu virgindade aos 13 com Caetano”, concedida a 

Rui Dantas e publicada em 01 de agosto de 1998, que a relação começou quando ela era menor 

de idade, no entanto, ela processou (vencendo a causa na justiça) grupos que acusavam Caetano 

de pedofilia. Segundo Paula, essas pessoas “iniciaram uma campanha difamatória”16. Ela 

sempre defendeu Caetano e nunca se colocou como vítima de abuso. 

Pensando em outras obras em que o narrador conta a própria vida, um bom comparativo 

com a obra de Caetano é a autobiografia de Rita Lee (2016), outra tropicalista que escreve suas 

memórias, porém, através de uma abordagem completamente diferente, tendo o espaço da casa 

como foco principal. É evidente que mulheres e homens são socialmente educados a fim 

deterem percepções distintas da casa e da rua, porém, é preciso lembrar que Rita Lee, nem de 

longe, é uma mulher restrita ao lar, assim, sua abordagem “caseira”, tão reveladora da 

 
14 Com exceção do já mencionado capítulo sobre a prisão que, no entanto, só ocorre por causa do tropicalismo. 

Esse capítulo será melhor explorado no Capítulo III desse trabalho. 
15 A 03 de fevereiro de 1979 foi publicada uma reportagem na Revista Manchete sobre o ocorrido, assinada por 

Reynivaldo Brito e intitulada “Música – Caetano: estamos arrasados com o que houve”. 
16 Declaração dada em nota oficial divulgada via redes sociais em 21 out. 2017. 
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intimidade, provoca surpresa; por outro lado, o objetivo de Caetano, apesar do tom pessoal, é 

fazer uma análise da música popular brasileira, sendo sua vida apenas passagem para isso. 

Há, contudo, duas exceções importantes sobre menções a familiares: Dedé e Maria 

Bethânia. Dedé foi a primeira esposa de Caetano e estava presente em toda a saga narrada no 

livro, aparecendo como importante suporte na trajetória do cantor. Porém, quase não há relato 

das atividades profissionais ou desenvolvimento de projetos de Dedé, ele apenas menciona que 

ela era estudante de dança (VELOSO, 1997, p. 89) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

e, em um momento posterior, que ela havia conseguido emprego em um jornal (Ibidem, p. 113), 

além do fato de ter sido ela a responsável por manter financeiramente Caetano no início da vida 

no Rio de Janeiro: “até então [1967], eu vivera, mais do que com os incertos e minguados 

direitos [autorais], com o dinheiro de Dedé (de seus sucessivos empregos) e ajudas bem-vindas 

e substanciais que Minha Daia discretamente enviava da Bahia para mim” (Ibidem, p. 146). 

E, claro, há Maria Bethânia, a irmã que ganha destaque absoluto entre os parentes, tendo 

um capítulo17 dedicado à ela e outras 81 menções ao longo do livro, além de ser a pessoa 

responsável por tirar Caetano da Bahia, quando a acompanhou em sua iniciante carreira de 

cantora e, assim, novamente o livro volta ao seu caráter inicial de destaque àquilo que de alguma 

forma levou Caetano ao movimento tropicalista. 

A memória está ali a serviço de contar o tropicalismo, sendo uma ferramenta narrativa. 

Verdade tropical diferencia-se de uma autobiografia porque a obra é construída em linguagem 

memorialística e o objetivo principal não é contar a vida do autor, mas o movimento ao qual o 

autor pertenceu. Para estruturar o livro, Caetano intercala diversas camadas temporais, dando 

sentido próprio à sua vida. 

No clássico A ilusão biográfica, Pierre Bourdieu chama essa estruturação de “produção 

de si” e pontua: 

Sem dúvida, cabe supor que o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo 

menos em parte, na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair 

uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e 

uma constância, estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito a causa 

eficiente ou final, entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapas 

de um desenvolvimento necessário. (E é provável que esse ganho de coerência 

e de necessidade esteja na origem do interesse, variável segundo a posição e a 

trajetória, que os investigados têm pelo empreendimento biográfico. 

Essa propensão a tomar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em 

função de uma intenção global, certos acontecimentos significativos e 

estabelecendo entre eles conexões para lhes dar coerência, como as que 

implica a sua instituição como causas ou, com mais frequência,  como fins, 

conta com a cumplicidade natural do biógrafo, que, a começar por suas 

 
17 Trata-se do Capítulo “Bethânia e Ray Charles”. In: VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1997. p. 54-89. 
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disposições de profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar essa 

criação artificial de sentido (BORDIEU, 2006, p. 184-185). 

 

Bourdieu ainda faz a seguinte comparação: 

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de 

acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um 

"sujeito" cuja constância certamente não é senão aquela de um nome próprio, 

é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô sem 

levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre 

as diferentes estações (Ibidem, p. 189-190). 

 

Verdade tropical está longe de ser uma série única, reta e descolada de outras trajetórias. 

Evidente que o livro não consegue abarcar toda a realidade brasileira dos anos 1960/1970: ele 

mostra uma parte que não necessariamente é mentirosa só porque é fracionada. Precisamente, 

o livro é montado a partir das redes em que Caetano circulava. Caetano se constrói – e constrói 

a história do tropicalismo – através dos encontros que teve: João Gilberto, Maria Bethânia, 

Gilberto Gil, Glauber Rocha, José Agrippino de Paula, Rogério Duarte, Roberto Carlos, Gal 

Costa e Chico Buarque são citados mais de 30 vezes cada. Além desses, figuram como 

importantes influências: Federico Fellini, Andy Warhol, Edgar Morin, os Beatles e Jimi 

Hendrix. As pessoas ao redor de Caetano (não necessariamente apenas as que ele 

conhece/conheceu, mas todas que foram responsáveis por sua formação) são tão importantes 

que Verdade tropical conta com um índice onomástico que lista 785 pessoas citadas na obra. 

Essa clareza da escrita dos encontros e desencontros que gerariam o tropicalismo só poderia 

acontecer no presente, mas essa “criação artificial de sentido” não necessariamente invalida o 

relato. Segundo Maria da Glória de Oliveira (2017):   

Ao contrário de se apresentar como um argumento banal, a configuração das 

vidas individuais em histórias está longe de ser absolutamente evidente. E, no 

entanto, foi justamente o pressuposto de que a existência do indivíduo pode 

ser organizada e narrada como um conjunto coerente de acontecimentos que 

esteve sob a mira da denúncia do caráter “ilusório” e “fictício” do material 

biográfico. Desde a crítica ao “ídolo do individual” de uma recém-fundada 

ciência sociológica, bem como em sua reprise, décadas mais tarde, com a 

desqualificação radical da pertinência cognitiva do gênero sob o estigma da 

“ilusão biográfica”, até a tentativa recente de polemização filosófica da 

narratividade, seja como princípio organizador do sentido de uma vida, seja 

como condição da conduta ética, os ataques dirigidos ao biográfico sempre 

tiveram por efeito perpetuar tanto uma noção esvaziada e empobrecida da 

narrativa quanto da dimensão temporal constitutiva da identidade de um 

indivíduo. 

[...] 

Não obstante o relativo prestígio conquistado pelo gênero no âmbito da 

história social, entre aqueles que ousaram fazer usos da biografia como 

instrumento e método de pesquisa, poucos se sentiram impelidos a explorar 

teoricamente a questão da ação dos indivíduos nos contextos históricos com 
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tenacidade semelhante à dos sociólogos e antropólogos, frente ao problema 

análogo das relações entre indivíduo e sociedade. Para os historiadores 

profissionais, empenhados na afirmação do estatuto científico da disciplina, 

uma via de solução predominante estaria na postura de recusa sumária e 

adesão radical à denúncia sociológica do “ídolo do individual” e, mais tarde, 

da “ilusão biográfica” (OLIVEIRA, 2017, p. 433-4). 

 

Ao que ela continua: 

Como, indaga Ricoeur, sustentar a premissa da “unidade narrativa de uma 

vida”, sem considerar nela “um misto instável entre fabulação e vivência”? 

Neste caso, o que se tornaria imperativo considerar seria “a aplicação da 

ficção à vida”. Dito de outro modo, sem o recurso à ficção e a despeito do 

caráter provisório e revisável de toda e qualquer configuração de enredo, não 

seria possível organizar retrospectivamente os acontecimentos sob o modo de 

uma “história de vida” (Ibidem, p. 441). 

 

Em outras palavras, é preciso relativizar a ideia de que a “ilusão biográfica” serve para 

desqualificar um texto simplesmente por seu gênero carregar em si uma incerteza narrativa. 

Para citar “historiadores profissionais”, vale lembrar outro clássico, Jacques Le Goff: apesar da 

memória se referir a um passado, ela acontece e se concretiza no presente, sendo assim, passível 

de mudança (LE GOFF, 1994). Ou, mais um clássico, Marc Bloch: “resumindo tudo, as causas, 

em História como em outros domínios, não são postuladas. São buscadas” (BLOCH, 2001, p. 

158). Em outras palavras, tanto a memória quanto a História acontecem no presente, estão 

condicionadas, portanto, ao contexto, ao tempo em que estão sendo produzidas, é no presente 

que se fazem as perguntas ao passado. Sendo assim, a criação de sentido é mesmo artificial e 

não tem como ser de outra maneira, já que seria impossível fazer compreensível uma 

experiência do passado se não fosse assim. E essa característica não cristaliza a obra nem como 

verdade absoluta, nem como delírio do autor. O que acontece em Verdade tropical é que 

Caetano busca as causas do tropicalismo em 1997 e isso, evidentemente, terá uma verdade 

própria de seu tempo e, mais ainda, de seu autor naquele tempo. Evidentemente, essa busca não 

é feita através dos métodos historiográficos, embora a ideia de pensar sobre o passado esteja lá. 

É por isso que faz sentido, em 2017, uma republicação com texto inédito que novamente dê 

sentido ao material dos anos 1990.  

O Caetano Veloso de 1997 é um homem de 55 anos, que enxergava a esquerda dos 

horrores soviéticos e nutria uma desilusão com o Brasil que desperdiçava seu potencial. Em 

2017, na maturidade dos 75 anos, é possível ler: “Só mesmo eu, que não pesquisei nada para 

escrever um livro tão grande e tão cheio de palpite” (VELOSO, 2017, p. 13). Conto isso para 

deixar claro como que “verdades” são buscadas e pensadas conforme o tempo em que são 
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escritas. Ou melhor: as perguntas são feitas conforme a demanda do presente. Ainda no texto 

de 2017, é possível ler: 

Nos últimos tempos, minha inclinação à esquerda viu-se obrigada a explicitar-

se, dada a intensidade com que as forças conservadoras se levantaram no 

Brasil. para muita gente isso foi um combustível para a polarização e a volta 

a classificações e desclassificações fáceis. Para mim, o desprezo pela 

aristocracia tola dos esquerdistas não justifica uma adesão aos planos sinistros 

da direita (VELOSO, 2017, p. 31).  

 

Era razoavelmente fácil fugir de polarizações em 1997: o país passava por certa 

estabilidade, as eleições estavam reestabelecidas como rotina, a democracia parecia ser o 

presente e o futuro. Em 2017, a configuração política era outra: fim do Ministério da Cultura, 

direita avançando a passos largos, projetos conservadores como “Escola sem partido” indo para 

debate no Congresso, golpe para tirar a presidenta eleita Dilma Rousseff (com direito ao então 

parlamentar Jair Bolsonaro dedicando voto ao torturador Brilhante Ustra) e uma série de 

eventos que pediam um novo trabalho acadêmico. Era preciso, para Caetano, colocar-se de 

forma clara para não haver dúvidas de que lado estava.  

Com exceção do capítulo sobre a prisão, que já era bastante pessoal, Caetano mostra-se 

mais nesse texto novo de 2017 que no livro de 1997. No original, é como se a obra o pautasse 

e não ao contrário: Caetano coloca-se como se flutuasse por cima dos acontecimentos, pois 

apesar de ser figura central dos fatos, ele está sempre analisando cada encontro, cada momento, 

selecionando aqueles que estão de alguma forma ligados ao movimento tropicalista. Caetano 

só conta sua vida quando serve para narrar sua obra. Essa mudança de perspectiva é 

fundamental para entender Verdade como parte de sua produção, e não como algo separado de 

outras iniciativas.  

Por ora, fiquemos com a afirmação de que o Caetano cantor-compositor não se separa 

do Caetano ensaísta. Por mais que os elementos de memória estejam ali presentes e sejam base 

para a narrativa, o que interessa contar é o tropicalismo. O que se destaca no livro são as 

interpretações dos fatos, do Brasil e das movimentações culturais dos anos 1960/1970. Contudo, 

é preciso ter em mente que a entrada de Caetano nesse universo dos ensaios analíticos sobre 

Brasil não acontece por acaso. Por mais que haja um reconhecimento de sua qualidade literária, 

volto a mencionar que ele viveu um momento histórico em que os cantores-compositores de 

MPB estavam colocando-se como “intelectuais da cultura” (NAVES, 2010), e isso traz uma 

nova configuração para o debate de intepretação do Brasil. Além disso, era o momento em que 

a indústria cultural solidificava sua presença no Brasil através da popularização da televisão e 
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do aumento na venda de discos18. Como a formação pop-intelectual de Caetano aparece em 

Verdade tropical e sua dificuldade de caminhar criticamente junto da cultura de massas são 

temas para o próximo capítulo.  

  

 
18 Dados da Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD), atual Pró-Música Brasil (Cf. ZINCONE, 

2017). 
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CAPÍTULO 2 – Cultura de massas e o debate brasileiro 

 

2.1. Caetano Veloso: um pop star intelectual 

 

Uma imagem conhecida de Caetano Veloso é a da apresentação, em 1967, de “Alegria, 

alegria”, no III Festival da Música Popular Brasileira da TV Record. Naquela noite, Caetano 

entrava sorridente no palco para performar a canção que marcaria sua carreira e o 

tropicalismo19. No entanto, essa não foi a primeira vez em que Caetano cantava na televisão, 

tampouco a primeira vez que ele aparecia na TV. Em 1966, um ano antes do início do 

movimento, Caetano – como compositor vencedor do prêmio de melhor letra20 – foi filmado na 

plateia da segunda edição desse mesmo festival. Segundo ele, os poucos segundos no ar já 

foram suficientes para que as pessoas o reconhecessem na rua21. 

Além disso, no início de 1967 (antes do festival e de “Alegria, alegria”) Caetano se 

tornaria figura constante nas telas da TV Record. Ele tornou-se conhecido do público por um 

programa da emissora chamado Essa noite se improvisa cuja dinâmica era a seguinte: o 

apresentador Blota Jr. anunciava “a palavra é...” e após dizer a palavra, os artistas convidados 

tinham que apertar um botão e cantar uma música que continha a tal palavra. Ganhava o jogo 

quem fosse mais rápido e acertasse a música. A ida de Caetano aconteceu porque a irmã Maria 

Bethânia, já famosa, havia sido convidada para participar. Sobre essa fase, Caetano explica: 

Bethânia estava insegura, pois, embora fosse profissionalmente bom aparecer 

na TV Record, ela não tinha jeito para esse tipo de brincadeiras, e temia não 

acertar uma música sequer. [...] Estávamos numa lanchonete próxima à TV 

Record, onde Bethânia tinha de se apresentar para o ensaio. Rimos muito, pois 

enquanto Bethânia titubeava, eu não só localizava cada palavra numa canção 

como quase sempre a sabia cantar inteira. Um homem bonito e grisalho, que 

estava sentado num banco alto junto ao balcão, acabou de tomar o seu lanche, 

pagou e se dirigiu a nós dizendo: “Eu sou Nilton Travesso, produtor da TV 

Record, como vai, Bethânia?', e, fazendo uma menção com o rosto em minha 

direção: "Quem é ele?". Travesso já sabia de minha existência por causa de 

"De manhã" e, confirmado o que já suspeitava, isto é, que eu era o irmão de 

Bethânia que compunha canções, ele me convidou ali mesmo para participar 

do programa. Naquela mesma noite eu estreava na TV e a partir de então meu 

conhecimento de letras de canções brasileiras e minha memória se tornaram 

lendários. Chico Buarque era meu maior competidor, com uma vantagem: seu 

repertório era extenso como o meu e sua memória igualmente fresca, mas ele 

 
19 Gilberto Gil também se apresentou no mesmo festival – mostrando ao público Domingo no Parque – e, assim, 

o movimento tropicalista se anunciava para o Brasil. 
20 Caetano ganhou pela letra da canção “Um dia”, interpretada por Maria Odete. 
21 Ele afirma: “Poder-se-ia dizer que, tendo eu me tornado muito famoso nos anos subsequente, essas pessoas 

comprazem-se em reviver comigo o instante dessa primeira aparição como se fosse uma reminiscência íntima 

compartilhada. Mas o curioso é que no dia seguinte à apresentação do programa já me abordavam nas ruas para 

comentar a cena - e no mesmo tom” (VELOSO, 1997, p. 158). 
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era ainda capaz de inventar na hora canções tão bem-feitas que pareciam joias 

da nossa tradição aos ouvidos dos responsáveis pelo programa. Ganhamos 

vários automóveis Gordinis – que vendíamos automaticamente sem sequer 

averiguar se perdíamos ou não alguma coisa nessa venda nos meses que se 

seguiram à minha estreia. E eu fiquei, além de famoso, rico, para os meus 

padrões. Passei a ir quase semanalmente a São Paulo (VELOSO, 1997, p. 138-

9). 

 

A informação de que Caetano, a princípio, não se tornou famoso por causa de “Alegria, 

alegria” – e sim devido a outras participações na TV – não tira o mérito da primeira aparição 

tropicalista, porém, nos revela uma importante informação sobre o cantor: em 1967, ao subir 

no palco para cantar os versos de uma de suas mais populares canções, Caetano já sabia da 

potência da televisão e poderia usar esse conhecimento a seu favor. Ele afirma: “para mim, o 

que ressaltou naquele primeiro momento [ainda sobre a aparição na plateia do festival] foi o 

poder da televisão. Alguns segundos no ar e de repente milhares de pessoas têm uma definição 

afetiva a seu respeito” (Ibidem, p. 158).  

A relação complexa entre a cultura de massas e uma produção crítica, de acordo com a 

demanda social de um país subdesenvolvido afundado em uma ditadura militar, em plena 

Guerra Fria, é um dos debates centrais em Verdade tropical e será o tema de estudo deste 

capítulo cujo objetivo é lançar luz sobre essa controvérsia, explicando o caminho percorrido 

por Caetano para se tornar um, autointitulado, “pop star intelectual” (Ibidem, p. 19).  

Essa personalidade que conecta dois mundos aparentemente distantes (o pop star e o 

intelectual) é resultado de uma longa construção, apresentada em Verdade tropical. Não é 

surpresa, portanto, que toda a primeira seção do livro (assim como tantos outros relatos de 

memória) seja dedicada aos anos de formação do personagem em questão. Contudo, vale 

lembrar que o personagem aqui não é apenas Caetano, mas também e, sobretudo, o 

tropicalismo. Em outras palavras, tudo que serve como formação do autor, serve à formação da 

tropicália. Portanto, é possível dizer que a construção “pop star intelectual” não está restrita a 

Caetano Veloso, mas estende-se também ao movimento tropicalista. 

Os títulos desses primeiros capítulos – à exceção dos outros tantos nomeados como 

canções – não revelam imediatamente seu conteúdo, são eles: “Elvis e Marilyn”, “Bethânia e 

Ray Charles” e “Intermezzo Baiano”. Apenas olhando esses títulos, pode-se concluir que é 

importante para o autor, logo no início de seu texto, falar sobre pessoas. E essa será a mecânica 

de toda a obra: apresentar pessoas para apresentar ideias. Essa lógica seguirá por todo o livro, 

mesmo nos capítulos que tem como título e objetivo contar as canções, os contextos de 

produção estão sempre relacionados às influências de Caetano naquele momento. É importante 

ter em mente também que Tropicália ou Panis et circencis, o álbum-manifesto do tropicalismo, 
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é uma obra coletiva. Portanto, se Caetano “organiza o movimento”, este só acontece porque 

várias outras pessoas estavam envolvidas.  

Como é possível deduzir, em “Elvis e Marilyn”, Caetano refere-se a Elvis Presley e 

Marilyn Monroe, ídolos dos anos 1950 que se transformaram em símbolos da cultura pop. 

Porém, embora os tenha mencionado logo no capítulo de abertura, Caetano não era um 

admirador desses artistas em suas épocas áureas. A primeira frase de Verdade tropical após a 

introdução é: “Costumo dizer que, se dependesse de mim, Elvis Presley e Marilyn Monroe 

nunca se teriam tornado estrelas.” (VELOSO, 1997, p. 23). A atenção de Caetano não estava 

focada nas produções norte-americanas, pelo contrário, ele faz questão de ressaltar a 

experiência com as obras europeias, especialmente aquelas relacionadas ao cinema, universo 

ao qual Marilyn pertencia e Elvis frequentava regularmente. Sobre sua formação 

cinematográfica ele diz: 

Os filmes franceses e italianos eram exibidos regularmente em Santo Amaro. 

[...]. Um dos acontecimentos mais marcantes de toda minha formação pessoal 

foi a exibição de La strada de Fellini num domingo de manhã no Cine Subaé 

(havia sessões matinais aos domingos nesse que era o melhor – o único que 

chegou a ter cinemascope – dos três cinemas de Santo Amaro). Chorei o resto 

do dia e não consegui almoçar – e nós passamos a chamar Minha Daia de 

Giulietta Masina (Ibidem, p. 31). 

 

O repertório cinematográfico de Caetano é importante para entender como ele constituiu 

seu pensamento e sua carreira – frequentemente marcada por canções que descrevem imagens 

e pela direção de um filme chamado O Cinema Falado (1986). Fellini apresentava um novo 

mundo imagético, autoral e inventivo que posteriormente moldaria a produção artística de 

Caetano. Ele é enfático ao afirmar que assistir La strada foi “um dos acontecimentos mais 

marcantes” (Ibidem, p. 31) de toda sua formação pessoal. Além disso, começar o livro pelo 

cinema e não pela música (o que seria o mais esperado de um cantor-compositor) é indicativo 

de outra informação que virá algumas páginas depois: Caetano nos revela que suas aspirações 

profissionais, ao contrário do que se pode imaginar, giravam em torno de ser cineasta, pintor 

ou professor (Ibidem, p. 89-90).  

No trecho destacado acima, além da informação sobre o impacto de Fellini em Caetano, 

descobrimos que Santo Amaro da Purificação (BA), sua cidade natal, ao contrário do que o 

senso comum pode querer dizer, não era um município isolado dos lançamentos 

cinematográficos (e da cultura) vindos da Europa. Esse início de Verdade tropical dedicado à 

uma formação que não era imediatamente alinhada aos produtos norte-americanos tem a função 

de mostrar que há uma construção cultural ampla no autor Caetano Veloso. Na década seguinte, 
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em 1967, a tropicália seria criticada justamente pela mescla da música brasileira com elementos 

da cultura pop e do rock, portanto, ao deixar claro desde o início que ele não era mais um jovem 

que idolatrava os ídolos da época, além de (auto)valorizar o artista Caetano que teria essa 

formação atenta a outras sensibilidades, acaba servindo para demonstrar que o caminho até o 

movimento tropicalista não é óbvio.  

E é justamente nos anos 1960 pré-tropicalismo que Elvis e Marilyn ganhariam “sentido 

nítido”, através da produção de Andy Warhol22,  artista que “parafraseando Oscar Wilde sobre 

Balzac é o inventor do século XX e Marilyn, uma personagem desse mundo criado por Warhol”. 

(VELOSO, 1997, p. 33). A mudança de perspectiva viria ao conhecer Rogério Duarte e José 

Agrippino de Paula, autores que abriram a visão de Caetano para novas formas de compreensão 

da cultura de massas. Duarte e Agrippino foram, durante a germinação do tropicalismo, os 

“mestres” de Caetano: “Zé Agrippino opunha os ícones da cultura de massas americana ao 

intelectualismo das nossas rodas boêmias” (Ibidem, p. 108) e Duarte expunha “teorias diversas 

a respeito de manifestações culturais tidas como lixo” (Ibidem, p. 114) além de ter lhe 

apresentado os textos de Edgar Morin: 

Foi Edgar Morin [...] quem, ao tratar as estrelas hollywoodianas e as 

personagens das revistas em quadrinhos em termos de uma nova mitologia, 

abriu o caminho em minha mente para o entendimento que eu futuramente 

viria a ter da arte pop, para a absorção mais intensa da poeticidade de Godard, 

para todo um redimensionamento do rock’n’roll e do cinema americano. 

Godard [...] não menos que Morin, me induziu a atentar para a poesia da 

cultura de massas americana, para Hollywood, para a publicidade. [...] As 

ideias de Morin de imediato excitaram minha imaginação. Zé Agrippino 

quando finalmente entrou em cena, só fez aumentar essa excitação e levar 

minha imaginação mais longe, revelando interesse pelo rock em detrimento 

da MPB, afirmando que Chacrinha – o espalhafatoso e original apresentador 

da TV brasileira – era “a personalidade teatral mais importante do país”, 

antevendo uma liberdade selvagem em meio à sociedade tecnológica. Assim 

eu assisti a Terra em transe com a mente assombrosamente aberta a grandes 

expectativas de mudanças (Ibidem, p. 112-4). 

 

Se assistir La strada, de Fellini, foi “um dos acontecimentos mais marcantes de toda a 

formação” de Caetano, Terra em transe, de Glauber Rocha, é descrito como o “deflagrador do 

movimento” (Ibidem, p. 99) tropicalista que se iniciaria, em 1967, no já citado III Festival da 

Música Popular Brasileira da TV Record. Nem todos os artistas/intelectuais receberiam Terra 

em transe com a “mente assombrosamente aberta” e, por menor que pareça, gostar ou não da 

obra tornou-se marca distintiva das posições que seriam tomadas a partir daquele momento, 

pelo menos para Caetano. Porém, só tratarei dessa divisão entre artistas/intelectuais na segunda 

 
22 Warhol tem diversas obras em que retrata, separadamente, os ídolos Elvis Presley e Marilyn Monroe.  
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parte desse capítulo. Nesse momento, é importante entender como ele atinge o status de pop 

star. 

Como dito no início, a fama de Caetano veio primeiro por um programa de televisão, 

mas, evidentemente, não é por ter aparecido em uma competição na TV que ele alcançou sua 

notoriedade: a música fez de Caetano um pop star. No segundo capítulo de Verdade tropical, 

intitulado “Bethânia e Ray Charles”, Caetano começa a falar desse percurso. Ele apresenta seu 

“mestre supremo” (VELOSO, 1997, p. 18) João Gilberto, aproximando-o de Ray Charles, mas, 

dessa vez, diferentemente de Marilyn e Elvis, expressa admiração por ambos. O curioso aqui é 

a revelação que João e Charles não tinham apreço um pela obra do outro, pois, segundo Caetano, 

Ray Charles teria dito que a bossa-nova era um “velho ritmo latino” enquanto João Gilberto 

definira Charles como “um folclórico” (Ibidem, p. 68-69). Sobre essa hostilidade, o autor 

afirma: 

Naturalmente não foi difícil entender que o bluesman que ligava o mais 

tradicional ao pop e cujo canto parecia ser o de Nat King Cole virado pelo 

avesso (o de Johnny Mathis, ao contrário, era como que o verniz de sua 

superfície polida) desdenhasse o que lhe chegou aos ouvidos sob a rubrica de 

bossa nova - e perdoar-lhe a referência displicente a um genérico "ritmo 

latino"; tampouco tive dificuldade em entender o desprezo do criador da bossa 

nova (um estilo refinadamente contido) pelo que deveria parecer-lhe uma 

mistura do “característico” com o comercial. O que era talvez um pouco difícil 

para mim, era saber como julgar o fato de eu gostar tão profunda e 

sinceramente da música de ambos (Ibidem, p. 69). 

 

Para Caetano, Ray Charles, que “ligava o tradicional ao pop” era quem, ainda em Santo 

Amaro, “oferecia alimento para a nossa fome de modernidade” (Ibidem, p. 69), não ao acaso, 

será justamente essa combinação – tradicional e pop – a base do tropicalismo. Apesar de estilos 

diferentes, de performances completamente distantes, os dois artistas – João Gilberto e Ray 

Charles – acabaram por executar o mesmo movimento de renovação de tradições musicais em 

seus respectivos países, e é por isso que Caetano gostava deles, pois ambos representavam a 

mesma ideia: as possibilidades de modernização do tradicional.  

