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RESUMO 

 

Esta dissertação que foi intitulada “O Lugar de Rogério Duarte sob o Sol da Tropicália” 

faz uma análise de parte da produção do designer baiano Rogério Duarte. Analisa-se 

mais especificamente duas obras que ele produziu para estampar a capa dos long 

plays (LPs) dos artistas do movimento Tropicalista , Gilberto Gil e Caetano Veloso, no 

ano de 1968. Suas obras serviram de inspiração para uma geração e são fruto de um 

arremate de acontecimentos sociopolíticos. Elas não só estampam os discos, mas, 

também, sintetizam a poética dessas produções, fazendo um resumo conceitual e 

visual do produto. Para entender melhor as minúcias que envolvem as obras de 

Duarte, vamos tentar traçar um panorama geral do que era o Brasil nos anos de 1960 

e 1970. Trataremos da passagem do artista pelo Centro Popular de Cultura da UNE, 

da relação entre o Tropicalismo com os outros movimentos de vanguarda do Brasil e 

do nordeste e da relação entre artes visuais e a música.  
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ABSTRACT 

  

This dissertation, titled “O Lugar de Rogério Duarte sob o Sol da Tropicália”, intends 
to analyse a part of Duarte's production and reinforce his politic and visual importance 
inside Movimento Tropicalista. His works, which had been inspiring generations and 
ordain his point of view out of sociopolitical events, are not just printed on the album 
covers but also portrait the poetic spirits of his productions, encapsulating, 
conceptually and visually, his ideas and political opinions; specially, his artistic point of 
view. To clearer understandings of details that involve Duarte's works, the study first 
describes, briefly, the Brazilian scene in the 1960s and the 1970s. It also includes 
Duarte's phase at Centro Popular de Cultura da UNE; the relation between 
Tropicalismo and other avant-garde artistic moviments in Brazil and its Northeast 
Region; the relation between visual arts and music; and analysis of some Duarte's 
album covers as well.  

  

Keywords:  Rogério Duarte, album covers, political opinions, artistic point of views. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Rogério Duarte, objeto de estudo desta pesquisa, é um design gráfico, músico, 

escritor, desenhista. Foi professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), nascido 

na cidade de Ubaíra, interior da Bahia em 1932. É considerado um dos designers mais 

importante do Brasil, responsável por ter estampado a capa dos discos dos cantores 

tropicalistas, de ter produzido o cartaz do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra 

em Transe, ambos do cineasta Glauber Rocha. O professor foi editor chefe da revista 

Vozes, além de ter sido diretor do setor de artes plásticas do Centro Popular da Cultura 

da União Nacional dos Estudantes (CPC da UNE) 

A pesquisa, que foi intitulada O lugar de Rogério Duarte sob o Sol da Tropicália, 

teve como principal objetivo analisar parte da produção visual do artista e também da 

sua contribuição teórica e intelectual, que foram fundamentais para nortear algumas 

ações dos artistas tropicalistas. Para isto foi realizado um cruzamento de informações 

bibliográficas no intuito de compreender melhor quais foram as principais influências 

que Rogério Duarte sofreu e como elas estão inseridas dentro do seu processo 

artístico e teórico e, a partir disso, tentar analisar como o pensamento crítico deste 

artista foi capaz de nortear a produção do Movimento Tropicalista. 

 Duarte já se tornou uma das principais referências do design brasileiro e alguns 

pesquisas acadêmicas já foram produzidas sobre a vida e obra desse artista. Ao que 

parece os trabalhos desenvolvidos entre décadas de 1960 e 1970 são os mais 

conhecidos e que de certa maneira impulsionaram a carreira dele. Os trabalhos feitos 

para o Movimento Tropicalista, por exemplo, extrapolam a barreira do design, pois, 

foram obras pensadas para serem apreciadas pelo público, não eram simples meios 

de divulgação, elas resumiam as propostas do grupo a quem representava. 

 A relevância deste trabalho consiste justamente em se propor a analisar a 

produção de Duarte não do ponto de vista do design gráfico, mas da história da arte 

brasileira e de como ela reverberou e posteriormente influenciou gerações.  

Quando Duarte propõe-se a fazer a capa dos discos dos cantores tropicalistas 

(Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé, Jorge Mautner, Torquato Neto) 
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deseja que a obra final seja literalmente consumida e que a mensagem tropicalista 

seja transmitida para o maior número possível de pessoas, proposta essa que foi 

influência da pop arte estadunidense. Era uma militância que penetrava no próprio 

sistema cultural. 

Duarte almejava produzir uma obra que esteticamente referenciasse e 

valorizasse a cultura nacional. Uma arte que se espelhasse no popular e, ao mesmo 

tempo, dialogasse com o que estava circulando fora do país. 

Desde que iniciei minha vida como estudante universitária, sempre tive uma 

proximidade muito grande com o movimento estudantil e grande fascinação pelos 

temas que tinham relação estreita com a ditadura militar e a própria história do 

movimento estudantil brasileiro.  

Durante a graduação em Museologia, dediquei-me a estudar como se 

organizava o movimento estudantil baiano, até que cheguei ao CPC, grupo que foi 

criado em Salvador no ano de 1962 através de um projeto intitulado UNE Volante. Eu 

enxerguei o CPC como um grupo que construía “a prática concreta da utopia”.  Eles 

misturavam o lúdico e o social, as atividades do grupo tinham não só um papel 

artístico, mas, também um cunho político muito nítido. 

O CPC seduzia a classe estudantil e também aqueles que acompanhavam 

suas apresentações, era uma maneira legítima e bem-sucedida de aproximar os 

jovens dos debates realizados naquele momento. Mas, as descobertas não pararam 

por aí, conheci parte da produção de Rogério Duarte e fui percebendo que ele não só 

foi um grande nome no CPC, mas, que havia contribuído noutros movimentos, que 

havia sido parceiro de outros grandes artistas, além de citado como uma figura 

importante para a arte nacional. 

Escolhi especificamente trabalhar com as capas que Duarte fez para os 

cantores da Tropicália, pois, acredito que é nesta série de trabalhos que estão 

condensados o que o artista fez de melhor.  Não se tratava só de estampar capas de 

discos, mas sim de sintetizar os ideais do movimento que possuía uma proposta 

bastante ousada de renovação cultural do país. Sua produção era carregada de uma 

crítica refinada ao governo militar e a repressão imposta, mas exaltava as riquezas 

culturais do território brasileiro em suas mais diversas manifestações. Nesta 
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perspectiva, ousarei afirmar que houve uma retomada dos ideais modernistas e da 

antropofagia de Oswald de Andrade. 

Para analisar parte desta produção, precisamos compreender qual era a 

situação política, artística e social do Brasil durante as décadas de 1960 e 1970 e, 

para isto, a dissertação foi subdividida em três partes 

A primeira parte, intitulada “Dos tempos nunca esquecidos”, tratou de aspectos 

relativos a conjuntura política do país na década de 1960 e tentei situar Duarte em 

meio à crise política. Nesta parte houve uma tentativa de abordar sobre como 

funcionou o CPC, a contribuição da entidade na militância político partidária e sobre a 

inserção de Duarte nesse movimento, como era a atuação do artista. Ainda neste 

capítulo foram abordados aspectos relacionados a influência de outros movimentos 

de vanguarda  como o Concretismo, o Neoconcretismo e também de alguns artistas 

que tinham uma produção considerada vanguardista.   

Além desses movimentos que se iniciaram na região do eixo Rio-São Paulo, 

foram abordados aspectos sobre a relação do Tropicalismo com as vanguardas 

nordestinas. Foram escolhidos dois movimentos que se desencadearam aqui no 

Nordeste e que, assim como o Tropicalismo, buscavam legitimar e difundir a cultura 

da região para o restante do país. São eles: o Movimento Armorial, que se iniciou na 

década de 1970, em Recife, cujo líder foi o escritor Ariano Suassuna, e Grupo 

Etsedron, que realizou trabalhos na cidade do Salvador. 

Ainda na primeira parte, foi procedida uma avaliação de quais as principais 

contribuições teóricas de Duarte para o movimento Tropicalista e o que faz dele um 

movimento de vanguarda. A relação de Duarte com a obra do artista Hélio Oiticica, 

que pode ser considerado um dos artistas mais importante do século XX. Foi a partir 

de uma obra de Oiticica (Tropicália de 1967) que surgiu o nome do grupo. A análise 

da estreita relação entre Duarte e Oiticica é um dos elementos que contribuirão para 

entendermos melhor o que significou o Movimento Tropicalista 

Já na segunda parte do texto, intitulada “Os discos e a Contribuição Visual e 

Teórica de Rogério Duarte”, foi abordada a evolução das capas de disco desde o início 

do século XX até o ano de 1968, quando Duarte produziu a capa do LP de Caetano 

Veloso e outra para Gilberto Gil. A relação entre a música, a poesia e a produção 

plástica do tropicalismo, como as três expressões artísticas dialogam entre si também 
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foi um conteúdo comentado. E por último, houve uma tentativa de demostrar que a 

produção musical brasileira não estava centrada apenas no eixo Rio-São Paulo, mas, 

que o Nordeste também abrigou grandes gravadoras e foi um celeiro de artistas que 

despontaram nacionalmente. 

Também foi feita uma análise das capas de Caetano e Gil, a partir disto, 

buscou-se as compreender qual a carga simbólica dos elementos inseridos na obra 

de Duarte. Para tal avaliação foram utilizados dois autores. O primeiro autor é o 

historiador Arnold Hauser e seu livro “História Social da Arte e da Literatura”, que 

considera que o contexto histórico e social é fundamental para a compreensão e 

interpretação das obras e, o segundo é o livro da professora Donis A. Dondis em 

“Sintaxe da linguagem Visual” em que ela trata dos níveis de expressão e recepção 

da mensagem visual. 

A trajetória profissional de Duarte estará diluída nessas duas partes. Elas não 

seguem uma ordem cronológica exata, já que, em alguns momentos, precisei abrir 

parênteses para contextualizar melhor a produção do artista. 

 A metodologia usada para a elaboração desses textos foi o analítico sintético. 

Em relação às fontes bibliográficas utilizadas, tive como principais referências o 

historiador paulista Marcelo Ridenti que publicou um conjunto de obras que tratam 

sobre a relação entre ditadura militar e a participação dos intelectuais neste processo; 

os textos e entrevistas do próprio Rogério Duarte, além dos textos críticos do professor 

Roberto Schwarz. 
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2. PARTE I 

DOS TEMPOS NUNCA ESQUECIDOS 

 

Diriase que, por desgracia o por fortuna, hay um momento em 

que la vorágine publicitaria y las revoluciones terminológicas tienem 

que encarar los hechos. Y, entonces, surge nítida la verdade, 

certificando que las cosas son como son e no como la mentira 

quisiera que fuesen. 

Salvador Allende 

 

2.1. ROGÉRIO DUARTE, A DITADURA MILITAR E O CPC DA UNE 

 

 

A década de 1960 foi marcada por um acontecimento que modificou a estrutura 

política do Brasil. O golpe militar de 1964 exigiu, como se sabe, que os artistas se 

posicionassem criticamente, o que refletiu na produção artística de muitos deles, é 

justamente neste contexto que Rogério Duarte está inserido. Ele viveu intensamente 

este processo, foi a década áurea da sua produção, em que ele se notabilizou e se 

firmou como artista visual. 

Este foi também o período no qual o mundo estava subdividido entre o  

socialismo e capitalismo. O primeiro grupo liderado pela então União das Republicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) e o segundo pelos Estados Unidos da América (EUA). 

Esses dois polos disputavam poder político, ideológico e financeiro em escala global 

e no continente sul americano esta regra também foi mantida. Para os capitalistas, as 

ideias de esquerda1 eram uma ameaça para a manutenção da ordem e da economia 

de um sistema que tinha e ainda tem um alto índice de lucros e acumulação de riqueza 

em um pequeno percentual da sociedade. (BENEVIDES, 2006) 

                                                           
1 O termo esquerda é usado para designar as forças políticas críticas da ordem capitalista estabelecida, identificadas 

com as lutas dos trabalhadores pela transformação social. (RIDENTI, 2000. p. 17) 
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Mas, enquanto no ano de 1960, Rogério Duarte é um estudante recém-chegado 

na cidade do Rio de Janeiro, Jânio Quadros candidato da UDN é eleito presidente da 

república e tem como seu vice o ex-ministro do trabalho do governo Vargas, João 

Goulart.  

Foi uma eleição conturbada, Jânio tinha como vice-presidente o General Lott, 

mas, como o sistema eleitoral era diferente do que vigora nos dias de hoje e as 

eleições para presidente e vice-presidente ocorriam separadamente, o candidato que 

venceu a eleição para vice não era do mesmo partido que o então presidente eleito. 

Desta maneira, tínhamos como presidente e vice-presidente respectivamente Jânio 

Quadros e João Goulart. (FERREIRA; GOMES, 2014) 

O governo de Jânio foi breve e, em 1961, ele renuncia ao cargo, após oito 

meses à frente da presidência da república. Em seu discurso ele fala sobre os anseios 

que tinha e da pressão sofrida: 

 

Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes sete meses 
cumpri o meu dever. Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando 
infatigavelmente, sem prevenções, nem rancores. Mas baldaram-se 
os meus esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de sua 
verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o 
progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito o seu generoso 
povo. 

Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nesse sonho, a 
corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais 
aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do 
exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se 
contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de 
colaboração. 

[...] Encerro, assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, 
para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, 
esta página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta a 
coragem da renúncia. (Discurso de Jânio Quadros, 25 de agosto de 
1961)2 

 

O episódio da renúncia de Jânio ainda suscita inúmeros debates entre os 

estudiosos do período. Alguns afirmam que Jânio tinha como objetivo pressionar o 

legislativo, fileiras da sociedade e também os militares para se fortalecer no cargo, 

                                                           
2 Disponível em: www.portalentretextos.com.br. Acesso em 13 de junho de 2014. 

http://www.portalentretextos.com.br/
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além disso, ele esperava contar com o apoio popular já que foi eleito com uma alta 

margem de votos.  

Seu vice-presidente, João Goulart, que no momento se encontrava na China, 

então considerado um país comunista, fez com que o Jânio compreendesse que a 

aproximação com o comunismo assustava não só o a elite do país mas também boa 

parte da população. Desta maneira, ele tentou pressionar o legislativo, deixando claro 

que sua renúncia podia custar à nação um governo de esquerda. A carta acima se 

assemelha a de Vargas e tem uma forte carga emotiva. (FERREIRA; GOMES, 2014) 

Sua renúncia foi aceita pelo congresso que não tardou em reconhecer a 

legitimidade de João Goulart como novo presidente. É claro que não podemos deixar 

de citar que houve movimentações políticas que tinham como objetivo assegurar a 

posse de Goulart. (FERREIRA; GOMES, 2014) 

 No Rio Grande do Sul, estado onde nasceu João Goulart, se nota um esforço 

do então governador Leonel Brizola, que também era seu cunhado, para garantir a 

posse de Goulart,  foi realizada uma campanha chamada de Campanha da Legalidade, 

conforme afirma Benevides (2006): 

 

Com a renúncia de Jânio Quadros esboçou-se no cenário 
político brasileiro a questão da legalidade. Havia quem tivesse optado 
por impedir a posse de João Goulart, em viagem à China por ocasião 
do pedido de renúncia, mas também havia quem fosse ferrenho 
defensor da legalidade constitucional e, por conseguinte, a favor da 
sua posse. O congresso não vetou a posse de João Goulart. Querendo 
tranquilizar os ministros militares, os membros da câmara federal 
sugeriram o parlamentarismo a fim de limitar os poderes de João 
Goulart (BENEVIDES, 2006, p. 50) 

 

Apesar de ter assumido o cargo, Goulart, significava uma ameaça para muitos. 