Todavia, apesar da admiração pela modernidade de Ray Charles, é inegável que João 

Gilberto continuou sendo o mais importante de todos: 

Mas eu mantive minha hierarquia: João era a informação principal, a primeira 

referência - além de ser a fonte central de fruição estética. De fato, quando 

chegou para mim a hora de Guimarães Rosa ou de Proust, a hora de Godard a 

hora de Eisenstein, de Stendhal, de Lorca ou de Joyce e de Webern e Bach e 

Mondrian e Velásquez e Lygia Clark - mas também a hora de Warhol e da 

revisão de Hitchcock, a hora de Dylan, de Lennon e de Jagger -, foi sempre 

aos valores estéticos que extraí de minha paixão por João Gilberto que me 

reportei para construir uma perspectiva (Ibidem, p. 69-70). 
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Ainda sobre a importância de João, Caetano explica: 

João Gilberto, com sua interpretação muito pessoal e muito penetrante do 

espírito do samba, a qual se manifestava numa batida de violão 

mecanicamente simples, mas musicalmente difícil por sugerir uma infinidade 

de maneiras sutis de fazer as frases melódico-poéticas gingarem sobre a 

harmonia de vozes que caminhavam com fluência e equilíbrio, catalisou os 

elementos deflagradores de uma revolução. [...] Marcou, assim, uma posição 

em face da feitura e fruição de música popular no Brasil que sugeria 

programas para o futuro e punha o passado em nova perspectiva - o que 

chamou a atenção de músicos eruditos, poetas de vanguarda e mestres de 

bateria de escolas de samba. O fato de o impacto cultural causado pela bossa 

nova ter tido tal abrangência e penetração seria mais facilmente compreendido 

por seus observadores - sobretudo seus observadores não brasileiros - se se 

levasse em conta não apenas o peso histórico e sociológico que o aparecimento 

de uma música ultrassofisticada necessariamente representa num contexto 

como o brasileiro (no qual convivem características do primeiro e do quarto 

mundos), mas sobretudo alguns aspectos propriamente estéticos de grande 

sutileza e complexidade (VELOSO, 1997, p. 35-36). 

 

Assim sendo, o som revolucionário, que mudou a forma que Caetano compreendia 

música e as artes em geral, veio através de João Gilberto. Foi a descoberta da bossa-nova, não 

do rock – ritmo que Caetano detestava nos anos 1950 e que crescia de popularidade entre os 

jovens da época – um dos pilares fundamentais para a atitude tropicalista:   

Ter tido o rock’n’roll como algo relativamente desprezível durante os anos 

decisivos da nossa formação – e, em contrapartida, ter tido a bossa nova como 

trilha sonora da nossa rebeldia – significa, para nós, brasileiros da minha 

geração, o direito de imaginar uma interferência ambiciosa no futuro do 

mundo. Direito que passa imediatamente a ser vivido como um dever. 

(Ibidem, p. 52-53). 

 

Evidentemente, toda essa explicação sobre o marco da aparição de João Gilberto não foi 

articulada de imediato pelo garoto santamarense de 17 anos, que ouvia pela primeira vez a bossa 

nova. Se o encadeamento de ideias veio com o artista famoso que escreve o livro, o frescor que 

aquele novo tipo de música representava era genuíno. João, para o jovem Caetano, mostrava 

um novo caminho, uma nova missão, possível para a música que, até então, era dominada pelos 

samba-canção ou pelo rock de Elvis Presley.  

Segundo Caetano, o “gesto fundamental da invenção da bossa nova” (Ibidem, p. 39) que 

tanto o impactou poderia ser explicado utilizando como exemplo a canção “Caminhos 

cruzados”, de Tom Jobim, primeiro interpretada por Maysa e, depois, por João:  

A interpretação de João é mais introspectiva que a de Maysa, e também 

violentamente menos dramática; mas, se na gravação dela os elementos 

essenciais do ritmo original do samba foram lançados ao esquecimento quase 

total pela concepção do arranjo e, sobretudo, pelas inflexões do fraseado, na 

dele chega-se a ouvir - com o ouvido interior - o surdão de um bloco de rua 

batendo com descansada regularidade de ponta a ponta da canção. É uma aula 
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de como o samba pode estar inteiro mesmo nas suas formas mais 

aparentemente descaracteriza-las; um modo de, radicalizando o refinamento, 

reencontrar a mão do primeiro preto batendo no couro do primeiro atabaque 

no nascedouro do samba. (E o arranjo de cordas é do alemão Klaus Ogerman.) 

Quanto a mim, encontro nessa gravação de "Caminhos cruzados" por João um 

dos melhores exemplos de música de dança – e isto aqui não é uma opinião 

excêntrica rebuscada: eu de fato gosto de sambar ao som dessa gravação, e 

toda vez que o faço sinto a delícia do que é sambar e do que é saber que João 

Gilberto está me mostrando o samba-samba que estava escondido num samba-

canção que, se não fosse por ele, ia fingir para todo o sempre que era só uma 

balada (VELOSO, 1997, p. 39-40). 

 

Quatro anos após a publicação de Verdade tropical, Caetano regravou “Caminhos 

cruzados” no álbum Noites do Norte Ao Vivo, trazendo, enfim, a percussão que antes era 

escutada apenas com o “ouvido interior”. Uma análise mais aprofundada dessa canção e desse 

álbum encontra-se no terceiro capítulo desta dissertação. Por enquanto, fiquemos com a 

informação da significativa mudança de perspectiva que a aparição de João Gilberto causou em 

Caetano que, na publicação do livro (cujo público-alvo era o leitor norte-americano, importante 

lembrar), analisaria da seguinte forma o surgimento da bossa-nova: 

É muito comum, por exemplo, ler-se em artigos estrangeiros sobre a bossa 

nova que o primeiro e fundamental gesto dos seus criadores foi tirar o samba 

das ruas, afastá-lo de suas características de música de dança e transformá-lo 

num gênero pop para consumo de jovens urbanos de classe média. Mas a 

verdade é que, com o aparecimento de João Gilberto, pode-se dizer que até o 

oposto aconteceu. [...] Em suma: o samba tem sido um gênero pop para 

consumo de populações urbanas desde sua consolidação estilística no Rio de 

Janeiro, para a qual o teatro, o rádio e o disco contribuíram decisivamente. [...] 

É óbvio para mim que também essa elasticidade do mercado, que passou a 

estender seus tentáculos na direção de formas brutas de manifestação cultural 

[...], se deve, em última análise, à bossa nova. E menos pela ação direta de 

alguns de seus participantes que foram buscar as raízes de tudo no morro e no 

sertão – e trouxeram de lá Cartola e João do Vale, Zé Keti e Clementina de 

Jesus – do que pelo grau de elaboração da estilização conseguida: sem a 

segurança que a bossa nova nos deu quanto à nossa capacidade de criar 

produtos acabados nós continuaríamos deixando os tamborins da Mocidade 

Independente de Padre Miguel e os harmônicos da voz de Nelson Cavaquinho 

longe dos estúdios (Ibidem, p. 38-39). 

 

Nesses dois últimos trechos apresentados, Caetano nos conduz a argumentos que serão 

basilares de sua compreensão da MPB: 1) a partir da explicação sobre a canção “Caminhos 

cruzados” ele defende que a limpeza da bossa-nova não tira as características do samba, pelo 

contrário, as faz aparecer mais nitidamente; 2) não teria sido a bossa-nova que transformou o 

samba em pop, isso era um processo que já ocorria desde que a tríade teatro-rádio-indústria 

fonográfica fincou raízes no Brasil; e 3) a qualidade da bossa-nova seria responsável por fazer 
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a indústria acreditar que no Brasil se produzia música de qualidade e, a partir dessa informação, 

“estender os tentáculos” para outras formas de expressão popular.  

Toda essa defesa da bossa-nova não é apenas para mostrar os conhecimentos do autor 

sobre história da música brasileira: existe ali também (e isso só ficará mais claro conforme 

avançamos as páginas do livro) uma defesa do próprio movimento tropicalista que Caetano vai 

liderar – junto de Gil – sob a justificativa de que queria seguir com o que chama de “linha 

evolutiva da MPB”, deixando claro que  tinham a intenção de “inserir o movimento numa visão 

de longo alcance na história da canção no Brasil” (VELOSO, 1997, p. 78). Portanto, a tropicália 

não era um movimento dominado pelo pop/rock estrangeiro. A tropicália seria, assim, uma 

defesa da manutenção da qualidade artística e estética que a bossa-nova havia ensinado anos 

antes, mesmo que para isso fosse preciso realizar o oposto de João Gilberto: tudo que a bossa-

nova mostrou de limpeza e simplicidade, a tropicália – para continuar evoluindo a linha da MPB 

– faria questão de exagerar nos gestos, nos instrumentos, na sonoridade. Em outras palavras, 

era preciso romper com o estilo bossa-novista – já consagrado e, portanto, estagnado – para que 

a música brasileira continuasse sendo produzida com alta qualidade.  

Seguindo o raciocínio de Caetano, os tropicalistas seriam, portanto, herdeiros da 

abertura ao mercado que a bossa-nova proporcionou. É importante lembrar que Caetano 

entende essa abertura como benéfica para todo o cenário musical já que a partir dessa “garantia 

de qualidade” pôde-se apostar em discos brasileiros. Contudo, essa argumentação é mais 

complexa. É verdade que ocorreu uma “elasticidade do mercado” e que a indústria “estendeu 

os tentáculos” em outras direções da produção nacional a partir dos anos 1960, mas a 

justificativa para isso pode estar para além da qualidade artística – inquestionável – da bossa-

nova ou da tropicália.  

Rafael Zincone afirma que em 1968, ano de lançamento de Tropicália ou Panis et 

circensis, a indústria fonográfica cresceu 40% em relação ao ano anterior (ZINCONE, 2017, p. 

50). Ao trazer os trabalhos de Rita de Cassia Morelli e Eduardo Vicente ao debate, ele afirma: 

Assim como Morelli, Vicente admite que as vantagens econômicas oferecidas 

pelos lançamentos internacionais eram de fato significativas no Brasil já que 

mesmo sendo impressos no país, eles não exigiam gastos para a gravação das 

músicas e para a produção da arte da capa, além de normalmente não exigirem 

grandes investimentos em promoção. Por outro lado, diz que uma lei de 

incentivos fiscais foi promulgada no ano de 1967 facultando às empresas 

“abater do montante do Imposto de Circulação de Mercadorias os direitos 

comprovadamente pagos a autores e artistas domiciliados no país”, sendo que 

as gravações beneficiadas recebiam o selo “Disco é Cultura”. Segundo o autor, 

essa lei ofereceu um enorme desenvolvimento tanto do mercado de música 

doméstica quanto do setor fonográfico como um todo. Ao mesmo tempo, 

pareceu ter criado condições de mercado um tanto desfavoráveis às empresas 
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nacionais, uma vez que o ICM advindo da venda de discos internacionais pôde 

ser reinvestido, pelas empresas estrangeiras, para a contratação dos artistas de 

maior renome ainda mantidos pelas gravadoras nacionais. Por esta razão, os 

artistas de maior projeção na música popular brasileira concentraram-se nas 

gravadoras multinacionais. A Phillips-Phonogram passou a congregar nomes 

como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa, Maria 

Bethânia, Jorge Ben e Elis Regina, entre outros. Sob a direção de André 

Midani, a Phillips buscou conquistar um público jovem. A Tropicália seria 

assim comercializável como uma novidade transgressora. Se por um lado, 

verifica-se uma classe consumidora de maior renda replicando o padrão de 

consumo já massivo nos países ricos – o que Furtado chamaria de efeito-

demonstração – de outro, vê-se uma resistência do campo musical brasileiro 

frente aos produtos do exterior (ZINCONE, 2017, p. 52-3). 

 

A perspectiva econômica destacada aqui serve para ampliar o cenário da época e 

também para mostrar que a visão de Caetano – apesar da autointitulada “verdade tropical” – 

está, claro, permeada pela sua vivência, ou seja, pela sua verdade. O interesse das gravadoras 

nos artistas brasileiros é uma das causas da ampliação de público desses intérpretes e – apesar 

de significativas – não são apenas as razões mercadológicas que devem ser consideradas. Se a 

qualidade artística e a intenção comercial não são as causas do sucesso de Caetano Veloso, o 

que explicaria sua popularidade? Primeiro é preciso ter em mente que qualidade artística e 

interesse das gravadoras não são fatores excludentes. Além disso, a atitude transgressora, que 

se tornou vendável para o público jovem da classe média branca urbana, não deve ser lida de 

forma simplista, como mera distração dos problemas sociais brasileiros.  

A busca tropicalista era por um equilíbrio delicado entre a possibilidade de expansão 

via comunicação de massa e a manutenção de uma qualidade crítico-estética que os mantivesse 

em conexão com as vanguardas artísticas internacionais dos anos 1960 sem abrir mão da 

tradição bossa-nova brasileira. A isso soma-se a desigualdade social do país com a ditadura 

militar em curso no Brasil e impõe-se a necessidade de se posicionar politicamente. 

Em um contexto de ditatura, a música tornou-se espaço de debate, é por isso que Caetano 

analisa a MPB como quem analisa o Brasil, porque de fato as análises sobre política passavam 

pela canção popular. Para entender a importância do debate proposto por Caetano, é preciso ter 

clara a posição ocupada pelos cantores-compositores de música brasileiras nos anos 1960. Se a 

imprensa e a universidade estavam cercadas pelas forças de um Estado repressor, a “válvula de 

escape” acabou sendo o lugar que por último os militares queriam olhar: a cultura.  

Para entender melhor essa dinâmica, duas categorias pensadas por Santuza Cambraia 

Naves são importantes: a canção crítica e o compositor como intelectual da cultura. Segundo a 

autora, no final dos anos 1950 e início dos 1960, “a canção popular tornou-se o lócus por 

excelência dos debates estéticos e culturais, suplantando o teatro, o cinema e as artes plásticas, 
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que constituíam, até então, o foro privilegiado dessas discussões” (NAVES, 2010, p. 19). Em 

outras palavras, era no ambiente da música que se encontrava o centro das discussões sobre 

cultura e sobre o país. Nas canções se expressavam posições políticas, crítica social e desejos 

de mudança para o país. Conforme continua Santuza: 

Retomando o tema da canção crítica, a música popular tornou-se, sobretudo a 

partir da bossa nova, o veículo por excelência do debate intelectual, operando 

duplamente com o texto e com o contexto, com os planos interno e externo. 

Internamente, à maneira do artista moderno, o compositor passou a atuar como 

crítico no próprio processo de composição; externamente, a crítica se dirigiu 

às questões culturais e políticas do país, fazendo com que os compositores 

articulassem arte e vida. O compositor popular passou a operar criticamente 

no processo de composição, fazendo uso da metalinguagem, da 

intertextualidade e de outros procedimentos que remetem a diversas formas 

de citação, como a paródia e o pastiche. E ao estender a atitude crítica para 

além dos aspectos formais da canção, o compositor popular tornou-se um 

pensador da cultura (Ibidem, p. 20). 

 

 A professora Dulce Pandolfi, em um belo texto de homenagem póstuma, divulgou 

anotações feitas por Santuza para uma banca de defesa de doutorado. Em um dos comentários, 

Santuza afirma que, a partir dos anos 1960, os cantores e compositores populares passaram a 

comentar os acontecimentos políticos e culturais, tornando-se “formadores de opinião”. Ao que 

ela continua:  

Na medida em que a canção popular, no Brasil, desenvolveu um estatuto 

peculiar, tornando-se um lócus para onde passaram a confluir informações de 

diversas áreas, artísticas, culturais e políticas, o compositor criou a identidade 

de intelectual, num sentido mais amplo do termo. A canção popular tornou-se 

assim o veículo por excelência do debate intelectual, tanto com relação a 

questões textuais quanto a problemas contextuais. Por um lado, o compositor, 

como é comum ocorrer com o artista “moderno”, passou a atuar como crítico 

no próprio processo de composição da canção. Por outro, a crítica também era 

dirigida aos fatos culturais e políticos do país, de maneira congruente com a 

proposta destes compositores de articular arte e vida. O compositor popular 

tornou-se um crítico (NAVES apud PANDOLFI, 2012, p. 8). 

 

Entender que o compositor se tornou um crítico é fundamental para localizar Caetano 

e Verdade tropical. Caetano não é um intelectual “clássico”, não vem da academia nem da 

literatura. Apesar de ter iniciado o curso de Filosofia na Universidade Federal da Bahia, sua 

vocação é a música popular e, ainda conforme Santuza Cambraia Naves: 

Ao operar criticamente no processo de composição, o compositor popular fez 

uso da metalinguagem, da intertextualidade e de outros procedimentos que 

remetem a diversas formas de citação, como a paródia e o pastiche. E ao 

estender a atitude crítica para além dos aspectos formais da canção, o 

compositor popular tornou-se um pensador da cultura (NAVES apud 

PANDOLFI, 2012, p. 8). 
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É como escrito por um pensador da cultura que estou lendo Verdade tropical. E é por 

isso que Caetano não é “só” um cantor-compositor, pois, fruto de um contexto em que o espaço 

da música se fez espaço de debate do Brasil, torna-se um intelectual que pensa os caminhos e a 

história do país através de sua ferramenta: a canção. Por isso não se pode separar o ídolo pop 

do intelectual. Tudo faz parte de um mesmo movimento. A leitura dos textos mais densos 

acontece porque as canções são feitas e estas ocorrem depois de reflexões densas. As canções 

de Caetano pensam o Brasil. Caetano pertence a uma geração de pessoas que viu na cultura a 

possibilidade de pensar o país tomado pelos militares – que a princípio pouco se importavam 

com a cultura.   

Se o tropicalismo é a expressão da interpretação de Brasil de Caetano, Verdade tropical 

é a concentração das ideias em forma de prosa. Entretanto, a música e a poesia, e não a prosa, 

são o lugar de excelência do pensamento de Caetano. Portanto, o livro e sua obra musical não 

podem ser dissociados, assim como não se pode dissociar a história do tropicalismo da 

interpretação do Brasil.  

Pedro Duarte, no recém lançado livro Tropicália ou Panis et circencis (o livro do disco), 

traz uma análise do álbum coletivo que marca o tropicalismo e explica algumas prerrogativas 

do movimento:  

Por um lado, tratava-se de romper com a tradição que se queria imutável da 

música popular brasileira. Por outro, tratava-se de resgatar essa música e sua 

história em uma renovação contemporânea. [...] Não se tratava de superar a 

tradição, mas de atualizá-la pela via da internacionalização (DUARTE, 2018, 

p. 98). 
 

É importante destacar que o processo de feitura tropicalista consistia em alargar o 

conceito de riqueza cultural (NAVES, 2000, p. 42), abarcando não só aquilo já considerado 

sofisticado, mas também o kitsch, o arcaico e tudo que pudesse ser considerado “feio” ou 

“fraco”. Daí a “permissão” de entrada dada ao rock e aos experimentalismos diversos, incluindo 

os sons psicodélicos e a poesia concretista. O Brasil profundo e o rock inglês poderiam conviver 

em uma mesma canção como se fossem nascidos da mesma mãe, fazendo “uma antropofagia 

de gêneros musicais” (DUARTE, 2018, p. 95). 

Caetano considera Verdade tropical como sendo “uma retomada da atividade 

propriamente crítico-teórica que iniciei concomitantemente à composição e à interpretação de 

canções e que interrompi por causa da intensidade com que a introjetei na música” (VELOSO, 

1997, p. 18). Em outras palavras, existia no Caetano pré-tropicalismo uma vontade de atuação 

crítica que foi canalizada para a música – e por isso mesmo ela não será ignorada nesta 

dissertação. Mas o quê, afinal, seria essa “atividade crítico-teórica”? Entendê-la é, enfim, o 
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objetivo maior do trabalho, já que é através dela que se dá a interpretação de Brasil por Caetano. 

E o que quer o autor? Em uma das passagens mais reveladoras de suas intenções, escrita com 

traços de oralidade, que nos permite imaginar Caetano as verbalizando, está a afirmação: “Na 

verdade queríamos ver o Brasil em uma mirada em que ele surgisse a um tempo super-Rio 

internacional-paulistizado, pré-Bahia arcaica e pós-Brasília futurista” (VELOSO, 1997, p. 51).  

Bem ao estilo alegórico tropicalista, Caetano coloca em destaque quatro lugares que são 

chave para a compreensão do movimento: a cosmopolita cidade do Rio de Janeiro, a industrial 

cidade de São Paulo, a idílica Bahia e a moderna cidade de Brasília. É possível notar que apenas 

a Bahia é apresentada como estado, provavelmente por ela ter duas cidades que o formaram: 

Santo Amaro da Purificação e Salvador. Portanto, o Brasil que os tropicalistas (entendendo 

Caetano e Gil como líderes do movimento) estavam buscando representava um futuro 

internacional, em que as fronteiras entre o arcaico e o moderno seriam repensadas a fim de 

aproveitar o melhor de cada polo. Evidentemente, os limites disso foram questionados e se 

tornaram alvos de duras críticas durante e após o tropicalismo. Entretanto, algumas linhas antes 

dessa síntese geográfica-alegórica do Brasil, Caetano mostra sua força crítica-analítica: 

De fato, nós tínhamos percebido que, para fazer tudo o que acreditávamos que 

era necessário, tínhamos de nos livrar do Brasil tal como o conhecíamos. 

Tínhamos de destruir o Brasil dos nacionalistas, tínhamos que ir mais fundo e 

pulverizar o Brasil carioca (Celso Furtado em Formação econômica do Brasil: 

“A ideia de unidade nacional só aparece quando a capital se transfere para o 

Rio de Janeiro”), o Brasil com seu jeitinho e seu Carnaval, [...], acabar de vez 

com a imagem do Brasil nacional-popular e com a imagem do Brasil garota 

Zona Sul, do Brasil mulata de paetê, meias brilhantes e salto alto. Não era 

apenas uma revolta contra a ditadura militar (Ibidem, p. 50). 

 

A “falta de cerimônia” ao citar Celso Furtado, um dos cânones do pensamento social 

brasileiro, evidencia 1) que Caetano conhece a obra a ponto de citá-la sem se preocupar em 

copiar palavra por palavra do original23; e 2) que ele mesmo realiza uma operação clássica do 

pensamento social, que é propor uma nova ideia, no caso a de destruir o “Brasil carioca”, tendo 

como base a consagrada ideia de Furtado sobre a unidade nacional. E são precisamente esses 

mecanismos de análise e propostas para o Brasil que pretendo compreender na dissertação, 

destacando a forma pela qual Caetano mistura sua interpretação do Brasil com o momento 

histórico do tropicalismo e, claro, com a sua própria trajetória. Essa vontade de “explodir o 

Brasil carioca” está desenvolvida em uma seção do livro, na qual ele fala de Raul Seixas: 

 
23 No original lê-se: “Os interesses regionais constituíam uma realidade muito mais palpável que a unidade 

nacional, a qual só começou realmente a existir quando se transferiu para o Rio o governo português” (FURTADO, 

2003, p. 95). 
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Essa combinação nós reconhecíamos no seu [Raul Seixas] trabalho: em seus 

discos e em suas apresentações ao vivo, tudo o que não era americano era 

baiano. E baiano no que a Bahia tem de distintivo, não de integrador, no que 

a Bahia tem de ameaçador à ideia de Brasil homogêneo. Assim, tudo o que, 

na Bahia, é sotaque, tudo o que nela é nordestino, tudo o que faz dela algo 

restrito a uma turma, é escolhido; enquanto tudo que ali é língua geral, tudo o 

que, na Bahia, é carioca, tudo o que possa chamar de “brasileiro”, é rechaçado. 

Nós não podíamos deixar de reencontrar aí traços de alguns sentimentos que 

se encontravam na raiz do tropicalismo (VELOSO, 1997, p. 49-50). 

 

Como dito no capítulo anterior, essa forma de narrar na qual pessoas e encontros são 

apresentados para inserir ou explicar algum ponto da forma tropicalista de enxergar o Brasil, 

está presente durante toda a escrita da obra. Em outras palavras, é através de suas memórias que 

Caetano realiza análises, ensaia teorias e explica propostas para o Brasil – suas e de seus 

contemporâneos – construindo Verdade tropical como um livro de ideias complexas encaradas 

sem medo. Ele combina, mistura e tece uma rede que articula – à luz do movimento tropicalista 

– música, nação, cultura e história. É preciso lembrar, porém, que esse pop star intelectual não 

era assim descrito quando começou sua carreira.  

Nos anos 1960, Caetano ainda buscava seu lugar na música popular brasileira, já nos 

anos 1990 manifestava-se como um artista respeitado chamado para jantares (como 

mencionado no Capítulo I) que tinham entre os convidados Fernando Henrique Cardoso, então 

presidente da República e Luiz Schwarcz, fundador (na época o dono) da Companhia das 

Letras, uma das maiores editoras do país.  

Verdade tropical nasceu, portanto, de um convite feito por pessoas influentes para um 

artista de destaque nacional. Contudo, a história a ser contada ali era do artista em formação 

que para afirmar-se, tanto para o público quanto para seus pares, precisava marcar uma posição 

que fosse antagônica ao que vinha se estabelecendo no cenário musical da época. Dentre os 

diversos eventos24 que contribuíram para que Caetano virasse um artista conhecido dentro e 

fora do país, um pop star, não posso esquecer de mencionar os festivais da canção promovidos 

por canais de televisão ao longo dos anos 1960. Foram esses festivais que lançaram toda uma 

geração de cantores-compositores como Caetano Veloso e Chico Buarque, por exemplo. Foi 

também no ambiente dos festivais que as discordâncias intelectuais entre esses pensadores da 

cultura se mostravam mais evidentes, os eventos eram competições em que o que estava em 

jogo não era apenas o prêmio, mas também o reconhecimento do pensamento contido nas letras 

daquelas canções.  

 
24 Muitos desses eventos aconteceram, inclusive, depois da publicação de Verdade tropical, como será explicado 

no Capítulo 3.  
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Retornemos ao início desse texto: o III Festival da Música Popular Brasileira da TV 

Record que, como já disse, não foi a primeira aparição de Caetano na televisão, mas certamente 

foi uma das mais significativas. Foi ali que Caetano e Gil decidiram “deflagrar a revolução” 

(VELOSO, 1997, p. 165). Os festivais da canção merecem – e têm – trabalhos inteiros25 

dedicados às suas dinâmicas e inúmeros momentos icônicos, entretanto, o que importa saber 

aqui é que eles serviam como uma “vitrine” para novos músicos e possuíam grande audiência26. 

As competições tornavam-se uma arena de disputas que marcavam não só a popularidade do 

cantor ou compositor, mas muitas vezes qual o “lado” em que essa pessoa se encontrava. A 

música brasileira estava se consagrando como veículo principal de crítica social em uma nova 

dinâmica “autor-obra-público-crítica” (NAPOLITANO, 2014, p. 103). Para Marcos 

Napolitano, “o espaço de atuação privilegiado do artista/intelectual de esquerda brasileiro não 

foi a prosa ou o ensaio, embora nos anos 50 e 60 fossem pródigos também esses gêneros, mas 

as artes que apelavam aos sentidos corpóreos, através de imagens, sons e ritmos” (Ibidem, p. 

104)  

É difícil saber se foram os festivais de música que contribuíram para esse protagonismo 

da música ou se foi o protagonismo da música que contribuiu para o sucesso dos festivais, mas 

é fato que esses eventos tiveram significativa influência na formação e popularização dos 

cantores e compositores dessa geração que se destacam na canção crítica. No caso de Caetano, 

sua trajetória nos festivais é importante para entender o caminho do tropicalismo. Como já 

disse, o primeiro festival que Caetano participou (e apareceu na televisão) foi, em 1966, como 

compositor vencedor do prêmio de melhor letra, no ano seguinte, ao performarem “Alegria, 

alegria” e “Domingo no parque”, Caetano e Gil iniciavam o tropicalismo, movimento 

convocado por Gil, mas levado adiante por um grupo de artistas que pretendiam oxigenar a 

MPB. Segundo Santuza Cambraia Naves:   

Com relação aos aspectos musicais, “Alegria, alegria” é um pop-rock. A 

adoção do gênero por Caetano provocou reações negativas de músicos 

vinculados à MPB e a certos setores de esquerda. Por um lado, pela postura 

nacionalista hegemônica à época, que defendia não apenas os ritmos como os 

instrumentos considerados genuinamente brasileiros. Assim, o uso da guitarra 

elétrica e de outros instrumentos eletrônicos era visto como uma traição aos 

ideais de autenticidade que defendiam. Por outro lado, pelo fato de que o rock 

passou a representar uma adesão à indústria cultural e aos procedimentos 

descartáveis do mundo capitalista. Não podemos também nos esquecer de que 

o momento exigia o engajamento do compositor popular, ao fazer uso da 

canção para discorrer sobre as mazelas políticas e sociais do país. (NAVES, 

2009, p. 23). 

 
25 Ver MELLO, Zuza Homem de. A Era dos Festivais: uma parábola. São Paulo: Editora 34, 2003. 
26 Quem era o real público dos festivais é ainda tema de disputas. Para MELLO (2003) tratava-se de um público 

heterogêneo. 
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Santuza continua argumentando que “neste sentido se pode dizer que Caetano é o 

músico popular por excelência, realizando, também à maneira do rock, a assimilação do aqui e 

agora, e optando pelo ofício de vulgarizar, decodificar e sincretizar linguagens diversas” 

(NAVES, 2009, p. 20). Em 1967, representando o tropicalismo, Caetano se apresentou – 

diferentemente da maioria dos competidores que trajavam smoking – com um terno marrom 

xadrez e uma blusa de gola alta laranja, ele entrou sorrindo e, como dezenas de outros artistas, 

foi imediatamente vaiado –  o ambiente de festival era o mais estressante possível, torcia-se 

para determinado cantor-compositor e vaiava-se os outros. Inclusive, nessa mesma noite 

ocorreu o episódio com o cantor Sérgio Ricardo que, indignado com as vaias que recebida, 

quebrou seu violão e o arremessou na plateia27. 

Em depoimento para o documentário Uma noite em 67, o jornalista Nelson Motta 

lembra dessa primeira apresentação tropicalista: “o Caetano sorrindo, com o carisma dele, foi 

dobrando o público, as vaias foram baixando e começando aplausos e mais aplausos. Foi uma 

das maiores emoções que eu tive no show business: ver um artista, no palco, virar 

completamente uma multidão feroz sem dizer uma palavra, só cantando.” A partir daquela noite 

em 1967, Caetano entrava definitivamente para o grupo dos cantores-compositores da MPB, 

em um momento histórico que esses profissionais protagonizavam os debates sobre o país. 