E o descontentamento de alguns setores como os militares e a classe média, acentua-

se ainda mais quando o Presidente começa a falar sobre suas intenções em realizar 

reformas de base, sendo que a principal seria a reforma agrária. Sua aproximação aos 

grupos de esquerda causou pânico e repulsa nessas camadas citadas anteriormente. 

Era muito perigoso para o bem-estar da nação ter um presidente comunista. Segundo 

a historiadora baiana Ediana Santana (2009): 
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Ainda hoje a historiografia do período tem se debruçado a respeito do 
que teria levado Jânio a renunciar. Em uma dessas versões, Jânio 
teria blasfemado ao solicitar sua renúncia, pois, o que ele pretendia 
era o seu retorno aclamado pelo povo. Nessa versão Jânio acreditava 
que seria implorado a voltar primeiro por causa do vazio político, e 
segundo sabendo das representações negativas que se faziam acerca 
do seu vice João Goulart, e pelo agravante deste ser filiado ao partido 
de oposição, o PTB, Jânio tinha convicção de que este seria preterido 
diante da vacância do cargo. (SANTANA, 2009, p.14) 

 

Jango, como era chamado o presidente João Goulart, lida com a instabilidade 

política desde que assume o poder. Ele adota inúmeras medidas econômicas e sociais 

que tinham como intuito o fortalecimento das camadas populares, seguindo a mesma 

linha que utilizou quando foi ministro do trabalho do presidente Getúlio Vargas. 

Começa então uma campanha que tinha como objetivo insuflar as massas em 

desfavor do então presidente.  A campanha contou até mesmo com uma passeada 

intitulada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Os representantes da classe 

média foram as ruas alarmados e descontentes com as propostas lançadas por Jango. 

(BANDEIRA, 2008) 

Na madrugada do dia 1 de abril de 1964, inicia-se uma movimentação militar 

que tinha como objetivo a deposição do presidente. Tropas foram deslocadas de 

alguns estados em direção ao Rio de Janeiro. Jango já sabendo da movimentação 

volta para o Rio Grande do Sul e de lá pede asilo ao governo uruguaio, que aceita o 

pedido e, horas depois, o presidente parte com sua família para o Uruguai. 

(FERREIRA; GOMES, 2014) 

A situação era bastante complexa, Jango temia que, se insistisse em 

permanecer no cargo, houvesse uma guerra civil no país. Caso acontecesse, é 

incontestável que teríamos um derramamento de sangue civil e também militar. Os 

principais comandos do exército brasileiro estavam contra o presidente, o que tornava 

muito arriscado insistir em permanecer no cargo e em território nacional. É o início de 

uma ditadura militar que só terá fim em 1985. 

Em 1964, ano do golpe, Duarte já não era tão somente um estudante de artes, 

que tinha ido morar no Rio de Janeiro, ele já tinha coordenado o CPC da UNE entre 
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os anos de 1962 e 1963 e tinha sido editor da Editora Vozes3, uma das maiores do 

país. Naquele período, ele já tinha contato com boa parte das pessoas que viriam a 

compor o movimento do Tropicalismo e também do Cinema Novo.  

 Duarte parte para a cidade do Rio de Janeiro em 1959, graças a uma bolsa de 

estudos cedida pelo educador Anísio Teixeira, que além de célebre educador também 

era seu tio. Lá ele vai estudar artes plásticas e design. Não tarda e ele começa a 

desenvolver inúmeros trabalhos, mas é em 1962 que sua vida muda completamente. 

Já muito ligado a política e membro do Partido Comunista, ele começa a participar 

das atividades do recém-criado CPC da UNE. (DUARTE, 2003) 

 Não podemos dissociar a trajetória de Rogério Duarte da sua participação no 

CPC. Ele foi uma figura bastante importante naquele grupo repleto de intelectuais, 

sendo o responsável por coordenar o setor de artes plásticas, além, é claro, de ter 

produzido a maior parte das peças de divulgação das atividades do Centro. Mas para 

entendermos um pouco de como era esta produção, precisamos conhecer em que 

contexto nasceu o CPC e, para isso, vamos fazer uma breve retrospectiva histórica 

sobre o nascimento da UNE entidade a qual o CPC era ligado. 

 A UNE nasce em 1937, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, como 

uma tentativa de o movimento estudantil protestar contra a aproximação do governo 

com as doutrinas nazifascistas. No final do governo Vargas, a entidade começa a ser 

formada majoritariamente por correntes de orientação comunista e socialista. Após o 

governo Vargas, há uma estagnação da mesma que, a partir do final da década de 

1950, começa a se fortalecer novamente. A vitória do presidente João Goulart trouxe 

novas motivações para os grupos de esquerda que acreditavam que muitas mudanças 

iriam acontecer. (ROGMANOLE; GONÇALVES, 1979) 

O CPC foi um departamento ligado a UNE que desenvolveu atividades culturais 

e artísticas em algumas cidades brasileiras, inclusive Salvador, entre os anos de 1962 

a 1964 e que teve seus trabalhos encerrados com a chegada do regime militar ao 

poder (RIDENTI, 2000). Figuras ilustres participaram do CPC como foi o caso, apenas 

citando alguns deles, de Ferreira Gullar, Cacá Diegues, Oduvaldo Viana, José Carlos 

                                                           
3 Editora que existe a mais de cem anos, durante os anos de 1960 e 1970 a editora era considerada 

uma das maiores do país e se destaca com sua posição de enfrentamento e defesa da liberdade de 

expressão.  
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Capinam, que foi coordenador do setor de artes plásticas do CPC carioca durante 

todo o seu funcionamento.  

Por um cruzamento de acontecimentos nasceu o CPC, ele surgiu a partir da 

tentativa do Oduvaldo Viana mais conhecido como Vianinha juntamente com Leon 

Hirszman de montar uma produção intitulada “A mais valia tem que acabar seu 

Edgard”4 em 1961.  Esta necessidade somada com o entusiasmo expansivo da nova 

diretoria da UNE, que através do projeto UNE Volante, do então diretor Aldo Arantes, 

tinha a intenção de aproximar a entidade dos estudantes de outras cidades do país, 

já que naquela época, as discussões e debates tinham como sede as cidades do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. (RIDENTI, 2000) 

Vianinha e Hirszman precisavam de dinheiro para montarem a peça e a UNE 

de formas atrativas para que houvesse uma aproximação entre a entidade e os jovens 

estudantes e fazer com que seu discurso político fosse mais atrativo. A partir dos 

anseios de ambas as partes, é criado o CPC, segundo Aldo Arantes em entrevista 

para Jalusa Barcellos, a caravana da UNE Volante era composta por vinte e cinco 

pessoas, vinte integrantes do CPC e cinco dirigentes da UNE. Ao longo do trajeto, 

foram criados doze CPCs pelo Brasil, inclusive um aqui na cidade do Salvador.  

(BARCELLOS, 1994) 

Rapidamente outras figuras foram se integrando ao grupo, eram, na sua 

maioria, estudantes e intelectuais ligados a grande área das artes e, para facilitar o 

trabalho dentro da entidade, o CPC foi dividido em setoriais: o setorial de teatro, o de 

cinema, o de artes plásticas, o de literatura, o de teatro, o de arquitetura e o de música. 

Cada uma destas seções contava com um diretor, sendo que a entidade também 

possuía um diretor geral. Como já foi dito anteriormente, Rogério Duarte foi 

coordenador do setor de artes plásticas, vejamos um de seus relatos: 

 

No Rio fui coordenador de artes plásticas do CPC da UNE. Todos os 
cartazes políticos da UNE em 64 eu que fiz. Foram destruídos na 
época do Golpe. Embora eu tivesse tido um lado meio primitivo, de 
brigador de rua, capoeirista meio maluco e bêbado, quando cheguei 
ao Rio fiz logo sucesso. Meus cartazes nessa área política suscitavam 

                                                           
4 Peça teatral de autoria de Oduvaldo Viana Filho. A peça produzida no ano de 1960 marca o 

nascimento do Centro Popular de Cultura da UNE. (RIDENTI, 200) 



23 
 

 
 

comentários nunca antes feitos, inclusive por critérios de pintura. Eu 
lia francês, inglês, quer dizer eu tinha contato com cultura sofisticada. 
(DUARTE, 2003, p.14) 

 

A partir do depoimento de Duarte e das imagens abaixo, pode-se concluir que 

a quase totalidade dos documentos ali encontrados foram destruídos ou confiscados. 

O CPC contou com três diretores, durante seus quase três anos de atuação, que 

foram, primeiramente, o sociólogo Carlos Esteves Martins, seguido pelo interino hoje 

cineasta Cacá Diegues, que ficou no cargo por três meses e depois foi substituído 

pelo poeta concretista Ferreira Gullar. Todavia, uma figura se destacou no processo, 

o Vianinha. Ele era bastante carismático e suas opiniões sempre foram muito 

respeitadas pelos companheiros, tornando-o um dos líderes do grupo. 

 

Figura 1: da invasão à sede da UNE no Rio de Janeiro que culminou com a prisão dos seus 

principais líderes. Fonte: www.educadores.diaadia.pr.gov.br. Acesso em 30 de jun. 2014. 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
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Figura 2 da invasão à sede da UNE no Rio de Janeiro que culminou com a prisão dos seus principais 

líderes. Fonte: www.educadores.diaadia.pr.gov.br. Acesso em 30 de jun. 2014. 

 

Não necessariamente os integrantes do CPC participavam da UNE e o 

contrário também se aplicava. Grande parte deles eram simpatizantes ou militantes 

de partidos de esquerda e tinham uma orientação marxista, leninista ou stalinista. O 

Partido Comunista Brasileiro (PCB)5 tinha maior adesão entre os cepecistas, já a 

direção da entidade estudantil, na sua maioria, era ligada a Ação Popular (AP)6. De 

acordo com Risério: 

 

[..] o PCB praticamente deteve, durante todo esse período, o 
monopólio do espaço estético-intelectual-contestador- e era imensa 
sua influência sobre os segmentos mais inquietos e criativos da 
juventude brasileira [...]. Por isso mesmo costumo dizer que, ainda na 
década de 60, a esquerda tradicional representava para a juventude 
não só o desvio da norma, como também a norma do desvio. 
(RISÉRIO,1995, p. 18) 

 

A partir da gestão de Aldo Arantes, em 1961, a UNE passa a ter uma maior 

aproximação com a classe estudantil. Em sua gestão, ele conseguiu realizar debates 

em inúmeras cidades brasileiras e esse foi o período em que uma maior parcela da 

juventude brasileira se aproximou das ideologias de esquerda. (BARCELLOS, 1994) 

A juventude, que viveu entre as décadas de 1960 e 1970 apresenta inúmeras 

características que não encontramos nas gerações passadas ou nas seguintes. Ela 

viveu uma das fases mais conturbadas do país, para tentar entender os movimentos 

culturais que permearam esses acontecimentos políticos e sociais. O historiador 

Marcelo Ridenti trabalha com o conceito de romantismo revolucionário, baseado na 

obra dos sociólogos ingleses Michel Lowy e Robert Sayre. Para eles, existiram várias 

versões românticas nos movimentos sociais, políticos e culturais do período pré e pós 

golpe de 1964.  Ridenti (2002) caracteriza a visão romântica dessa juventude como: 

 

                                                           
5 O partido Comunista Brasileiro foi o maior partido de esquerda em atuação nas décadas de 1950, 1960 e 1970. 
6 A Ação Popular nasce no ano de 1962 e é um racha da Juventude Católica (JUC) que foi um importante grupo 

que se originou dentro de setores da Igreja Católica e conseguiu se organizar a nível nacional. Durante alguns anos 

os principais líderes do movimento estudantil eram da JUC. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
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O romantismo das esquerdas não era uma simples volta ao passado, 
mas também modernizador. Ele buscava no passado elementos para 
a construção da utopia do futuro.  Não era, pois, um romantismo no 
sentido da perspectiva anticapitalista, prisioneira do passado, 
geradora de uma utopia irrealizável na prática. Tratava-se de 
romantismo, sim, mas revolucionário. De fato, visava-se resgatar um 
encantamento da vida, uma comunidade inspirada no homem do povo, 
cuja essência estaria no espírito do camponês e do imigrante favelado 
a trabalhar nas cidades. [...] A volta ao passado, contudo, seria a 
inspiração para construir o homem novo. Buscava-se no passado 
elementos que permitiriam uma alternativa de modernização da 
sociedade que não implicassem a desumanização, o consumismo, o 
império do fetichismo da mercadoria e do dinheiro. (RIDENTI, 2002, p. 
25) 

 

O CPC juntamente com a UNE tinham como objetivo travar uma luta contra o 

imperialismo como ficava claro tanto nas suas produções teatrais, canções, cartazes 

e escritos literários. (RIDENTI, 2000). De uma certa maneira, concordamos com a 

visão defendida por Duarte (2000) ao dizer que o CPC nasce sectário ou 

intransigente. Os jovens intelectuais encaram o povo a partir de uma pirâmide, o povo 

não opina e está inerte as transformações sociais. O anteprojeto do CPC, redigido 

por Ferreira Gullar, Vianinha e outros membros do CPC, em 1962, aponta algumas 

diretrizes que deviam ser seguidas pela entidade e exemplifica a afirmação acima 

sobre o grupo. 

 

A- A busca de uma arte popular revolucionária: o que distingue os 
artistas e intelectuais do CPC dos demais grupos e movimentos 
existentes no país é a clara compreensão de que toda e qualquer 
manifestação cultural só pode ser adequadamente compreendida 
quando colocada sob a luz de suas relações com a base material 
sobre a qual se erigem os processos culturais de superestrutura. 

B- A presença de uma poesia ideológica e humanista, visando a 
desalienação das massas: os artistas e intelectuais incumbidos de 
fornecer às massas populares as idéias e as crenças que as acarretam 
a servidão [...]. 

D- [...] Nosso primeiro cuidado deve ser o de nunca perdermos de vista 
o fato de que nosso público em sua apreciação de arte não procede 
segundo critérios formais de julgamento. (CYNTÃO, 2000, p. 28) 

 

Para os militantes do CPC, os artistas e intelectuais não podiam fechar os olhos 

para as mudanças que estavam ocorrendo, ou eles se conformavam ou partiam para 

a luta por uma sociedade mais justa, para fomentar a cultural e a arte. Ambas seriam 
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o caminho para educar essa população brasileira em situação de vulnerabilidade 

social, porém o grande problema é que o modelo que eles apresentam não é fruto de 

uma construção coletiva. 

A própria formação do grupo, que tinha majoritariamente estudantes 

universitários e de classe média era segregadora. Não se debatia raça, gênero em 

nenhum relato foi encontrado nada que fizesse menção a isto. O interesse do grupo 

era o debate de classe, fundamentados em teorias marxistas, ou seja, a proposta já 

deixa claro que não existe espaço para o debate e que é fruto de um projeto pré 

concebido.  