Contudo, isso não significava que ele seria elogiado por unanimidade entre seus pares. 

 

2.2. A divisão cultural no Brasil dos anos 1960 

 

Antes da notável apresentação de “Alegria, alegria” no festival da Record e de firmar 

seu nome na MPB, Caetano já participava da vida artística do país, inclusive já tinha lançado 

um álbum, Domingo (1966), com Gal Costa que futuramente integraria o disco-manifesto 

tropicalista. Contudo, a apresentação no festival de 1967 torna-se marcante não apenas pela 

projeção dada a Caetano a partir daquele momento, mas também porque ali estabelecia-se um 

afastamento do grupo tropicalista em relação a outros artistas da mesma época. No já citado 

documentário Uma noite em 67, Caetano analisa da seguinte forma sua performance:  

Mas ela [a canção “Alegria, alegria”] ter agradado aos espectadores que 

estavam reagindo com outra atitude antes, me deu a alegria de saber que eu 

teria força pra veicular minhas ideias, e eu pensava que precisava realmente 

de afirmar o grupo: Gil, Gal e mesmo Bethânia que não estava no grupo 

 
27 Sobre essa noite, ver documentário Uma noite em 67, de Ricardo Calil e Renato Terra. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=MLdptXDGwmg Acessado em 25/02/2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=MLdptXDGwmg


 60 

[tropicalista], Rogério Duprat, Os Mutantes, Tom Zé. Isso que me interessava, 

parecia que eu estava realmente organizando um movimento, entendeu? E que 

eu poderia fazer isso. E deu pra fazer até um ponto. 

 

No entanto, o movimento organizado por Caetano começou a desenhar-se muito antes 

daquela noite. No texto para a nova edição de Verdade tropical, de 2017, Caetano Veloso 

menciona que a dançarina Maria Esther Stockler elogiou o capítulo “Narciso em férias” sobre 

a prisão de Caetano durante a ditadura, mas criticou o livro por ser um “clube do Bolinha” 

(VELOSO, 2017, p. 45), ou seja, por terem poucas mulheres destacadas como importantes para 

a carreira do cantor e do tropicalismo. Maria Esther estava certa. Contudo, apesar disso, Caetano 

ressalta que havia Bethânia. Ainda que isso não diminua o fato do pouco destaque as mulheres, 

é fato que a irmã cantora é uma peça-chave para entender a carreira de Caetano. Foi por causa 

de Bethânia que ele saiu da Bahia e graças aos encontros que ela o fez ter, muitas reflexões, 

amizades e desencontros surgiram. Nas palavras de Caetano, Bethânia “foi influência 

determinante na formação do meu perfil profissional e mesmo do meu estilo de compor 

canções, cantá-las e pensar as questões relacionadas com isso” (Ibidem, p. 55). 

Além da influência nos gostos e de ter apresentado, por exemplo, a música da Jovem 

Guarda para Caetano, Bethânia é descrita como a irmã mais próxima, aquela que estava sempre 

junto desde a infância e se manteve assim quando ambos seguiram carreira na música. Caetano 

virou uma espécie de guardião da irmã, promessa feita ao pai e cumprida ao ir com ela para 

Salvador e, depois, para o Rio de Janeiro (Ibidem, p. 56). Conforme nos conta no livro, era 

tradição na família Veloso que as filhas estudassem o segundo ciclo do ensino fundamental na 

capital, enquanto os filhos só iriam para Salvador no ensino médio (não havia escolas de ensino 

médio em Santo Amaro). Em 1960, os irmãos se mudaram para completar os estudos. A capital 

baiana passava por muitas transformações naquele momento: 

Salvador vivia um período de intensa atividade cultural, graças à decisão do 

então reitor da Universidade Federal (pública, há também a Universidade 

Católica, que é privada), dr. Edgar Santos, de somar às atividades acadêmicas 

das faculdades convencionais, escolas de música, dança e teatro, e de convidar 

os mais arrojados experimentalistas em todas essas áreas, oferecendo aos 

jovens da cidade um amplo repertorio erudito. Ao mesmo tempo, a arquiteta 

italiana radicada em São Paulo Lina Bo Bardi tinha sido convidada pelo 

governo estadual para organizar o Museu de Arte Moderna da Bahia (que a 

gente gostava de chamar pela sigla MAMB, que me soava como "mambo"), 

onde, além do acervo crescente de obras brasileiras e estrangeiras, víamos 

magníficas exposições didáticas que, se fosse o caso, contavam com alguns 

quadros e esculturas de grandes artistas (Renoir, Degas, Van Gogh) a que a 

senhora Bardi tinha acesso por ser mulher do diretor do Museu de Arte de São 

Paulo. O Museu de Arte Moderna da Bahia funcionava no foyer, todo em 

mármore e vidros, do imenso Teatro Castro Alves, que tinha sido quase 
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inteiramente destruído por um incêndio apenas um dia depois de inaugurado, 

poucos anos antes da criação do museu (VELOSO, 1997, p. 58). 

 

A mudança para Salvador mudou completamente a vida dos dois. Os irmãos não 

chegaram no Sudeste “por fora” das movimentações da época, eles já eram sujeitos ativos no 

cenário cultural quando se mudam para a cidade do Rio de Janeiro. Foi nessa vibrante capital 

baiana que Caetano e Bethânia (inicialmente pensando em uma carreira de atriz) começaram a 

perceber um futuro artístico: 

Foi Álvaro Guimarães, Alvinho, quem nos lançou, a mim e a Bethânia, como 

profissionais da música. Alvinho me tinha sido apresentado por Sônia Castro 

e Lena Coelho - duas pintoras que dividiam um ateliê que eu frequentava 

apaixonadamente - como sendo um talentoso diretor de teatro que colaborara 

com o CPC (Centro Popular de Cultura) da UNE (União Nacional dos 

Estudantes). Nas nossas primeiras conversas, ele me agradou em cheio e me 

interessou ao externar suas críticas ao teatro panfletário do CPC. Também me 

falava muito de Glauber, com quem tinha intimidade. Ao planejar montar uma 

comédia brasileira do século passado, ele me encomendou a trilha musical. 

Recusei-me a fazê-la sob a alegação (sensata) de que não tinha competência. 

Ele recusou minha recusa. E me disse que só eu é que poderia fazer o que ele 

queria. Ele nunca tinha me ouvido cantar ou tocar qualquer instrumento. 

Lembrei-lhe isso. Ele respondeu que se decidira ao me ouvir falar sobre a 

relação da música de João Gilberto com a de Dorival Caymmi. Alvinho é 

assim. Terminei compondo toda a música da peça e tocando piano nos 

espetáculos. Menos de um ano depois, ele resolveu montar O Boca de Ouro, 

de Nelson Rodrigues, e, para abrir o espetáculo, teve uma ideia absolutamente 

maravilhosa: ao se apagarem todas as luzes, antes que se visse qualquer ator 

em cena, ouvia-se, no escuro, a voz única de Bethânia, então uma total 

desconhecida, cantando, sem acompanhamento e sem amplificação, "Na 

cadência do samba", de Ataulfo Alves. Infelizmente o resto do espetáculo não 

estava à altura desse início (mas quantos, neste mundo, o estariam?) e pouca 

gente chegou a presenciar essa estreia inusitada. O culto à voz de Bethânia, no 

entanto, cresceu entre os artistas e boêmios de Salvador (Ibidem, p. 61-2). 

 

Destaco que nesse trecho Caetano faz questão de registrar que um dos pontos de maior 

afinidade com Alvinho era justamente a crítica ao CPC. Ao narrar dessa forma, antes de entrar 

nas polêmicas causadas pelo movimento tropicalista, Caetano vai deixando pequenas pistas das 

discordâncias com outros artistas que vão construindo o caminho para o que viria a seguir. 

Alguns anos depois, Caetano e Bethânia foram para o Rio de Janeiro, integrando a roda de 

artistas do chamado “eixo Rio-São Paulo”, tornando-se conhecidos na televisão, inclusive. 

Caetano firmaria então sua parceria com Gilberto Gil e Gal Costa – ele conhecera ambos das 

apresentações que fazia no Teatro Vila Velha com Bethânia, em Salvador – e o movimento 

tropicalista finalmente apareceria nacionalmente a partir dos festivais. 

Essa ida para o Rio de Janeiro aconteceu graças à fama da inconfundível voz de 

Bethânia, que chamou a atenção de Nara Leão. A história de Nara na música popular brasileira 
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merece um trabalho exclusivo: ela participou da bossa-nova, do teatro político engajado contra 

a ditadura e do tropicalismo. Nara também seria a amiga que ficaria com Caetano no hotel ao 

se recusar a participar de uma passeata contra a guitarra elétrica promovida por colegas 

músicos. Foi Nara quem, em uma “viagem de passeio que era também, em parte, uma expedição 

de pesquisa” à Bahia (VELOSO, 1997, p. 76), foi assistir Bethânia e resolveu que ela deveria 

ser sua substituta no espetáculo Opinião, dirigido por Augusto Boal e produzido pelo grupo 

Teatro Arena, ligado justamente ao CPC carioca. Em 1965, Bethânia assumiu o lugar de Nara 

e Caetano – ainda seguindo a promessa que fez ao pai de sempre acompanhá-la – foi junto à 

irmã.  

É importante destacar aqui que durante toda a explicação sobre o tropicalismo, Caetano 

é enfático ao afirmar que só via sua carreira acontecer em grupo, especialmente o grupo baiano, 

jamais sozinho. Um dos capítulos de Verdade chama-se “Baihunos” em referência ao grupo 

formado, em Salvador, por ele, Gil, Gal: 

É claro que eu não me via realizando essa aventura poética em meu próprio 

nome. O senso de grupo que eu tinha era imensamente forte. Quando Rogério, 

ouvindo-me argumentar entusiasmado, provocou-me dizendo que eu era 

apenas um apóstolo e que Gil é que era o profeta, pareceu-me que ele lia meus 

pensamentos mais recônditos. Eu me sentia responsável por uma grande e bela 

tarefa, pois Gil e Gal (e também Bethânia, apesar de seu grito de 

independência) necessitariam sempre de minha orientação, direta ou indireta, 

mas a verdadeira mensagem poética se daria através do grupo - e a partir de 

Gil. Nunca foi, em nenhum nível, obscuro para mim que o grupo coeso ao 

qual eu pertencia era formado por nós quatro, acontecesse o que acontecesse. 

Eu sentia assim desde o Teatro Vila Velha. Por um lado, Tom Zé, Alcivando 

Luz, Djalma Correia, Perna Fróes, Piti, Fernando Lona, e, por outro, Alvinho, 

Duda, Waly, Roberto Pinho, e, depois, Rogério, Agrippino, Guilherme, 

Torquato e Capinan, eram colegas ou amigos, amados e admirados, às vezes 

uns mais que outros, mas sem que significassem o que nós quatro 

significávamos para mim. Duda e Waly e Torquato e mesmo Rogério foram 

meus amigos num grau de intimidade que minhas relações pessoais com Gil 

ou Gal nunca atingiram. Mas a visão que eu tinha da unidade de destino de 

nós quatro, a certeza de que éramos companheiros num nível de luta que os 

outros não conheceriam, destacava o quarteto. Talvez fosse apenas a captação 

da vocação para o estrelato - e quantas vezes, ai de mim, passados muitos anos 

desses dias heroicos, não pensei que talvez tudo não tivesse passado de uma 

mera atração para o estrelato mais vazio! -, mas o fato é que eu via uma luz 

intensa sobre nós que não parecia pousar sobre os outros. Eu não vivia o que 

se me apresentava como o preenchimento de ambições individuais minhas. Na 

verdade, minha convicção íntima era de que, uma vez atingido o Ponto de não-

retorno, eu deixaria os três à sua própria sorte - Gil, o verdadeiro músico; Gal, 

a verdadeira cantora; Bethânia a verdadeira estrela dramática do canto - e 

procuraria meu caminho como cineasta ou na literatura. “Em um ano, um ano 

e meio estarei livre”, pensava (Ibidem, p. 145). 
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Tirando-se os recursos dramáticos da narrativa de Caetano, pode-se perceber nesse 

trecho que ele se coloca como um ponto em comum entre esses artistas, como se ele fosse “a 

liga” que mantinha o grupo unido e que quando o objetivo tropicalista fosse alcançado ele – 

que não via na música sua vocação, importante lembrar – estaria livre para buscar outros 

caminhos. Contudo, sabemos que isso não ocorreu. De todo modo, é interessante ver a reflexão 

construída sobre a dúvida de “tudo não ter passado de mera distração para o estrelato vazio” 

pois é exatamente essa uma das primeiras “acusações” dos artistas que se opunham ao 

movimento tropicalista e a última coisa que Caetano almejava. Importante deixar claro que a 

oposição não era ao estrelato e sim à conquista desse espaço de forma “vazia”, sem nenhuma 

contribuição significativa para a música popular e a cultura no Brasil.   

Se no Capítulo 1 expliquei que é através dos encontros e desencontros que Caetano narra 

sua história, aqui é importante refinar o argumento: evidentemente, na maioria das vezes esses 

encontros e desencontros diziam respeito a artistas, e isso esbarrava na forma de cada um 

interpretar a modernização do cenário cultural. Basicamente, Caetano divide os artistas entre 

aqueles que viam ou não potencial na cultura de massas e na internacionalização.  

Ainda no importante ano de 1967, duas estreias seriam combustível para o tropicalismo 

e também sintomáticos para a ruptura pós “Alegria, alegria”: o filme Terra em Transe e a peça 

O rei da vela. Caetano faz questão de se colocar como oposição às críticas feitas às duas obras 

e isso serve para anunciar que haveria uma divisão entre aqueles que estavam produzindo arte 

naquele momento. 

Segundo Caetano, Terra em Transe, de Glauber Rocha, não foi bem recebido entre os 

artistas/intelectuais de esquerda dos anos 1960 – pelo menos entre os artistas do eixo Rio-São 

Paulo entre os quais ele circulava. Uma cena especificamente provocou uma “reação indignada” 

(VELOSO, 1997, p. 104) por parte dessa classe artística de esquerda: no filme, durante um 

comício, um poeta coloca a mão na boca de um homem do povo ao mesmo tempo em que grita 

“Isso é o povo! Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado!”. A cena do intelectual calando 

“o povo” era uma crítica ácida destinada a alguns intelectuais do período, que partiam da 

premissa que o povo precisava ser ensinado, de que era preciso ensinar como realizar a 

revolução. Muitos não gostaram da provocação, contudo, para Caetano, a cena era justamente 

o grande mérito do filme.  Segundo ele, o objetivo maior de Terra em transe era retratar “a 

morte do populismo” (Ibidem, p. 115), o autor argumenta:  

O golpe no populismo de esquerda libertava a mente para enquadrar o Brasil 

de uma perspectiva ampla, permitindo miradas críticas de natureza 

antropológica, mítica, mística, formalista e moral com que nem se sonhava. 

Se a cena que indignou os comunistas me encantou pela coragem, foi porque 



 64 

as imagens que, no filme, a precediam e sucediam, procuravam revelar como 

somos e perguntavam sobre nosso destino. Uma grande cruz na praia domina 

um grupo formado por demagogos políticos, bichas com fantasias de luxo no 

baile do Municipal e índios de Carnaval: experimenta-se a um tempo o 

grotesco e o arejado da situação dessa ilha sempre recém-descoberta e sempre 

oculta, o Brasil. [...] Sobretudo, era a retórica e a poética da vida brasileira do 

pós-64: um grito fundo de dor e revolta impotente, mas também um olhar 

atualizado, quase profético, das possibilidades reais, para nós, de ser e sentir. 

(VELOSO, 1997, p. 105-6). 

 

Pode-se dizer que Terra em Transe foi o estímulo cinematográfico para que o 

movimento tropicalista acontecesse. E o que foi tomado como ofensa por parte da esquerda foi 

visto por Caetano como liberdade e possibilidade de debates futuros.  

Antes de avançar no debate, é preciso deixar claro que, apesar de toda a repressão 

política experenciada pela ditadura militar, a classe artística/intelectual era basicamente 

formada por pessoas de esquerda. Em um raro momento de concordância, Caetano (Ibidem, p. 

177) e Roberto Schwarz (2014) são unânimes na constatação da permanência da esquerda nos 

espaços intelectuais/culturais após do golpe de 1964. Segundo Schwarz, sobre o período: 

“Apesar da ditadura da direita há relativa hegemonia cultural da esquerda no país” e, ainda 

segundo ele, esse fenômeno se devia ao fato de a ditadura desprezar – pelo menos em um 

momento inicial – o potencial transformador da cultura. Em outras palavras, Schwarz entende 

que os militares não estavam preocupados com os espaços culturais pois não viam neles 

ameaças à manutenção do golpe, já que esses artistas de esquerda estariam desconectados dos 

trabalhadores. Ao que Schwarz continua: 

É de esquerda somente a matéria que o grupo - numeroso a ponto de formar 

um bom mercado - produz para consumo próprio. Esta situação cristalizou-se 

em 64, quando grosso modo a intelectualidade socialista, já pronta para prisão, 

desemprego e exílio. foi poupada. Torturados e longamente presos foram 

somente aqueles que haviam organizado o contato com operários, 

camponeses, marinheiros e soldados. Cortadas naquela ocasião as pontes entre 

o movimento cultural e as massas, o governo Castelo Branco não impediu a 

circulação teórica ou artística do ideário esquerdista, que embora em área 

restrita floresceu extraordinariamente (SCHWARZ, 2014, p. 8-9). 

  

Isso explica a circulação de ideias de esquerda nesses ambientes, porém, Caetano 

reivindica para si uma leitura diferente de esquerda. Em 1997, ele afirmava que se via “a 

esquerda da esquerda”28, já em 2017, afirma que se aproximou de pessoas que buscavam 

 
28 Falando sobre Carlos Marighella e a guerrilha armada, Caetano afirma (em um capítulo sobre seu exílio): 

“Acompanhávamos de longe o que se passava no Brasil. Sem que eu estivesse certo do que poderia resultar de 

uma revolução armada, o heroísmo dos guerrilheiros como única resposta radical à perpetuação da ditadura 

merecia meu respeito assombrado. No fundo, nós sentíamos com eles uma identificação à distância, de caráter 
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“transformar o mundo transformando-se” (VELOSO, 2017, p. 25), algo característico dos 

hippies, por exemplo. Em um procedimento típico de relatos de memória, Caetano retorna a 

ideias do passado, construindo uma linha de pensamento ao longo do tempo em que se coloca 

como pioneiro de um tipo de pensamento que só se solidificou na época de escritura ou reedição 

do livro. Não se pode ignorar que os relatos do passado são sempre pensados a partir do presente 

e, nesse caso específico, de dois presentes: o de 1997 e o de 2017. É importante lembrar que 

uma noção mais alargada de esquerda que inclui as causas identitárias, por exemplo, só será 

estabelecida anos mais tarde. No entanto, Caetano reivindica para si um lugar de destaque nesse 

debate mesmo quando a esquerda – assim como todo mundo – ainda não via relevância nessas 

pautas29, ele afirma que “o Partidão era careta” (Ibidem, p. 316) fazendo referência ao Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), em uma percepção de que era preciso atravessar outros caminhos 

(para além da política/economia) e que levariam ao objetivo maior, de colocar no Brasil no 

mundo, oferecendo o que tínhamos de melhor e incorporando o que havia de mais libertário na 

contracultura que aparecia nos anos 1960: o corpo, a sexualidade, as formas de se expressar, a 

moda, tudo deveria ser revisto. Conforme já apresentado pela ideia de canção crítica, o espaço 

da composição tornou-se o ambiente de debates sobre o país e é por isso que faz sentido um 

cantor-compositor como Caetano entrar nesse tipo de assunto – já que esses temas estavam o 

tempo todo sendo discutidos no ambiente da música popular. Em outras palavras, o ofício 

musical e a atuação crítica estavam completamente vinculados a um mesmo movimento.  

A “missão” tropicalista de ser “uma antropofagia de gêneros musicais” (DUARTE, 

2018, p. 95) é apresentada em Verdade tropical como algo que causou estranhamento e 

distanciamento de outros colegas artistas, especialmente entre os artistas que viam nas 

influências culturais norte-americanas uma espécie de submissão e adoração ao país que havia 

apoiado o golpe. Já os tropicalistas viam potência na contracultura, no rock e no próprio 

mercado de massas; eles enxergavam na influência estrangeira uma possibilidade de 

antropofagia que, ao misturar a música brasileira com outras músicas do mundo, nos levaria a 

uma continuidade evolutiva da linha da MPB (pensada por Caetano). 

Caetano afirma que “não era apenas uma revolta contra a ditadura militar” (VELOSO, 

1997, p. 50) e é fato que as preocupações tropicalistas iam além da vontade de que a ditadura 

acabasse, havia ali um desejo de transformar a música brasileira, de modernizar o modo de se 

 
romântico, que nunca tínhamos sentido com a esquerda tradicional e o Partido Comunista. Nós os víamos - e um 

pouco nos sentíamos - à esquerda da esquerda” (VELOSO, 1997, p. 427). 
29 Ver GREEN, James N. “Abaixo a repressão, mais amor e mais tesão”. In: Revista Acervo, v. 27, n. 1, Rio de 

Janeiro, jan./jun. 2014, p. 53-82. 
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fazer canção e de se portar em público. Isso foi visto como algo que “desfocava” de um dos 

principais temas do momento, que era a manutenção de uma arte essencialmente brasileira e 

engajada: 

[os tropicalistas] queriam poder mover-se além da vinculação automática com 

as esquerdas, dando conta ao mesmo tempo da revolta visceral contra a abissal 

desigualdade que fende um povo ainda assim reconhecivelmente uno e 

encantador, e da fatal e alegre participação na realidade cultural urbana 

universalizante e internacional, tudo isso valendo por um desvelamento do 

mistério da ilha Brasil (VELOSO, 1997, p. 16). 

 

E o que seria afinal esse “mover-se” que tem em Verdade tropical seu registro literário? 

Em entrevista ao programa Roda Viva, Caetano explica que buscava “ultrapassar a utopia da 

civilização ocidental sem perder a característica excepcional do Brasil”, o que se assemelha 

muito com o objetivo antropofágico dos modernistas nos anos 1920. Evidentemente, não é de 

se espantar que a estreia de O rei da vela, peça do modernista Oswald de Andrade, servirá como 

uma espécie de “base teórica” para o tropicalismo. Ao assistir pela primeira vez O rei da vela , 

na montagem do grupo de teatro Oficina, dirigida por José Celso Martinez Correa: 

Eu tinha escrito “Tropicália” havia pouco tempo quando O rei da vela estreou. 

Assistir a essa peça representou para mim a revelação de que havia de fato um 

movimento acontecendo no Brasil. um movimento que transcendia o âmbito 

da música popular. [...]  

Uma prova que Oswald os [os irracionalistas José Agrippino, Zé Celso e Jorge 

Mautner e os super-racionalistas poetas concretos]  (nos) unia aquém ou além 

da “razão” é que o racionalista Boal, a quem encontrei à saída do Oficina na 

noite de estreia de O rei da vela, tendo me perguntando se eu havia gostado, 

e tendo me ouvido dizer que sim, fez o seguinte comentário: “Não adianta, 

Oswald de Andrade está morto e enterrado. Prefiro Vianninha”, referindo-se 

a Oduvaldo Vianna Filho, o mais importante autor teatral saído do CPC da 

UNE (Ibidem, p. 244-245). 

 

Caetano conta a trajetória do tropicalismo – e a sua própria – nessa lógica de quem está 

“dentro” e quem está “fora” daquilo que ele e outros tropicalistas estavam pensando para o 

Brasil. Após O rei da vela, Zé Celso acabara de se tornar alguém “de dentro”, enquanto a recusa 

de Augusto Boal o colocava “de fora”. Essa fórmula se repete ao longo de todo o livro. Além 

da descoberta de Oswald como o argumento antropofágico para o tropicalismo, dando a noção 

de que existia “um movimento acontecendo no Brasil”, o fato de Caetano fazer questão de dizer 

o comentário de Boal serve como uma afirmação de um distanciamento.  

O encontro com Boal é bastante representativo da esquerda da qual Caetano pretendia 

se afastar. Quando ele seguiu para o Rio de Janeiro com a irmã Bethânia, para esta substituir 

Nara no Opinião interpretando “Carcará”, ele conta que  “tendeu-se a atribuir a adequação da 

canção à intérprete mais ao fato de esta ser baiana – o que, do Rio para baixo, se confunde 
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facilmente com ser nordestina – do que ao seu especial talento dramático e à sua personalidade 

guerreira” (VELOSO, 1997, p. 74). Caetano comenta que essa “marca do regionalismo”30 

atribuída à Bethânia os surpreendeu já que “Carcará” não era exatamente o tipo de canção que 

interessava a irmã – fã de boleros e canções de amor dramáticas – no começo de carreira no 

Teatro Vila Velha de Salvador. Ainda sobre esse início, Caetano continua: “É curioso constatar 

que, para nós, a primeira experiência com as falsidades do marketing tenha sido proporcionada 

por um grupo de artistas anticapitalistas” (Ibidem, p. 74). Esse comentário foi feito sobre o 

diretor Boal e os produtores Oduvaldo Vianna Filho, Ferreira Gullar, Paulo Pontes e Armando 

Costa e sobre como eles buscavam “moldar” Bethânia para que ela combinasse com o 

espetáculo já que Nara – a menina branca da classe média carioca contrastava com os músicos 

negros Zé Keti e João do Vale – era a figura feminina anterior: 

Nara era uma moça típica da Zona Sul do Rio de Janeiro - branca, bonitinha e 

moderna. Era também uma celebridade da bossa nova quando Opinião foi 

idealizado: seu tipo, em contraste com os dois homens negros e semi-iletrados 

[Zé Keti e João do Vale] que dividiriam o palco com ela, tinha sido parte 

integrante da própria concepção do espetáculo. Bethânia, se não levarmos em 

conta a seleta plateia que frequentava o pequeno Teatro Vila Velha em 

Salvador, era desconhecida do público - e não era uma típica menina branca 

da classe média. Seus cabelos crespos e de cor indefinida, sua magreza, sua 

testa alta encimando um nariz aquilino, a própria voz de contralto, e até 

mesmo a difícil caracterização por faixa etária (Bethânia tinha dezessete anos, 

mas não parecia uma adolescente, embora as vezes parecesse uma menina) - 

criaram problemas para o diretor Augusto Boal, os autores e produtores 

Oduvaldo Vianna Filho, Ferreira Gullar, Paulo Pontes e Armando Costa. Eles 

devem ter tido muita dificuldade em encontrar um modo de vesti-la, penteá-la 

e mesmo apresentá-la ao público. Em algum momento devem ter achado que 

seria preferível que a cantora indicada pela própria Nara - porque a indicação 

fora sua para a substituição - tivesse sido ou mais facilmente adequada ou 

muito menos talentosa (Ibidem, p. 74). 

 

Nesse trecho, fica nítido o incômodo de Caetano com os artistas que acabara de 

conhecer. Havia, contudo, uma outra questão além do desconforto com as mudanças impostas 

a irmã:  

Diferentemente do Opinião, nossos espetáculos pretendiam, além de fazer 

referências às questões políticas e sociais, criar uma perspectiva histórica que 

nos situasse no desenvolvimento da música popular brasileira. [...] Mas toda 

a perspectiva crítica nos parecia empobrecida pelo esquecimento de uma linha 

evolutiva que tinha possibilitado o surgimento de João, Jobim e Vinicius, pela 

desatenção à nobilíssima linhagem a que eles se filiavam (Ibidem, p. 78).  

 

 
30 Caetano afirma ainda que “o modalismo nordestino chegava a nós mais através do carioca Edu Lobo do que da 

divisa da Bahia com Pernambuco” (VELOSO, 1997, p. 80). 
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Na sequência do “Opinião”, Boal montou mais dois shows em que Caetano e Bethânia 

estavam envolvidos (ele compondo e ela cantando): “Arena conta Zumbi” e “Arena canta 

Bahia”. Essa é a definição de Caetano para esses espetáculos: “O Zumbi era, se quisermos 

esquecer a força de sua resultante originalidade, uma espécie de musical off-Broadway à beira 

de passar a on-Broadway: o Arena canta Bahia só nos levava a pensar que um show singelo 

como os do Vila Velha teria sido um nosso melhor cartão de visita” (VELOSO, 1997, p. 87). 

Como pode-se imaginar, foi justamente no espetáculo que pretendia cantar a terra natal de 

Caetano que o abismo com Boal se fez maior: 

Boal considerou - com extrema delicadeza - que tendíamos para uma 

atmosfera demasiado lírica e, abandonando de todo as nossas ideias de enredo, 

passou a escolher, entre as canções que selecionamos, um repertório que lhe 

permitisse encenar algo condizente com o seu prestigiado teatro de luta. Duas 

coisas me saltaram à vista: ele não aceitou uma só canção de Dorival Caymmi, 

de quem, naturalmente, tínhamos sugerido muitas; e, diante das minhas 

restrições aos arranjos cheios de tiques - nitidamente inspirados nos números 

de Elis Regina no programa de TV O Fino da Bossa - que encontravam nele 

fácil acolhida quando sugeridos pelos músicos, ele se justificou dizendo mais 

ou menos o seguinte: "Você pensa em termos de buscar uma pureza regional 

e por isso reage a esses efeitos, eu penso em toda uma juventude urbana que 

eu preciso atingir e que entende essa linguagem". Dois anos mais tarde, no 

meio do furacão tropicalista, eu muitas vezes encontrava na lembrança dessas 

palavras argumento para reafirmar minha posição. Enquanto Boal, em defesa 

das opções estéticas da esquerda, desancava o nosso trabalho num manifesto 

assinado e distribuído à entrada de uma faculdade em São Paulo aonde nós, 

os tropicalistas, tínhamos sido chamados para um debate sobre o movimento. 