 Duarte (2009) todo o tempo que atuou no CPC como demostram em seus 

escritos se mostra contrário a essa visão marxista fechada, estagnada em relação à 

arte. Mesmo se autoclassificando como comunista, sempre tendo uma visão um tanto 

quanto “libertária” do conceito de arte, o que gerou inúmeros conflitos internos entre 

ele e a direção do CPC, em um de seus depoimentos, ele diz que fora apelidado de 

Rogério Caos, justamente por ter esse jeito meio briguento e contestador, e 

acrescenta: 

 

Eu sempre fui um cara de briga, um cara ativista que comprava a briga. 
Quem falava de Caetano, por exemplo, eu ia lá e encarava. Nada 
houve de mais importante que o CPC. Mas no CPC, minha posição já 
foi meio gauche, meio à esquerda da esquerda. Na época em que eu 
estava lá, Carlos Estevão, então presidente do CPC, estava em Cuba, 
e a primeira coisa que veiculei foi: “Vamos desestevanizar o CPC”. Era 
como se fosse “desestalinizar”. Por isso me chamavam de Rogério 
Caos, de “porra louca” porque ali eu entrava na discussão da arte. Arte 
não é uma coisa a serviço apenas de um movimento político. Ela tem 
uma existência transcendental. Já havia em mim, pela formação 
anterior, um cultivo pela grandeza do que a criação artística já tinha 
produzido. Eu já era admirador de Franz Kafka, James Joyce, etc, 
enquanto que aqueles caras estavam com aquela estética do realismo 
socialista. Eu diria que eu representava uma ponte entre o 
pensamento revolucionário e o pensamento mais erudito, ponte essa 
que foi desfeita com o stalinismo.  (COHN, 2009, p. 105) 

 

Era contra isso que Duarte se opunha, esse conceito marxista que se voltava 

contra o novo, que fechava os olhos para as novas produções. Ele estava sempre 

antenado com essas novas propostas internacionais e acreditava, ao mesmo tempo, 

que produzia uma arte com fortes referenciais teóricos, era uma arte de fácil 
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assimilação, voltada para as massas e tendo como referência o povo, seus problemas, 

seus legados. 

Na Bahia, o lançamento da proposta de implementação do CPC baiano foi feito 

no mês de abril do ano de 1962, mas ele só começou a funcionar seis meses depois. 

Como já foi citado anteriormente, o grupo era constituído por cinco dirigentes da UNE 

e vinte e cinco artistas do CPC que ficaram acomodados no antigo Estádio Octávio 

Mangabeira, hoje Arena Fonte Nova, e no extinto Ginásio Antônio Balbino, conhecido 

como Balbininho. Vejamos o que José Carlos Capinam diz em entrevista a Barcellos: 

 

Na verdade, até entrar na universidade, eu era uma pessoa meio 
alienada. Não no sentido marxista do termo, mas eu era uma pessoa 
abstraída do mundo. Não era um reacionário, porque não tinha uma 
posição contrária, mas era um alienado no sentido de nunca ter vivido 
uma realidade diferente. (BARCELLOS, 1994, p.61). 

 

Fizeram parte do CPC baiano Geraldo Sarno, Capinam, Johnson Santos, Iracy 

Picanço, Emanoel Araújo e com certeza muitos outros não mencionados nos 

depoimentos recolhidos. Inicialmente esse grupo de baianos, todos estudantes, 

reuniam-se na sede da União de Estudantes da Bahia (UEB). Como o ambiente não 

era propício para a realização das atividades foram feitas algumas solicitações ao 

diretor da Faculdade de Direito da UFBA, que lhes concedeu um espaço nos arredores 

da unidade estudantil onde passaram a ensaiar e a se reunir. (BARCELLOS, 2006) 

 Mas ele só começa a se organizar com a chegada do dramaturgo Chico de 

Assis, enviado pelo grupo carioca para ajudar a entidade na Bahia. Com sua chegada, 

os grupos de trabalho ficaram mais organizados, eram feitas reuniões diárias que 

mesclavam ensaios teatrais e discussões sobre temas como política, arte, literatura e 

o que mais fosse passível de debate. Reforçando afirmações feitas anteriormente e 

para exemplificar o modelo de organização dos cepecistas baianos, Capinan ainda 

em entrevista a Barcellos relata: 

 

O CPC da Bahia se organizou em departamentos: departamento de 
música, de teatro, de educação, de artes visuais, arquitetura, textos, 
etc. Cada um deles fazia coisa independente, e embora tivessem 
autonomia na condução das suas tarefas, resistiam heroicamente à 
hegemonia sulista. (BARCELLOS, 1994. p. 64) 
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 Talvez nem os próprios componentes do CPC tenham tido dimensão da 

importância deste material artístico. Muitos itens eram meramente elementos para 

divulgação, e este pode ser um dos motivos pelos quais boa parte do material foi 

destruída e o que restou não foi estudado com tanto aprofundamento. 

 Hauser (2007) em sua celebre publicação Sociologia da Arte afirmava que o 

valor sociológico de uma obra é independente do valor artístico e que o seu valor 

artístico é independente do valor sociológico. Para uma parte dessa produção, 

podemos atribuir ambos os valores, pois é reflexo de um dos períodos mais 

conturbados e ricos culturalmente do século XX no Brasil, daí seu valor sociológico e 

seu valor artístico é assegurado não só pela forma da obra em si, mas pelo conceito. 

 Mas a partir de imagens coletadas por mim em livros, sites e arquivos da 

cidade, já é possível identificar características comuns a essa produção (a nível 

nacional) como, por exemplo, uso da xilogravura, a utilização mais recorrente das 

cores vermelho e amarelo que são as cores do partido comunista e o uso de colagens. 

Fica também muito aparente o contato desses artistas com movimentos, como por 

exemplo, o construtivismo russo7, que foi um movimento do início do século XX, em 

que a arte era baseada nas lutas e conquistas da classe trabalhadora operária.  

 Na capa do roteiro da peça intitulada Bumba Meu Boi (imagem 3), de autoria 

de José Carlos Capinam, que se encontra a seguir, podemos visualizar uma 

xilogravura de autoria de Emanuel Araújo, nela quatro figuras, aparentemente 

homens, participam de um festejo popular que é a Festa do Bumba Meu Boi, típica da 

região Nordeste do país. 

     É uma gravura que podemos considerar mais “rústica”, talvez até 

intencionalmente, esse desprendimento de não fazer uma obra rica em detalhes, 

muito provavelmente, tinha como objetivo mostrar uma identidade mais próxima do 

povo. Essa peça foi apresentada em vários bairros da cidade de Salvador e cidades 

do interior do estado da Bahia. Chamava a atenção o cuidado que os cepecistas 

                                                           
7 O construtivismo foi um movimento que teve origem na Rússia no ano de 1919 onde a arte já era inspirada nas 

conquistas do Estado Socialista. Teve representantes na pintura, na escultura e na arquitetura. Malevich é 

considerado o percurssor do movimento, o primeiro a utilizar o termo arte construtiva que durou até 1934 e 

influenciou inúmeros artistas brasileiros entre as décadas de 1960 e 1970. 
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tinham de ilustrar até mesmo os roteiros das peças o que não era uma característica 

usual no período, tudo ao que parece na tentativa de atingir a maior quantidade de 

pessoas possíveis. (MOREIRA, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Figura 3:  Capa do roteiro da peça Bumba Meu Boi de autoria de José Carlos Capinam com capa 
de Emanuel Araújo lançada no ano de 1963 na cidade do Salvador. Disponível em: 

http://m.memorialdademocracia.com.br/card/a-mais-valia-vai-acabar-seu-edgar. Acesso em: 03 abr. 
2015 

 

 

Figura 4:  Ficha técnica da peça Bumba Meu Boi de autoria de José Carlos Capinam com capa de 
Emanuel Araújo lançada no ano de 1963 na cidade do Salvador. Disponível em: 

http://m.memorialdademocracia.com.br/card/a-mais-valia-vai-acabar-seu-edgar. Acesso em: 03 abr. 
2015 

http://m.memorialdademocracia.com.br/card/a-mais-valia-vai-acabar-seu-edgar
http://m.memorialdademocracia.com.br/card/a-mais-valia-vai-acabar-seu-edgar
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 Outra obra do CPC foi a capa do folhetim duplo de cordel do Ferreira Gullar o 

primeiro intitulado João Boa-Morte: Cabra marcado para morrer.  A capa do cordel 

que foi feita pelo ilustrador mineiro Claudius e lançada na cidade do Rio de Janeiro. 

Trata-se de uma gravura feita a mão, com a imagem de um sertanejo empunhado com 

um facão. 

 Representa um lavrador, figura que é recorrente nas produções cepecistas. O 

folhetim de Ferreira Gullar narra a história de um homem chamado João, personagem 

principal da narrativa, que desafiou um coronel e este prometeu dar-lhe uma lição. Na 

gravura, João segura uma arma, aparentemente um facão, sendo apresentado como 

uma figura destemida, que luta diariamente para sobreviver.  

 O sertanejo é por diversas vezes retratado pelos artistas do CPC, simbolizando 

o povo brasileiro e suas mazelas.  

 

 

Figura 5: Capa do folhetim de cordel escrito por Ferreira Gullar com capa do gravurista Claudius. A 
obra foi lançada pelo CPC baiano em 1963. Fonte: http://m.memorialdademocracia.com.br/card/a-

mais-valia-vai-acabar-seu-edgar. Acesso em: 03 abr. 2015 

http://m.memorialdademocracia.com.br/card/a-mais-valia-vai-acabar-seu-edgar
http://m.memorialdademocracia.com.br/card/a-mais-valia-vai-acabar-seu-edgar
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Em um texto intitulado “Existe uma estética do terceiro mundo?”, o professor e 

crítico literário Roberto Schwarz faz uma reflexão sobre a participação de tantos 

intelectuais na construção de grupos como o CPC, vejamos o que diz Schwarz: 

 

De fato, nada mais bem vindo que um movimento histórico em que 
pareciam reunidos o anti-imperialismo e o anti-stalinismo. Entretanto, 
por mais fundados que estes sentimentos fossem, será que abririam 
uma saída nova para a humanidade? Assim encabeçado por figuras 
nacionais como Nehru, Nasser ou Castro, que propositadamente 
fugiam à classificação, o terceiro mundismo deu a muita gente a 
impressão de inventar um caminho original, melhor que o capitalismo 
ou comunismo. Daí o clima de profetismo e vanguarda propriamente 
dita que se transmitiu a uma ala de artistas e deu envergadura e 
vibração estético-política a seu trabalho. (SCHWARZ, ,2006, p. 127): 

 

Com base nessa afirmação de Schwarz (2006) e das leituras realizadas 

anteriormente, talvez seja correto afirmar que o CPC tinha sim como uma das 

principais metas criar uma estética terceiro mundista. Mesmo em contato com 

produções internacionais, esses artistas não se afastavam, pelo menos neste período, 

da tentativa de criar algo que pudesse ser legitimado como uma produção brasileira e 

anti-imperialista. 

Essa busca de um novo modelo estético impulsionou inúmeras gerações 

durante o século XX, mas, essa em especial conseguiu sintetizar de forma concisa, 

conceito e produção, rompendo com doutrinas acadêmicas e por vezes, produzindo 

uma arte que se propunha a chegar nas mais diversas camadas sociais, muito embora 

eles não tenham tido um sucesso conforme o previsto. 

A UNE foi um dos únicos grupos organizados a exercer atividades depois do 

golpe militar. Apesar de entrar para a clandestinidade e ter um de seus braços cortado, 

a entidade continuou tentando se manter organizada e desenvolvendo atividade em 

todo país. O CPC foi fechado e como era difícil manter a mesma rotina de reuniões e 

discussões, parte de seus integrantes se dispersaram. Alguns continuaram 

produzindo nesse viés ideológico como propunha o CPC. (ROGMANOLE; 

GONÇALVES, 1979) 
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No caso de Duarte, podemos dizer que ele continuou com uma produção 

similar, pois, já naquele momento histórico, ele realizava um enfrentamento com as 

ideologias do PCB, da UNE e do próprio CPC que acreditavam que o único modelo 

de arte aceitável era a arte anticapitalista, a arte que dialogava com as doutrinas 

marxistas e leninistas. 

Mas o que é incontestável é que o CPC deixou um legado, e a aproximação de 

tantos intelectuais chama bastante atenção. O CPC funcionou como aglutinante de 

união e troca de pensamentos e experiências. Foi um dos primeiros movimentos no 

país que enxergou a arte como o artifício necessário para a mudança social do país.  

O CPC serve como um divisor de águas. Boa parte da geração das décadas de 1960 

e 1970 que produzia essa arte engajada sofre influência do CPC. (RIDENTE, 2002) 

Sua produção sofreu influência da experiência como militante do CPC, mas, já 

no início da década de 1960, ele demostrava que não estava preso nos moldes 

marxistas do PCB. E essas características estéticas, que ele galgava em 1962, vão 

ficar nítidas no Tropicalismo. 

 

 

2.2 - MOVIMENTOS E ARTISTAS DE VANGUARDA NAS DÉCADAS DE 1950 E 1960  

 

 

O Tropicalismo não foi o único movimento de vanguarda no Brasil. Teve como 

antecessores o Concretismo e o Neoconcretismo. Além disso, houve alguns artistas 

que montaram exposições coletivas e que se encaixam no conceito de vanguarda, 

como afirma Ridenti (2000), as mais famosas são a Opinião 65, Proposta 65 e Nova 

Figuração. Na região do Nordeste brasileiro, podemos citar o Movimento Armorial e o 

Edsedron. Assim, vamos apresentar, sinteticamente, um desses movimentos e 

exposições como forma de exemplificar a proximidade da produção de alguns dos 

seus expoentes com a produção de Rogério Duarte. 

O Concretismo é um movimento que teve início na década de 1950 e que teve 

como principais teóricos os irmãos Augusto Campos e Haroldo Campos, o artista 
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visual Waldemar Cordeiro e o poeta Décio Pignatari. Após a Bienal de São Paulo que 

ocorreu em 1951, em que o artista suíço Max Bill foi premiado, é formado o Grupo 

Ruptura composto pelos mesmos artistas citados anteriormente que lançaram um 

manifesto que foi assinado pelos irmãos Campos e por Pignatari em 1952. 

(CANONGIA, 2005) 

O Concretismo foi o movimento dentre as vanguardas nacionais que mais 

influenciou o de trabalho de Duarte e seus companheiros. Foi um dos primeiros 

movimento nacional a interpretar e se apropriar do conceito de vanguarda, de maneira 

deturpada mas desbravadora, sua produção foi caracterizada pelo racionalismo, uma 

busca por uma arte de compreensão universal, com forte influência da revolução 

industrial brasileira. 

O projeto concretista era considerado muito ousado para aquele momento, a 

busca por uma arte de compreensão universal, geométrica e sem elementos 

figurativos não teve o efeito esperado. O principal elemento, o público, não adentrou 

no processo. Mas segundo Risério (1995, p. 17), “Com a poesia concreta a vanguarda 

brasileira nasce pela primeira vez no Brasil- para repercutir nos quatro cantos do 

mundo”. O Concretismo foi o pontapé para a discussão do conceito de vanguarda 

dentro do país. 

Foi um movimento que abriu as portas para o projeto construtivista no Brasil. 

Buscavam a elaboração de uma arte universal, onde não existissem questões 

subjetivas que dificultasse a interpretação por parte do expectador (CANONGIA, 

2005). O manifesto era voltado para a poesia e deixa claro a busca de uma 

aproximação da poesia com formas gráficas. Vejamos um trecho do manifesto: 

 

[...] o poeta concreto vê a palavra em si mesma - campo magnético de 
possibilidades - como um objeto dinâmico, uma célula viva, um 
organismo completo, com propriedades psicofisicoquímicas tacto 
antenas circulação coração: viva. 

[...] contra a organização sintática perspectivista, onde as palavras 
vêm sentar-se como "cadáveres em banquete", a poesia concreta 
opõe um novo sentido de estrutura, capaz de, no momento histórico, 
captar, sem desgaste ou regressão, o cerne da experiência humana 
poetizável. (Manifesto Concretista, 1959) 
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É possível visualizarmos, como Duarte se apropria deste conceito, provando 

assim que existia um diálogo com as vanguardas nacionais. Abaixo temos um poema 

dele que foi publicado por Rogério Duarte na revista Navilouca, dirigida por Torquato 

Neto e que segue exatamente o modelo abaixo.  Nele, o artista brinca com a forma, 

com as palavras, seguindo uma estética concretista. A proposta de elaboração de uma 

arte universal é absorvida pelos Tropicalistas, assim como, o diálogo com outros 

estilos, sejam eles contemporâneos ou não. 

 

)E 

 

& 

Sendo eu o feliz proprietário de uma 

inteligência verdadeiramente fantástica 

aprendi desde cedo a rir da desgraça alheia 

como se fosse um poema doloroso demais 

para você & 

& 

A gente deixa de escrever quando sente que as  

Queixas fundamentais já foram formuladas 

A gente perde, vai perdendo aquele inicial 

Entusiasmo pela palavra & 

)E 

desenhar sobre as velhas  

matrizes 

GOSTO DESGOSTO 

Desenhar sobre as velhas matrizes 

Nossos mais íntimos pensamentos 

 

POR ISSO NÃO ME POVOA MAIS 

O FANTASMA DA POESIA 

 (Poesia de Rogério Duarte publicada na revista Navilouca em 1969) 
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 Outros artistas se juntaram ao grupo concretista nessa busca de uma arte 

brasileira, são eles: Geraldo Barros, Leopoldo Harr e Luis Saciloto. Segundo Canongia 

(2005), os artistas concretos queriam romper com a arte romântica e representacional, 

queriam se aproximar do saber científico e dos novos meios de comunicação, inserir-

se na realidade. O artista era assim um designer da forma.  

No Rio de Janeiro, organizou-se o Grupo Frente e dentre os artistas que 

participaram, podemos destacar Lygia Clark, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Décio Vieira, 

e Ivan Serpa, este último era considerado o líder do grupo.  É da união do Grupo 

Ruptura e do grupo Frente que nasce a Primeira Exposição de Arte Concreta. Nesta 

exposição, foram expostas obras de arte e poesia; os paulistas lançaram a ideia e 

contaram com a colaboração dos cariocas. A exposição acontece em 1956, no Rio de 

Janeiro, e, em 1957, segue para São Paulo onde fica exposta no Museu de Arte 

Moderna. 

Em 1959, em meio às divergências existentes entre cariocas e paulistas, nasce 

o Movimento Neoconcreto. A justificativa dos artistas cariocas era o excesso de 

racionalidade em que estava imerso o Movimento Concretista, por isso eles lançam 

um manifesto escrito por Ferreira Gullar onde se colocam em oposição a arte não 

figurativa e “geométrica”. 

 

Não concebemos a obra de arte nem como “máquina” nem como 
“objeto”, mas como um quase corpus, isto é, um ser cuja realidade não 
se esgota nas relações exteriores de seus elementos; um ser que, 
decomponível em partes pela análise, só se dá plenamente à 
abordagem direta, fenomenológica. Acreditamos que a obra de arte 
supera o mecanismo material sobre o qual repousa, não por alguma 
virtude extraterrena: supera-o por transcender essas relações 
mecânicas (que a Gestalt objetiva) e por criar para si uma significação 
tácita (M. Ponty) que emerge nela pela primeira vez. Se tivéssemos 
que buscar um símile para a obra de arte, não o poderíamos encontrar, 
portanto, nem na máquina nem no objeto tomado objetivamente, mas, 
como S. Langere W. Wleidlé, nos organismos vivos. Essa 
comparação, entretanto, ainda não bastaria para expressar a 
realidade específica do organismo estético. (Gullar, 1959) 

 

Os neoconcretos tinham como projeto a utilização das tendências 

construtivistas assim como o grupo concretista, porém de uma maneira mais maleável 

com obras que proporcionava uma maior relação com o público. O expectador podia 

entrar em contato com a obra, na verdade ele era parte integrante dela. 
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Figura 6: Obra Bichos de Lygia Clark,  apresentada ao público no ano de 1962. Fonte: 
Revista Clichê. Disponível em: revistacliche.com.br. Acesso em 04 de jun. 2014. 

 

 

Figura 7: Obra Penetráveis de Hélio Oiticica, apresentada no ano de 1962. Fonte: Jornal do Porão. 
Disponível em: jornaldoporao.wordpress.com. Acesso em 04 de jun. 2014. 

 

 

Oiticica pode ser considerado um dos artistas mais importantes do século XX, 

com uma produção sem estilo determinado, que é fruto do seu processo de 

experimentação constante e de um contexto histórico favorável. As obras de Oiticica 

tentam unir elementos de um Brasil moderno, ele rompe as barreiras impostas pela 

pintura, porém suas obras não são meramente tridimensionais. Elas são sinestésicas 

e só se tornam completas com a interferência humana. (REIS, 2006) 
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 Tropicália, assim como as obras anteriores do autor (Núcleos, Penétraveis, 

Bolides, Parangolés), fazia parte do que Hélio Oiticica classificava como 

Manifestações Ambientais, que consistia numa linguagem artística em que obra e 

visitante se integram, espaços utópicos são criados, todos eles com um toque místico, 

carregado de simbologias. 

 A obra Tropicália foi produzida no auge de sua carreira artística, depois da 

repercussão que ele teve com os projetos realizados quando estava imerso nos 

movimentos de vanguarda (concretismo, neoconcretismo). Segundo Faveretto: 

 

Com Tropicália Oiticica concretiza o programa ambiental e determina 
o sentido ético de sua experimentação. Esse projeto é um 
acontecimento que anuncia, totalizando-as, as proposições 
formuladas no desenvolvimento das “ordens ambientais”. Suma de 
processos, materiais e procedimentos, Tropicália expõe, em “síntese 
imagética”, operações e problemas engendrados pelo programa: 
expressa o sentido das efetuações. Montando o heterogêneo, 
compatibilizando o estrutural e o vivencial, sob a forma de estrutura 
comportamento, a Tropicália realiza a ideia de “totalidade-obra” e o 
desejo de uma “nova fundação objetiva da arte”, manifestados no 
Parangole. (FAVARETTO, 2000, p.136) 

 

 O termo em si  já chama bastante atenção, pois reflete sobre a “essência” do 

território brasileiro, localizado entre os trópicos, de clima tropical, quente, úmido, cheio 

de nuances. E é também isso que a obra apresenta um ambiente inspirado no Brasil, 

que de uma certa maneira lembra um oásis. 

 O ‘ismo’ remete a uma ideologia, a uma escola, uma reflexão mais elaborada 

da ideia inicial de Oiticica. Rogério Duarte fez grandes contribuições como já foi dito 

ao longo do texto. Ele era amigo de Oiticica e o aproximou de Gil, Caetano, sobre isto 

fiz Favaretto (2000) 

 

O próprio termo Tropicália era para definitivamente colocar de maneira 
óbvia o problema da imagem [...] Todas estas coisas de imagem  
obviamente “brasileira” ao contexto atual de vanguarda e das 
manifestações em geral da arte nacional [...] Veio contribuir fortemente 
para essa objetivação de uma imagem brasileira total, para derrubada 
do mito universalista da cultura brasileira. (FAVARETTO, 2000, p. 56) 
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 Oiticica tentava retratar o Brasil e suas características mais intensas, mas suas 

obras só tinham sentido quando estavam em contato com o público que deixava de 

ser um mero coadjuvante, era o expectador o responsável por dar “sentido” as 

experimentações de Oiticica. 

 Esse projeto tão ousado chamou a atenção de Duarte, que abraçou a ideia de 

Oiticica. As capas acabam sendo a síntese de um projeto muito mais amplo que, de 

um certo modo, também foi de experimentações, influenciado pela música, pelo teatro, 

pelo cinema, pelas artes plásticas.   

Já a exposição Opinião 65 foi composta por 17 artistas brasileiros e 13 

estrangeiros e aconteceu no MAM- RJ no ano de 1965. Ela pode ser considerada 

como um marco da mudança da discussão construtivista para uma outra abordagem 

crítica da arte. Foi nela que Oiticica apresentou pela primeira vez seus Parangolés8. 

Dentre os artistas brasileiros participaram nomes como Sergio Ferro, Antônio Dias e 

Waldemar Cordeiro. (REIS, 2006) 

Segundo Reis (2006), nesta exposição a presença da movimentação pop foi 

bastante representativa e teve como expoentes artistas como Antônio Dias, Sergio 

Ferro e Rubens Gerchman. A exposição para o autor foi envolvida por um viés 

ideológico e crítico sobre a presença da figuração e da abstração na arte. 

A obra do artista Antônio Dias, como se pode ver na figura 8, tinha uma relação 

direta com a arte pop norte americana. 

 

                                                           
8 Os Parangolés são considerados um dos conjuntos artísticos brasileiros do século XX mais importantes. 

Idealizados por Hélio Oiticica no ano de 1964, foi uma experiência sinestésica do artista, uma espécie de pintura 

viva que só ganhava significado quando vestida. Os Parangolés foram produzidos com tecidos, de acordo com o 

movimento daqueles que o portavam ele criava formas diferentes era a linha tênue entre performance e as artes 

plásticas. Recentemente o espaço que abrigava a obra sofreu um incêndio e parte dela se perdeu. 
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Figura 8: Antônio Dias, sem título, 1965. Acrílico sobre tela. Fonte: Blogbero.  Disponível em: : 
blogbero.blogspot.com. Acesso em: 04 jun. 2014 

 

Podemos notar as formas semelhantes aos das revistas em quadrinho, elas 

traziam heróis e heroínas capazes de salvar o mundo de qualquer ameaça. Aqui não 

temos um herói e sim um algoz. A figura que aparentemente é de um militar em uma 

atitude violenta, sob ataque a representação figurativa de um coração. O coração 

pode ter inúmeros significados, como o das vidas perdidas, a saudade dos que 

ficaram, as angústias causadas pela tortura, Cavalcanti (2005) defende que a obra de 

Antônio Dias vai:  

 

Do quadro da realidade cotidiana o artista recorta de forma pungente os 
vestígios da carnificina encobertas pelos porões militares: a destruição e a 
dor. As vísceras que habitam suas obras são abertas tal qual a informação 
intolerável que ele escancara para o público: a existência da tortura e do 
assassinato no regime militar. (CAVALCANTI, 2005, p. 132) 

 

Já a exposição Proposta 65 foi iniciativa do grupo de paulistas que participaram 

da Opinião 65, ela aconteceu na Fundação Armando Alvares Penteado em dezembro 

daquele ano. Teve Waldermar Cordeiro como principal organizador, ele contou com a 

ajuda dos artistas arquitetos Flávio Império e Sérgio Ferro. (REIS, 2006) 
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Figura 9:  Obra de Sérgio Ferro, 1964. Fonte: Artenalina. Disponível em: artenalina.wordpress.com. 

Acesso em: 07 de abr. 2014. 

 

Apesar de também dialogar com a arte pop, a exposição não foi vista, pelo 

menos pelo crítico Ferreira Gullar, como uma mostra da alienação de parte da classe 

artística nacional. Ela tinha notavelmente um viés crítico, voltado a fazer uma crítica 

social, sobre isso Reis (2006) afirma: 

 

A propalada volta à figuração mostrou-se menos como um contraponto 
à abstração e mais como uma tentativa de absorver criticamente a Arte 
Pop e afirmar um partido frente à realidade nacional. Os artistas 
protagonizaram um rico episódio de embates com a realidade imediata 
através da tradição construtivista, da Arte Pop e do novo realismo. 
(REIS, 2006, p. 44) 

 

Na figura 9 é visível a tensão dos corpos em meio a uma aparente atitude de 

enfrentamento apresentada por Ferro, uma tensão que estava instalada também nas 

avenidas das grandes cidades brasileiras. Foi um período caracterizado pela grande 

mobilização social e um alto número de protestos. A maior parte deles composto por 

jovens estudantes, intelectuais e artistas. A obra acima explicita isto, a palavra Avante, 

aparece como uma mensagem de resistência. Não sabemos ao certo se a figura do 

lado direito da tela segura uma bomba ou uma espécie de chicote que neste caso 

acaba de ser usado contra a outra figura que está ao chão, tentando se proteger. 

As cores da tela, azul e vermelho podem fazer menção à bandeira de Cuba. 

Lembremos que Ernesto Che Guevara e Fidel Castro já eram ícones da esquerda 

latino-americana. Do lado superior esquerdo da tela, aparecem outras duas figuras 
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correndo, apesar dos rostos serem disformes, o próprio posicionamento das figuras, 

nuas, como um símbolo de desproteção, dão conta do estado de tensão no qual elas 

estão vivendo. 

Outra exposição importante foi a intitulada Nova Objetividade brasileira que foi 

contemporânea ao início do Movimento Tropicalista e aconteceu em 1967 no MAM-

RJ e um desdobramento das duas primeiras já citadas. Sintetizou a proposta de um 

grupo de artistas de vanguarda que não só apresentou novas propostas artísticas 

como também conceitualizou essas propostas. 

A Nova Objetividade brasileira teve a adesão dos artistas que participam das 

exposições anteriores, o catálogo da exposição contava com textos críticos de Mário 

Barata, Waldemar Cordeiro e Hélio Oiticica. Outros artistas que não fizeram parte 

deste grupo, mas eram considerados engajados politicamente, e que também podem 

ser encaixados como artistas de vanguarda, são aqueles que abordavam temas 

ligados aos acontecimentos políticos, sociais, culturais daqueles anos. Eram temas 

como tortura, sequestro, corrupção, morte.  Foram selecionados três artistas como 

exemplos são eles: Carlos Zílio, Claudio Tozzi e Cildo Meirelles. Carlos Zílio foi um 

artista que produziu obras importantes, ele assinou junto com Oiticica, Lygia Pape e 

Rubens Gerchman a Declaração de Princípios Básicos da Nova Vanguarda. (REIS, 

2006) 

Na obra intitulada Lute é de 1967,  Zilío utiliza uma marmita, objeto usado 

cotidianamente pela classe trabalhadora e, dentro dela coloca uma espécie de 

máscara de plástico em formato de um rosto com a palavra lute. A obra é um convite 

a todos aqueles que se sentem próximos das causas populares. É um convite ao povo 

brasileiro, convite para ir as ruas, protestar, exigir seus direitos em meio a um governo 

opressor. 



42 
 

 
 

 

Figura 10: Carlos Zílio, Lute, 1967. Fonte: Raquel Arnaud. Disponível em: raquelarnaud.com. Acesso 

em: 07 de abril de 2014. 

 

Já na obra Auto Retrato, o artista faz uma referência aos dias em que ficou 

preso no DOPS e a carnificina que o Brasil estava mergulhado pós AI-5 e as torturas 

físicas e psicológicas que Zílio sofre quando é preso. A presença do sangue se torna 

muito comum na obra do artista nesse período. 

 

 

Figura 11: Carlos Zilio 1973. Fonte: Raquel Arnaud Disponível em: raquelarnaud.com. Acesso 
em: 07 de abril de 2014 
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 Dentre os artistas de vanguarda, o pintor e arquiteto e urbanista Claudio Tozzi 

se destaca por ter uma obra extremamente ligada às questões urbanas. Ele utilizava 

imagens de figuras públicas, mesclando com imagens do povo brasileiro, das 

manifestações públicas. Tozzi foi um dos artistas que teve seu trabalho amplamente 

divulgação. 

 

Figura 12: Claudio Tozzi, Che Guevara Vivo ou Morto. Fonte: Pop Art Biblio. Disponível 

em:popartebiblio.blogspot.com. Acesso em: 07 de junho de 2014. 

 

 Antônio Dias e Claudio Tozzi são os artistas que produziram obram que mais 

se assemelham visualmente as de Duarte. É claro que todos os outros fazem parte 

de uma geração que tinha ideais em comum, mas ressalto esses dois, pelo fato deles 

exibirem em seus trabalhos a influência do pop, o uso de novas técnicas de impressão 

e a maneira como os personagens são apresentados. 