O fato é que, em 65, participei com entusiasmo do Arena canta Bahia, pois era 

estimulante observar a mestria de Boal em compor desenhos moventes com 

nossos corpos, e era uma felicidade estar ao lado de Bethânia, Gil, Gal, Tom 

Zé e Piti, mas disse a todos eles - e repeti inúmeras vezes para mim mesmo – 

que devia haver algo fundamentalmente errado em se montar um musical 

sobre a Bahia em que não havia lugar para uma canção de Caymmi. As 

canções escolhidas tinham em comum uma caracterização nordestina que as 

afastava do estilo propriamente baiano - da graça, do gosto, da visão de mundo 

que vige na região do recôncavo e na Cidade do Salvador. Mas o Nordeste do 

"Carcará" era já marca da persona pública de Bethânia e da música de protesto 

em geral. Eu, no entanto, sonhava a nossa intervenção na música popular 

brasileira radicalmente vinculada à postura de João Gilberto para quem 

Caymmi era o gênio da raça. João, embora nascido e criado no sertão baiano 

vizinho a Pernambuco, sugeria uma linha mestra do desenvolvimento do 

samba que tinha sua origem no samba-de-roda do recôncavo e seu ponto de 

maturação no samba urbano carioca - e recusava estrategicamente exotismos 

regionais. Mas a voz de um vaqueiro gemendo ou a vida estridente de um 

caipira estavam mais próximas do gosto que eu atribuía a João Gilberto do 

que a subsofisticada volta ao samba ruidoso via bateria jazzística ou as 

composições pretensiosas a partir de escalas nordestinas (Ibidem, p. 85-86). 

 

Caetano define esse período acompanhando Bethânia entre o Rio e São Paulo como um 

“estágio de sociabilidade num grande centro, além de ter sido um período de adestramento 
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cênico” a quem ele deve a Boal, apesar de toda discordância de pensamento que os colocariam 

em “posições ostensivamente antagônicas” nos anos seguintes (VELOSO, 1997, p. 88). 

Segundo Caetano, “a riqueza da experiência” nunca o fez perder de vista a importância de Boal 

e do Arena (Ibidem, p. 88). Contudo, o desencontro com Boal e o desencanto com São Paulo – 

que naquele momento se mostrava como uma cidade “feia e inóspita” – é decisivo e Caetano 

resolve voltar para Salvador certo de que não terá carreira na música:  

Eu não apenas estava numa cidade que me parecia feia e inóspita: eu também 

descobria que minha visão das coisas nem sequer poderia insinuar-se nos 

ambientes geradores de cultura, e que a chegada de Bethânia ao estrelato, se 

tinha aberto portas para mim no terreno profissional, não necessariamente 

significava que a intervenção estética que me parecia correta se fazia possível. 

(Ibidem, p. 88). 

 

Caetano, então, retornou à Bahia e passou um ano lá, até decidir31 se mudar 

definitivamente para o Rio de Janeiro e se lançar na carreira musical. O intermezzo baiano de 

Caetano (que dá título ao terceiro capítulo do livro) aconteceu, afinal, por causa dessa primeira 

experiência no Sudeste. Contudo, as divergências com os artistas de esquerda se aprofundariam 

ainda mais nos anos seguintes.  

Foi na volta ao Rio que Caetano apareceu pela primeira vez na televisão (nos já citados 

II Festival da Canção da TV Record e no programa Essa noite se improvisa). Também já 

estabelecido no Rio de Janeiro, ao retornar de uma viagem de shows ao Recife, Gilberto Gil 

faria a proposta: era preciso organizar o movimento.  

O fato é que ele chegou no Rio querendo mudar tudo, repensar tudo - sem 

descanso, exigia de nós uma adesão irrecusável a um programa de ação que 

esboçava com ansiedade e impaciência. Ele falava da violência da miséria e 

da força da inventividade artística: era a dupla lição de Pernambuco, da qual 

ele queria extrair um roteiro de conduta para nós. A visão dos miseráveis do 

Nordeste, a mordaça da ditadura num estado onde a consciência política tinha 

chegado a um impressionante amadurecimento (o governo de Miguel Arraes 

tinha sido, até sua prisão e deportação em 64, o mais significativo exemplo de 

escuta da voz popular) e onde as experiências de arte engajada tinham ido 

mais longe, e as audições de mestres cirandeiros nas praias, mas sobretudo da 

Banda de Pífanos de Caruaru (um grupo musical de flautistas toscos do 

interior de Pernambuco, cuja força expressiva e funda marca regional aliavam-

se a uma inventividade que não temia se autoproclamar moderna - a peça que 

mais nos impressionou chamava-se justamente "Pipoca moderna") deixaram-

no exigente para com a eficácia de nosso trabalho. Ele dizia que nós não 

podíamos seguir na defensiva, nem ignorar o caráter de indústria do negócio 

em que nos tínhamos metido. Não podíamos ignorar suas características da 

cultura de massas cujo mecanismo só poderíamos entender se o 

 
31 Segundo Caetano: “combinado com a insistência de Alvinho [Álvaro Guimarães], com a exigência de Gil, com 

a cumplicidade de Dedé, com a concordância de Duda [Machado]- e sobretudo  com minha incapacidade de criar 

outras alternativas -, a pressão de Roberto [Pinho] parecia mais basear-se na observação de possibilidades reais do 

que em visões e revelações vindas de outro mundo: ele possivelmente considerava minhas canções mais originais 

e eu próprio mais inteligente do que eu admitiria” (VELOSO, 1997, p. 94). 
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penetrássemos. Dizia-se apaixonado por uma gravação dos Beatles chamada 

"Strawberry fields forever", que, a seu ver, sugeria o que devíamos estar 

fazendo e parecia-se com a "Pipoca moderna" da Banda de Pífanos. Por fim, 

ele queria que fizéssemos reuniões com todos os nossos bem-intencionados 

colegas para engajá-los num movimento que desencadearia as verdadeiras 

forças revolucionárias da música brasileira, para além dos slogans ideológicos 

das canções de protesto, dos encadeamentos elegantes de acordes alterados, e 

do nacionalismo estreito (VELOSO, 1997, p. 130-1). 

 

A forma como Caetano expõe as intenções de Gil – abrindo parênteses para explicar 

Miguel Arraes e Banda de Pífanos de Caruaru – é bastante ilustrativa do caráter didático do 

livro pensado para o público estrangeiro (essa mecânica acontece durante quase todas suas 

explicações ao longo da obra), além disso, principalmente, ele apresenta nesse trecho destacado 

que o tropicalismo foi um movimento pensado, não se tratava de um acontecimento ao acaso 

ou espontâneo. Sobre as reuniões citadas acima: elas ocorreram duas vezes, na casa do cantor-

compositor Sérgio Ricardo, “que tinha feito a trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol 

e se tornara um dos mais militantes dos compositores saídos da bossa nova” (Ibidem, p. 132). 

Também é ele quem irá atirar o violão para a plateia no festival de 1967. Sobre essas reuniões 

para pensar o movimento que pretendiam iniciar, Caetano as descreve assim: 

Suponho que só houve duas dessas reuniões. Capinan, Torquato Neto, Sidney 

Miller, Edu, Chico Buarque e eu, além de Sérgio Ricardo e Gil, estávamos 

presentes a ambas. Talvez Francis Hime e Dori tenham ido a uma ou outra. 

Ou às duas. Não estou certo. O que lembro com clareza é que, se, por um lado, 

Chico, boêmio e desconfiado de programas, embriagava-se e ironizava o que 

mal ouvia, Sérgio Ricardo tomava algumas palavras de Gil pelo que este não 

quereria que elas fossem tomadas: por exemplo, "ser realmente popular" 

levava-o a sugerir que fizéssemos shows em portas de fábricas. Gil tinha 

enormes dificuldades de se fazer entender. Quando ele mencionava a música 

rural de Pernambuco, quase se ouvia alguém responder que Edu já trabalhava 

com isso satisfatoriamente; e quando ele falava nos Beatles, alguns olhos 

baixavam, outros arregalavam-se, todas as bocas silenciavam. Ele não ousava 

falar em Roberto Carlos. E, depois de uma pausa tensa, alguém se manifestava 

para tentar mostrar que entendera tratar-se de uma estratégia esperta e um 

tanto desonesta - mas fadada ao fracasso -, a qual consistiria em fazer uma 

música mais comercial para assim poder melhor veicular ideias 

revolucionárias. Enfim, Gil não chegou a desistir de se fazer entender, pois os 

outros é que desistiram de tentar segui-lo. Restava-nos seguir sozinhos 

(Ibidem, p. 132-3). 

  

Entretanto, Caetano e Gil não seguiram completamente sozinhos, juntaram-se a eles a 

cantora Gal Costa, os poetas Torquato Neto e José Carlos Capinan. E, mais tarde, ao lançar o 

disco-manifesto Tropicália ou Panis et circencis, iriam se somar o grupo Os Mutantes (formado 

por Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias), o músico Tom Zé, o maestro Rogério Duprat e 

a cantora Nara Leão. É importante mencionar também outra figura de destaque para o sucesso 
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tropicalista: Guilherme Araújo, o empresário do grupo. Segundo Caetano, ele deve ser pensado 

“não apenas como um empresário com senso de oportunidade mas (talvez sobretudo) como um 

jovem de temperamento criativo, cujo sonho de mudar a face do show business brasileiro via 

no grupo baiano sua possibilidade de realização. Ele foi, de fato, um co-idealizador do 

movimento” (VELOSO, 1997, p. 132). 

Para todos os citados, Caetano dedica explicações sobre a carreira e a importância 

daquela pessoa para o desenvolvimento da música brasileira e do tropicalismo que, em sua 

análise, integra a linha evolutiva da MPB. Esse, afinal, era o objetivo máximo do tropicalismo: 

inovar esteticamente para seguir a linha evolutiva, causando algum impacto na realidade 

político-social de um país desigual imerso em uma ditadura militar. Sobre os objetivos 

tropicalistas, o professor Marcelo Ridenti foi certeiro em sua análise: 

Não se tratava de resistir à indústria cultural e à ditadura encastelando-se 

romanticamente no passado, mas de mergulhar de cabeça nas novas estruturas 

para subvertê-la por dentro, incorporando desde as últimas conquistas das 

vanguardas internacionais até as tradições mais arcaicas, enraizadas na alma 

do brasileiro. Isso significava uma ruptura explícita com certa interpretação 

do nacional-popular e seu correspondente no plano político, o PCB e algumas 

de suas dissidências, mas não com todos os aspectos da cultura política 

nacional, forjada ao menos desde o século XIX, com impulso moderno a partir 

da Semana de 1922 e retomado revolucionariamente nos anos 1960. Tratava-

se de superar o nacionalismo, o que implicava a um tempo negá-lo e 

incorporá-lo. Nessa medida, continuava central o problema da identidade 

brasileira e do subdesenvolvimento nacional, como nunca deixaria de ser para 

os tropicalistas, mesmo depois do fim do movimento (RIDENTI, 2014, p. 

254). 

 

Esse descompasso entre os tropicalistas e a estabelecida interpretação do nacional-

popular foi a causa de inúmeros desacordos entre 1965 e 1968. Em 1967, pouco antes das 

apresentações de “Alegria, alegria” e “Domingo no parque” que marcariam o início do 

tropicalismo (seguidas pela gravação do disco-manifesto no ano seguinte), uma passeata contra 

a guitarra elétrica evidenciava o atrito entre o que se propunha pelo tropicalismo e a defesa do 

nacional-popular da classe artística. Contudo, tal qual a tropicália, essa passeata não foi 

exatamente uma reação espontânea à modernidade das guitarras, segundo Caetano, sob a 

justificativa de defesa da arte nacional, iniciou-se um movimento de artistas que, na realidade, 

estavam preocupados com seu protagonismo na televisão32. Caetano relata uma reunião 

ocorrida na TV Record – que promovia o Festival da Música Popular Brasileira – com o 

objetivo de repensar os programas musicais da casa:  

 
32 Importante lembrar que se trata de um período em que a televisão crescia exponencialmente como meio de 

comunicação de massas prioritário na sociedade brasileira. 
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A TV Record tinha uma tradição de programas musicais de boa qualidade. 

Elisete Cardoso e Ciro Monteiro, os grandes veteranos, eram seus contratados 

desde os anos 50. Roberto Carlos e a Jovem Guarda apareceram como uma 

diversão despretensiosa para adolescentes nas tardes de domingo. O Fino [da 

Bossa] de Elis, até então campeão de popularidade, começava a perder terreno 

nas pesquisas de audiência para a turma do iê-iê-iê. Isso - a guerra iê-iê-iê 

versus MPB - era um velho tema de discussão nas reuniões do Teatro Jovem, 

nos restaurantes boêmios e nos pátios das universidades. Mas agora invadira 

as salas da diretoria da TV Record. Elis, que tinha ido passar férias na Europa, 

assustara-se, ao voltar, com a queda de popularidade de seu programa em 

horário nobre e a ascensão do competidor das tardes de domingo. Paulinho 

Machado de Carvalho, dono e diretor-geral da emissora, convocou uma 

reunião com todos os mais importantes representantes da ala MPB para 

encontrar uma solução em conjunto. Além de Elis, foram chamados Wilson 

Simonal, Nara Leão, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré e Gil. [...] Ao receber o 

convite para participar do encontro marcado por Paulinho Machado de 

Carvalho, Gil lhe pediu permissão para levar-me. Paulinho acedeu, com a 

ressalva de que eu não teria direito a falar. Eu iria como mero ouvinte, na 

condição de conselheiro de Gil. 

Elis, acompanhada de seu marido Ronaldo Bôscoli, o grande letrista e agitador 

da bossa nova, já então produtor de TV, era, naturalmente, o centro das 

atenções. Todos falaram com entusiasmo sobre a necessidade de defender 

nossas características culturais. Geraldo Vandré chegou a ficar com os olhos 

cheios d'água, tomado pela própria eloquência. Gil corroborou as heroicas 

intenções, somando a elas alguma reflexão sobre os novos meios de 

comunicação de massa, restos quase irreconhecíveis dos seus discursos na 

casa de Sérgio Ricardo. Paulinho Machado de Carvalho, depois de ouvir 

todos, concordar com as indignações e alistar-se no exército de salvação da 

identidade nacional, propôs que, em vez de se tentar revitalizar o Fino da 

Bossa, se criasse um novo programa, desta vez democratizando as lideranças, 

distribuindo entre as estrelas crescentes as responsabilidades. Quatro núcleos 

se criaram: um de Elis, um de Simonal, um de Vandré e um de Gil. Cada um 

deles apresentaria um programa por mês, no horário e dia do Fino, um para 

cada semana. O nome geral desse programa, inspirado numa tentativa política 

de velhos líderes civis (muitos deles antigos inimigos) de retomar o poder das 

mãos dos militares, seria Frente Ampla da Música Popular Brasileira 

(VELOSO, 1997, p. 158-59). 

 

Além da criação da Frente Ampla da Música Popular Brasileira, essa reunião foi 

marcada por uma desavença entre Nara Leão e Elis Regina. Segundo Caetano, Nara teria dito 

que seguiria cumprindo seus compromissos na emissora (ou seja, realizaria a série de programas 

propostos), mas que solicitava não ser escalada para uma atração com Elis devido à uma 

declaração da cantora gaúcha, em que afirmara que Nara não era cantora e fazia sucesso 

desrespeitando as forças armadas – essa segunda parte da declaração chama atenção, mas 

Caetano não oferece nenhuma outra explicação. Caetano apenas apresenta o que Nara disse: 

“Aqui está a minha carteira da Ordem dos Músicos, onde eu sou classificada como cantora” 

(Ibidem, p. 160).  
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É difícil saber se tudo aconteceu exatamente como descrito por Caetano, de todo modo, 

o que interessa saber dessa desavença é que ela é apresentada em Verdade tropical como a 

divisão que a partir daquele momento se fez presente entre os artistas: de um lado os defensores 

de uma “pureza” da música brasileira que deveria ser blindada de toda e qualquer influência 

externa (como as guitarras elétricas) e, de outro, aqueles que entendiam que o movimento 

deveria ser contínuo e a modernidade abraçada como potência. Uma dualidade – tendo Elis no 

primeiro grupo e Nara no segundo – que tirava o foco dos problemas mais profundos do país. 

Nas palavras de Caetano (que se estará ao lado de Nara): “Nada poderia ter sido mais 

profundamente político do que esse desabafo [de Nara para Elis], que era na verdade o contrário 

de um desaforo de diva enciumada. O que ficou patente para todos foi, [...] que ela opusera uma 

análise realista dos motivos e consequências da reunião aos arroubos de autoengano a que todos 

tinham se rendido” (VELOSO, 1997, p. 160-1). Contudo, apesar disso, o primeiro programa da 

série foi ao ar causando mais desavenças:  

Na noite do primeiro [programa], creio que a cargo de Simonal, preparou-se 

uma passeata, em mais uma macaqueação da militância política. Era a Frente 

Ampla da MPB Contra o iê-iê-iê, com faixas e cartazes pelas ruas de São 

Paulo. Eu conversara com Gil sobre a reunião. Naturalmente, o episódio de 

Nara versus Elis tomou conta do assunto durante a conversa. Não tanto pelo 

seu sabor irresistível de fofoca, mas pelo seu potencial crítico da conjuntura. 

Ficou claro entre nós que todo aquele folclore nacionalista era um misto de 

solução conciliatória para o problema de Elis dentro da emissora e saída 

comercial para os seus donos. Que Gil aproveitasse a oportunidade para lançar 

as bases da grande virada que tramávamos. Mas nunca considerei aceitável 

que ele participasse, ao lado de Elis, Simonal, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré 

e outros (dizem que Chico chegou a se aproximar por alguns minutos dessa 

ridícula e perigosa jogada de marketing. Nara e eu assistimos, assombrados, 

de uma janela do Hotel Danúbio, à passagem da sinistra procissão. Lembro 

que ela comentou: "Isso mete até medo. Parece uma passeata do Partido 

Integralista" (a versão brasileira do nazi-fascismo, um movimento católico-

patriótico-nacionalista de extrema direita nos anos 30 do qual alguns antigos 

expoentes inclusive apoiavam o governo militar. A necessidade de 

compensação por esse papelão exacerbou a minha verve rebelde. Achei que, 

na noite de Gil, o programa deveria se transformar num escândalo 

antinacionalista e anti-MPB (Ibidem, p. 161). 

 

Ao ser perguntado porquê, afinal, aceitou ir nessa passeata, Gil respondeu que foi por 

causa do convite feito por Elis e que “aquela disputa era saudável, até certo ponto, de estimular 

disputas, competições benignas, mas eu não acreditava, não era um defensor ideológico da 

divisão dos territórios”33. Como é possível ler no trecho acima, Caetano não aceitou que logo 

Gil – aquele que primeiro tinha convocado o movimento – desse respaldo à tal passeata. É 

 
33 MARCHA CONTRA A GUITARRA ELÉTRICA E O TROPICALISMO. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BHkJ3IBvFLg. Acesso em: 07 jun. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=BHkJ3IBvFLg
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preciso também destacar que todos esses artistas envolvidos na “marcha contra o iê-iê-iê” eram 

contratados da mesma emissora. Em outras palavras, todos os públicos (os fãs de MPB, de 

tropicalismo e de jovem guarda), ao final, acabavam assistindo o mesmo canal. É por isso que 

Caetano fala em “jogada de marketing” e “solução comercial”.   

Se não era possível fugir dos programas, Caetano queria seguir na ideia de fazer o 

programa de Gil “um escândalo antinacionalista e anti-MPB” – não deixa de ser curioso 

justamente Caetano e Gil, hoje mencionados como grandes nomes da MPB, estarem brigando 

contra essa sigla nos anos 1960. Com o passar do tempo e, claro, após a prisão e exílio de 

ambos, o cenário mudou e o que era alvo de disputa se tornou um gênero consolidado, no qual 

todos esses artistas acabaram se agrupando. Contudo, ainda com termo MPB significando 

recusa à influencia estrangeira, Caetano propunha que, no programa de Gil, Maria Bethânia 

“contrariando todas as expectativas aparecesse no programa de minissaia, portando uma 

guitarra elétrica de madeira maciça à moda roqueira, e cantasse ‘Querem acabar comigo’, a 

excelente canção de afirmação pessoal de Roberto Carlos de que ela tanto gostava” (VELOSO, 

1997, p. 161). Somado a isso, Caetano escreveu um texto sobre Roberto Carlos que Bethânia 

deveria dizer antes de cantar: 

Era uma consideração da força mitológica da figura de Roberto Carlos, de sua 

significação como vislumbre do inconsciente nacional, de como ele era, 

comoventemente, "a cara do Brasil" de então. Quando Beta, depois de dizer 

isso, cantasse "Querem acabar comigo", ficaria claro com o que queriam 

acabar - e quem queria. Vandré se enfureceu. Surgiu na porta do quarto de Gil, 

onde estávamos trabalhando, e, quase chorando, com os pelos dos braços 

arrepiados, gritava que nós não podíamos fazer aquilo, que seria um ato de 

agressão a tudo o que tínhamos de melhor, que minhas observações sobre 

Roberto Carlos talvez fizessem sentido num ensaio sociológico mas não num 

programa em que a música brasileira tinha de se afirmar contra o que Roberto 

Carlos representava. Tentei argumentar. Mas ele estava demasiadamente 

emocionado e disse que faria tudo para impedir que aquilo acontecesse. Ele 

ameaçava interromper o número de Bethânia, de criar um caso. Gil tentava 

contemporizar. Suas explicações não demoviam Vandré de sua decisão. [...] 

Ele, à medida que nós nos mostrávamos mais e mais conciliadores, passou do 

tom revoltado para o tom lamentoso de quem implora. Era pelo bem do Brasil. 

Eu vi a coisa se esgarçando. Mas não tendi a radicalizar minha posição. Afinal, 

Gil tinha um programa por fazer, e eu não acharia saudável pôr toda a turma 

no fogo (Bethânia principalmente) só porque queria estar certo de que não 

engolira um sapo. Mantivemos algo do planejado. Não lembro claramente, 

mias acho que Bethânia foi de minissaia - discreta -, embora sem guitarra e, 

definitivamente, sem dizer o texto sobre Roberto Carlos, cuja canção nem sei 

se foi cantada (Ibidem, p. 162-3). 

 

É interessante reparar, concordando mais uma vez com o argumento de Santuza sobre 

os compositores serem pensadores da cultura, como que esses debates sobre música eram 

debates sobre o Brasil. A atuação artística estava intimamente ligada à atuação política e todos 
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se sentiam responsáveis, basta ver o tom em que Caetano narra esse episódio com Vandré. 

Sobre o término dos programas da Frente, o autor finaliza: 

O que obscurece a lembrança - e desestimula o impulso de ir conferir com Gil 

ou Beta - é a considerável obscuridade que caiu então e para sempre sobre 

essa série de programas. Sem se tornar uma marca definida, Frente Ampla da 

Música Popular Brasileira, com esse título quilométrico e sem uma estrela 

central, tampouco se tornou um acontecimento cultural interessante para os 

estudantes que discutiam o assunto. Tenho uma lembrança vaga do que 

aconteceu no palco do Teatro Paramount naquele mês. Nem sei se vi os quatro 

programas. Nada lembro do de Elis. O de Simonal foi leve e suingado e 

bastante vazio. O de Gil foi bastante confuso. Lembro de Torquato (que 

escreveu o roteiro conosco) na coxia um pouco irritado com as improvisações 

vocais demasiado longas de Gil. O público não sabia o que ouvir, o que 

esperar, não entendia nada. O programa de que mais gostei, afinal, foi o de 

Vandré (VELOSO, 1997, p. 163). 

 

O elogio ao programa de Vandré acontece para que Caetano narre mais um episódio que 

evidencie sua diferença em relação ao que ele chama de um público “nacionalista de esquerda”. 

Vandré convidara a formidável Clementina de Jesus que, nas palavras de Caetano, “era um 

tesouro que ficara escondido em uma vida de empregada doméstica e seu descobrimento, a essa 

altura um fato longamente festejado no Rio, era profundamente significativo para a história da 

música brasileira” e foi vaiada pelo público “jovem e paulista, majoritariamente estudantil e 

nacionalista de esquerda que não tinha ideia de quem fosse Clementina, nem mesmo estava 

preparado para ouvir o samba em estado tão cru e tão autêntico” (Ibidem, p. 164). Caetano 

continua: 

Ao vê-la surgir no palco, [o público] murmurou assustado e, ao ouvi-la cantar, 

vaiou, sendo que de alguns jovens presentes (de ambos os sexos) ouvi gritos 

de "fora, macaco!". Eu próprio, entre revoltado e amedrontado, levantei-me e 

gritei para os que puderam e quiseram me ouvir: "Paulistas imbecis, vocês não 

sabem nada. Racistas filhos da puta! Respeitem Clementina!", e saí do teatro 

(Ibidem, p. 164). 

 

Como disse, esse episódio acaba evidenciando, mais uma vez, as posições antagônicas 

do período e, claro, o descontentamento de Caetano com a Frente Ampla – não que o episódio 

racista seja de responsabilidade do programa (ao contrário, Caetano elogia o convite de Vandré 

à Clementina), mas a cena aumentou a irritação de Caetano com a movimentação geral em torno 

da Frente. Destaco também que, naquele mesmo gesto de elucidar o público estrangeiro, 

Caetano segue a narrativa contando da posterior valorização de Clementina – explicando a 

importância de sua figura – por esse público paulista nos anos 1970 (Ibidem, p. 164).  

O festival de 1967 em que Caetano apresentou “Alegria, alegria” aconteceu depois do 

fim da Frente. Levando adiante a vontade de se destacar dos “nacionalistas de esquerda”, ele 
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performou usando as polêmicas guitarras elétricas e o resultado foi Caetano “dobrando o 

público”, como disse Nelson Motta. Já no ano seguinte, no mítico ano de 1968, os ânimos 

estariam ainda mais exaltados. Infelizmente, toda a potência criativa do momento foi 

interrompida pela imposição do Ato Institucional n°5, quando a ditadura mostraria sua face 

mais repressiva. Em 27 de dezembro daquele ano (14 dias depois do AI-5), Caetano e Gil foram 

presos, exilados e só retornaram ao país dois anos depois. Contudo, antes do AI-5, sairia o 

disco-manifesto Tropicália ou Panis et circencis e Caetano faria sua apresentação mais 

polêmica: a do Festival Internacional da Canção (FIC) promovido pela iniciante Rede Globo. 

Nessa performance, Caetano fez o discurso da conhecida frase “vocês não estão entendendo 

nada”; a indignação era dirigida ao público que, apesar de carioca, tinha as mesmas 

características dos paulistas: “estudantil nacionalista de esquerda”. 

Conforme apresenta em Verdade tropical, Caetano inicialmente recusou o convite para 

participar do FIC, mas Guilherme Araújo, o empresário dos tropicalistas, insistiu até que 

Caetano e Gil aceitassem ir ao festival. Caetano inscreveu “É proibido proibir” – canção que 

ele repetidas vezes diz não gostar – e Gil, “Questão de Ordem”. No entanto, Caetano pôs uma 

condição: “Eu dizia a ele [Guilherme Araújo], quase em tom de ameaça, que poria a música no 

certame como mero pretexto para fazer da minha apresentação ali um happening. Gil seguiu 

minha decisão” (VELOSO, 1997, p. 299). Isso significa dizer que, desde a inscrição, Caetano 

tinha em mente realizar um happening, ou seja, uma performance que fosse além de uma 

apresentação musical, mas que somasse, de improviso, elementos de teatro, dança e artes 

visuais.  

Sendo assim, não é surpresa que “É proibido proibir” tenha se tornado uma “peça de 

grande poder de escândalo” (Ibidem, p. 299). Caetano exibiu uma figura bastante diferente do 

festival anterior; o antigo figurino de terno marrom xadrez combinado com blusa laranja de 

gola alta (que já era uma quebra de protocolo), comparado ao novo visual, parecia totalmente 

contido: “Meu cabelo estava muito grande e, entregue à sua própria crespidão rebelde, mais 

parecia uma mistura de Hendrix com os de seus acompanhantes ingleses do Experience. Eu 

estava vestido com uma roupa de plástico verde e preta, o peito coberto de colares feitos de fios 

elétricos com tomadas nas pontas, correntes grossas e dentes de animais grandes” (Ibidem, p. 

299). 

E, cumprindo o que dissera a Guilherme Araújo, Caetano iniciou seu happening: 

enquanto cantava os versos de “É Proibido Proibir”, Caetano dançava “uma dança que consistia 

quase exclusivamente em mover os quadris para a frente e para trás, porém não tanto à maneira 

brusca e algo mecânica de Elvis, antes ao modo relaxadamente sexual das baianas, das 
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sambistas de morro, dos homens e mulheres cubanos” (VELOSO, 1997, p. 300) e, 

interrompendo o canto e a dança, declamava versos de Fernando Pessoa34, que considerava 

“uma joia do modernismo português” e “uma obra-prima da poesia moderna em qualquer 

língua” (Ibidem, p. 301). O gesto de recitar Pessoa, contudo, carregava um simbolismo maior 

que o gosto pessoal de Caetano: “Declamá-lo ali num programa de televisão, entre guitarras 

elétricas e slogans surrealistas emprestados aos estudantes franceses, era um desafio formal e 

também significava forçar uma visão implausível no ambiente” (Ibidem, p. 301). Na sequência, 

em referência à expressão popular “o diabo está solto”, Caetano gritava “Deus está solto” e 

chamava ao palco o americano John Danduran, “um gringo evidente, alto, muito branco, 

envolto num poncho hippie, sem um fio de cabelo em todo o corpo (ele tinha tido não sei que 

doença), dando urros e grunhidos inarticulados” (Ibidem, p. 301). A plateia detestou:  

A plateia, no auditório do TUCA (o Teatro da Universidade Católica tinha 

sido a escolha dos organizadores do FIC), predominantemente estudantil e 

comprometida com um nacionalismo de esquerda (quer dizer, anti-

imperialista), reagiu com violenta indignação. Várias caras conhecidas se 

mostravam ostensivamente hostis a mim e não poucos entremeavam as vaias 

convencionais (uuuuuuuu) com xingamentos e palavrões. Não posso dizer que 

tudo isso fosse propriamente surpresa para mim. Eu sabia que estava fazendo 

uma provocação. Mas o tropicalismo já estava aí por quase um ano e era 

perfeitamente previsível um episódio de vaias entremeadas de admiração pela 

ousadia e pelo bom acabamento musical e cênico da apresentação. 301. O ódio 

(não há outra palavra) que se via estampado nos rostos dos espectadores ia 

muito além do que eu pudesse ter imaginado. O júri, no entanto, formado por 

pessoas mais velhas e mais cultas do que a média da plateia, levou em 

consideração aqueles aspectos positivos, e classificou a canção para a 

semifinal. Mas a experiência hendrixiana de Gil (que desagradara igualmente 

à platéia, embora não tenha oferecido os motivos de escândalo de "É proibido 

proibir") não encontrou nos membros do júri referências quaisquer que os 

fizessem reconhecer ali sequer uma canção. E Gil foi desclassificado (Ibidem, 

p. 301-2). 

 

Apesar de toda a vaia, “É proibido proibir” foi classificada, ou seja, Caetano se 

apresentaria de novo e, de novo, faria seu happening. É nessa segunda apresentação que 

Caetano irá se dirigir à plateia e proclamar que eles “não estão entendendo nada”. Pelo caráter 

polêmico, geralmente só essa segunda apresentação é mencionada, contudo, é preciso saber que 

não era a primeira vez que Caetano subira no palco daquele festival e que Gil já havia sido 

desclassificado, para entender o que ele está dizendo de improviso quando resolve “levar o 

happening até as últimas consequências” (Ibidem, p. 302): 

 
34 Caetano declamou um poema do livro Mensagem: “me impressionara na época da faculdade por ser capaz - ao 

parecer constituir a fundação mesma da língua portuguesa ou sua justificação última - de dar vida digna a esse 

mito tão frequentemente ridicularizado (o termo "sebastianismo" virou sinônimo de impotência auto-iludida, um 

quase consensual depreciativo da crítica da cultura entre nós)” (VELOSO, 1997, p. 300). 
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Diria àquela plateia tudo o que pensava sobre sua reação e, mostrando aos 

membros do júri que a música de Gil tinha sido desclassificada porque eles 

estavam atrasados em relação ao que vinha acontecendo no pop mundial (eles 

aprovavam de bom grado imitações toscas de procedimentos americanos ou 

internacionais já conhecidos, mas um produto bem-feito criado num universo 

estilístico que eles ainda não sabiam que tinha sido aprovado "lá fora", não), 

eu retiraria a minha própria canção. O discurso que improvisei (eu estava tão 

excitado nos dias que precederam essa segunda apresentação, que nem era 

capaz de preparar mentalmente uma fala ordenada: as ideias de coisas para 

dizer se sucediam numa velocidade estonteante) foi moldado pelo sentimento 

que me inspiravam as caras que eu via na plateia, sua raiva e sua tolice 

(VELOSO, 1997, p. 302). 

 

A plateia enfurecida virou-se de costas para os músicos, gesto que Os Mutantes 

replicaram e passaram a tocar de costas para o público. Ao deixar de recitar os versos de Pessoa 

para dirigir-se diretamente à audiência (“vocês não estão entendendo nada”), aos poucos, as 

pessoas começaram a virar novamente para o palco. Ao encarar de frente o público Caetano 

subiu o tom: “minha ira e meu confuso entusiasmo cresciam e, em uma voz a um tempo 

descontroladamente insegura e confiantemente profética, eu disse: ‘Essa é a juventude que diz 

que quer tomar o poder? Se vocês forem em política como são em estética, estamos fritos’” 

(Ibidem, p. 303). Caetano, então, pediu para que Gil subisse ao palco: 

Gil, atendendo ao meu chamado, subiu ao palco e, entre as coisas que nos 

atiravam da plateia (em geral pedaços de papel embolados, copos de plástico 

ou de papelão etc.), um pedaço de madeira serrada, do tamanho e da espessura 

de um maço de cigarros mais ou menos, acertou sua canela, tirando sangue. 

Saímos do TOCA amedrontados. Na calçada em frente ainda havia pessoas 

gritando coisas. Fiquei angustiado. De certa forma, entendi, num relance, os 

conteúdos das crises eventuais de angústia relacionadas ao movimento que 

assolavam Gil. Eu mesmo, no meu discurso, dera um tom de grandeza ao que 

fazíamos, e agora temia que tudo fosse demasiado grande: "Deus está solto" 

ecoava em minha cabeça, e o medo de ter ido longe demais em mexer com 

forças sobrenaturais era um modo simbólico de eu me dizer que talvez 

tivéssemos tocado estruturas profundas da vida brasileira com enorme risco 

para nós. Eu me sentia orgulhoso, sem embargo (Ibidem, p. 303). 

 

Reproduzo abaixo a transcrição do discurso35 que irritou a plateia do TUCA: 

Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm 

coragem de aplaudir, este ano, uma música, um tipo de música que vocês não 

teriam coragem de aplaudir no ano passado! São a mesma juventude que vão 

sempre, sempre, matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem! Vocês 

não estão entendendo nada, nada, nada, absolutamente nada. Hoje não tem 

Fernando Pessoa. Eu hoje vim dizer aqui, que quem teve coragem de assumir 

a estrutura de festival, não com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, 

mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e 

fazê‑la explodir foi Gilberto Gil e fui eu. Não foi ninguém, foi Gilberto Gil e 

 
35 É PROIBIDO PROIBIR. Áudio do discurso de Caetano Veloso. 2min39s. Disponível em: 

http://tropicalia.com.br/identifisignificados/e-proibido-proibir/discurso-de-caetano. Acesso em: 07 jun. 2019. 
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fui eu! Vocês estão por fora! Vocês não dão pra entender. Mas que juventude 

é essa? Que juventude é essa? Vocês jamais conterão ninguém. Vocês são 

iguais sabem a quem? São iguais sabem a quem? Tem som no microfone? 

Vocês são iguais sabem a quem? Àqueles que foram na Roda Viva e 

espancaram os atores! Vocês não diferem em nada deles, vocês não diferem 

em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Eu 

tinha me comprometido a dar esse viva aqui, não tem nada a ver com vocês. 

O problema é o seguinte: vocês estão querendo policiar a música brasileira. O 

Maranhão apresentou, este ano, uma música com arranjo de Charleston. 

Sabem o que foi? Foi a Gabriela do ano passado, que ele não teve coragem de, 

no ano passado, apresentar por ser americana. Mas eu e Gil já abrimos o 

caminho. O que é que vocês querem? Eu vim aqui para acabar com isso! Eu 

quero dizer ao júri: me desclassifique. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada 

a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto Gil está comigo, para nós acabarmos 

com o festival e com toda a imbecilidade que reina no Brasil. Acabar com tudo 

isso de uma vez. Nós só entramos no festival pra isso. Não é Gil? Não 

fingimos. Não fingimos aqui que desconhecemos o que seja festival, não. 

Ninguém nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Eu só queria dizer isso, 

baby. Sabe como é? Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as 

estruturas e sair de todas. E vocês? Se vocês forem… se vocês, em política, 

forem como são em estética, estamos feitos! Me desclassifiquem junto com o 

Gil! junto com ele, tá entendendo? E quanto a vocês… O júri é muito 

simpático, mas é incompetente. Deus está solto! Fora do tom, sem melodia. 

Como é júri? Não acertaram? Qualificaram a melodia de Gilberto Gil? 

Ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. 

Chega! 

 

Cada frase desse discurso poderia ser desdobrada em longos debates, entretanto, como 

é impossível fazê-lo aqui, fico com o impacto geral provocado por essa fala: a partir daquele 

momento os tropicalistas estavam fora da “estrutura dos festivais”, uma ruptura (dramática e 

grandiosa) se estabelecia ali. Em sua autobiografia, Rita Lee (que estava no palco tocando com 

Os Mutantes) descreve a cena como “Rock’n’roll na veia” (LEE, 2016, p. 78). E, claro, a 

despeito da confusão no TUCA, Caetano conta que seus amigos o cobriram de elogios: ele cita 

Augusto de Campos, José Agrippino de Paula e José Celso Martinez Corrêa como os mais 

empolgados pós-happening. Seguiu-se a esse episódio uma viagem de repouso, mas o descanso 

de Caetano e Gil não durou muito, pois Guilherme Araújo, novamente, viria com uma proposta: 

um show na boate Sucata, de Ricardo Amaral – empresário que mais tarde seria conhecido 

como “o rei da noite carioca”, por ser dono das principais boates da cidade em uma época que 

esse era o principal entretenimento da noite carioca. 

O convite para o show na boate Sucata foi prontamente aceito, considerado por Caetano 

um “sofisticado show à margem da chatice do FIC” (VELOSO, 1997, p. 304). E o que seria 

uma única performance se transformou em uma temporada de apresentações descrita em 

Verdade tropical como “possivelmente a mais bem-sucedida peça do tropicalismo [...], a que 

melhor expunha nossos interesses estéticos e nossa capacidade de realização, além de não 
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apresentar a defasagem habitual entre nosso estágio crítico e nossos produtos até aqui inseridos 

na voragem da realidade, fosse da gravadora, fosse da emissora de televisão” (VELOSO, 1997, 

p. 304). O figurino e as danças do festival anterior foram mantidos. Segundo Caetano, entre 

todos que se apresentavam ali, a performance de Gil que seria a mais impactante para a inovação 

da música brasileira36, repercutindo entre outros artistas: 

O que ele [Gil] e os Mutantes apresentavam nesse show tinha a soltura e a 

independência daquilo que se impõe como fato novo valendo por si, sem a 

ansiedade nem a letargia provincianas. Por isso também o show representou 

uma nossa entrada violenta no Rio. Artistas estrangeiros vindos para o FIC 

apareciam na Boate Sucata para nos ver. Lembro de Antoine, o cantor francês, 

mostrando-se impressionadíssimo com o que vira e me dizendo que aquilo era 

"mais importante do que Hair", e assustando-se diante de minha total 

ignorância do que se tratava, rindo por ter de explicar-me o musical que 

estourara na Broadway. [...] O pessoal de música brasileira vinha ver para 

discutir depois - Wanda Sá chorou com pena de ver nossos talentos 

desperdiçados em comercialismos, Francis Hime achou que tinha descoberto 

o que seria a nossa tática ou estratégia de fingir aderir ao sistema para ganhar 

espaço e eventualmente contrabandear coisas de qualidade, alguns poucos se 

mostraram simplesmente hostis, muitos foram ausências significativas. 

(Ibidem, p. 305-6).  

 

Não deixa de ser curioso que Caetano – hoje considerado um “medalhão” da MPB – 

naquela época se referisse com distanciamento ao “pessoal da música brasileira”. De toda 

forma, a recepção mais calorosa veio do “pessoal do Cinema Novo” e dos artistas plásticos: 

Rubens Gerchman, Antônio Dias e Hélio Oiticica são citados. Este último, mais do que 

referência, fazia-se presente com uma obra exposta no palco durante as apresentações: tratava-

se de um estandarte estampado com a imagem do corpo estendido do bandido “Cara de 

 
36 No livro, Caetano faz uma análise detalhada sobre Gil: “O interesse de Gil por Hendrix teve resultados 

importantíssimos para a música brasileira. O lançamento de ‘Questão de ordem’ nesse festival de que tínhamos 

saído não significara meramente uma atualização do pop brasileiro com a inclusão da informação Hendrix 

apresentada em forma de cópia (cover) mais ou menos fiel. Não. O estilo violonístico de Gil, nascido da bossa 

nova e retrabalhado pela atenção a Jorge Ben e pelo projeto de reinvenção do baião e da toada nordestinos 

encontrava nos blues de vanguarda hendrixianos uma nova chave para constituir-se, para além e para fora dos 

virtuosismos super-bossa-nova surgidos na primeira metade dos anos 60 (e também da guitarra de rock - primária 

ou progressiva), num marco da história do violão entre nós, levando-me a considerar (como já escrevi em outro 

lugar) que esta pode ser caracterizada pelos estilos cronologicamente encadeados de Dorival Caymmi, João 

Gilberto, Jorge Ben e, finalmente, Gil. Claro que era uma seleção radical que deixava de fora (não 

inconscientemente) tanto Dilermando Reis quanto Baden Powell ou Menescal ou Geraldo Vespar ou Toquinho ou 

Paulinho Nogueira - ou, mais recentemente, Raphael Rabelo ou Marco Pereira. Mas, apesar de ter por Baden (e 

Dilermando) admiração das maiores, a esses todos eu preferia Dori Caymmi (filho de Dorival), que tampouco 

estava incluído na lista. De todo modo, parece-me que minha escolha indica que o mais importante do violão 

brasileiro se passou nas revoluções aparentemente despretensiosas de autores-cantores que usavam o instrumento 

apenas para ‘se acompanhar’ do que no concertismo mais ou menos brilhante dos solistas. Quando lembro nomes 

possivelmente injustiçados nessa relação, Paulinho da Viola é o único que tenho sincera vontade de incluir. O Gil 

que se pode ouvir tocando violão no disco Expresso 2222 é uma mostra (modesta, se comparada ao exuberante 

turbilhão de inventividade que se ouvia em casa) do amadurecimento de seu estilo” (VELOSO, 1997, p. 304-5). 
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cavalo”37 com a frase “seja marginal, seja herói”. Essa obra de Oiticica, considerada uma 

espécie de resumo da atitude tropicalista “frente ao FIC, à MPB, à cultura brasileira e à realidade 

em geral” (VELOSO, 1997, p. 306) se tornaria uma das imagens icônicas dos anos 1960 e, 

também, o motivo de irritação de um juiz de direito que resolveu assistir ao espetáculo 

tropicalista. O juiz em questão fez uma denúncia, o espetáculo foi cancelado e a boate fechada. 

“Sob uma ditadura militar, uma reação moralista contra uma obra que glorificava um marginal 

tinha tudo para crescer” (Ibidem, p. 307), e assim foi. Caetano e Gil seriam presos alguns meses 

depois da estreia na Sucata. Porém, antes disso, um “último ato” tropicalista seria apresentado: 

o programa Divino Maravilhoso, exibido pela TV Tupi.  

A atração – idealizada por Caetano – era dirigida por Fernando Faro, produzida por 

Antônio Abujamra e Cassiano Gabus Mendes (diretor da TV Tupi). Os Mutantes, Gal, Tom Zé, 

Gil e o próprio Caetano formavam o elenco fixo e, em cada episódio, artistas (como Jorge Ben, 

Juca Chaves e Paulinho da Viola) eram convidados (Ibidem, p. 331). Foi nesse programa que 

algumas grandes performances tropicalistas puderam ser exibidas nacionalmente:   

O programa Divino, Maravilhoso estreara com um sucesso de estima muito 

grande, mas não sei qual foi a audiência em números. Fizemos um atrás de 

grades e dentro de gaiolas (o proscênio era tomado por uma grade de madeira 

imitando ferro; outras jaulas menores, dentro da grande jaula que era o palco, 

guardavam os Mutantes, Gal, Tom Zé etc.; Jorge Ben cantava dentro de uma 

jaula que pendia do teto): no final, eu vinha do fundo do palco berrando o 

sucesso de Roberto Carlos "Um leão está solto nas ruas" e quebrava as grades, 

convidando todo o elenco de participantes a colaborar comigo nessa 

destruição. A plateia de jovens identificados com nossa onda respondia com 

entusiasmo. Num outro programa, nos distribuímos um pouco à maneira de 

Cristo e os apóstolos na Santa Ceia - lembrando o Buñuel de Viridiana -, mas 

sobre a mesa havia apenas bananas. Cantávamos e comíamos bananas. Os 

Mutantes fizeram o "enterro" do tropicalismo. As senhoras católicas 

protestavam contra essas ousadias em cartas vindas da cidade de São Paulo 

mas também do interior, o que talvez significasse que o programa estava sendo 

mais visto do que imaginávamos. Mas que certamente queria dizer que o que 

fazíamos era tomado como ofensivo por algumas pessoas. Não nos 

intimidávamos. Apesar do susto da conversa de Roberto [Pinho]38, nós – eu 

sobretudo - estávamos orgulhosos e confiantes demais para nos entregarmos 

ao medo (Ibidem, p. 342). 

 

Em uma crítica publicada logo após a estreia, o jornal Folha de São Paulo não poupou 

elogios ao programa tropicalista:  

 
37 Em 1964, Manoel Moreira, conhecido como o bandido “Cara de cavalo”, foi morto a tiros pelo “Esquadrão Le 

Cocq”, grupo de extermínio não-oficializado formado por policiais. 
38 Meses antes da prisão de Caetano e Gil, Roberto Pinho, amigo de Caetano, estudioso do sebastianismo 

português, foi a São Paulo profetizar que a situação no país endureceria e que os artistas sofreriam as consequências 

disso (VELOSO, 1997, p. 341).  
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Um ano após o estouro de “Alegria, alegria” e “Domingo no parque”, um ano 

após a sacudidela na música popular brasileira, de que resultaram novas 

concepções, novos caminhos, somente um ano depois de discutidos, 

condenados e elogiados, Caetano Veloso e Gilberto Gil conseguem um 

programa na televisão. Só anteontem em “Divino, maravilhoso”, na TV Tupi, 

o público telespectador, ou a massa média, começa apreciar mais 

extensamente a estética nova que os baianos se propõem e propõem 

comunicar. Só agora, com programa regular, sistemático, Caetano e Gil têm 

oportunidade de testar o seu novo comportamento musical. Da aceitação 

popular ou não, da deglutição ou não, do consumo ou não, já que eles estão na 

faixa do “produssumo” – produzir para o consumo, no neologismo criado por 

Décio Pignatari – depende a sobrevivência do grupo e a validez de suas teses, 

ou de sua revolução. Um novo conceito estético, radicalmente desvinculado 

do passado (“Isso que anda por aí está tudo velho”, disse Caetano) e, 

integralmente integrado no presente – não no futuro – é o que pretendem os 

baianos e foi o que procuraram mostrar anteontem na estreia de “Divino, 

Maravilhoso”. [...] É um programa quente, movimentado, tropical, 

imaginativo, diante do qual ou se tem amor ou ódio e que, por isso mesmo, 

vai dividir muito a opinião pública.  Se pegar, como tudo indica, poderá ser 

para a música nova, o “som livre”, o mesmo que foi “O Fino da Bossa” para 

o tipo de música de que os baianos agora querem distância (“Baianos na tv: 

‘divino, maravilhoso’”. In: Folha de S. Paulo, 30 out. 1968).  

 

 

Ainda segundo essa reportagem, o contrato dos artistas terminaria em dezembro, mas 

como pode-se perceber pelo tom da matéria (“se pegar, como tudo indica”) havia um otimismo 

em relação à continuidade do programa. Contudo, é provável que o contrato fosse mais extenso, 

já que a prisão ocorreu no final do mês de dezembro e Caetano afirma que ainda seriam exibidas 

mais “duas ou três edições comandadas por Tom Zé” (VELOSO, 1997, p. 344). 

No dia 13 de dezembro de 1968, um golpe interno no governo militar lançou 

o Ato Institucional nº 5, suspendendo o habeas-corpus, dando poderes à 

polícia de invadir domicílios, enfim, instaurando um regime policial 

truculento que fez, em retrospecto, os primeiros quatro anos que passáramos 

sob os militares parecerem razoáveis e amenos. [...] Não medi a extensão e a 

profundidade das mudanças anunciadas pelos noticiários da TV. Claro que a 

linha dura tomara o poder. Mas nós justamente éramos vistos com hostilidade 

pelas esquerdas mais barulhentas. Nossa simpatia íntima e mesmo secreta por 

Marighella e os iniciadores da luta armada - embora nossa admiração por 

Guevara tivesse sido sugerida na canção "Soy loco por ti, América" - não era 

do conhecimento nem dos radicais nem dos conservadores. O humorista Jô 

Soares nos disse ter ouvido que corria entre os militares uma lista de nomes 

de artistas da Record (onde Jô trabalhava e onde nós trabalháramos até havia 

pouco) da qual constavam o nome de Gil e o meu entre os possíveis intimados 

para interrogatórios. Imaginei que, no máximo, eles poderiam nos perguntar 

por que participáramos da passeata dos 100 mil. Para o que tínhamos a 

resposta de que praticamente todos os artistas brasileiros também o fizeram. 

Tínhamos um programa já escrito para ser exibido na semana do Natal. Eu 

próprio, numa homenagem ao grande compositor suicida Assis Valente, e 

numa desmistificação das róseas sentimentalidades natalinas, cantaria a linda 

e triste canção "Boas festas" daquele autor ("eu pensei que todo mundo fosse 

filho de Papai Noel...") apontando um revólver para minha própria têmpora. 

E assim fiz. A canção, originalmente uma marchinha - e que no Brasil está tão 
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identificada com o Natal quanto "Jingle bell" (embora a letra proteste contra 

o fato de que alguns recebem presentes de Natal e outros não) -, fora despojada 

de seu ritmo e era apresentada como um adágio com as sílabas da letra 

escandidas. O resultado (que ainda vi no vídeo) era assustador. Fiquei 

orgulhoso porque considerei que ali havia densidade "poética", mas 

intimamente arrependido por crer ter talvez - mais uma vez – ido longe 

demais. No dia 27 de dezembro, Gil e eu fomos presos (VELOSO, 1997, p. 

342-343).  

 

Ou seja, Caetano e Gil foram presos mesmo apresentando um programa de sucesso na 

televisão, elogiados por um jornal de grande circulação (lembrando que esses eram grandes 

fontes de informação da época). Pode-se dizer, sem muitas chances de erros, que a essa altura 

de suas carreiras (após os festivais, as músicas de sucesso, as polêmicas e a constante presença 

na televisão) Caetano e Gil já eram pessoas famosas. Nada disso impediu que fossem presos. 

Evidentemente, seria leviano – e infundado – dizer que a prisão de Caetano e Gil está vinculada 

ao afastamento da “esquerda nacionalista”, não se trata disso (mesmo porque, obviamente, essa 

esquerda também não era querida pelos militares). Tampouco se trata de tentar medir quem era 

mais engajado ou quem mais moveu estruturas. Para os objetivos de um regime autoritário, 

pouco importava a divisão entre os artistas, o que interessava era manter um país sem liberdade 

de expressão e crítica.   

A prisão e o exílio de Caetano e Gil serão contados em Verdade tropical, notadamente, 

são as partes mais introspectivas e pessoais, do livro. Especificamente o capítulo que narra a 

sequência da prisão (“Narciso em férias”) é definido por Caetano como um texto potencial para 

ser publicado separadamente, justamente por sua característica diferenciada dos outros 

capítulos. No entanto, justamente por merecer um destaque especial – e o objetivo desse 

trabalho ser compreender um plano geral do livro – optei por não analisar de forma mais detida 

esse capítulo, porém, espero que possa retornar a esse estudo em um futuro próximo. 

É inegável, porém, que a prisão e o exílio, mas também o racismo, as esquerdas, a 

cultura de massas, a bossa nova e João Gilberto, tudo isso deixará marcas em suas canções e 

álbuns. Sendo assim, a seguir analiso como os temas levantados em Verdade tropical são 

reelaborados ou já vinham sendo pensados por Caetano através de sua produção musical. 
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CAPÍTULO 3 - Verdade tropical, uma das obras de Caetano 

 

3.1. A revisão da carreira 

 

Ao discordar de Augusto Boal sobre os rumos de “Arena canta Bahia”, Caetano disse 

que “devia haver algo fundamentalmente errado em se montar um musical sobre a Bahia em 

que não havia lugar para uma canção de Caymmi” (VELOSO, 1997, p. 85), parafraseando o 

autor: estou segura que deve haver algo fundamentalmente errado em um trabalho sobre 

Caetano Veloso que não há lugar para a música. Por isso, apesar de Verdade tropical continuar 

sendo o objeto principal, este último capítulo é dedicado às canções e seus álbuns. Meu objetivo 

aqui é mostrar como o livro está acoplado à carreira de cantor-compositor. Não apenas porque 

a música é o seu ofício, mas, principalmente, porque os temas e reflexões pensados no livro 

irão se desdobrar em canções e álbuns já que, afinal, essa é a ferramenta de análise do Brasil 

que Caetano mais está acostumado a utilizar.   

Como dito anteriormente, uma das motivações principais da escrita do livro foi a tarefa 

dada por João Gilberto a Caetano, de seguir como a figura responsável por “um 

acompanhamento de pensamento” da música popular brasileira: não é exagero, portanto, dizer 

que a canção é o princípio e o final de tudo. Em outras palavras, não existe Caetano e Verdade 

tropical sem a canção popular, não é por acaso que Caetano tece suas lembranças através de 

personalidades quase sempre ligadas ao mundo da música – esse é, afinal, seu universo de 

formação e interesse. E é importante lembrar mais uma vez que foi ao longo dos anos 1960 que 

o compositor popular passou a ser entendido como um intelectual da cultura, ao assumir na 

canção um veículo de crítica e debate dos acontecimentos políticos (NAVES, 2010). 

Porém, antes de partir para a análise dessa produção, é importante organizar uma linha 

temporal na obra de Caetano: existe um momento inicial pré-tropicalismo em que ele buscava 

se “credenciar” ao que chama de “linha evolutiva da música brasileira”, gravando e compondo 

canções que ainda estavam muito vinculadas à onda bossa-novista dos anos 1950; um segundo 

momento – o tropicalismo – marcado por fazer com que essa linha “ande”, daí a necessidade 

das experimentações e da incorporação das novas influências da época, como as guitarras 

elétricas, além da inclusão de elementos pop, como a televisão e palavras em inglês; e, 

finalmente, um terceiro momento em que Caetano se firma como um cantor-compositor 

original, no qual adquire características próprias que fazem com que suas composições sejam 

reconhecidas pela sua marca pessoal e não por estarem, necessariamente, vinculadas a algum 
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movimento. É um período de independência musical em que sua criatividade aparece de forma 

mais “solta”. Essa reflexão, ou melhor, essa ambição de um fazer musical mais livre já aparece 

em Verdade tropical. Ainda quando fala sobre sua formação, Caetano afirma: 

Hoje considero o ridículo da pretensão de ser "meio Glauber, meio João 

Gilberto". Mas o ridículo não reside em a pretensão ser demasiado grande - as 

ideias pretensiosas, mesmo quando ridículas, são motor e sinal de energia 

criadora. O ridículo está em ser errada a equação. Felizmente não se faria 

possível ser "um pouco Glauber, um pouco João": isso era apenas um modo 

tolo de eu me dizer que tinha de me tornar eu mesmo (VELOSO, 1997, p. 

144). 

 

A construção de Verdade é marcada por explicar esse caminho de “tornar-se ele 

mesmo”, sempre atrelando sua história à história do tropicalismo, como se tudo fosse dividido 

em “antes, durante e depois” do movimento, mas nunca afastado dele39. Com exceção do 

capítulo sobre a prisão40 (o mais intimista e subjetivo de todos), o livro é narrado de forma que 

fique clara essa trajetória: primeiro a formação e influências, depois o momento tropicalista e, 

em seguida, a “carreira solo” que, afinal, é a face mais conhecida de Caetano:  

A maioria das canções por que sou reconhecido hoje em dia foi composta e 

gravada depois do Araçá Azul. Com exceção do fenômeno de "Alegria, 

alegria", que no Brasil (mas só no Brasil) ainda é mais conhecida do que 

quaisquer outras, hoje sou sobretudo o autor de algumas canções escritas de 

meados dos anos 70 em diante. Evidente, portanto, que há muita história para 

contar referente a esses tempos. E, de fato, a colaboração com Perinho 

Albuquerque em Jóia, Qualquer Coisa e Bicho marca um período memorável. 

E com A Outra Banda da Terra (que tinha como núcleo Arnaldo Brandão, 

Vinícius Cantuária, Bolão, Zé Luís e Tomaz Improta) atravessei o que não 

temeria considerar a fase de maior felicidade de minha vida musical. 

Retomando uma conquista de Transa, eu só agora engrenava uma carreira 

propriamente profissional, com apuro e liberdade no canto (Ibidem, p. 495). 