 Outro movimento de vanguarda importante, como se sabe, foi o Cinema Novo, 

um movimento cinematográfico nacional, que teve como principais cineastas Glauber 

Rocha, Cacá Diegues, Leon Hirszman, Paulo César Saraceni e Nelson Pereira dos 

Santos. Surgiu a partir da realização de dois congressos sobre cinema o Congresso 

Paulista de Cinema Brasileiro e o Congresso Nacional de Cinema Brasileiro, que 

aconteceram no Brasil no ano de 1952. 

 Assim como o tropicalismo, o Cinema Novo tinha como objetivo retratar um 

Brasil que não cabia nas salas e nos grandes circuitos de cinema. Um Brasil desigual, 

onde a fome e a miséria imperavam. Dentre as produções famosas que retratavam 

tais realidades, tivemos Barravento e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber 
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Rocha, Cinco Vezes Favela que continha cinco histórias produzidas por cineastas 

diferentes, dentre eles Cacá Diegues e Leon Hirszman, Vidas Secas adaptação de 

Nelson Pereira dos Santos ao Romance de Graciliano Ramos, dentre muitas outras. 

Duarte acompanhou de perto o desenvolver do movimento. Já que era muito 

próximo de Glauber e conhecia a proposta do grupo, ele foi convidado a estampar o 

cartaz filme Deus e o Diabo na Terra do Sol do cineasta e amigo Glauber Rocha.   

O cartaz é considerado um divisor de águas do design nacional. É uma fototipia 

ou fotomontagem em quatro tons distintos, vermelho, amarelo, preto e branco, técnica 

que estava começando a ganhar adeptos no Brasil, Duarte ao utilizar a técnica ajuda 

a popularizá-la no meio artístico. O misticismo religioso apresentado no filme é uma 

característica também presente no cartaz, que tem o uma fotografia do ator Othon 

Bastos que deu vida ao personagem Corisco, braço direito de Lampião.  (CARVALHO, 

2008) 

Enquadrado no centro com um punhal nas mãos, a imagem de Corisco em 

preto e branco acentua, mais ainda, a expressão do personagem que emerge do Sol 

e traz no semblante um pouco do perfil do sertanejo que sofre com a seca, com a 

fome e que luta pela posse da terra e contra o perigo constante da morte. 

 

 

Figura 13: Foto de Rogério Duarte com o cartaz de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Fonte: Moda ao 

Cubo. Disponível em: modaaocubo.blogspot.com.br. Acesso em: 30 de jun. 2014 

 

http://modaaocubo.blogspot.com.br/2009/06/trama-da-terra-que-treme.html
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Segundo Duarte (2003), o cartaz é fruto de uma pesquisa profunda. As cores 

chapadas, a simetria e o uso do grid de acordo com Carvalho (2008) são as principais 

características da linguagem de Rogério. As fontes utilizadas são simples e fazem 

com que o interlocutor possa rapidamente captar as informações distribuídas no 

cartaz.  São as chamadas fontes sem serifa, ou seja, as fontes não possuem aqueles 

pequenos traços alongados no final das letras. 

 Carvalho (2008) também salienta que o vermelho do cartaz mostra a influência 

do construtivismo russo na obra do artista. Ele também pode porventura representar 

o sangue derramados nas terras secas do sertão nordestino, sangue da batalha diária 

por comida, por justiça, pela terra, pela vida. O desenho do sol vem fortalecer essa 

ideia, ele que é a estrela que rege o dia a dia do sertanejo, é o vilão e o mocinho.  

                     

Figura 14: Cartaz do filme Deus e O Diabo na Terra do Sol elaborado por Rogério Duarte em 1964. 
Fonte: Cinema Brasileiro. Disponível em: www.cinemabrasileiro.net/cartazes. Acesso em: 22 nov.2013 

 
 

 Com a adaga nas mãos, Corisco divide o cartaz em duas partes e Rogério se 

utiliza dessa divisão para fazer a distribuição das informações sobre o filme. De um 

lado, parte da ficha técnica com o nome dos atores e a empresa distribuidora do filme 

http://www.cinemabrasileiro.net/cartazes
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e, do outro lado, o nome do filme todo em letras minúsculas, o nome do diretor e do 

produtor. 

 [...] era o vermelho que assustava. Para dar mais colorido, conseguir 
uma cor mais forte, possibilitar que o espectador sinta a tinta, eu formei 
o vermelho com seus componentes, utilizando a teoria da cor 
moderna. Misturei o magenta com o amarelo, que são componentes 
em termos de pigmento para formar o vermelho. E aquilo causou um 
efeito muito forte. O que era a concretização de minha pesquisa sobre 
design. (DUARTE, 2003, p.162) 

 

 O cartaz é hoje uma obra muito reproduzida no país e é comum adentrarmos 

ambientes e nos depararmos com uma de suas reproduções, ou mesmo alguma sátira 

onde um outro personagem é inserido ao centro no lugar de Corisco. 

 

 

2.3 A VANGUARDA NO NORDESTE: MOVIMENTO ARMORIAL, ETSEDRON  

 

 O Movimento Armorial surge no ano de 1970 na cidade do Recife no estado de 

Pernambuco e foi idealizado principalmente pelo escritor Ariano Suassuna. O nome 

Armorial faz referência ao conjunto de brasões ou insígnias que representam 

instituições ou famílias, na grande maioria é um símbolo de status social elevado. 

(LUNA, 2010) 

 O Movimento Armorial tinha como um dos principais objetivos promover a 

cultura popular, mais especificamente a cultura nordestina, era uma tentativa de deter 

o processo de massificação pelo qual o país estava passado, recebendo influência 

principalmente da cultura estadunidense.  O grupo unia elementos característicos da 

cultura popular nordestina com o erudito. (LUNA, 2010) 

 Foi composto principalmente por jovens intelectuais de famílias tradicionais da 

região nordeste. O movimento atuou principalmente na música, no teatro e na 

literatura, mas também, teve representantes na poesia, arquitetura e nas artes 

plásticas. A primeira atividade pública dos armoriais foi um concerto realizado na 

Igreja de São Pedro dos Clérigos, no ano de 1970, na cidade do Recife, onde se 

apresentaram a recém-formada Orquestra Armorial de Câmara e em paralelo 
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aconteceu uma exposição de obras de outros representantes do movimento. (LUNA, 

2010). 

 Suassuna foi uma figura extremamente importante para o movimento, além de 

ter escrito peças e obras literárias foi quem articulou o grupo. Durante o ano que foi 

diretor do Departamento de Extensão Cultura da UFPE, promoveu inúmeras 

atividades que foram essenciais para fomentar a discursão sobre a cultura regional. 

(LUNA, 2010) 

 O Movimento Armorial pode ser considerado como um movimento de 

vanguarda, mas que tem uma linha de atuação muito diferente do Movimento 

Tropicalista.  Quando falo em atuação, não me refiro a produção material, mas, sim 

ao conceito formulado pelo grupo e também aos objetivos que cada um deles queriam 

alcançar. Era uma vanguarda que queria resgatar um Nordeste de vícios, um nordeste 

coronelista, que outrora foi o centro político e, consequentemente, o centro cultural do 

país durante os primeiros anos da república, mas entrou em processo de “falência”, 

deixando de o coração do país.  

Em grande parte, esse discurso de Nordeste, é um discurso de 
saudade e de revolta, pois todos os intelectuais envolvidos em sua 
produção eram pertencentes a famílias aristocráticas: representava 
para os donos de engenho e terras um reduto inexpugnável de 
hierarquia e tradição, onde estariam os donos do poder protegidos 
pela “corrosão” dos valores tradicionais de conduta social e moral que 
vinha ocorrendo nas grades cidades pelas estrangeirices europeias 
modernas. (VENTURA, 2007, p.38) 
 

 Os tropicalistas se posicionavam contra o governo militar, entoando canções 

carregadas de crítica. As letras eram de protesto e, além disso, buscavam exaltar a 

cultura nacional, mas, sempre aceitando que essa mesma cultura não é cristalizada, 

que ela é cíclica e se forma a partir de inúmeras influências, seja nacional ou 

estrangeira.  

 Já os armoriais tinham uma visão completamente contrária, eles não podem 

ser considerados com ideais socialistas, mas, acreditavam que o Brasil consumia o 

“lixo” cultural de países como os Estados Unidos da América.  Enquanto os 

tropicalistas dialogavam com as várias manifestações culturais procedentes de outros 

países o Movimento Armorial abraça legado deixado pelos portugueses e tudo aquilo 
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que se formou ao longo de séculos e foi instituído como tradição na região Nordeste. 

Para eles, a presença da cultura internacional era prejudicial, criava um processo de 

aculturação maciça e gradual.  O Brasil precisa ser mais Brasil, buscar representações 

que tenham a cara do país. 

 Os armoriais não debatiam questões sociais e de luta de classes como fizeram 

os tropicalistas. Enquanto os tropicalistas buscavam no rural a inspiração para lutar 

por um ambiente urbano mais digno, os armoriais se voltavam para o ambiente rural 

como forma de tentar reconstruir um modelo de Nordeste já falido, de grande 

estratificação, onde o coronelismo reinava.  

 O Movimento Tropicalista, como afirma Ridenti (2000), queria subverter o 

sistema por dentro, o Movimento Armorial buscava uma forma de anular ou minimizar 

as influências internacionais. Porém, num país que vinha passado por um processo 

de modernização industrial e crescimento das cidades e da população, o objetivo não 

foi tão bem sucessivo. 

 Esteticamente, podemos encontrar semelhanças na produção artística, como 

por exemplo, o uso da xilogravura como linguagem, a tentativa de resgate de músicas 

e instrumentos característicos da cultura popular e, ao mesmo tempo, o fato de ambos 

os grupos usarem o regionalismo como referência e, ao mesmo tempo, não 

produzirem uma arte regionalista. 

 Na música Armorial, destacaram-se Antônio José Madureira, Clóvis Pereira, 

Cussy de Almeida e Jarbas Maciel, Capiba, Guerra Peixe, Marlos Nobre e Camargo 

Guarnieri, José Tavares do Amorim e José Maria Tavares de Andrade. Muitas 

pesquisas foram realizadas por esses músicos e que com a ajuda de Suassuna 

passaram a ter contato com músicos populares, sem formação acadêmica e que 

influenciaram os armoriais em suas composições. Do interior de Pernambuco, para a 

capital Recife foram levados violeiros, sanfoneiros, tocadores de pífanos e músicos 

com domínio nos mais variados instrumentos. (LUNA, 2010) 
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Figura 15: Capa do disco do Quinteto Armorial de 1974.Autoria desconhecida. Fonte: Pet Letras e 

Linguagens. Disponível em: http://petletrasuast.blogspot.com/2014/05/iii-cultura-em-foco-o-

movimento-armorial.html. Acesso em: 19 mai.2015  

 

 Nas artes plásticas, a técnica da xilogravura ou gravura em madeira que era 

usada para estampar os folhetins de cordel ganhou destaque em muitos grupos de 

vanguarda que atuaram naquele período, os armoriais também utilizaram bastante a 

técnica. 

 O grande nome da literatura armorial foi Ariano Suassuna, o autor era filho de 

João Suassuna que governou o estado da Paraíba entre os anos de 1924 e 1928 e 

foi assassinado por questões políticas na cidade do Rio de Janeiro. Após o 

acontecimento, a família passou por inúmeras dificuldades, tendo que mudar de 

cidades por causa das perseguições e ameaças sofridas e passando a viver com 

recursos muito menores do que vivam antes. 

  Suassuna mistura em suas obras realidade e ficção, seus personagens são 

frutos do que ele viveu na infância, as mudanças corriqueiras de cidade, o sofrimento 

por ter perdido o pai de uma maneira tão brutal, a luta da mãe para criar ele e seus 

irmãos, são acontecimentos que também cercam a obra do autor. 

A literatura suassuniana se forjou, portanto, a partir desse discurso já 
delineado desde a década de 1920 e perceptível em alguns 
intelectuais dessa primeira metade do século XX, filhos de senhores 
de engenho ou grandes proprietários rurais que, sensíveis a 
descaracterização urbana , política e social que minava os alicerces 

http://petletrasuast.blogspot.com/2014/05/iii-cultura-em-foco-o-movimento-armorial.html
http://petletrasuast.blogspot.com/2014/05/iii-cultura-em-foco-o-movimento-armorial.html
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daquela estrutura hierárquica e agrária  a qual estavam intimamente 
ligados, enquanto filhos da aristocracia rural- como Ariano- trataram 
de entrar como participeis dessa batalha.(VENTURA, 2007, p 38) 
 

 O Movimento Armorial teve como como alguns de seus representantes Antonio 

José Madureira, Guerra-Peixe, Cussy de Almeida, Jarbas Maciel e Capiba (música); 

Francisco Brenand, Gilvan Samico, Fernando José Torres Barbosa, Fernando Lopes 

(artes plásticas); Ariano Suassuna,  Maximiano Campos (literatura); Janice Japiassu, 

Ângelo Monteiro e Marcus Accioly (poesia) e  Arthur Lima Cavalcanti (arquitetura). 

  Outro movimento importante foi o Etsedron, formado por um grupo de jovens 

estudantes das Escolas de Belas Artes e de Teatro da UFBA, no ano de 1969, na 

cidade do Salvador. O grupo misturava várias técnicas artísticas, mas se consolidou 

trabalhando com a chamada arte ambiental. Foram premiados na Bienal de arte de 

São Paulo, no ano de 1973, e, apesar de inúmeras críticas, obtiveram reconhecimento 

nacional. (Mariano, 2007) 

  O termo Etsedron é um anagrama e significa Nordeste ao contrário. O Etsedron 

assim como o Tropicalismo buscava retratar o nordeste e seus problemas sociais. Os 

projetos eram na sua maioria realizados em parceria com alguma comunidade, uma 

tentativa de aproximar o povo da arte. (MARIANO, 2007) 

 Foi um grupo que possuía ousadia, que mesclou características provenientes 

do movimento inserindo questões ambientais na sua pauta. Além disso, apresentavam 

performances artísticas na cidade do Salvador, seguindo uma linha de 

experimentalismo semelhante a de artistas como Hélio Oiticica. 

 O grupo que foi liderado por Edison da Luz e teve como componentes 

Almandrade, Matilde Matos, Márcio Meireles, Silvia Cristina Rocha Chaves, Palmiro 

Cruz Ângela Bispo, Fernando Ferreira da Silva dentre muitos outros que formaram as 

várias fases do Edsedron. 

  O grupo se apropria das matérias primas da região do sertão nordestino, 

usavam troncos secos, calcinados e com eles elaboravam esculturas, mas não se 

resumia a isso. A ligação entre objeto e ser humano era forte, além das obras estarem 

sempre dialogando com a comunidade, eram feitas performances artísticas, pequenos 
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espetáculos de dança também eram realizados tendo como cenário artificial as obras. 

(MARIANO, 2007) 

 

Figura 16: : Obra produzida pelo grupo Etsedron 1971. Fonte: Jornal A Tarde.  Disponível em: 

www.atarde.uol.com.br .Acesso em 10 de outubro de 2014. 

 

 

 

Figura 17: Obra produzida pelo grupo Etsedron 1972.  Fonte: Jornal A Tarde. Disponível em: 

www.atarde.uol.com.br. Acesso em 10 de out 2014 
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 O grupo possuiu formações diferentes, mas a essência sempre foi muito 

semelhante. Eles são considerados hoje um grupo de land art, que promoviam 

interferências ambientais em Salvador e outras cidades da Bahia, com a divulgação 

do trabalho, as obras ganham espaço também nas grande galerias do país. Vejamos 

um trecho extraído de um catálogo do Etsedron em que eles definem melhor sua forma 

de atuação e interação com o espaço. 

 [...] é preciso parar. Parar e pensar. Mudar e construir. Construir 
mergulhando – com sinceridade e sem demagogia ou falso ufanismo 
– na nossa realidade cultural. Nos nossos problemas pessoais, 
políticos, econômicos. No nosso folclore tão odiado; incompreendido, 
desconhecido e mal amado. É preciso esquecer o fascínio. O delírio 
também. É preciso ter a coragem da humildade e ver o que somos. A 
arte brasileira só será respeitada e admirada lá fora e por nós mesmos 
quando ela for uma extensão natural do que somos. Caso contrário, 
ainda vão continuar sorrindo de nossos trabalhos, de nosso número 
sempre maior de artistas expondo o arremedo (subproduto) da arte do 
mundo” (KRÜSE, Olney. XIII Bienal Internacional de São Paulo, 1975. 
p. 56. Catálogo de exposição). 

 

 Segundo Walter Mariano (2007), o grupo existiu até o ano de 1979, tendo uma 

atuação constante tanto no ambiente urbano como também no ambiente rural. O 

Etsedron pode ser considerado um grupo de contracultura do Nordeste. 

 

 

2.4- ROGÉRIO DUARTE, O TROPICALISMO E A CONSTRUÇÃO DAS 
VANGUARDAS  

 

 

O Movimento Tropicalista ou Tropicália foi um dos movimentos de vanguarda 

mais importantes da América Latina. Surgido no ano de 1967, sua produção não se 

resumiu somente ao setor musical, tendo desdobramentos nas artes plásticas, cinema 

e teatro. Os tropicalistas tinham como objetivo fazer uma crítica ao modernismo 

engessado, conservador e também à ditadura militar que governava o país desde 

1964. Eles queriam retratar o Brasil, que vivia imerso em problemas sociais, um Brasil 

desigual e repleto de manifestações culturais distintas. 
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Alguns autores como é o caso de Marcelo Ridenti (2000) afirmam que 

Movimento teve atuação apenas nos anos de 1967 e 1968, porém, Rogério Duarte, 

uma das figuras mais importantes do movimento em suas memórias, estende esse 

prazo afirmando que os artistas atuaram juntos até o ano de 1972. 

Isso se deve ao fato de no ano de 1968 os militares terem baixado o AI-5, após 

este acontecimento determinados artistas partiram para o exílio em países da Europa, 

EUA e América do Sul e alguns foram presos. Houve dispersão, resistência, mas o 

contato entre eles ficou mais difícil, levando alguns a seguirem caminhos díspares. 

Na música, os expoentes de destaque foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom 

Zé, Gal Costa, Luís Carlos Capinam, Torquarto Neto, Wally Salomão, Chico Buarque, 

Rogério Duprat. No cinema, o filme Terra em Transe de Glauber Rocha é considerado 

um filme tropicalista. Temos ainda o diretor teatral, dramaturgo e ator José Celso 

Martinez. Nas artes visuais, destacou-se Hélio Oiticica autor do projeto ambiental 

intitulado Tropicália que deu nome ao movimento. 

Para realizarmos uma análise mais detalhada do movimento, precisamos 

considerar dois fatores: o primeiro é como era a vida na cidade do Salvador identificar, 

qual o motivo da cidade ter projetado tantos artistas importante para o cenário nacional 

e também o que difere os Tropicalistas dos outros grupos que atuavam naquele 

mesmo momento histórico. 

Na década de 1950, a cidade do Salvador sofreu um brusco processo de 

ampliação e desenvolvimento urbano. E dentro deste processo, uma figura se 

destaca, é o reitor fundador da UFBA Edgard Santos. Na sua gestão, houve a 

agregação dos cursos superiores existentes na cidade para uma mesma instituição, a 

UFBA, como foi o caso da Escola de Medicina da Bahia e da Faculdade de Direito, 

que eram instituições que já funcionavam há décadas. Além disso, a recém-

inaugurada Universidade Federal da Bahia passou a contar com novos cursos, 

principalmente na área de artes, foram abertos os cursos de teatro, música e dança, 

este último foi o primeiro curso superior em dança do Brasil. (RISÉRIO, 2013) 

As doutrinas de esquerda também movimentam as discussões da juventude da 

cidade, que aquela altura era formada majoritariamente por estudantes secundaristas 

e poucos universitários, diferentemente do restante do país, muitos ligados ao PCB e 
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a JUC, que logo depois rachariam dando origem a AP e a POLOP9. Haviam grêmios 

bastante organizados como era o caso do grêmio do Colégio Central onde estudaram 

Glauber Rocha e Rogério Duarte. 

É ainda no Colégio Central da Bahia, que Duarte tem seu primeiro contato com 

Glauber Rocha. Eles se tornam amigos e é lá que Duarte conhece outras figuras 

importantes como Calazans Neto que se tornou um dos gravuristas mais importantes 

do país. Pouco tempo depois, já na UFBA, ele conhece Capinam, logo depois é 

apresentado a Gilberto Gil e os laços vão se ampliando. (DUARTE, 2003) 

Eles frequentaram os cursos de artes da instituição, cursos estes que foram 

idealizados pelo Reitor Edgard Santos. Formado pela antiga Faculdade de Medicina 

da Bahia em 1917 e membro de uma família tradicional da cidade, Edgard Santos, é 

uma figura muito importante para compreendermos como se deu o processo de 

crescimento urbano e cultural da cidade. 

Edgard Santos também foi o responsável pela fundação do Hospital das 

Clinicas, que é gerenciado pela UFBA. Segundo Risério (1995), a educação 

universitária na Bahia se assentou num tripé: saúde, cultura e assistência estudantil. 

O espaço universitário deixa então de ser um ambiente pragmático, aonde o aluno 

chegava, assistia sua aula e voltava para casa. A universidade passa a ser um local 

de troca de experiências múltiplas, é o início da integração entre vários cursos e 

saberes. 

 Edgard exerceu o cargo de ministro da educação, no ano de 1954, no governo 

de Getúlio Vargas. Era considerado um varguista e por ser bem relacionado 

politicamente conseguiu verbas que propiciaram o desenvolvimento estrutural da 

universidade e uma explosão cultural na cidade. (RISÉRIO, 1995) 

A antiga capital do Brasil vivia sob as glórias do passado e as constantes 

querelas com o governo vigente no país, não permitiam seu desenvolvimento em 

muitos aspectos. Mas Edgard conseguiu trazer, para a cidade, representantes do 

pensamento da considerada vanguarda europeia, implementando uma etapa de 

renovação cultural: 

                                                           
9 A Organização Marxista Política Operária (POLOP) teve origem no início da década de 1960 a partir de um 

racha do PCB, teve como um dos seus fundadores o hoje renomado historiador Moniz Bandeira. 
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A Bahia precisava de uma produção estética de primeira linha, mas 
necessitava também de meios, instrumentos que permitissem a 
generalização do processo de cultura. Acontece que sua realidade 
estava marcada pelo atraso. Era preciso mobilizar então a energia 
baiana, para superar o estado de ignorância e retardamento. E nessa 
viagem que procurava a “união fundamental” da cultura e da 
economia, a fim de promover tanto a desprovincianização cultural 
quanto a modernização urbano-industrial, Edgard se colocava acima 
do movimento estrito da vida política, de caráter francamente 
partidocrata. Achava que seu projeto possuía natureza supra-
partidária.  (RISÉRIO, 1995, p.35) 

 

Antônio Risério (1995) considera o reitor um catalizador de energias que 

possuía qualidades, que o permitiram realizar feitos grandiosos. Era um homem de 

visão, um empreendedor nato, acreditava que o povo precisava ter acesso a cultura.  

 

Edgard foi uma peça-chave, personagem fundamental na trama que 
então se desenvolveu. Sei que muitos analistas da sociedade, em 
especial aqueles ferrenhamente “estruturais”, costumam esnobar o 
destaque eventualmente conferido a um sujeito individual. Acham que 
é ingenuidade, preferindo focalizar em globosujeitos coletivos e forças 
contextuais. Mas devo confessar que a psicanalise clássica e o 
existencialismo sartriano me vacinaram contra esta fantasia holística. 
Prefiro não exagerar nem minimizar a concretude, a espessura 
individual, principalmente quando o indivíduo em questão dispõe de 
poder. É claro que a realidade envolvente afeta a consciência do 
indivíduo, mas, em contrapartida, esta consciência também afeta 
aquela realidade (RISERIO, 1995, p. 22) 

 

Foi também considerado o responsável por trazer, para a Bahia, intelectuais 

que contribuíram expressivamente para o desenvolvimento cultural da região. Fugidos 

das perseguições políticas nos seus países de origem, esse grupo de estrangeiros, 

todos eles com uma compreensão artística inovadora para seu tempo, desembarcam 

na Bahia para dirigir os institutos recém-criados da jovem universidade. 

Colocou o português Agostinho da Silva à frente do CEAO, o alemão Hans 

Joachim Koellreutter e o suíço Walter Smetak na Escola de Música, Martins, na Escola 

de Dança que foi a primeira do Brasil. Eles foram responsáveis em administrar e 

organizar pedagogicamente as unidades recém-criadas. Edgard também foi 

responsável pela vinda de Lina Bo Bardi, e trouxe também a arquiteta Lina Bo Bardi, 

que criou o Museu de Arte Moderna e contribuiu pra o surgimento das escolas de 

designer do país, além de ter desenvolvido inúmeros projetos arquitetônicos Lina foi 

http://wikidanca.net/wiki/index.php?title=Yanka_Rudzka&action=edit&redlink=1
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uma figura bastante importante para o desenvolvimento cultural da cidade, ela não só 

ajudou a fundar o MAM- BA, mas também participou ativamente da construção das 

Bienais de Arte10 que aconteceram na cidade neste período. (RISÉRIO, 1995) 

Esse grupo, formado por brasileiros e europeus, foi responsável pela mudança 

cultural da cidade nos anos de 1950 e pela formação desta geração, que logo depois, 

tornou-se uma geração de vanguarda. Proporcionaram à cidade uma arena constante 

de debates em meio a este cenário propício para o desenvolvimento intelectual da 

juventude da cidade. 

Joachim Koellreutter, por exemplo, ao contrário de Lina, que encontrou um 

cenário propício para o desenvolvimento de seus projetos, teve dificuldade para 

aplicar suas ideias aqui na Bahia. A música ensinada nas escolas do Brasil ainda era 

uma música europeia clássica, ou então uma música nacionalista que seguia os 

moldes da música clássica europeia, não existia espaço para inovações.  (RISÉRIO, 

1995) 

Foi neste cenário que se formou não só Rogério Duarte, mas, também, 

Caetano, Gil e tantos outros artistas que anos depois serão protagonistas de um dos 

movimentos musicais mais importantes do século XX.  

Como já sabemos, pois foi falado anteriormente neste texto, esse foi um 

período de florescimento da intelectualidade e da produção cultural brasileira, a maior 

parte desses artistas e intelectuais era ligada a grupos de esquerda. Segundo Roberto 

Schwarz, a hegemonia política era da direita que governava o país, mas, a hegemonia 

intelectual estava nas mãos da esquerda. 

A Tropicália ganha destaque nacional, utiliza os meios de comunicação para 

promover seu projeto, que é aceito pelo público, mas ainda disputa espaço em 

diversas regiões do Brasil, tendo em vista a multiplicidade de variantes culturais e 

artistas existentes em nosso território. No eixo Rio-São Paulo e na Bahia, por questões 

financeiras, de identificação e também por questões políticas eles conseguem difundir 

                                                           
10 Houveram duas edições da Bienal de Arte da Bahia, a primeira ocorreu no ano de 1966 contou com a presença 

de vários artistas locais como Juarez Paraíso, Calazans Neto, Mario Cravo, Mestre Didi, Frans Krajcberg e teve 

como júri críticos renomados a nível nacional como Clarival do Prado Valadares e Mário Schenberg. 

A segunda edição da Bienal aconteceu justamente no ano de 1968, ano do Ato Institucional Nº 5, que, sabe-se, foi 

responsável por restringir os direitos políticos e civis da população. Este foi o ano em que a ditadura militar 

radicalizou a censura. A Bienal foi fechada e dez obras confiscadas sob o pretexto de serem subversivas. 
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sua música e em parte suas ideias. Mas isso não ficou tão evidente em todas as 

regiões do país.  

 

Tropicália é a primeiríssima tentativa consciente, objetiva de impor 
uma imagem obviamente ‘brasileira’ ao contexto atual da vanguarda e 
das manifestações em geral da arte nacional... Para a criação de uma 
verdadeira cultura brasileira, característica e forte, expressiva ao 
menos, essa herança maldita europeia e americana terá que ser 
absorvida, antropofagicamente, pela negra e índia de nossa terra 
(RIDENTI apud FIORAVANTE, 2003, p. 273) 

 

Historicamente, usando como referência as outras tentativas de criar a imagem 

do Brasil, imprecisões podem acontecer. É um projeto ousado, pois muito 

provavelmente uma manifestação cultural vai se sobrepor a outra. Nosso território é 

muito extenso, talvez o mais correto fosse falar de “Brasis” e não de um Brasil. 

Os tropicalistas seguiam em sentido oposto a uma boa parte dos grupos de 

esquerda do período, grande parte deles bastante conservador, como por exemplo, o 

PCB. Seus membros queriam produzir algo novo, dialogavam com alguns grupos de 

vanguarda, mas já possuíam uma proposta artística bem elaborada. Estavam 

atualizados com aquilo que era feito fora do país, principalmente o que vinha da 

Europa e dos EUA. Porém, sem perder de vista sua proposta inicial que era a criação 

de algo que estivesse diretamente ligado à cultura e a realidade brasileira, segundo 

Ridenti : 

 

Não se tratava de resistir a indústria cultural e à ditadura encastelando-
se romanticamente no passado, mas, de mergulhar de cabeça nas 
novas estruturas, para subverte-las por dentro, incorporando, desde 
as últimas conquistas das vanguardas internacionais até as tradições 
mais arcaicas, enraizadas na alma do brasileiro. (RIDENTI, 2000, 
p.284). 

 

Um dos elementos que diferem o Tropicalismo dos outros grupos de ideologia 

contrária ao governo como o CPC e aqueles formados no seio das organizações 

políticas, que aqui iremos chamar de grupos de frente Nacional Popular de Esquerda, 

conceito desenvolvido por Ridente (2010) para classificar aqueles que não se 

enquadravam no conceito de vanguarda, é o fato de o Tropicalismo não travar uma 
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luta anti-imperialista.  Tal posicionamento impulsionou inúmeras críticas, muitas delas 

bastante duras como será demonstrado mais à frente. 

A Nacional Popular de Esquerda nada mais eram que os grupos e artistas, na 

sua maioria, ligados às organizações que seguiam as doutrinas marxistas, leninistas 

e stalinistas de forma cristalizada. Para eles, não existia arte que não fosse a arte 

ligada à esquerda.  

O que caracteriza um movimento de vanguarda ou avant-garde segundo 

Ferreira Gullar (2010) defende que este é um conceito que só aparece no início do 

século XX. Ao longo da história, houve outros movimentos que questionaram os 

valores dos grupos hegemônicos, como foi o caso do romantismo europeu, que teve 

início no final do século XVIII e se estendeu por quase todo o século XIX.   