 

 

O melancólico disco Transa foi gravado ainda em Londres, no exílio; enquanto que 

Araçá azul é o primeiro feito no retorno ao Brasil. A “conquista de Transa” é justamente essa 

maior liberdade criativa que Caetano experimentou. Araçá, portanto, é marcado pela 

inventividade ou, nas palavras de Caetano, por “um movimento brusco de autolibertação dentro 

da profissão” (Ibidem, p. 488).  Segundo ele, o disco foi recebido com grande expectativa pelo 

público já que Caetano acabara de retornar do exílio e de gravar um álbum ao vivo com Chico 

 
39 No final de Verdade tropical Caetano diz “Nossa prisão e nosso exílio representaram um corte real na 

continuidade do nosso trabalho. Mas a aventura que se iniciou para mim com o tropicalismo não acabou nunca” 

(VELOSO, 1997, p. 491). 
40 Conforme explicado na Introdução, esse capítulo não será analisado nesta dissertação. 
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Buarque (Ibidem, p. 487). O lançamento, contudo, foi um fracasso41, porém, não foi por isso 

que Caetano se mostrou insatisfeito com a obra: 

O que fez com que eu me recolhesse em relação ao Araçá Azul foi a 

constatação de que, apesar de minha entrega, eu não conseguira nada 

comparável, por um lado, ao disco novo de Jorge Ben (chamado Ben e um dos 

momentos altos da música popular no Brasil). Marcus Vinícius, o técnico do 

Eldorado que fez o disco comigo, era um bom profissional e uma excelente 

pessoa, mas minha atuação como "produtor" só serviu para confundi-lo. O 

disco de Ben saiu praticamente ao mesmo tempo que o meu. Creio que o 

Amazonas de Naná Vasconcelos foi lançado por essa época - e me pareceu 

infinitamente superior, do ponto de vista sonoro, ao que eu tinha feito. 

Também o LP de estreia de Walter Franco me soava (e ainda soa) mais radical 

e muitíssimo mais bem-acabado do que o Araçá azul. Finalmente, houve a 

reação muito realista de Zé Agrippino, que voltava com Maria Esther da 

África, onde tinham vivido por mais de um ano depois de uma passagem pela 

Europa e pelos Estados Unidos: ele se mostrou frio ao ouvir o disco e observou 

justamente os defeitos que mais me incomodavam, a falta de profundidade e 

o emplastramento do som. É que, por outro lado, ele desprezava o 

cerebralismo fácil da decisão de soar experimental. Para ele, o Araçá Azul era 

um disco subdesenvolvido técnica e artisticamente que, no entanto, poderia 

angariar estima justamente por tampouco ater-se à graça simples das canções 

- e por ser, por isso mesmo, rejeitado pelo público comum. A princípio 

Agrippino apenas disse: "Gosto das canções", [...] exibindo indiferença pelas 

faixas mais vanguardistas. Finalmente opinou com lucidez técnica sobre estas 

últimas, completando com uma observação geral sobre a situação da música 

pop e do cinema no Brasil que encontrava em seu retorno, sem deixar de 

mencionar Jorge Ben e Naná. Sua pontaria certeira, indo direto aos 

mesmíssimos pontos que já me haviam ocorrido, fortaleceu minha atitude algo 

pessimista em face do Araçá Azul (VELOSO, 1997, p. 487-8). 

 

Caetano, em um exercício autocrítico, conclui: 

Afinal, eu tinha feito o Araçá azul como um movimento brusco de 

autolibertação dentro da profissão: precisava me desembaraçar no estúdio, 

testar meus limites e forçar meus horizontes. Necessariamente sairia 

modificado dali - e necessariamente faria coisas diferentes em seguida. Não 

podia simplesmente pensar em perpetuar uma atitude experimentalista nascida 

do que me parecia ser um abuso de oportunidades: então eu regressava 

glorificado do exílio e, cheio de regalias, criava uma reputação de artista 

refinado, com um produto tecnicamente abaixo do nível atingido no mercado 

do próprio país subdesenvolvido a que voltava? Augusto e Duprat certamente 

viam as coisas de outro lugar. Para eles as questões sociais e as sutis diferenças 

entre os produtos de diversão popular não contavam muito quando estava em 

jogo a criação livre de formas artísticas relevantes. A crítica especializada 

tendeu mais para a posição deles do que para a de Agrippino. Para mim era a 

descoberta de que chegara a uma posição de menino mimado e de que devia 

ter a coragem de sair dela. Minhas tarefas agora seriam-, readquirir humildade 

dentro do estúdio, atentar para aspectos específicos da feitura de música 

popular, contribuir para as conquistas técnicas e mercadológicas da minha 

 
41 Sobre isso Caetano afirma: “A reação do público foi veemente: o disco bateu recordes de devolução. [...]Ao 

chegar em casa, a maioria nem sequer aguentava ouvir a primeira faixa até o fim: voltava correndo ao vendedor 

para tentar devolver o disco. Eu me orgulhava desse tipo de fracasso. Mas o fato é que não estava satisfeito com o 

disco em si” (VELOSO, 1997, p. 487). 
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classe. Raramente consegui algo de tudo isso nos anos subsequentes, mas o 

pouco que atingi me é valiosíssimo. Naturalmente eu queria cumprir essas 

tarefas sem deixar de lado as motivações que me tinham levado ao 

tropicalismo e ao experimentalismo desabrido do Araçá azul. A rigor, eram 

essas mesmas motivações que me levavam a não deitar na sopa do Araçá 

(VELOSO, 1997, p. 488-9). 
 

Essa conclusão final de Caetano é muito significativa a respeito do que irá acontecer na 

sua carreira depois de Araçá azul (e que não está explícito em Verdade): ele irá, cada vez mais, 

se colocar como um artista pop. E aí entram as canções que ele cita anteriormente  (“a maioria 

das canções por que sou reconhecido hoje em dia foi composta e gravada depois do Araçá Azul 

– Ibidem, p. 495), os álbuns seguintes – os já mencionados Joia, Qualquer coisa, Bicho mas 

também Cinema transcendental e Velô (além de vários outros pelo caminho) – trarão os “hits” 

pelos quais Caetano é conhecido, como “Sampa”, “O quereres”, “Oração ao tempo”, “Beleza 

pura”, dentre tantas outras músicas. Verdade tropical não foi escrito para explicar essas canções 

ou o sucesso de Caetano após o retorno ao Brasil: o livro foi feito para explicar como ele 

construiu e foi construído pelo movimento tropicalista, ou seja, em quais bases sua carreira está 

fincada. Essa conclusão de “readquirir humildade dentro do estúdio, atentar para aspectos 

específicos da feitura de música popular, contribuir para as conquistas técnicas e 

mercadológicas da minha classe” (Ibidem, p. 489) só foi possível depois de toda a trajetória 

narrada no livro. Em outras palavras, o livro é feito para explicar como Caetano se forma e 

porque vai assumir algumas posições e protagonismos nos anos seguintes. 

 Mais adiante falarei como a experiência de revolver o passado influenciou na produção 

futura e daquele presente (1997), porém, antes, é preciso dizer que o tema principal do livro – 

contar e refletir sobre a história do tropicalismo – já era interesse de Caetano antes de escrever 

Verdade tropical. Em 1993, Caetano e Gil lançaram Tropicália 2 (1993). É importante destacar 

que Tropicália 2, apesar de fazer referência (no nome e no conteúdo) ao álbum Tropicália ou 

Panis et circensis, não é uma continuação do álbum-manifesto. Uma das principais (e 

fundamentais) diferenças é que, ao contrário do álbum de 1968, não existe uma produção 

coletiva de artistas (em sua maioria) iniciantes, ao contrário, há dois artistas já razoavelmente 

estabilizados no cenário musical brasileiro refletindo sobre sua obra. O foco de Tropicália 2 

está em relembrar os argumentos e influências tropicalistas, além de mostrar um contínuo 

interesse pelas inovações da música brasileira. 

Desse disco, elaborado 25 anos depois do movimento tropicalista, destaco três canções: 

“Cinema Novo”, “Desde que o samba é samba” e “Haiti”. Conforme já expliquei anteriormente, 

o Cinema Novo (e o cinema no geral) terá grande influência na formação de Caetano, portanto, 
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não é nenhuma surpresa ver nesse disco de reflexão sobre o passado uma homenagem aos 

cineastas. Assim como não surpreendem as palavras de Caetano sobre “Desde que o samba é 

samba”:  

Fiz para Gil e eu gravarmos no Tropicália 2. É uma celebração, um samba 

sobre o samba. Gosto muito da ideia de que “o samba ainda não chegou, o 

samba ainda vai nascer”, porque é uma coisa que está no João Gilberto e que 

é completamente oposta à posição dos protecionistas que defendem uma 

espécie de reserva indígena do samba. Nessa canção, o samba é um projeto de 

Brasil, e eu gosto disso.  

Recebi um grande presente da vida, que foi o João Gilberto chegar a gravar 

esse samba. [...] Isso para mim foi um presente inestimável. Ele fez uma coisa 

linda e o samba só então ficou sendo realmente o que as pessoas diziam – e 

que parecia uma ideia cafona: um clássico (VELOSO, 2003a, p. 32-4). 

 

Se “Cinema Novo” e “Desde que o samba é samba” representam homenagens às bases 

do pensamento tropicalista – o cinema, João Gilberto, um projeto de Brasil –, “Haiti” é, em si, 

uma repetição da fórmula tropicalista: análise do contexto social da época através de elementos 

estéticos novos. Na gravação original de “Haiti” podemos ouvir um fundo de percussão somado 

à batida e forma de cantar características do rap. O feito de misturar MPB e rap mostra que 

Caetano e Gil seguiam com o mesmo fôlego criativo dos anos 1960 para realizar a operação de 

tecer crítica social e inovação estética. Portanto, se no início do tropicalismo a grande novidade 

era a utilização das guitarras elétricas, na década de 1990, abraçar o rap será a grande novidade:  

Aqui, como em “O cu do mundo”, aparece uma visão da sociedade brasileira 

como mera degradação da condição humana. Claro que essas cenas de 

pesadelo surgem em mim num contexto de permanente preocupação com a 

ideia de Brasil. Tenho repetido que gostaria que compositores e cineastas 

brasileiros precisassem cada vez menos tomar o Brasil como tema principal. 

Sempre que penso isso, as canções de letras mais pessimistas me parecem 

mais desculpáveis do que as outras. No caso de “Haiti”, acho que a abordagem 

em forma de “rap” em diapasão diferente, a força das imagens, o pioneirismo 

de explicitar a não-aceitação do massacre dos 111 presos do Carandiru, em 

suma, o fato de eu ter me antecipado aos melhores músicos e poetadas do hip-

hop nacional que vieram a atuar nos anos 90 são razões para eu gostar 

especialmente dessa composição (Ibidem, p. 42). 

 

Nesse trecho, especialmente em “gostaria que compositores e cineastas brasileiros 

precisassem cada vez menos tomar o Brasil como tema principal”, a ideia de “precisar” deixa 

claro que Caetano entende a composição musical e o cinema como veículos que têm uma 

obrigação, um dever com as questões sociais brasileiras. Além disso, é realmente notável o 

destaque que Caetano dá ao rap e ao massacre do Carandiru (ocorrido um ano antes do disco, 

em 1992), porém, é importante dizer que o grupo Racionais MC’s – provavelmente o mais 

influente no rap nacional – em atividade desde 1988. Seu primeiro EP, Escolha seu caminho, 
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havia saído em 1992 e o primeiro álbum de estúdio, Raio X do Brasil, em 1993 (OLIVEIRA, 

2018, p. 21), isso significa dizer que, apesar de não ter como afirmar se Caetano ouviu essas 

gravações, também não é possível aceitar a versão que foi ele quem “se antecipou aos melhores 

músicos e poetas do hip-hop nacional” já que, afinal, os próprios músicos/poetas do hip hop 

nacional já estavam em atividade. O que parece é que Caetano estava percebendo uma nova 

tendência, que iria ter significativa influência na música brasileira, tal qual percebeu a guitarra 

elétrica e as possibilidades da cultura de massas. É importante dizer também que o hip hop no 

início dos anos 1990 já aparecia como um forte movimento nos EUA, portanto, essa “onda” 

não foi criada no Brasil, tampouco por Caetano, o que não desqualifica a importância de alguém 

influente como ele fazer com que seu público ouça esse tipo de música. Provando que esse 

gênero (e essa forma de contestação social) se firmaria nos anos seguintes, no mesmo ano de 

publicação de Verdade tropical, os Racionais MC’s lançaram o disco Sobrevivendo no 

Inferno42, um de seus álbuns mais aclamados que trazia, entre outras canções emblemáticas, 

uma composição coletiva feita pelo grupo e detentos43 – incluindo um sobrevivente do massacre 

do Carandiru.  

Outro ponto ainda não mencionado é que “Desde que o samba é samba” e “Haiti” são 

canções que expõe as desigualdades brasileiras tendo como ponto de partida o racismo. “Desde 

que o samba é samba”, além de ser um “samba sobre um samba”, como Caetano diz, e de trazer 

a raiz em comum da bossa-nova com o tropicalismo – João Gilberto –, apresenta versos que 

produzem imagens fortes de Brasil como “a tristeza é senhora, desde que o samba é samba é 

assim, a lágrima clara sobre a pele escura”, não é difícil interpretar isso como uma triste 

sentença de que desde o início da construção desse país é a pele negra a que mais chora. Já 

 
42 Em 2012, na sua extinta coluna semanal em O Globo, Caetano escreveu sobre Mano Brown (do Racionais MC’s) 

e Sobrevivendo no Inferno: “Mano Brown é uma referência para moradores de favelas por todo o Brasil; para 

músicos inteirados do que se passa na cultura popular contemporânea; para adolescentes de todas as classes sociais; 

para aspirantes a poetas. Chico Buarque já citou mais de uma vez o rap (ou o hip-hop em geral) como a verdadeira 

música de protesto do nosso tempo: não é feita por universitários bem nutridos que se comovem com o sofrimento 

dos excluídos, mas pelas próprias vítimas da exclusão. Os Racionais MC’s, grupo de que Mano Brown é líder, 

representam o ápice da cultura hip-hop entre nós. [...] Assim, a ênfase no nacionalismo negro sobre o brasileiro – 

e a autodefinição de classe por sobre a de região ou nacionalidade – se dá de forma mais legitimada do que nunca. 

O álbum “Sobrevivendo no inferno”, dos Racionais, é a obra-prima dessa experiência entre nós. É por sua 

autenticidade e força poética que esse disco se coloca no centro do coração de tantos adolescentes desde que foi 

lançado, perto do final da década de 1990” (VELOSO, Caetano. “Sobrevivendo no inferno”. In: O Globo, 29 abr. 

2012). 
43 No artigo “O evangelho marginal dos Racionais MC’s”, Acauam Silvério Oliveira explica que a canção “Diário 

de um detento” é “resultado de um processo coletivo de construção, uma parceria entre Jocenir, um dos 

sobreviventes do massacre do Carandiru, e Mano Brown. Além disso, os cadernos de Jocenir cirularam pelo 

presídio para serem aprovados pelo coletivo carcerário antes de sua versão final. Nesse sentido, trata-se de uma 

canção que foi de fato composta por toda a comunidade carcerária” (OLIVEIRA, 2018, p. 29). 
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“Haiti”, além da referência na própria forma rap, nascida em comunidades negras, traz a 

seguinte construção: 

 

Quando você for convidado pra subir no adro 

Da fundação casa de Jorge Amado 

Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos 

Dando porrada na nuca de malandros pretos 

De ladrões mulatos e outros quase brancos 

Tratados como pretos 

Só pra mostrar aos outros quase pretos 

(E são quase todos pretos) 

Como é que pretos, pobres e mulatos 

E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados 

 

Ao escutar a música, é possível perceber que há uma pausa em “fundação casa...de Jorge 

Amado”, uma interpretação possível é que a pausa serve para induzir que se irá falar sobre a 

Fundação Casa, abrigo para menores infratores de São Paulo. Contudo, o verso termina em 

“Fundação Casa de Jorge Amado”, local que também é real e que está situado no Pelourinho, 

Salvador (BA) – A Fundação Casa de Jorge Amado, no entanto, é uma casa cultural de 

preservação da memória/obra do escrito baiano Jorge Amado. Porém, a letra de Haiti não 

prossegue com otimismo, ouvimos/lemos uma sequência de violência que poderia acontecer 

tanto na Fundação Casa ou ser vista do “alto do adro” da Fundação Casa de Jorge Amado – que 

fica exatamente no centro do Pelourinho, um antigo lugar de castigo para escravizados e, 

atualmente, uma praça de grande circulação – uma vista que pode ser usada para observar, por 

exemplo, a maioria da população negra.  

Meu objetivo ao fazer essa explicação é dizer que a questão racial será um dos pontos 

fundamentais levantados por Caetano ao longo de suas reflexões e, evidentemente, aparecerá 

em Verdade tropical – como, por exemplo, no episódio sobre Clementina de Jesus narrado no 

Capítulo 2 desta dissertação. Ele irá retornar algumas vezes nesse tema também em sua 

produção musical, especialmente no álbum Noites do Norte. Mais adiante voltarei a esse 

assunto, porém, por enquanto, deixo o registro de que os anos anteriores à publicação de 

Verdade tropical foram anos em que Caetano pensava em novas formas de encaminhar sua 

carreira – através, por exemplo, da inclusão de novos estilos musicais – ao mesmo tempo em 

que retomava antigos debates e influências. 

Em um esforço completamente diferente de Tropicália 2, porém mantendo a ideia de 

olhar o passado, em 1994, Caetano lançou o disco Fina estampa, todo em espanhol: 

O produto foi pensado pela Polygram para abrir o mercado latino à música de 

Caetano. Está sendo lançado também no México, Argentina, Chile e 
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Venezuela. Mas o músico soube se desviar do alvo e retomar um aspecto 

pouco sabido de sua vida artística: o contato com as canções românticas latinas 

nos anos 40 e 50, quando morava em Santo Amaro. Assim, o 26º disco de 

carreira (inclusive os títulos em parceria) e 37º CD (contando-se as coletâneas) 

é um trabalho de lembrança da infância e adolescência. Mas a lembrança é 

marcada pelo distanciamento crítico. Caetano se plasma outra no método do 

cantor João Gilberto. Elege pedras de toque que formaram seu primeiro gosto 

musical e as transfunde em estilo particular (GIRON, Luís Antônio. “Caetano 

lembra infância em CD latino”. In: Folha de S. Paulo, 28 jul. 1994). 

  

 

Mais uma vez um disco que pensa o passado de Caetano, nesse caso, a infância em Santo 

Amaro e suas primeiras influências musicais. Isso significa dizer, portanto, que quando Verdade 

tropical foi publicado em 1997, esses temas/influências do passado já estavam sendo 

trabalhados por Caetano nos dois álbuns que antecedem o livro – Tropicália 2 e Fina Estampa. 

Conforme já foi dito no Capítulo 1, Verdade foi escrito após a boa recepção do texto “Carmem 

Miranda Dada”, feito por Caetano para o The New York Times. Além disso, como também já 

mencionado, essa escrita não ocorreu em ambiente isolado: entre 1995, quando começa a 

escrever44, e 1997, quando o livro é publicado, a produção musical de Caetano não foi 

interrompida. Em 1995, Fina estampa rendeu uma gravação ao vivo e uma turnê de shows: ao 

repertório em espanhol foram acrescentadas algumas canções que também fazem referência às 

primeiras influências como, por exemplo, “Lábios que beijei”, gravada por Orlando Silva, 

cantor definido em Verdade tropical como “o grande modernizador do canto brasileiro”, 

segundo Caetano, Orlando seria o artista que teria influenciado o estilo de cantar de João 

Gilberto (VELOSO, 1997, p. 226). João, evidentemente, também se faz presente nesse álbum 

ao vivo: Caetano regravou a canção “Você esteve com meu bem”, originalmente registrada pela 

cantora Marisa Gata Mansa45, em 1953. 

O ano seguinte, 1996, que antecede a publicação de Verdade tropical, foi marcado pela 

composição da trilha original do filme Tieta do Agreste – encomendada por Cacá Diegues, 

diretor do longa. Tieta do Agreste foi baseado no livro homônimo de Jorge Amado, porém, 

antes disso, já havia sido feita a novela Tieta46 (1989-90), também baseada no livro. É 

importante saber essa informação para ter em mente que essa era uma obra que já nascia 

 
44 “Caetano Veloso – biografia”. Página oficial. Disponível em: http://www.caetanoveloso.com.br/biografia/. 

Acesso em: 07 jun. 2019. 
45 “De repertório eclético, Marisa Gata Mansa marcou a MPB com seu suingue jazzístico”. In: O Globo, 04 jan. 

2018. Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/de-repertorio-ecletico-marisa-gata-mansa-

marcou-mpb-com-seu-suingue-jazzistico-22254325. Acesso em: 07 jun. 2019. 
46 Caetano também estava presente na trilha da novela com a gravação de “Meia lua inteira”, composta por 

Carlinhos Brown (Cf. “Tieta”. Página Memória Globo). 
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popular, conhecida do público. Confortável em um universo querido – a Bahia e o cinema – 

Caetano apresentou um trabalho elogiado na época: 

Ainda é cedo para saber se "Tieta" -o filme de Cacá Diegues- será o estímulo 

que faltava para a definitiva retomada da produção cinematográfica nacional. 

Se dependesse só da trilha sonora, que chega hoje às lojas em CD da Natasha 

Records, "Tieta" poderia ser considerado um marco. Composta e interpretada 

por Caetano Veloso, com produção e arranjos de Jaques Morelenbaum, o 

disco é um dos trabalhos mais brilhantes já realizados nesse gênero no país. 

Mesmo colocando suas partituras a serviço do filme, Caetano e Jaques 

produziram 63 minutos de música de altíssima qualidade. E que também tem 

vida própria, independentemente da história. Caetano sofisticou o padrão 

clássico do tema com variações. Compôs para o filme sete canções que, 

baseadas levemente nos personagens, dialogam durante toda a trilha, graças 

às preciosas variações instrumentais orquestradas e regidas por Morelenbaum. 

Qualquer uma dessas canções poderia fazer parte de um disco de carreira de 

Caetano. [...] Depois da sensualidade caricata com a qual Luiz Caldas e sua 

pré-axé music marcaram a antiga novela da Globo, "Tieta" renasce em alto 

estilo musical (CALADO, Carlos. “Trilha de ‘Tieta’ é um marco no gênero”. 

In: Folha de S. Paulo, 16 ago. 1996).  

 

A canção “Luz de Tieta”, principal composição do disco, até hoje é uma das mais 

famosas do repertório de Caetano e, apesar de não estar diretamente relacionada à produção de 

Verdade tropical, fazer a trilha desse filme pode ter ajudado a aumentar a popularidade de 

Caetano. Segundo Carlos Calado, na reportagem “Trilha de Tieta chega às rádios”, antes mesmo 

do longa ser lançado, já era possível ouvir “Luz de Tieta” nas rádios. Além disso, também antes 

da estreia nos cinemas, foi lançado o CD com a trilha sonora do filme e, após a estreia, uma 

turnê de Caetano e Gal Costa rodou o país divulgando o disco (CALADO, Carlos. “Trilha de 

‘Tieta’ chega às rádios”. In: Folha de S. Paulo, 08 ago. 1996).  

Sendo assim, quando, finalmente, em 1997, Verdade tropical foi lançado, Caetano já 

figurava como um cantor/compositor famoso, que se colocava como intelectual através de seus 

textos – como o feito para o The New York Times –, além de ser um músico preocupado com o 

legado tropicalista e com os rumos da música popular brasileira, entendida como fundamental 

para interferir na sociedade.  

 

3.2. O marco do livro 

 

Verdade tropical e o álbum Livro foram lançados quase ao mesmo tempo, um no início, 

outro no final do mês de novembro de 1997. Desde Tropicália 2, quatro anos antes, Caetano 

não apresentava um disco com músicas inéditas47 e não parece ser uma coincidência o momento 

 
47 Apesar de Tieta poder ser considerado um álbum de inéditas, foi uma trilha encomendada. 
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dessa retomada autoral ser concomitante ao lançamento do livro. Além da óbvia conexão pelo 

nome do disco – Livro – e pelo momento de lançamento, as músicas que estão ali também estão 

conectadas à obra literária pelos temas. Caetano afirma em uma entrevista para o jornal O Globo 

que chegou a pensar em fazer um “guia” para ler-se o livro:  

O GLOBO: O disco comenta “Verdade tropical”. Ao gravar você estava 

influenciado pelo livro? 

CAETANO VELOSO: Quase escrevi um guia para você ouvir uma faixa do 

disco e se reportar a um trecho do livro. Ia dar com a página, tudo... Eu saberia 

fazer isso, mas iria me dar um trabalho grande. No entanto, é um vínculo que 

não era consciente para mim quando eu estava planejando fazer o disco. 

Quando planejava fazer o disco eu só pensava na sonoridade. 

(Entrevista de Antonio Carlos Miguel, Hugo Sukman, João Máximo e Paulo 

Roberto Pires. “A petulância de viver a verdade tropical – Em disco e livro, o 

compositor reafirma posições e acirra conflitos para afirmar sua singularidade 

na vida cultural brasileira”. In: O Globo, 22 nov. 1997). 

 

Apesar de provavelmente a faixa mais conhecida desse disco ser “Não Enche”, 

destacarei aqui canção “Livros” que me parece mais significativa para exemplificar essa 

conexão entre o álbum Livro e Verdade tropical. Segue a letra: 

Tropeçavas nos astros desastrada 

Quase não tínhamos livros em casa 

E a cidade não tinha livraria 

Mas os livros que em nossa vida entraram 

São como a radiação de um corpo negro 

Apontando pra expansão do Universo 

Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso 

(E, sem dúvida, sobretudo o verso) 

É o que pode lançar mundos no mundo 

 

Tropeçavas nos astros desastrada 

Sem saber que a ventura e a desventura 

Dessa estrada que vai do nada ao nada 

São livros e o luar contra a cultura 

 

Os livros são objetos transcendentes 

Mas podemos amá-los do amor táctil 

Que votamos aos maços de cigarro 

Domá-los, cultivá-los em aquários 

Em estantes, gaiolas, em fogueiras 

Ou lançá-los pra fora das janelas 

(Talvez isso nos livre de lançarmo-nos) 

Ou – o que é muito pior – por odiarmo-los 

Podemos simplesmente escrever um: 

Encher de vãs palavras muitas páginas 

E de mais confusão as prateleiras 

 

Tropeçavas nos astros desastrada 

Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas 
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Essa letra faz uma referência a algo narrado em Verdade: não havia muitos livros na 

casa da infância de Caetano, em Santo Amarado da Purificação (BA). O que não significa dizer 

que Caetano não lia – apenas não havia uma biblioteca organizada em sua casa. Em entrevista 

à Bia Corrêa do Lago, ele explica: 

Eu não gostava muito de romance, eu gostava de ler Sartre e João Cabral de 

Melo Neto, mas não gostava de Eça de Queiroz. Eu demorei a gostar de ler 

romance...[...] 

Quem eu via em casa lendo era minha mãe. [...] Ela tem o hábito, desde nova, 

de ler. Mas eram livros descartáveis, não ficavam em nenhuma prateleira. [...] 

Eu me lembro de olhar e ler grande parte de Dom Quixote de La Mancha numa 

edição grande, com aquelas gravuras, lá na biblioteca em Santo Amaro. Meu 

pai, que era inteligente, tinha tido amizades assim mais letradas, que 

continuava cultivando. Os amigos dele eram pessoas que gostavam de 

literatura. Ele próprio sabia muitos poemas de cor, que dizia dentro de casa, 

mas isso foi uma vida que ele teve na juventude, de um tanto boêmia e num 

ambiente meio literário e mais assim de esquerda, que ele, com a 

responsabilidade de funcionário público ultradedicado e com uma família 

grande, abandonou.  [...] Meu pai, por exemplo, gostava das letras de Noel 

Rosa, que ele achava de alto nível literário, que eram bem escritas e falavam 

coisas de quem gostava desse assunto. Mas ele próprio deixou de organizar 

leituras para si mesmo, então, ele não tinha uma biblioteca e nem lia (LAGO, 

2012, p. 34-35). 

 

Na pergunta seguinte, Bia Corrêa fala sobre a sua impressão de que a casa de Caetano 

era um sarau constante. O entrevistado afirma que sim, era uma casa musical, mas que a 

organização intelectual pertencia ao passado (ele por ser um dos filhos mais novos não o havia 

presenciado muito) e que, portanto, não havia prateleira de livros em casa. Segundo ele, era 

uma casa não muito organizada intelectualmente, primas, tias e amigos circulavam, traziam 

leituras e ideias fragmentadas. No entanto, tudo mudava quando o assunto eram os versos, a 

música. Caetano afirma que a música se fazia presente constantemente, que sua mãe estava 

sempre cantando e o encorajando a cantar, o ninando com canções e que todos os irmãos 

aprenderam piano na infância. Caetano descobre os existencialistas pela sua Daia (uma prima 

mais velha que, na prática, era uma espécie de tia cuidadora de Caetano), uma tia cantava na 

igreja da cidade, nas festas sambava – e cantava – os sambas de roda. E, claro, o rádio estava 

sempre ligado. Em resumo: a formação intelectual de Caetano é pelo verso, pelas conversas, 

pela troca com as pessoas e, muito, pela música.  

Caetano já disse algumas vezes que todas suas músicas são autobiográficas, “até as que 

não são, são” (VELOSO, 2003a, p. 9). É completamente impossível saber se isso é verdade, 

afinal, Caetano é um dos artistas mais produtivos48 na atualidade e seria totalmente inviável 

 
48 Pensando em termos quantitativos: Caetano tem, entre ao vivo e estúdio, 47 álbuns gravados. 
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averiguar se as músicas, de fato, têm ligação com sua vida (e não necessariamente isso é 

importante). O que interessa é que “Livros”, especificamente, tem tudo a ver com aquele 

momento de remexer o passado e debater a canção popular que Verdade tropical proporcionou. 