Ainda segundo Gullar (2010), com a revolução burguesa do século XVII, os 

intelectuais passaram a ter outro papel dentro da sociedade. A burguesia tinha como 

valores. De acordo com o autor, a avareza e a eficácia, sentindo-se marginalizados 

os intelectuais começaram a contestar essa recente estrutura social. O conceito de 

vanguarda do qual queremos nos apropriar é o conceito leninista, nascido no seio do 

PC, e que se reinventa no Brasil, quando os intelectuais e artistas locais se apropriam 

dele que Risério (1995) classifica como: 

 

[...] a expressão está vinculada à teoria leninista do “partido 
revolucionário”, que conduziu os bolcheviques ao poder. Nos termos 
de Lênin, a “vanguarda política” é entendida como um combativo 
grupamento autoconsciente do proletariado, que chama para si a 
missão de guiar a massa operária no contexto da luta de classes. Em 
outras palavras, a vanguarda leninista- movendo-se sob uma rigorosa 
disciplina, em cujo cerne se acha o “centralismo democrático” - é um 
pequeno setor avançado do proletariado responsável pelas conexões 
da classe operária com outros segmentos sociais(...) vanguarda 
artística designa um grupo autoconsciente, programaticamente 
empenhado na renovação sistemática dos procedimentos estéticos. 
(RISÉRIO, 1995, p.69) 

 

Notemos que as vanguardas brasileiras na sua maioria, como é o caso do 

Tropicalismo, são vanguardas românticas. Eles buscavam no passado elementos 

para a construção de um futuro que também tinha como ideal ser modernizador, 
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quebrar paradigmas. Era um espírito de renovação cultural influenciado pelas 

experiências do passado.  (RIDENTI, 2000) 

O Tropicalismo insurgia com uma proposta oposta ao Concretismo, mas que 

ao mesmo tempo se inspirou no conceito do movimento. A produção plástica de 

Duarte era totalmente figurativa, simbólica, porém do ponto de vista técnico não 

seguia a produção concretista. No entanto, o movimento paulista foi uma boa fonte 

teórica para os outros grupos citados que surgiram na da segunda metade do século 

XX no Brasil.  

Era um paradoxo um movimento que se dizia de esquerda como o Tropicalismo 

ter influência tão forte da cultura pop norte americana, influência esta que ficava clara, 

por exemplo, nas próprias capas dos LPs que aqui serão analisadas. Além disso os 

artistas já naquele momento estavam ligados à indústria musical, indústria essa que 

estava mergulhada na lógica capitalista. Para Schwarz (2009), que foi um dos críticos 

mais duros do movimento, escrevendo textos inflamados, contemporaneamente com 

a produção do movimento, os tropicalistas queriam criar uma alegoria do Brasil, 

levando as ruas uma produção que ele considerava uma traição à classe. 

[...] Noutras palavras para obter o seu efeito artístico e crítico o 
Tropicalismo trabalha com a conjunção esdrúxula de arcaico e 
moderno que a contra-revolução cristalizou, ou por outra ainda, com o 
resultado da anterior tentativa fracassada da revolução nacional. 
(SCHWARZ, 2009, p. 32) 

 

Rogério Duarte foi um dos grandes teóricos do movimento e possuía uma 

opinião bem desenvolvida sobre o que o Tropicalismo representava. Duarte foi uma 

pessoa que atuou em praticamente todas as vertentes do movimento. Ele foi o 

responsável por estampar a capa de todos os LPs dos artistas do grupo, além de ter 

escrito letras de música e colaborado com o desenvolvimento do filme de Glauber. 

Mas sua contribuição mais importante foi a teorização do movimento, ou seja, de seus 

princípios teóricos, juntamente com Hélio Oiticica. Em uma entrevista recente ele 

classifica o Tropicalismo da seguinte maneira: 

 

Para mim, a Tropicália significou a tomada de consciência da 
espiritualidade. Naquele momento, vivíamos uma transformação 
política e social. Abdicamos da religiosidade que nos permeava desde 
a infância pra colocar o discurso marxista como panaceia. A dialética 
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era a chave mágica. Só que, quando o tropicalismo irrompeu, a 
situação do país tornava inviável o receituário marxista, que se 
mostrou um impasse. Tudo dizia que faríamos a revolução segundo 
os manuais, mas alguma coisa não funcionava. Primeiro, a 
insatisfação com a orientação, de fora para dentro, que a esquerda 
dava para a arte, como instrumento político apenas, sem 
transcendência em si mesma. Para nós, ela significava um ideal, o 
êxtase estético. Sentíamos que a ditadura já tinha criado um antídoto 
contra o discurso marxista. Para mudar a sociedade, tínhamos que 
tentar outras maneiras. Víamos no marxismo como libertação, mas de 
repente aquele receituário proibia o meu inconsciente de entrar em 
ação. Havia um excesso de racionalismo, e criar implica um certo 
irracionalismo, entrando mesmo no nível religioso. No começo do 
Tropicalismo, vi que a minha vivência baiana tinha sido reprimida no 
Rio, onde eu já vivia, por toda esquerda tradicional. (COHN, 2009, p. 
214) 

 

Neste depoimento, podemos perceber que para Duarte, o Tropicalismo era a 

continuação do trabalho que ele iniciou no CPC da UNE, ele permanecia enxergando 

a arte não como uma pirâmide em que o povo está na base e os ideais e teorias de 

esquerda no topo. Não existia ingenuidade da produção, os artistas sabiam muito bem 

como gostariam de atingir o público, existia um anseio revolucionário visível nas letras 

das canções de Gil, Caetano, Capinam, nas obras de Oiticica, nas capas de Duarte. 

Era tudo muito sofisticado, incompreensível para os críticos que tinham a dura tarefa 

de analisá-los no calor do momento. 

É possível afirmar que essa visão ampliada da relação entre artista e sociedade 

tenha sido uma das grandes contribuições de Duarte ao Tropicalismo. Ele foi o 

elemento aglutinador, responsável por aproximar uma parcela dos artistas que 

seguiram o movimento, era um dos mais velhos do grupo e já naquela ocasião 

considerado um intelectual com grande lastro teórico. De certo modo, ele influenciou 

a formação de artistas como Gil, Caetano, Glauber e Capinam.  

Suas obras não eram estruturalmente fundamentadas só na criação de novos 

elementos, mas na ressignificação de algumas formas. Mas não como mero pastiche, 

ele fazia uma paródia com os ícones. A apropriação era consciente e tinha uma 

finalidade muito bem delineada. 

A busca pela liberdade de expressão explicitada nas canções, nas capas, nas 

obras de Oiticica, muitas vezes, foram interpretada como um descompromisso social. 
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O que nem de longe se justifica, a produção Tropicalista era carregada por uma crítica 

social sofisticada e ao mesmo tempo acessível. 

Em uma entrevista, em que fala do Movimento Tropicalista, Glauber salienta 

“lembremos que antes de qualquer coisa temos o Rogério Duarte”, afirmação que 

serve como elemento que norteia a nossa hipótese e interpretação nesta pesquisa, 

do quanto ele foi um dos construtores teóricos do movimento (Duarte, 2003). Além 

disso em uma de suas entrevistas que fala do período em que militou no CPC ele diz:  

 

No CPC meu apelido era Rogério Caos, porque, embora marxista 
também, via o processo criativo como algo que ultrapassava a razão 
no sentido dogmático. A estética marxista chamava de lixo burguês as 
vanguardas, a pintura abstrata, a pop art, a música dodecafônica, com 
as quais eu tinha contato no Museu de Arte Moderna da Bahia, como 
estudante de artes plásticas e membro da Escola de Teatro. Além 
disso, os meus cartazes, por exemplo, se comunicavam mais 
fortemente com a chamada massa do que com aquela coisa 
programada. Mas o CPC me recusava como burguês vanguardista. 
(DUARTE, 2003, p. 215) 

 

Apesar de ter sido formado politicamente dentro do PCB, Duarte não era 

sectário, muito pelo contrário, era um representante do romantismo revolucionário.  

Mesmo no tempo em que foi diretor do Setor de Artes Plásticas do CPC, a forma como 

ele enxergava a arte já tinha um cunho vanguardista e não nacional popular de 

esquerda.  Sua produção tinha traços de inúmeros movimentos artísticos e a conexão 

de tantos elementos deu origem a uma produção simbólica e esteticamente 

multifacetada.  

Seguir o caminho para produzir uma arte de acordo com a doutrina dos partidos 

de esquerda significava reduzir o alcance das obras. A economia estava acelerada, o 

processo de industrialização crescia, quando Duarte se propõe a dialogar com outras 

técnicas e estilos ele acerta e consegue atingir um número muito mais amplo de 

pessoas. 

Para Hollanda (2004), uma das principais características do movimento é a 

preocupação com o ‘aqui e agora’, existia uma inquietação de dialogar com o público 

utilizando elementos atuais, desconfiando dos elementos nacionalistas e buscando 

inspiração na cultura pop, na cultura hippie, mesclando elementos do rock em seus 
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arranjos musicais para retratar as mazelas daquele Brasil esquecido, do povo que vive 

à margem da sociedade. Era a ode à liberdade, incompreendido por parte da 

juventude sectária do período. 

A aproximação com a indústria cultural e fonográfica como já foi citado 

anteriormente incomodava boa parcela dos movimentos nacionais populares de 

esquerda, o ápice do descontentamento deste grupo foram as vaias a Caetano em 

que ele tentou cantar a música, É proibido proibir, no 3º Festival Internacional da 

Canção, acompanhado da banda Os Mutantes, realizado em 15 de setembro de 1968 

no Teatro da Universidade Católica, no Rio de Janeiro. O jeito de vestir incomodava 

os ideais de liberdade de orientação hippie incomodavam. 

 

É proibido proibir 

A mãe da virgem diz que não/E o anúncio da televisão/E estava escrito 

no portão/E o maestro ergueu o dedo/E além da porta/Há o porteiro, 

sim/E eu digo não/E eu digo não ao não/Eu digo: É! Proibido proibir/É 

proibido proibir/É proibido proibir 

É proibido proibir /Me dê um beijo meu amor/Eles estão nos 

esperando/Os automóveis ardem em chamas/Derrubar as 

prateleiras/As estantes, as estátuas/As vidraças, louças 

Livros, sim/Cai no areal na hora adversa que Deus concede aos 

seus/para o intervalo/em que esteja a alma imersa em sonhos/que são 

Deus./Que importa o areal, a morte, a desventura, se com Deus me 

guardei/É o que me sonhei, que eterno dura e esse que regressarei./E 

eu digo sim/E eu digo não ao não/E eu digo: É!/Proibido proibir/É 

proibido proibir/É proibido proibir/É proibido proibir/É proibido 

proibir/Me dê um beijo meu amor/Eles estão nos esperando/Os 

automóveis ardem em chamas/Derrubar as prateleiras/As estátuas, as 

estantes/As vidraças, louças/Livros, sim/E eu digo sim/E eu digo não 

ao não/E eu digo: É! Proibido proibir/É proibido proibir/É proibido 

proibir/É proibido proibir/É proibido proibir [...] (Letra de Caetano 

Veloso, 1968) 

 

Ridenti (2010) abre parênteses para o fato de apesar das críticas ferrenhas ao 

Tropicalismo, cedo ou tarde os artistas de esquerda que viveram em meio à ditadura 

militar acabaram envolvidos com a indústria cultural. Muitos é bem certo foram 

torturados, exilados e sofreram com a ditadura, mas, grande parte foi absorvida pelo 

mercado. 

 Rompendo com uma estética musical rígida, os tropicalistas lançam músicas 

como Soy Loco por ti América, composta por Gilberto Gil, Torquato Neto e Capinam, 
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e interpretada por Caetano, Alegria Alegria de Caetano Veloso, Marginália II de 

Torquato Neto, Proibido proibir de Caetano Veloso e Questão de ordem de Gilberto 

Gil. 

 Para Hollanda (2004), existe uma preocupação de dialogar com o nosso 

tempo, é a atualização de uma linguagem que se inicia com o Movimento Concretista 

e passa a ser aprofundada pelo Tropicalismo. Os Tropicalistas afirmavam que as 

canções engajadas da época tinham efeito contrário sobre os ouvintes. Ao invés de 

mobilizar, consolavam o público. 

Marcelo Ridenti (2010) cita a música Alegria, Alegria de Caetano Veloso, que 

em sua letra faz uma crítica sutil a esse modo de mobilização da esquerda. Esta foi a 

música que ficou em quarto lugar no Festival da Record de 1967. A letra dialogava 

com seu tempo quando falava da corrida do homem à lua, falava das guerrilhas 

urbanas, citava até mesmo a presença imperialista na nossa sociedade. Vejamos a 

letra: 

 

Alegria, Alegria 
Caminhando contra o vento / Sem lenço sem documento / No sol de 
quase dezembro / Eu vou / O sol se reparte em crimes / Espaçonaves 
guerrilhas / Em Cardinales bonitas / Eu vou / Em caras de presidentes 
/ Em grandes beijos de amor / Em dentes pernas bandeiras / Bomba 
e Brigitte Bardot / O sol nas bancas de revista / Me enche de alegria e 
preguiça / Quem lê tanta notícia? / Eu vou / Por entre fotos e nomes / 
Os olhos cheios de cores / O peito cheio de amores vãos / Eu vou / 
Por que não? Por que não? / Ela pensa em casamento / E eu nunca 
mais fui à escola / Sem lenço sem documento / Eu vou / Eu tomo uma 
Coca-Cola / Ela pensa em casamento / E uma canção me consola / 
Eu vou / Por entre fotos e nomes / Sem livros e sem fuzil / Sem fome 
e sem telefone / No coração do Brasil / Ela nem sabe até pensei / Em 
cantar na televisão / O sol é tão bonito / Eu vou / Sem lenço sem 
documento / Nada no bolso ou nas mãos / Eu quero seguir vivendo 
amor / Eu vou / Por que não? Por que não? (Letra de Caetano Veloso, 
1967) 

 

Era incompreensível para os críticos de esquerda como num momento que 

exigia um posicionamento político mais firme e contestador por parte dos artistas, 

existirem músicas com frases descompromissadas como “Caminhando conta o vento/ 

sem lenço e sem documento” ou “Ela toma uma Coca cola”, esta última foi 

decodificada como ode ao imperialismo norte americano.  
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A letra Marginália II, de Torquato Neto, é muito mais explicita que a anterior. 

Além da crítica social, ela faz uma alusão ao poema Canção do Exilio de Gonçalves 

Dias, poeta que se encaixa na primeira fase do romantismo brasileiro, lembremos que 

este foi o período que muitos artistas partiram para o exilio, foi um período de grandes 

dificuldades para alguns deles que foram separados das famílias, passaram 

dificuldades financeiras e foram forçados a mudar radicalmente de vida. Vejamos a 

letra: 

 

Marginalia II 
Eu, brasileiro, confesso/ Minha culpa, meu pecado/Meu sonho 
desesperado/ Meu bem guardado segredo/Minha aflição/Eu, 
brasileiro, confesso/ Minha culpa, meu degredo/Pão seco de cada 
dia /Tropical melancolia /Negra solidão/Aqui é o fim do mundo /Aqui é 
o fim do mundo /Aqui é o fim do mundo/Aqui, é o Terceiro 
Mundo /Pede a bênção e vai dormir /Entre cascatas, 
palmeiras /Araçás e bananeiras /Ao canto da juriti/Aqui, meu pânico e 
glória /Aqui, meu laço e cadeia /Conheço bem minha história /Começa 
na lua cheia /E termina antes do fim/Aqui é o fim do mundo /Aqui é o 
fim do mundo /Aqui é o fim do mundo/Minha terra tem palmeiras/Onde 
sopra o vento forte /Da fome, do medo e muito /Principalmente da 
morte /Olelê, lalá/A bomba explode lá fora /E agora, o que vou 
temer? /Oh, yes, nós temos banana /Até pra dar e vender /Olelê, lalá 
(Letra  de Torquarto Neto de 1968) 
 

A música É proibido proibir, de Caetano, é outro exemplo desta preocupação 

em dialogar com o que ocorria, cita a repressão e apesar do AI-5 instituído em 

dezembro de 1968, a população já sofrias as consequências de um regime ditatorial 

dede 1964. A censura já se fazia presente, muitos artistas tiveram suas músicas 

censuradas, até mesmo letras inocentes foram consideradas proibidas letras como a 

de É proibido proibir, por exemplo, como vimos acima, se torna um hino mesmo para 

aqueles que não se identificam tanto com a esquerda. 