Segundo o próprio autor: 

As palavras parecem dizer muita coisa relevante quando a gente canta. 

Quando a gente pensa um pouco, nada é mesmo relevante. Depois a gente 

pensa mais e volta a desconfiar de que talvez tudo seja relevante. Nesse 

sentido, ela não é uma canção sobre os livros, mas uma canção sobre as 

canções. Eu tinha acabado de escrever Verdade tropical. Estava pensando 

muito no assunto da relevância da canção (VELOSO, 2003a, p. 45). 

 

Mais uma vez, Caetano volta às canções que, afinal, o formaram. A canção “Livros” é 

sobre as canções que serviram como livros (ensinamentos) na vida de Caetano e marca esse 

período de formação em Santo Amaro, narrado em Verdade. O livro é, por fim, uma ode à 

canção popular. A produção do “Caetano músico” e do “Caetano ensaísta” é literalmente feita 

ao mesmo tempo, porque essas duas facetas são entendidas por ele como um mesmo 

movimento.  

No primeiro capítulo desta dissertação trouxe algumas reportagens para ilustrar a 

repercussão do lançamento de Verdade tropical. Não se faz necessário retomá-las, contudo, é 

importante dizer que o lançamento de Livro também foi acompanhado de perto pelos 

suplementos culturais da época. Mantendo o critério de relevância/circulação, sigo delimitando 

as reportagens aos jornais O Globo e Folha de S. Paulo. No primeiro, destacam-se duas 

reportagens: a entrevista citada no início desta seção e uma crítica de Antonio Carlos Miguel, 

publicada a 15 de maio de 1998, sobre a turnê de Livro: 

Polêmico como sempre, Caetano Veloso voltou a dividir a crítica com seu 

último disco, “Livro”, lançado no fim do ano passado, logo após revirar suas 

memórias e inventariar o legado tropicalista no livro “Verdade tropical”. O 

show “Livro vivo”, que estreou ontem no Canecão e ficará em cartaz até o dia 

6 de junho, vem de uma temporada vitoriosa de um mês em São Paulo. E, 

como o GLOBO pode conferir na abertura paulista, o novo trabalho cresce 

ainda mais no palco, fechando um ciclo de citações musicais e afetivas, neste 

que é o mais ousado voo musical do cantor e compositor baiano. [...] 

Mesmo que, depois de três décadas de carreira, continue sendo seu maior 

crítico, ainda com dúvidas de sua musicalidade, ao abrir para o publico o seu 

“Livro vivo” Caetano volta a ampliar as fronteiras estilísticas da música 

popular brasileira. [...] 

Além das discussões críticas, o que acontece no palco emociona e mostra que, 

sim, deve-se dar ainda muita importância à música de Caetano Emanuel 

Vianna Telles Veloso. E novas pérolas como “Livros”, “Passistas”, 

“Manhatã” e “Pra ninguém” são algumas das provas de que seu trabalho 

continua fundamental (MIGUEL, Antonio Carlos. “Obra sempre aberta ao 

novo”. In: O Globo, 15 maio 1998).  
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Já as críticas da Folha de S. Paulo foram completamente antagônicas entre si, de um 

total de quatro matérias e uma entrevista sobre o lançamento do disco, destaco duas49: “Livro, 

disco profundo e denso, é um produto da mais alta cultura popular” e “Crise de identidade 

envolve obra”. Só pelos títulos já pode-se imaginar que são textos com abordagens 

completamente diferentes. Lê-se na primeira: 

Como a poesia, que requer concentração e releitura, um disco de Caetano 

requer sempre a atenção de audições renovadas. Com "Livro" não seria 

diferente. Uma profundidade densa, mas clara, marca a obra: essa é uma 

impressão geral após uma primeira audição.  [...] 

Culto e vital, "Livro" é um disco muito rico de sugestões; um produto da mais 

alta cultura popular (RENNÓ, Carlos. “Livro, disco profundo e denso, é um 

produto da mais alta cultura popular”. In: Folha de S. Paulo, 22 nov. 1997). 

 

E, na segunda crítica, lemos o seguinte: 

Toca a trombeta do tempo. "Livro" é (outra) confirmação daquilo que o Brasil, 

tão carente de heróis, há muito se recusa a entrever: Caetano vem se tornando 

desimportante com o correr do tempo. 

Pois, guardadas quaisquer peculiaridades, Caetano gravar em quase 98 um 

livro, upa, um disco de pompa orquestrada e de percussão à Olodum é 

equivalente a Nelson Gonçalves gravar um disco de rocks brasileiros dos anos 

80. São, ambas, atitudes anacrônicas. 

Caetano enxergar na frágil axé music o farol do futuro é algo difícil de ser 

levado a sério. 

Parece um espernear, a defesa cega de um apêndice incômodo que estivesse 

colado a seu corpo. Em nome da hereditariedade, ele faz tudo a Bahia tragar, 

feito buraco negro. [...] 

Desistisse de se auto afirmar importante a cada instante, subisse à grandeza -

que possui- da quase-perfeição no executar cada e qualquer canção, Caetano 

afastaria a aura de crise de identidade. 

Bem, aí nem há que culpá-lo. Não deve ser fácil portar a bandeira descomunal 

de "gênio da raça". Deve causar crise, deve paralisar, deve dar vontade de 

escrever livros em vez de canções. 

(SANCHES, Pedro Alexandre. “Crise de identidade envolve obra”. In: Folha 

de S. Paulo, 22 nov. 1997).  

 

A despeito dessa crítica que resume o disco a uma crise de identidade do autor, em 2000, 

o álbum ganhou o Grammy latino na categoria “melhor álbum de MPB” e foi considerado o 

segundo melhor show do ano de 1999, segundo a revista norte-americana Time Out, de Nova 

Iorque50. E, elaborando o argumento, Santuza Cambraia Naves teorizou que a dita “crise de 

identidade”, na realidade, seria bastante coerente com a trajetória de Caetano: 

Essas considerações iniciais sobre a performance de Caetano já sinalizam uma 

discordância, de minha parte, com relação às interpretações correntes que 

apontam para uma suposta descontinuidade recente na trajetória do 

 
49 As outras reportagens consultadas para construir esse trabalho estão listadas em “Outras Fontes”. 
50 É importante explicar que a turnê de Livro foi para Estados Unidos e para o Canadá em 1999. Essas informações 

foram obtidas no site oficial do cantor (Cf. “Caetano Veloso – biografia”. Página oficial). 
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compositor. De acordo com esta linha de argumentação, Caetano tenderia, 

cada vez mais, a substituir a atitude iconoclasta que exibia nas décadas de 

1960 e 1970 por uma linha de ação mais conformista ou conservadora. 

Desafinando o coro dos descontentes com a suposta guinada de Caetano rumo 

à caretice, afirmo que o procedimento adotado pelo compositor no show 

Livro/Disco mostra, ao contrário, uma continuidade com o tipo de trabalho 

que ele desenvolve ao longo de sua trajetória. Assim, em vez de estimular uma 

reificação da gravata como símbolo da caretice, o espetáculo Livro/Disco 

poderia sugerir um tipo de reflexão mais ancorada na perspectiva histórica. 

No meu entender, Caetano não está se acomodando a uma atitude conformista 

de copiar modelos supostamente conservadores, burgueses ou pequeno-

burgueses. Esta linha de argumentação, bastante rígida, aborda desde o início 

uma análise mais flexível, a meu ver, tão necessária para se pensar temas 

culturais. Adoto, portanto, uma perspectiva diferente, observando que há, no 

Brasil, uma determinada tradição que se configurou na música popular que, 

ao desenvolver um certo tipo de refinamento, principalmente através de um 

diálogo constante com algumas áreas ‘eruditas’, demanda interpretação. 

É importante observar, quanto a essa questão, que a estética de Caetano refere-

se bastante a textos preexistentes, o que tem a ver não só com o procedimento 

metalinguístico que ele adota, tão caro à poética moderna, como também com 

a atitude incorporativa que ele assume em relação a diferentes tradições. 

(NAVES, 1998, p. 58-9). 

 

Ao que ela continua: 

Caetano, ao lidar com categorias tradicionalmente vistas como antagônicas, 

cria constantemente a sensação de estranheza descrita por Clifford com 

relação aos “etnógrafos surrealistas”. Retomando o tema da gravata para 

ilustrar esse procedimento, não se pode dizer que ela apareça no espetáculo 

Livro/Disco como mero acessório do figurino de Caetano. Mais do que isso, 

ela se converte numa peça, entre outras, que o compositor/intérprete recolhe 

para montar sua colagem de linguagens. Nesse processo, assim como o 

violoncelo ‘erudito’ de Jacques Morelenbaum dialoga com os instrumentos 

‘populares’ da percussão baiana, a gravata de Caetano convive com os bonés 

e tênis de seus músicos. Cria-se, assim, não uma síntese homogeneizante, mas 

um mosaico de fragmentos que têm preservadas as suas singularidades 

culturais (Ibidem, p. 69). 

 

Em outras palavras, em 1997-98, Caetano não estava longe de seu propósito de trazer a 

contradição como energia motora, pelo contrário: ao usar terno e gravata (em uma espécie de 

“concessão burguesa”) estava provando sua teoria de que poderia sempre antropofagizar tudo, 

criando algo novo, sem descartar o antigo nem engessar o passado em uma redoma saudosista 

ou abominável. Tudo pode ser revisto, tudo pode ser criado. Os limites disso esbarraram em 

duras críticas por parte da esquerda, que o acusa de fazer um revisionismo apaziguador da 

história recente do país – o exemplo mais notável de interlocutor crítico a Caetano é Roberto 

Schwarz, mencionado na Introdução desta dissertação. 

No momento de lançamento de Verdade tropical e do disco/show Livro, Caetano 

marcava definitivamente seu lugar de intelectual pop, como ele próprio se define em Verdade. 
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Para se ter um pouco da dimensão da popularidade de Caetano naquele momento, ao realizar 

uma busca avançada por seu nome no site da Folha de S. Paulo51, usando como parâmetro a 

época de lançamento das obras e o ano seguinte (de 01 nov. 1997 a 01 nov. 1998), temos como 

resultado 105 menções. Entre as reportagens que consegui ler, encontrei desde matérias 

diretamente relacionadas à sua produção até citações, comparações e notícias. Seguem alguns 

exemplos: Caetano é mencionado em uma entrevista feita com Augusto Boal52; é lembrado 

como “vertente pensante da música brasileira” em uma crítica sobre o lançamento de um disco 

novo de Tom Zé53; também dão destaque à sua primeira turnê pelo interior da Bahia54; é citado 

em divulgação de uma tese de doutorado sobre a relação entre o mito da “preguiça baiana” e o 

racismo55 e ainda aparece em notícia intitulada “Caetano reúne 110 mil pessoas no 

Ibirapuera”56, a respeito de um show gigantesco durante o qual recebeu o título de cidadão 

paulistano, conferido pela Câmara Municipal de São Paulo, entregue na ocasião por Rita Lee.   

Depois de tantos exemplos da abrangente popularidade de Caetano, não é de se 

surpreender que o álbum seguinte fosse muito bem nas vendas. Para ser exata, Prenda minha 

(lançado em 1998, após Verdade e Livro) foi um dos discos que mais vendeu na carreira de 

Caetano e o primeiro a ultrapassar a marca de um milhão de cópias comercializadas57. Apesar 

do sucesso comercial, a crítica não se empolgou muito com esse álbum: 

Oito minutos e dois segundos de "Prenda Minha", novo disco ao vivo de 

Caetano Veloso, justificam sua existência. É o tempo que ocupa a faixa 

"Terra" (de 78, no original), em recriação que é uma síntese -por isso a faixa 

é tão longa, que ele nunca foi de poucas palavras- de todos os anos de carreira 

do cantor e compositor baiano. Nela desfilam, tal e qual fanfarra de cidade 

interiorana, valores caríssimos a Caetano: Dorival Caymmi, sonoridades 

tropicalistas, exílio, Bahia, sutilezas jazzísticas, bossa nova, verborragia 

poética, percussão baiana de rua. 

A grandiosidade obtida em "Terra" tenta se espalhar CD adentro; já que este 

é extraído do show "Livro Vivo", a estrutura é quase sempre de fusão entre 

cool jazz e percussão baiana, opção estética do disco "Livro" (97) -que, aliás, 

 
51 Na busca avançada da Folha, é possível buscar as exatas palavras do nome “Caetano Veloso”, por isso acredito 

se tratar de um resultado confiável. Contudo, não foi possível realizar essa pesquisa no jornal O Globo, porque seu 

o mecanismo de busca não consegue cruzar com precisão os dados de nome e data. Busca na Folha de S. Paulo 

disponível em: 

https://acervo.folha.com.br/busca.do?sort=asc&page=1&decadeStatus=&jornais=1&keyword=exato%3ACaetan

o+Veloso&periododesc=01%2F11%2F1997+-

+01%2F11%2F1998&por=Por+Per%C3%ADodo&startDate=01%2F11%2F1997&endDate=01%2F11%2F1998

&days=&month=&year=&jornais=. Acesso em: 07 jun. 2019. 
52 “A antiBroadway brasileira”. In: Folha de S. Paulo, 06 set. 1998.  
53 “Complexidade está de volta à MPB” (reportagem local). In: Folha de S. Paulo, 17 set. 1998.  
54 GONZÁLEZ, Christianne. “Caetano fará sua primeira turnê pelo interior da Bahia”. In: Folha de S. Paulo, 01 

dez. 1997. 
55 NAVARRETE, Gonzalo. “Preguiça baiana é faceta do racismo”. In: Folha de S. Paulo, 04 out. 1998.  
56 “Caetano reúne 110 mil pessoas no Ibirapuera”. In: Folha de S. Paulo, 17 ago. 1998.  
57 Em entrevista para a Revista Época, Caetano afirma que vendeu 1,2 milhões de cópias desse disco (Cf. GIRON, 

Luís Antônio. “Um mico planetário” (entrevista Caetano Veloso). In: Época, 24 maio 2004).  

https://acervo.folha.com.br/busca.do?sort=asc&page=1&decadeStatus=&jornais=1&keyword=exato%3ACaetano+Veloso&periododesc=01%2F11%2F1997+-+01%2F11%2F1998&por=Por+Per%C3%ADodo&startDate=01%2F11%2F1997&endDate=01%2F11%2F1998&days=&month=&year=&jornais=
https://acervo.folha.com.br/busca.do?sort=asc&page=1&decadeStatus=&jornais=1&keyword=exato%3ACaetano+Veloso&periododesc=01%2F11%2F1997+-+01%2F11%2F1998&por=Por+Per%C3%ADodo&startDate=01%2F11%2F1997&endDate=01%2F11%2F1998&days=&month=&year=&jornais=
https://acervo.folha.com.br/busca.do?sort=asc&page=1&decadeStatus=&jornais=1&keyword=exato%3ACaetano+Veloso&periododesc=01%2F11%2F1997+-+01%2F11%2F1998&por=Por+Per%C3%ADodo&startDate=01%2F11%2F1997&endDate=01%2F11%2F1998&days=&month=&year=&jornais=
https://acervo.folha.com.br/busca.do?sort=asc&page=1&decadeStatus=&jornais=1&keyword=exato%3ACaetano+Veloso&periododesc=01%2F11%2F1997+-+01%2F11%2F1998&por=Por+Per%C3%ADodo&startDate=01%2F11%2F1997&endDate=01%2F11%2F1998&days=&month=&year=&jornais=
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desapareceu de "Prenda Minha". Fica esquisito. As canções feitas para aquele 

formato sumiram, e sobra ouvir "Eclipse Oculto" (83) e "Odara" transmutadas 

em arrastadas timbaladas. Quando a batucada abaixa, "Esse Cara" (72) volta 

tristonha, agora jazzística/violoncelística (sim, Jaques Morelembaum é o 

responsável). 

O que Caetano traz de novo? Canta, todo gaúcho, a tradicional "Prenda 

Minha". Toma "Mel", que a irmã Maria Bethânia gravara em 81, agora em 

espanhol Mercosul. "Timbaleia" o funk "Linha do Equador" (92), de Djavan. 

Interpreta uma canção do jovem Gilberto Gil, "Bem Devagar". Repete o 

artifício de iluminar um autor "brega" - de novo Peninha-, agora em 

"Sozinho", provável faixa fofa do CD, antes gravada por Sandra de Sá e Tim 

Maia. De menos batidas, há "Saudosismo" (67), "Jorge de Capadócia" (Jorge 

Ben, 75) -recapturada dos Racionais MC's - e "Carolina" (68) - de Chico 

Buarque, que ele já gravara em 69. 

O panelão que reúne tudo isso dá de bandeja um Caetano convencional, 

lançando mais um disco ao vivo institucional, daqueles para engordar o bolso 

antes do Natal (aliás, vale citar que seu livro "Verdade tropical" protagoniza a 

foto da contracapa do CD). 

Não é só Caetano, justiça seja feita. A indústria fonográfica experimenta fase 

de retração, e apostar em obras de fácil produção e aceitação imediata (quem 

não vai querer ouvir nova versão de "Odara"?) virou regra em 1998. Caetano, 

artista de estatura que não justifica sujeições a regras tais, é que talvez não 

precisasse se desgastar assim (“Prenda Minha”, de Caetano, é convencional. 

MPB em 1998 – críticas” (reportagem local, não assinada). In: Folha de S. 

Paulo, 14 nov. 1998).  

 

Infelizmente, não achei nenhuma outra crítica na Folha ou n’O Globo para confrontar a 

que apresento acima. De toda forma, merecem destaque as informações fornecidas: Prenda 

minha saiu do repertório já apresentado em Livro e a contracapa do CD é uma foto de Verdade 

tropical. Não seria, portanto, exagero afirmar que Prenda é a versão ao vivo, performática, da 

fusão entre Verdade tropical e Livro – por mais que esses já conversassem entre si. Outra 

evidência disso é que, além da foto de contracapa, está registrado no disco que durante a 

apresentação Caetano leu um trecho de Verdade. Ou seja, justamente em um dos discos mais 

vendidos de sua carreira, Caetano declama um trecho de seu livro – e dessa infinita 

retroalimentação da própria obra vem a irritação do crítico. É importante comentar também que, 

por mais que ninguém tenha certeza do quanto serão as vendas após um lançamento, não é 

difícil calcular uma projeção de sucesso sobre um CD ao vivo de Caetano, cheio de “hits” e em 

um momento em que seu nome estava bastante popular.  

O trecho declamado no show é uma homenagem a Gilberto Gil, seu amigo e mais 

frequente parceiro de composição (além de ser a pessoa mais citada em Verdade tropical, com 

um total de 149 menções). Reproduzo aqui o texto lido na apresentação:  

Lembro com muito gosto o modo como ela se referia a ele (pelo menos ela o 

fez uma vez e isso ficou marcado muito fundo) dizendo: “Caetano, venha ver 

o preto que você gosta”. Isso de dizer “o preto”, sorrindo ternamente como ela 

o fazia (ou fez), tinha – teve, tem – um sabor esquisito que intensificava o 



 100 

encanto da arte e da personalidade do moço no vídeo. Era como isso se 

somasse àquilo que eu via e ouvia uma outra graça, ou como se a confirmação 

da realidade daquela pessoa, dando-se assim na forma de uma bênção, 

adensasse sua beleza. Eu sentia a alegria por Gil existir, por ele ser preto, por 

ele ser ele, e por minha mãe saudar tudo isso de forma tão direta e tão 

transcendente. Era evidentemente um grande acontecimento a aparição dessa 

pessoa – eu via que se tratava de um músico de primeira linha, desde já um 

grande entre os grandes – e minha mãe festejava comigo a descoberta 

(VELOSO, 1997, p. 283). 

 

 

É significativo que a homenagem a Gil venha através de uma lembrança de Dona Canô 

(mãe de Caetano) pois tudo ganha um tom afetivo, familiar, de muita proximidade – e é 

exatamente esse o tom que Gil é tratado durante todo o livro. Figura central em Verdade 

tropical, Gil aparece como esse amigo fundamental, incentivador da carreira de Caetano e 

companheiro de todo tropicalismo, inclusive no pior momento da prisão e exílio. Sem nenhuma 

falsa modéstia, Caetano sentencia: “construímos, juntos, uma espécie de entidade” (Ibidem, p. 

283). Gil também é o grande incentivador de Caetano no início de sua carreira e são diversos 

os trechos de Verdade tropical em que o autor se mostra grato ao amigo. A seguir destaco uma 

passagem que dá a medida da gratidão de Caetano por Gil. Em um trecho de Verdade, Caetano 

explica que foi Gil quem o ajudou a melhorar sua forma de tocar violão e também que foi o 

amigo quem, afinal, o convenceu a seguir profissionalmente na carreira musical:  

Gil não se negava - ao contrário - a explicar as relações entre os acordes, a 

descrever o modo como se posicionavam os dedos ou ensinar-me harmonias 

de canções inteiras, mas fazia tudo isso casualmente, em meio às conversas 

despreocupadas. Hoje me assusta a rapidez com que progredi do básico 

tônica/dominante/tônica para acordes alterados e para a noção de vozes 

internas que caminham. Eu não tinha ideia do quanto estava me tornando mais 

"musical": julgava que apenas aprendia mal - na medida do meu talento 

imutável - um ou outro aspecto do saber musical a que Gil tinha acesso por 

direito congênito. Até hoje acho que a forma desequilibrada como trato a 

música - como autor e como ouvinte - (exibindo complexidade quando já não 

se espera senão primarismo, e ingenuidade quando a expectativa seria de 

sofisticação) se deve ao fato de eu ter me negado a me impor um método, por 

não ter em minha capacidade musical a fé que Gil tinha. Na verdade, nunca 

mais fiz progressos comparáveis àquela arrancada. Mas nada eu poderia hoje 

em música se Gil não reafirmasse essa sua fé a cada instante, apesar de mim 

mesmo. Gil tirou de mim muito mais música do que jamais sonhei poder 

engendrar. 

Algumas vezes, apesar da felicidade de poder estar mais próximo de João 

Gilberto por causa dos ensinamentos de Gil, eu entrava em crise por não me 

achar no direito de fazer música. Uma das coisas mais deprimentes de um país 

desorientado em sua história - de um país incompetente como disse Hannah 

Arendt dos países subdesenvolvidos - é a incapacidade de se adequarem os 

talentos e os temperamentos dos indivíduos às funções que irão exercer. Há 

uma sensação de desperdício e frustração de que sempre tive consciência e 

contra a qual sempre quis me insurgir. Este é um ponto central de meus 

cuidados, foi do tropicalismo e permanece, para mim, irresolvido. [...] Antes 



 101 

de Gil sair da Bahia para São Paulo em 65, um desses exames de consciência 

me fez dizer-lhe, de coração, que tinha decidido não mais fazer música. Gil 

foi enfático: "Se você não fizer música eu também não faço". E disse que não 

aceitava a hipótese, que não veria sentido em seguir sem mim. Isso era, para 

mim, a própria música falando. E recuei (VELOSO, 1997, p. 286-7). 

 

 Além de toda a demonstração de gratidão pela existência de Gil, é interessante notar 

como, mesmo em uma explicação que teria tudo para ser mais afetiva que analítica, ele chama 

Hannah Arendt ao debate e faz essa crítica aos “países subdesenvolvidos”. Pensar o 

subdesenvolvimento e como o Brasil se constrói nessa dinâmica é, afinal, um dos pilares de 

Verdade tropical e do tropicalismo. Nesse sentido, é preciso dizer que não foi ao acaso (ou 

apenas pelo tom afetivo da lembrança da mãe) que justamente a passagem usada para apresentar 

o amigo em Prenda minha tenha sido uma que evidencia a negritude de Gil.  Como já 

mencionei, quando tratando da canção Haiti, a questão racial é tema frequente na obra de 

Caetano e de Gil. Em Livro, Caetano gravou uma versão musicada do poema “O navio 

negreiro”, do poeta baiano e abolicionista Castro Alves. Em 2000, Caetano gravaria Noites do 

Norte, um disco inteiro dedicado à essa temática. Porém, antes de apresentar esse disco, é 

importante situar alguns debates levantados por Caetano ainda em Verdade tropical. 

Caetano conta que, apesar de ambos serem de classe média, Gil era filho de médico e 

tinha apenas uma irmã (diferente dele com pai funcionário público e sete irmãos), o que, 

segundo o autor, lhe conferia “alguns privilégios da burguesia”, como ter carro e estudar em 

escola particular, um “sinal de status social” (Ibidem, p. 287). Ainda segundo Caetano, na 

intenção de manter esse status, Gil entrou na Escola de Administração da Universidade Federal 

da Bahia, “sem que isso entrasse em contradição com o ideário de esquerda que ele 

compartilhava com bom número deles [os colegas brancos de curso]” (Ibidem, p. 287). Caetano 

descreve longamente as origens de Gil, para depois explicar os caminhos que Gil irá percorrer 

e sua influência no debate racial:  

Gil nunca parecia consciente do fato de que era preto. Isso não o humilhava 

ou enaltecia: ele simplesmente se portava como um cidadão desembaraçado. 

Sua desenvoltura natural fazia com que a negritude nele correspondesse ao 

tom em que minha mãe se referira a ela.  

No final da década [de 1960] - sobretudo sob o impacto de Jimi Hendrix – Gil 

vestiu a máscara do negro com consciência racial, e essa nova persona, em 

vez de meramente ocultar o homem resolvido além dos conflitos, revelou 

conteúdos de mágoa e orgulho havia muito latentes sob o antigo véu. Era como 

se ele se tivesse longamente submetido à crença de que não era preciso bater 

no peito e gritar "sou negro!" ou protestar contra discriminações, considerando 

bastante ter uma vida digna e afirmar-se social e intelectualmente como fizera 

seu pai. Agora, com o aspecto “black is beautiful” da cultura pop que ele 

abraçava como consequência de seu refinamento pessoal, ele encontrava 

africanidades em suas reminiscências domésticas e revolta contra os aspectos 
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raciais da injustiça da sociedade brasileira. É revelador de profunda verdade 

sobre essa questão no Brasil o fato de Gil ter sido um exemplo perfeito de 

filho de "preto doutor" baiano e, à medida que os negros pobres foram 

dominando a paisagem humana da Cidade do Salvador com sua afirmação 

cultural popular pós-60, e, ao mesmo tempo, perdendo chances de se tornarem 

profissionais liberais por causa da intensificação das desigualdades sociais e 

da ruína da educação pública, ter se tornado um líder mítico dessas novas 

massas negras. Assim, o pequeno burguês bossa-nova de 63 é cantado pelos 

blocos afro dos anos 80 e 90 como aquele que ficou no lugar de Bob Marley 

na defesa de seu povo (VELOSO, 1997, p. 288). 

 

Além disso, Caetano reflete sobre a aproximação de Gil e Jorge Ben nos anos 1960/70 

justamente pelo debate racial. E, na volta do exílio londrino, sobre o interesse de Gil pelos 

blocos afros de Salvador. A aproximação de Gil com esses blocos fez renascer o afoxé Filhos 

de Gandhi e nascer o Ilê Aiyê e o Olodum, dois dos maiores e mais significativos blocos 

baianos, que defendem a valorização da herança africana no Brasil. E aqui retomo ao álbum 

Noites do Norte, inteiramente dedicado à essa herança africana no Brasil.  

Lançado em dezembro de 200058, Noites do Norte traz na capa um homem negro sem 

camisa com dezenas de colares de ouro, em uma estética que já anunciava a temática principal. 

A canção que dá nome ao disco, Noites do Norte, assim como fez com “O navio negreiro” 

(gravada em Livro) é uma adaptação musicada do texto59 de Joaquim Nabuco, outro notório 

abolicionista brasileiro, que escreveu as seguintes palavras:  

A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do 

Brasil. 

Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade; seu contato 

foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país, e foi a que ele 

guardou; ela povoou-o como se fosse uma religião natural e viva, com os seus 

mitos, suas legendas, seus encantamentos; insuflou-lhe sua alma infantil, suas 

tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem 

concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte... 

É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. 

 

Outras duas canções bastante significativas desse álbum são “13 de maio” e “Zumbi”. 

A primeira, composta por Caetano e a segunda, uma regravação da música composta e 

interpretada por Jorge Ben em 1974. Faço questão de citar uma regravação para marcar a 

influência (via Gil) de Jorge Ben na obra de Caetano e também pela temática que essa canção 

trás em sua letra:  

Angola Congo Benguela 

Monjolo Cabinda Mina 

Quiloa Rebolo 

 
58 Cf. “Caetano Veloso – biografia”. Página oficial.  
59 Noites do Norte é uma adaptação musicada de um trecho do capítulo “Massangana”, de outro livro de memórias, 

Minha formação, de Joaquim Nabuco.  
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Aqui onde estão os homens 

Há um grande leilão 

Dizem que nele há 

Uma princesa à venda 

Que veio junto com seus súditos 

Acorrentados num carro de boi 

Eu quero ver 

Eu quero ver 

Eu quero ver 

Angola Congo Benguela 

Monjolo Cabinda Mina 

Quiloa Rebolo 

Aqui onde estão os homens 

Dum lado cana de açúcar 

Do outro lado o cafezal 

Ao centro senhores sentados 

Vendo a colheita do algodão tão branco 

Sendo colhidos por mãos negras 

Eu quero ver 

Eu quero ver 

Eu quero ver 

Quando Zumbi chegar 

O que vai acontecer 

Zumbi é senhor das guerras 

È senhor das demandas 

Quando Zumbi chega e Zumbi 

É quem manda 

Eu quero ver 

Eu quero ver 

 

Autoexplicativa, “Zumbi” deixa clara a nossa falta de memória em relação à escravidão 

e, principalmente, ao trazer imagens de reis e rainhas, contribui a uma associação positiva, rica, 

forte e plural do continente africano. Já “13 de maio” é uma canção em homenagem à festa do 

Bembé do Mercado, que acontece todo ano nessa data em Santo Amaro da Purificação:  

Dia 13 de maio em Santo Amaro 

Na Praça do Mercado 

Os pretos celebravam 

(Talvez hoje inda o façam) 

O fim da escravidão 

Da escravidão 

O fim da escravidão 

 

Tanta pindoba! 

Lembro do aluá 

Lembro da maniçoba 

Foguetes no ar 

 

Pra saudar Isabel 

Ô Isabé 

Pra saudar Isabé 
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Sobre essa canção, Caetano diz “A letra diz tudo. Santo Amaro é o único lugar no Brasil 

onde a abolição da escravatura é celebrada desde 1888” (VELOSO, 2003a, p. 64). A festa que 

ele cita reúne todos os anos diversos terreiros de candomblé para comemorar a liberdade dos 

escravizados. Desde 2012, Bembé do Mercado é Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, é 

considerado o maior candomblé de rua do mundo e segue sendo uma das maiores festas 

populares do estado60.  

O álbum Noites do Norte virou turnê e, em novembro de 200161, um dos shows foi 

gravado e lançado como Noites do Norte ao vivo. Não foi possível encontrar críticas tanto do 

álbum de estúdio quanto do CD gravado ao vivo, apenas consegui disponível a seguinte análise:  

O polêmico Caetano Veloso de entrevistas deixa de lado qualquer polêmica 

no show "Noites do Norte", que estreou quinta-feira em São Paulo. Caetano 

compõe um espetáculo comportado que agrada a seus antigos fãs (que torcem 

o nariz para sua fase mais popular, de cantor de "Sozinho") e também àqueles 

que foram agregados a seu público justamente por cantar músicas como aquela 

de Peninha. 

"Noites do Norte" traz uma pequena parte do Caetano pensante (a primeira), 

mas quase todo o show é do compositor de ótimas canções e do cantor 

excelente. 

A melhor parte do espetáculo é justamente a primeira. A pensante. É quando 

ele dá a impressão de que fará um show conceitual, voltado para as discussões 

do racismo no Brasil. São cinco músicas: "Two Naira Fifty Kobo", "Sou 

Mulato", "Noites do Norte" (aquela com texto de Joaquim Nabuco), "13 de 

Maio", "Zumbi" e "Haiti". Todas falando do problema dos negros.  

É também a parte mais afro do show, com forte presença da percussão. Além 

da música, outros elementos no palco compõem a conceitualidade: todos os 

integrantes da banca, e também Caetano, estão inteiramente de preto e o painel 

no fundo do palco, de Hélio Eichbauer, sugere as costas de um negro 

sangrando. 

Dá mesmo a impressão de que Caetano vai seguir essa linha até o fim. De algo 

mais elaborado, para as pessoas discutirem no jantar depois do show. Mas 

tudo muda de repente e ele entoa "Último Romântico", a balada de Lulu 

Santos, que abre as portas para a outra parte do espetáculo. Uma parte mais 

desconexa, de canções que não possuem muita coisa em comum. Parecem 

estar no show apenas porque Caetano gosta de cantá-las. E o público de ouvi-

las. Porque é a partir dessa música que as pessoas mais aplaudem e ficam mais 

soltas. 

Caetano então inicia uma seção banquinho e violão, que também não dura 

muito (três músicas e meia, uma vez que "Magrelinha", de Luiz Melodia, 

começa com voz e violão e acaba com guitarras). E há mais misturas 

aparentemente sem nexos, como a nova "Rock'n Raul", as mais antigas 

"Tigresa" e "Trem das Cores", além de clássicos da Bossa Nova, como a 

magnífica "Caminhos Cruzados" (de Tom Jobim e Newton Mendonça) e 

"Samba de Verão", aquela da novela "Laços de Família". Até que tudo se 

acabe com a alegre "Gente", uma saudação dos anos 80 a amigos e familiares 

 
60 “Bembé do Mercado reúne mais de 40 terreiros em Santo Amaro”. In: Secretaria da Cultura do Estado da 

Bahia, 13 maio 2019. 
61 Cf. “Caetano Veloso – biografia”. Página oficial.  
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do compositor. [...] (MARINHEIRO, Vaguinaldo. “Caetano inicia show 

conceitual, mas acaba comportado”. In: Folha de S. Paulo, 29 jun. 2001). 

 

Essa avaliação tem algumas questões bastante problemáticas. Primeiro a questionável 

categorização de “pensante” para a parte do show dedicada às canções menos conhecidas, mais 

experimentais, como se a segunda parte “popular” não fosse digna de reflexão ou, pior, como 

se as canções mais populares fossem algo menor. Outro ponto que o crítico não compreende é 

que a canção “Caminhos cruzados” não está “sem nexo”, tampouco ela está afastada do debate 

racial. Aliás, ela faz todo sentido nesse repertório. No Capítulo 2 menciono a explicação de 

Caetano sobre o gesto fundamental de invenção da bossa-nova em que João Gilberto, ao 

regravar “Caminhos cruzados” de Tom Jobim, finalmente, teria conseguido transformar uma 

canção tida como uma “balada” em uma versão que: 

Chega-se a ouvir - com o ouvido interior - o surdão de um bloco de rua batendo 

com descansada regularidade de ponta a ponta da canção. É uma aula de como 

o samba pode estar inteiro mesmo nas suas formas mais aparentemente 

descaracteriza-las; um modo de, radicalizando o refinamento, reencontrar a 

mão do primeiro preto batendo no couro do primeiro atabaque no nascedouro 

do samba (VELOSO, 1997, p. 40). 

 

E é nesse momento que, novamente, a obra musical de Caetano se mistura à Verdade 

tropical. Quatro anos depois da publicação do livro, Caetano volta justamente nessa canção 

para, enfim, colocar na música a percussão que ele antes só ouvia com o ouvido interior62. O 

professor Pedro Meira Monteiro, no artigo intitulado “Onde estão as mãos pretas?”, analisa essa 

observação de Caetano, entendendo Noites do Norte como “uma leitura dramático-musical de 

teses articuladas em Verdade tropical”, definindo o show como “uma verdadeira dramatização 

de suas memórias sobre a música popular brasileira, com as fronteiras entre texto e encenação 

musical praticamente se dissolvendo” e acrescenta que:  

Ao reinterpretar “Caminhos Cruzados”, o autor de Verdade tropical traz de 

volta aquilo que tinha sido ocultado na bossa nova. Quando a canção ressoa 

na voz de Caetano – que a ouvira na voz de João Gilberto –, compreende-se, 

no circuito sonoro, a batida que emerge, tão poderosa quanto sutil. A ideia é 

reforçada pela presença altiva dos tambores, com destaque para os 

percussionistas, todos negros, como que sacralizados atrás das barreiras de 

som semitransparentes, que a um só tempo os separa e os protege do palco. 

Mas também os eleva, da mesma forma como, na interpretação de Caetano, o 

som dos tambores emerge da canção “esfriada” pela bossa nova, numa espécie 

de novo parto do que nos tinha sido roubado. 

A separação dos percussionistas, no cenário de Noites do Norte (dirigido por 

Carlos Nader e Carlos Manga Jr.), é repleta de consequências estéticas e 

políticas. A sequência inicial das canções no show é crucial: “Two Naira Fifty 

 
62 CAETANO VELOSO – CAMINHOS CRUZADOS. Página oficial do artista no Youtube. Disponível em: 

https://youtu.be/rooNg7SezJ8. Acesso em: 07 jun. 2019. 
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Kobo”, “Sugar Cane Fields Forever”, “Noites do Norte” (musicalização de 

uma passagem de “Massangana”, de Joaquim Nabuco, célebre capítulo de 

Minha formação, de onde provém o título do show, “Noites do Norte”), “13 

de maio”, “Zumbi” (de Jorge Ben) e “Haiti” (parceria com Gilberto Gil). 

Pergunto-me pelas ressonâncias do título da composição de Tom Jobim e 

Newton Mendonça, “Caminhos cruzados”, num concerto como Noites do 

Norte, em que todos as sendas estão embaralhadas, na mais tensa rede de 

relações estabelecidas e vividas no seio da sociedade escravista. Na 

interpretação de Caetano, acontece uma espécie de desvelamento da 

sublimação, como se, por meio de sua performance, o intérprete (aqui 

inadvertidamente próximo do psicanalista) pretendesse recordar aquilo que se 

apagou ou foi esquecido na canção original, mas que paradoxalmente é o que 

ainda a torna fascinante e dançante até hoje, isto é, o ritmo ditado pelos 

tambores que só o ouvido interior seria capaz de perceber. Momento em que 

o inconsciente histórico aflora, junto ao inconsciente pessoal. 

É claro que não escapamos da armadilha da sublimação: a dramatização que 

explicita a origem não chega a compreendê-la totalmente, a menos que possa 

envolvê-la nas brumas que, ao final, a tornarão encantadora, fazendo, dos 

sujeitos do passado, personagens de um sonho. Quase todo o concerto, nesse 

sentido, é um diálogo musical e cênico com o nevoeiro em que se ocultariam 

as origens negras da música popular brasileira, detectadas na rede da memória 

pessoal do intérprete, em que se misturam canções e cenas ouvidas e vistas 

desde a infância em Santo Amaro da Purificação. [...] 

O que era inacessível (o tambor) se faz presente, no quadro cênico em que os 

percussionistas negros, ao fundo, produzem a batida (original) com a qual a 

voz deve interagir (MONTEIRO, Pedro Meira. “Onde estão as mãos pretas”. 

In: Pedro Meira Monteiro (página oficial), 09 jan. 2018). 

 

Monteiro conclui seu raciocínio argumentando que Caetano encontrou em João Gilberto 

“o mais limpo dos sons” e isso o levou ao seu imediato oposto: a batida bruta, agora recuperada 

em Noites do Norte através da “reflexão estética e sentimento íntimo da memória” (Ibidem) 

feitos por Caetano. Em outras palavras, a reflexão de Verdade tropical interferiu diretamente 

na reinterpretação de “Caminhos cruzados” e, como se essa canção só estivesse esperando o 

momento certo para ser regravada, não como bossa-nova, mas como reafirmação de uma 

identidade negra, do samba, do tambor, Caetano decide regravá-la justamente em Noites do 

Norte.  

Ainda pensando nessa correspondência de Verdade tropical e a produção musical de 

Caetano, acho importante mencionar que entre Prenda minha e Noites do Norte Caetano lançou 

dois outros discos: Omaggio a Federico e Giulieta Ao Vivo (1999)63 e A Bossa de Caetano 

(2000). O primeiro disco é a gravação de um show, em San Marino (Itália), em homenagem a 

 
63 Sobre esse lançamento, ver: “Caetano presta tributo a Fellini”. In: Folha de S. Paulo, 31 out. 1997; PACHECO, 

Nuno. “Emocionada homenagem” (sobre disco dedicado a Fellini e à Giuletta). In: Público, 22 out. 1999.  

É possível ver a apresentação em: CAETANO VELOSO E FELLINI – ENTREVISTA CANAL BRASIL. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vq4fkKsX_Bs. Acesso em: 07 jun. 2019. 

E, ainda, pode-se ver que o show foi divulgado na Itália (Cf. “Caetano Veloso: omaggio a Fellini”. In: La 

Repubblica, 14 set. 1997). 
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Federico Fellini, uma das suas grandes influências – nesse repertório, Caetano gravou a canção 

“Giulietta Masina”, dedicada à atriz de mesmo nome, esposa de Fellini. Já o segundo disco é 

uma compilação de famosas canções da bossa nova interpretadas por Caetano. Mais uma vez, 

uma homenagem à uma grande influência. 

Assim como diversos outros intelectuais, existe um fluxo de pensamento no qual as 

ideias principais de Caetano são reelaboradas ao longo do tempo, portanto, não é exatamente 

uma novidade que certos temas sempre retornem à sua obra. Isso acontecerá algumas vezes ao 

longo de sua carreira, aqui busquei apresentar os álbuns cujos temas estavam também debatidos 

em Verdade tropical.  

Após Noites do Norte, Caetano lançou o álbum Eu não peço desculpa (2002), em 

parceria com Jorge Mautner. O álbum não chega a ser exatamente uma retomada das reflexões 

de Verdade ou do tropicalismo (como em Tropicália 2) mas esse reencontro com Mautner acaba 

por fechar um ciclo de análises sobre sua trajetória já que, no livro, Mautner representava a 

figura que personificava o lugar dos tropicalistas:  

Em Londres [no exílio], as conversas com Mautner confirmaram e 

fundamentaram a discrepância que se mostrava entre nós, tropicalistas, e a 

esquerda convencional dominante no ambiente de MPB antes de nossa 

chegada. Nós já tínhamos nos desatrelado do engajamento automático e 

tínhamos recebido as demonstrações de hostilidade por causa disso. Havia 

muito que oscilávamos, mais ou menos conscientemente, entre nos 

caracterizar como ultraesquerda – a verdadeira esquerda, uma esquerda à 

esquerda da esquerda – ou como defensores da liberdade econômica, da 

liberdade de mercado. No nosso próprio campo, fazíamos as duas coisas: 

empurrávamos o horizonte do comportamento para cada vez mais longe, 

experimentando formas e difundindo invenções, ao mesmo tempo que 

ambicionávamos a elevação do nosso nível de competitividade profissional – 

e mercadológica – aos padrões dos americanos e dos ingleses. Uma política 

unívoca, palatável e simples não era o que podia sair daí. E Mautner 

exacerbava nossas contradições (VELOSO, 1997, p. 446). 

 

O álbum com Mautner – vencedor do Grammy latino como melhor álbum de Música 

Popular Brasileira no ano seguinte a seu lançamento (2003) – fecha esse período no qual 

Caetano buscava de alguma forma explicar e retomar debates iniciados nos anos 1960. Ainda 

em 2002, pouco antes de Eu não peço desculpas, o show "Reencontro dos Doces Bárbaros" 

trazia novamente ao palco o núcleo central64, pensado para o estrelato por Caetano (ele, Gil, 

Gal e Bethânia). Coincidência ou não, também em 2002, a editora norte-americana Knopf 

 
64 Em Verdade tropical, no capítulo “Baihuno”, dedicado aos amigos baianos, Caetano afirma “o grupo coeso ao 

qual eu pertencia era formado por nós quatro [...] a visão que eu tinha da unidade de destino de nós quatro, a 

certeza de que éramos companheiros num nível de luta que os outros não conheceriam, destacava o quarteto. [...] 

o fato é que eu via uma luz intensa sobre nós que não parecia pousar sobre os outros” (VELOSO, 1997, p. 145). 
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finalmente lançou Tropical truth, a versão em inglês de Verdade tropical que, apesar de ter 

nascido com essa proposta internacional, só foi publicada nos EUA cinco anos depois da edição 

brasileira65.  

Caetano ainda faria muitos outros álbuns, escreveria muitos outros textos – inclusive 

um capítulo novo para a edição comemorativa de 20 anos de Verdade tropical, em 2017 – 

porém, a publicação de Tropical truth delimitava que o ciclo de elaborações sobre o passado 

chegara ao fim.  

 

 

  

 
65 Não encontrei nenhuma explicação para a demora na publicação, tampouco tive acesso à versão norte-americana 

do livro. Porém, possuo a versão britânica de Tropical truth, publicada em 2003. Não é possível saber se as edições 

dos EUA e do Reino Unido são iguais, contudo, o que é possível observar é que a versão britânica é bem diferente 

da brasileira: a capa traz uma foto do rosto de Caetano (diferente da versão brasileira que traz uma obra de Mira 

Schendel como capa) e também a imagem icônica da obra “Seja marginal seja herói”, de Hélio Oiticica. Uma outra 

diferença significativa é que essa versão traz fotos da infância e juventude de Caetano, assim como imagens de 

pessoas importantes: Bethânia, Gil e Os Mutantes, em fotos dos anos 1960. Além disso, estão ali imagens de 

referências para o movimento tropicalista como Roberto Carlos, o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, o 

álbum Chega de Saudade de João Gilberto. Também há espaço para imagens dos festivais da canção, do programa 

do Chacrinha e de obras de Hélio Oiticica como a instalação Tropicália e o Parangolé usado por Caetano em 1968 

– curiosamente, uma outra foto de Caetano com o Parangolé (também em 1968) se tornou a capa da edição 

comemorativa de 20 anos de Verdade tropical, publicada em 2017. Todo esse referencial imagético é fundamental 

para uma melhor compreensão do livro pelo público estrangeiro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho analisei o livro Verdade tropical (1997) feito por Caetano como uma 

autobiografia do tropicalismo ou, em suas palavras, escrito como “um esforço no sentido de 

entender como passei pela Tropicália, ou como ela passou por mim” (Ibidem, p. 18). Caetano 

se colocou como “um médium do espírito da música popular brasileira” (Ibidem, p. 18) e minha 

busca aqui foi entender como e por quê ele decidiu realizar essa empreitada e quais as 

reverberações dessa obra em sua carreira como cantor-compositor.  

Sendo assim, fiz um estudo que incorpora uma espécie de “antes, durante e depois” do 

livro: um primeiro capítulo para explicar o que é essa obra e suas ressonâncias; uma segunda 

seção dedicada a entender a cultura de massas e o debate interno entre as esquerdas que 

divergiam sobre os rumos da cultura no Brasil da ditadura militar; e, finalmente, um terceiro 

capítulo, com o propósito de colocar o livro em uma perspectiva mais ampla da produção de 

Caetano incluindo e relacionando Verdade tropical à sua produção musical.  

Um dos meus maiores objetivos era entender como Caetano construiu essa 

autointitulada identidade de “pop star intelectual” (Ibidem, p. 19). Posso afirmar que Verdade 

tropical foi peça fundamental nesse processo de autoconstrução intelectual, em especial pela 

repercussão gerada após sua publicação. Em realidade, tanta repercussão acabou sendo uma das 

grandes dificuldades desse trabalho. A complexidade de escolher o que trazer para o trabalho e 

o que deixar para explorar em outro momento não veio apenas da enorme quantidade de fontes 

disponíveis (como jornais e textos de Caetano) mas, principalmente, em não repetir outros 

trabalhos que já tinham como foco os debates intelectuais entre Caetano e outros autores – 

especialmente Roberto Schwarz.  

Outra difícil escolha foi deixar de fora uma análise aprofundada do capítulo “Narciso 

em férias”, dedicado a narrar a prisão de Caetano. Maria Esther Stockler, que menciono no 

Capítulo 2 por ter criticado Caetano sobre a falta de mulheres no livro, decretou: “o único 

capítulo que diz tudo é o capítulo sobre a prisão” (VELOSO, 2017, p. 45). Essa afirmação de 

Maria Esther está no texto feito para a reedição de Verdade tropical em 2017, uma edição 

comemorativa de 20 anos de publicação da obra. Nesse novo texto, Caetano também afirma 

que “Narciso em férias” poderia ser um livro independente pois “nele há tudo que no resto do 

livro aparece em tom de ensaio” (Ibidem, p. 44). Tanto Maria Esther quanto Caetano têm 

motivos para enaltecer esse pedaço do livro: realmente a impressão que se tem é que ali está 

uma história paralela à história principal – apesar de os motivos que levam a acontecer essa 

narrativa à parte estejam, claro, no fio condutor central. É, sem dúvidas, o capítulo mais 
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intimista, pessoal, mais autobiográfico de todos. Então por que a decisão de tirá-lo dessa 

análise? Justamente porque ele precisa de um trabalho novo, inteiramente dedicado a analisá-

lo. E, aqui, meu objetivo era entender o todo, as motivações de Caetano, o convite para escrever 

uma obra que já nascia internacional, a forma que Caetano tem de teorizar a música popular 

brasileira colocando-a em um lugar de destaque para se pensar o país. Esses eram meus 

interesses nesta dissertação. Não refuto, porém, a ideia de mais adiante dedicar-me a analisar 

exclusivamente o capítulo sobre a prisão, assim como me entusiasma a ideia de buscar as 

mulheres – que Maria Esther também sente falta – e que não estão mencionadas em Verdade 

tropical, mas que fizeram parte daquele mesmo momento histórico.  

Além disso, um dos aspectos que mais me fascina sobre Caetano é a capacidade de 

circulação que ele tem. O lado “pop” do intelectual com certeza é sua face mais conhecida. 

Caetano consegue estabelecer parcerias com os mais diversos artistas, aparece em programas 

de televisão66 e em visita a acampamento do MST no Recôncavo baiano67, enfim, não tem 

nenhum problema em se expor.  

Durante a pesquisa, fiz algumas descobertas sobre essa “abrangência” de Caetano que 

nunca imaginei encontrar como, por exemplo, que foi escrita uma peça infantil chamada 

Tropicalinha, baseada na obra de Caetano e Gil; que Paula Lavigne (ex-esposa e empresária de 

Caetano) pediu explicações para a seleção alemã de futebol durante a Copa do Mundo de 2014 

por terem usado sem autorização a música “Luz de Tieta”68 para um clipe de promoção da 

equipe e, ainda, que essa mesma canção foi motivo de uma inacreditável confusão promovida 

pelo jornal colombiano El Tiempo: o periódico afirmou que o refrão “eta eta eta é a luz é o sol 

é a luz de Tieta eta eta” estava sendo usado como uma espécie de apologia ao terrorismo pois 

faria referência ao grupo terrorista ETA (“Euskadi Ta Askatasuna”, em português, "Pátria 

Basca e Liberdade") e, segundo o jornal colombiano, a Telesur (rede de televisão estatal 

venezuelana que naquele momento ainda estava em fase de testes), estaria utilizando a canção 

e o refrão para enaltecer o grupo separatista basco em um vídeo feito pelo canal69. 

 
66 Só para citar algumas das mais recentes parcerias de Caetano: gravação e clipe com Anitta (2019, da música 

“Você mentiu”) e com Daniella Mercury (2018, da música “Proibido o Carnaval”), participação em um show que 

reunia os baianos Orkestra Rumpilezz e Baco Exu do Blues, além de inúmeras participações em programas de 

televisão como o talk show Lady Night de Tatá Werneck e o programa de entrevistas Espelho, conduzido por 

Lázaro Ramos. Isso sem contar outros vídeos “virais” como quando subiu ao palco para dançar a canção “Caetano 

Veloso” em um show do cantor Johnny Hooker, em Salvador. 
67 “Caetano Veloso visita assentamento do MST no Recôncavo da Bahia”. In: Página Oficial do MST, 10 mar. 

2019. 
68 VICTOR, Fabio. “Paula Lavigne” (nota). In: Folha de S. Paulo, 12 jul. 2014; “Paula Lavigne diz que Alemanha 

usou ‘Tieta’ sem autorização”. In: Terra na Copa, 09 jul. 2014.  
69 “Música de Caetano Veloso faz referências a grupo terrorista, diz jornal”. In: Folha de S. Paulo, 14 jul. 2005; 

NADER, Alceu. “Jornais da Colômbia e da Venezuela noticiam que música de Caetano Veloso é apologia ao 
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Contudo, a maior descoberta sobre as possibilidades de circulação de Caetano Veloso 

como intelectual pop global se deu quando esbarrei, ao acaso, com o livro Caminhando contra 

o vento (2018) de Igiaba Scego. Igiaba atualmente é pós-doutoranda na Universidade de Veneza 

e, além de pesquisar o assunto, escreve romances sobre colonialismo, racismo e imigração. O 

livro sobre Caetano é totalmente afetivo, escrito por uma fã apaixonada que não tenta disfarçar 

sua empolgação ao falar do ídolo: “Caetanite aguda” é como define sua paixão (SCEGO, 2018, 

p. 14).  

Mais uma vez, seria possível escrever todo um novo trabalho a respeito da admiração 

que esse artista provoca em seus fãs, porém, o que mais me fascinou no livro de Igiaba foi 

descobrir um olhar estrangeiro a respeito de Caetano que mudou algumas perspectivas. Cito 

dois exemplos que ela oferece: sua identificação com os versos da canção “Reconvexo” (“eu 

sou chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma”) e a referência a Caetano e 

Gil como “dois refugiados” (Ibidem, p. 61) em uma foto do exílio. Igiaba é italiana, filha de 

pais somalis que se refugiaram na Itália buscando melhores condições de vida, portanto, ela 

própria é a “areia do Saara” que vai nascer em Roma e identifica em Caetano e Gil os mesmos 

“os olhos aflitos” de seus pais, também exilados, todos com “o mesmo medo de não poder 

voltar” (Ibidem, p. 62). 

Caetano é descrito por Igiaba como uma espécie de “vitrine do Brasil”, ela gosta dele 

porque “ele tem orgulho de pertencer à cultura brasileira”, e ainda, “ele é Santo Amaro da 

Purificação, é Salvador, é Rio de Janeiro. Mas também o mundo. E sabe que seu sucesso 

depende disso” (Ibidem, p. 108) é através dele que ela aprendeu sobre o país e, afinal, essa 

difusão internacional sempre esteve no horizonte de Caetano e da proposta de escrita de 

Verdade tropical.  

Logo na introdução do livro ele afirma “ela [a música popular brasileira] é a mais 

eficiente arma de afirmação da língua portuguesa no mundo, tantos insuspeitados amantes esta 

tem conquistado por meio da magia sonora da palavra cantada à moda brasileira” (VELOSO, 

1997, p. 17). Essa valorização do português sempre pareceu ser uma “causa” para Caetano70 e, 

sem dúvidas, Igiaba se tornaria uma dessas “insuspeitadas amantes” de nossa língua71. Mas não 

só ela. São inúmeros os exemplos de Caetano reafirmando a cultura brasileira e a língua 

 
terrorismo”. In: Observatório da Imprensa, 14 jul. 2005; “Música de Caetano é confundida com defesa do ETA”. 

In: Portal Terra, 14 jul. 2005.   
70 “Caetano não faria sentido em nenhuma outra língua” (SCEGO, 2018, p. 109). 
71 Ela, por exemplo, participa como convidada da Feira Literária Internacional de Paraty (Flip). Na ocasião, Igiaba 

fez um discurso de homenagem a Caetano Veloso (Cf. RODRIGUES, Maria Fernanda. “Igiaba Scego conquista a 

Flip com discurso contundente e amor por Caetano Veloso”. In: O Estado de S. Paulo, 28 jul. 2018). 
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portuguesa no mundo. Exercendo uma espécie de soft power, Caetano muitas vezes vira “a voz” 

a falar sobre o Brasil.  

Para citar dois exemplos recentes (ambos em 2018): ele foi convidado a realizar uma 

palestra de abertura para a exposição de Tarsila do Amaral no Museu de Arte Moderna 

(MOMA) de Nova Iorque e utilizou esse momento para lembrar da execução da vereadora 

carioca Marielle Franco72; foi chamado pelo The New York Times (jornal que, como já mostrei 

anteriormente, se interessa pela produção de Caetano) para escrever sobre as eleições 

presidenciais e fez um texto em que deixa clara sua preocupação com uma possível eleição de 

Jair Bolsonaro, o título (autoexplicativo) do artigo é “Tempos sombrios estão chegando para o 

meu país”73. Em outras palavras, Caetano é lembrado como alguém que serve de porta-voz do 

Brasil e de nossa cultura. Exatamente como começa a se desenhar em Verdade tropical, um 

“médium do espírito da música popular brasileira – e do próprio Brasil” (VELOSO, 1997, p. 

18).  

Sempre atual, Caetano segue como um universo de possibilidades de pesquisa. O autor 

de Verdade tropical e de incontáveis canções que ajudam a contar nossa cultura, atualmente 

tem uma coluna de entrevistas na Mídia Ninja e, com regularidade, podemos ver seus vídeos 

no YouTube, entrevistando personalidades como Boaventura de Sousa Santos e Roger Waters. 

Além disso, Caetano segue em turnê com os filhos, em um show que é um “passar o bastão” 

para a geração mais nova da família. No show intitulado “Ofertório”, os Velosos se revezam 

nas canções do pai e em algumas composições dos filhos. Ironicamente, a abertura do show é 

feita com “Alegria, alegria”, justamente a canção que Caetano reclama nunca ter se livrado. 

Igiaba escreveu sobre esse show74. 

Sendo assim, o trabalho que agora finalizo traz um recorte que busca compreender a 

estrutura em que Caetano se sustenta para ser o artista influente de hoje. Entretanto, muitos 

outros caminhos ainda são possíveis dentro desse mesmo universo da música popular brasileira 

como forma de pensar e interpretar o país. Espero que, apesar dos atuais cortes de verba e da 

desvalorização da pesquisa acadêmica, eu possa, em breve, retornar a esses estudos.   

 
72 GRAÇA, Eduardo. “Caetano cita Marielle Franco em palestra sobre Tarsila do Amaral em Nova York”. In: O 

Globo, 27 mar. 2018. 
73 VELOSO, Caetano. “Caetano Veloso: dark times are coming for my country”. In: The New York Times, 24 out. 

2018. 
74 SCEGO, Igiaba. “Em Roma, Caetano Veloso emociona e faz tributo ao cenógrafo Helio Eichbauer”. In: Folha 

de S. Paulo, 24 jul. 2018.  
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