O ano de 1968 foi um dos mais produtivos da carreira de Rogério Duarte, mas 

também foi o ano  que ele considerou como o  ano de sua ‘morte’, chamado pelo 

jornalista Zuenir Ventura como “O ano que não terminou” pode ser considerado um 

dos mais tensos na história recente do Brasil. O governo militar começa a adotar uma 

postura mais severa para combater qualquer tipo de manifestação contra o governo. 

Foi o ano de combate severo à “ameaça” comunista que mesmo após o golpe ainda 

permanecia viva. 
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O AI-5 entra em vigor a partir do dia 13 de dezembro de 1968, após um ano 

repleto de manifestações, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ele permitia que o 

executivo suspendesse os direitos políticos de qualquer cidadão, permitia a cassação 

dos mandatos de qualquer parlamentar, negava o direito ao habeas corpus para os 

chamados crimes políticos, além de proibir qualquer tipo de manifestação política. 

Foi neste ano, auge do Tropicalismo, que Rogério Duarte viveu um dos seus 

piores pesadelos.  No dia 4 de abril de 1968, ele e outros vários artistas do período 

foram à missa do estudante Edson Luís, morto após uma manifestação que tinha 

como intuito protestar contra o aumento do valor da comida no restaurante Calabouço. 

A manifestação foi duramente reprimida e Edson Luís foi atingido por um tiro 

que o levou a óbito. A missa de sétimo dia foi realizada na Igreja da Candelária, e 

alguns autores falam na participação de cerca de centenas de pessoas. O governo 

era contrário à realização da missa que só aconteceu por causa da insistência do 

vigário Geral do Rio de Janeira D. Castro Pinto. (ROMAGNOLE ;GONÇALVES, 1979). 

 Foi nesta manifestação que Rogério Duarte e seu irmão Ronaldo foram presos. 

Eles foram detidos por agentes do DOPS e lá permaneceram um dezena de dias. Eles 

foram pegos pelas autoridades quando estavam a caminho de casa, foram torturados 

com choques, socos, pontapés e até mesmo sofreram algumas queimaduras. Além 

das agressões físicas, Rogério e seu irmão sofreram forte pressão psicológica dos 

agentes que buscavam um depoimento que os levassem a outras prisões, outros 

nomes. 
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Figura 70:  Reportagem de 1968 que fala da prisão dos irmãos Rogério e Ronaldo Duarte. Fonte: 

J Blog. Disponível em: www.jblog.com.br. Acesso: 25 de jun. 2014. 

 

O caso teve grande repercussão e, após serem libertados, Duarte expôs todos 

os maus-tratos sofridos dentro do cárcere, a tortura física e psicológica abalou 

imensamente o artista que viveu recluso nos anos seguintes. Após a denúncia do 

artista, outras pessoas que sofreram nas mãos dos agentes do DOPS também 

denunciaram as torturas, vários casos vieram a público e, mesmo com tantos 

depoimentos, até hoje as forças armadas negam as acusações. Foi um episódio que 

mudou completamente sua vida. Em uma de suas entrevistas ele relata o que 

aconteceu:  

O tempo não importa. Acho absurda essa pergunta que sempre 
me fazem, porque fui preso e torturado da forma mais radical possível 
e destruíram completamente minha vida em apenas dez dias, que foi 
o tempo que durou a Revolução Russa, não é? Depois da prisão, tive 
que viver quase dois anos na clandestinidade, e acabei inclusive 
internado em asilo psiquiátrico. Acho até ridículo, como se 
perguntasse pra alguém que enfrentou um pelotão de fuzilamento: 
“Quanto tempo você ficou parado no paredão?” (DUARTE, 2003. p. 
179) 

 

Mas a tortura também foi responsável por outros efeitos. Após o episódio, 

Duarte queimou quase todo seu acervo, esse fato somado com a forte repressão do 

período faz com que não tenhamos acesso a uma boa parte do material que ele 

elaborou para o CPC: ou seja, aos textos, ilustrações, letras de músicas, todo perdido, 

tudo queimado. (DUARTE, 2003) 

A justificativa era que a repressão era necessária, não se discutia o método de 

repressão das manifestações contrárias ao governo, a tortura havia se tornado o único 

modelo adotado, tornou-se um método comum dentro das escolas militares. A 

marinha do Brasil, por exemplo, criou a fama de ser um dos órgãos mais violentos do 

período, seus oficiais eram, em técnicas de tortura, os melhores: 

 

[...] A tortura tornou-se matéria de ensino e prática rotineira dentro da 
máquina militar de repressão política da ditadura por conta de uma 
antiga associação de dois conceitos. O primeiro genérico, relaciona-
se com a concepção absolutista de segurança da sociedade. Vindo da 
Roma Antiga (“A segurança pública é lei suprema”), ele desemboca 
nos porões: “Contra Pátria não há direitos”, informava uma placa 

http://www.jblog.com.br/
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pendurada no saguão dos elevadores da polícia paulista. Sua lógica é 
elementar: o país está acima de tudo, portanto tudo vale contra 
aqueles que o ameaçam.... A retórica dos vencedores sugere uma 
equação simples: havendo terroristas, os militares entram em cena, o 
pau canta, os presos falam e o terrorismo acaba. (GASPARI 2014, p. 
19)  

 

Rogerio Duarte foi um dos primeiros a expor as torturas sofridas nos quartéis 

das forças armadas, isso lhe gerou grande notoriedade nos meios de comunicação 

do período. Ele acredita que a repercussão da sua prisão, juntamente com Ronaldo, 

foi um dos fatores pelos quais eles não foram assassinados.  Após a tortura, ele entrou 

em um conflito pessoal, o ato de tornar público o que aconteceu quando ele estava 

preso foi um meio de se libertar e não tornar-se cúmplice dos torturadores. Vejamos 

o que ele fala sobre o assunto: 

 

Por isso quero confessar de público que as torturas tiveram seu efeito 
em mim. Eu recordo de como sofri tentações de adotar como meu o 
que eu cuidei ser o critério dos torturadores. Cheguei a pensar 
algumas vezes: Eles talvez tenham razão, que tinha eu de ir à missa 
da Candelária, se era proibido? Como fui tentado a ama-los pelo 
simples fato de interromperem algumas vezes os choques, as vozes 
ásperas. A cada copo d’água eu dava o valor de uma redenção, em 
cada palavra pelo menos cortante eu cheguei a ouvir a carícia 
verdadeira. (DUARTE, 2003, p.25) 

 

Gaspari (2014) afirma que, no ano de 1970, já estavam desestruturadas todas 

as organizações de esquerda que algum dia chegaram a contar com mais de cem 

militantes. A tortura cumpriu o seu papel de proteger a nação contra as ameaças 

terroristas. O número de torturados que denunciaram a prática só cresceu. “Entre 

1964 e 1968 foram 308 denúncias de torturas apresentadas por presos políticos às 

cortes militares. Durante o ano de 1969 elas somaram 1.027 e, em 1970 1.206” 

(GASPARI, 2014, p. 161-162) 

Logo após o acontecido, Rogério Duarte passou cerca de dois anos em 

processo de recuperação foi internado num manicômio, deixou de produzir. Ele disse 

que só retornou o contato com Caetano e Gil quando os mesmo já estavam exilados 

em Londres. Ainda houve uma tentativa de resistência do movimento Tropicalista, 

mesmo após o exílio e a tortura.  
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Com a ida da maior parte dos artistas para o exílio, o Tropicalismo deixa de 

existir enquanto movimento organizado. Torna-se então uma teoria estética e 

intelectual que vai influenciar inúmeros outros artistas em todo o Brasil, é hoje 

considerado um dos maiores e mais importantes movimentos de vanguarda do país. 
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3. Parte II 

Os Discos e a Contribuição visual de Rogério Duarte 

 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, 

ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte 

corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. 

Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não 

deixe de caminhar. 

Eduardo Galeano 

 

 

3.1 – DISCOS E GRAVADORAS 

 

 

 Com o Tropicalismo, houve mudanças no padrão de produção dessas capas. 

Inicialmente, eram as gravadoras que se responsabilizavam pelas capas, mas os 

Tropicalistas escolhendo o responsável por cuidar da arte de cada LP. 

  Nos primeiros anos do século XX, o mercado fonográfico brasileiro já 

demonstrava ser um segmento lucrativo. Em 1900, começa a funcionar na cidade do 

Rio de Janeiro, mais especificamente, no bairro de Vila Isabel, a Casa Edison 

considerada a primeira gravadora do país e logo depois a Victor. A produção dos 

discos que era feita fora do país, passa a ser realizada aqui no Brasil, pela Fábrica 

Odeon que contava com uma equipe extensa para os padrões da época. Contava com 

mais de cem funcionários e possuía capacidade para produzir mais de 125 mil discos 

por ano. (LAUS, 1998) 

 A criação destas fábricas foi importantíssima, pois o país deixou de depender 

da tecnologia estrangeira para realizar a gravação dos discos. Com a evolução das 

mídias, a partir do ano de 1934, as capas passaram a serem mais sofisticadas. A partir 
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da década de 1930, as gravadoras começaram uma corrida à procura de profissionais 

capacitados para confeccionar estas capas.  

Surgiram então as duplas de criação que, diferentemente daquelas da 
publicidade, formadas por redator e artista gráfico (depois diretor de arte), 
serão formadas por este e o fotógrafo. A mais famosa delas, trabalhando 
para a Gravadora Musidisc, foi constituída por Joselito, ilustrador e Mafra, 
fotografo. (LAUS, 1998, p.125) 

 

 As duplas de criação ao qual o Laus (1998) se refere é a artista gráfico e 

fotógrafo, o primeiro passa a ser figura central nas gravadoras. Laus ainda cita  

ilustradores que fizeram carreira no mercado musical são eles: Paulo Brèves na Sinter 

e Páez Torres na Continental. (LAUS, 1998) 

 Alguns artistas visuais famosos ilustram capas de discos entre as décadas de 

1940 e 1950. Não sabemos ao certo a intenção que esses artistas possuíam, nem a 

intenção da gravadora, mas não resta dúvida de que as ilustrações das capas dos 

LPs valorizavam a obra e trazia notabilidade para mesma. 

 

 

Figura 19: Capa do LP com canções de Noel Rosa e interpretação de Aracy de Almeida lançado em 
1951, produzida pelo pintor Candido Portinari, Gravadora Continental. Fonte: Mercado livre. 

Disponível em: www.mercadolivre.com.br. Acesso: 30 de jun. 2014. 
 

http://www.mercadolivre.com.br/
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Figura 20: Capa do LP de Nora Ney feita pelo artista Páez Torres. Fonte: Mercado livre.  Disponível 
em: www.mercadolivre.com.br. Acesso: 30 de junho de 2014. 

 

 
 

  Possivelmente para baratear o disco algumas gravadoras passaram a usar um 

padrão para as capas. Elas continham a foto do cantor, o seu nome e o nome de 

disco. Esse era o padrão mais utilizado desde o início do século, mas ele estava 

entrando em desuso e novamente ganha força em 1960. Como exemplo, logo a 

seguir, temos a capa do disco de Geraldo Vandré. Esse modelo de capa, de certa 

maneira, aumentava o lucro da gravadora, pois não existia despesa com a contratação 

de profissionais para trabalhar exclusivamente com determinado artista ou coisa 

semelhante. 

 Esta capa de Geraldo Vandré tem um modelo padrão, uma das únicas 

diferenças é que a foto foi feita aparentemente em um dos shows do cantor, nela ele 

está com o microfone entre as mãos e cantando. Talvez a escolha da imagem tenha 

sido um reflexo da tentativa dos produtores do disco passarem para o público a ideia 

de ação, de movimento e emoção.  

Na 

N 

No inicio  

 

http://www.mercadolivre.com.br/


72 
 

 
 

Na  

Figura 21: LP de Geraldo Vandré em 1968. Disponível em: www.cdandlp.com. Acesso: 21 de abr. 2014. 
 

 

 Em 1954, chega ao Nordeste a fábrica Rosenblit, localizada na cidade de 

Recife, em Pernambuco. Ela era considerada uma das mais modernas do país, foi 

fundada por José Rosenblit funcionou durante pouco tempo fechando as portas na 

década de 1980. 

 Além de contribuir para o crescimento dos artistas locais, a fábrica foi uma das 

primeiras a lidar não só com a gravação, mas também com a comercialização dos 

vinis. Era uma empresa que nasceu e se desenvolveu no Brasil, mas efetivou 

parcerias com algumas outras gravadoras internacionais, difundindo aqui músicas de 

artistas estrangeiros. 

 Foi a Rosenblit a responsável pela gravação das composições dos artistas que 

participaram do Movimento Udigrudi. Nascido na cidade de Recife o Udigrudi foi um 

movimento de contracultura menos conhecido que o Tropicalismo formado Geraldo 

Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho, Lula Cortes, Ave Sangria dentre outros. (LUNA, 

2010) 

 Eles atuaram durante a década de 1970 e receberam influência dos 

Tropicalistas, do movimento hippie, da Bossa Nova, dos Beatles, Jovem Guarda. 

Muitos o definiram como sendo um movimento psicodélico. 

 De certa maneira, podemos dizer que a conjuntura social e política do país 

proporcionou o florescimento de outros grupos musicais de contracultura e que o 

http://www.cdandlp.com/
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Tropicalismo serviu de mestre de cerimônia para esses grupos que atuaram nas mais 

distintas regiões do país 

 Naquele período, Recife era uma cidade que possuía inúmeras semelhanças 

sociais e culturais com Salvador, sendo uma das capitais mais desenvolvidas da 

região nordeste. A cidade era agitada, tinha uma juventude organizada e possuía uma 

militância significativa. 

 Um dos destaques desse período foi o grupo Ave Sangria, nascido na cidade 

de Recife, na década de 1970. Foi batizado primeiramente de Tamarineira Village, 

misturavam rock com outros elementos musicais, nasceram em meio a ditadura 

militar, quando uma boa parte dos artistas que faziam parte do movimento de 

contracultura ou resistência estavam no exílio. 

 Teve seu primeiro álbum lançado no ano de 1974 e foi gravado pela Rosenblit. 

Apesar de a ditadura ter se tornado mais rígida, a partir de 1968 ainda era possível 

notar a permanência do florescimento cultural. O Ave Sangria foi influenciado não só 

pelo rock estadunidense, mas também tinham como referencial a cultura hippie, a 

jovem guarda, o tropicalismo além das manifestações culturais do nordeste. (LUNA, 

2010) 

 As letras eram agressivas, falavam de piratas, de mortos e também de amor, 

paixões homoafetivas que para sociedade nordestina e brasileira da década de 1970 

ainda era bastante chocante. Além disso, as vestimentas e o uso do batom eram 

coisas que não eram socialmente comuns. Mas uma letra chamou a atenção pela 

similaridade com a música Alegria Alegria de Caetano Veloso, o nome dela é Por 

que?, a letra e também a melodia lembram  a música de Caetano, “Caminhando contra 

o vento” em um dos trechos da letra existem frases como “Longe do mal ou do bem”,  

que remetem a ideia de liberdade, que era a busca da juventude. 

 

 

 3.2- RELIGIOSIDADE NA OBRA DE DUARTE 
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           Duarte aderiu à religião Hare Krishna, logo após o fim do Tropicalismo, mas 

sua produção já em 1968 era marcada por um misticismo religioso. O Hare Krishna é 

uma religião ou movimento que cultua Krishna, uma figura da mitologia Hindu. 

            A religião se difundiu no Brasil no início da década de 1970, sendo a 

hereditariedade um dos pontos chave na compreensão da visão de mundo do grupo. 

Os ensinamentos são passados por um mestre ou guru e quando esse guru morre 

seus discípulos herdam essa responsabilidade. Desta forma, a história hindu nunca 

se perde, sua pluralidade de interpretações é justamente causada por este fator. 

           No Brasil, ele se difunde atrelado a um processo de busca pelas liberdades de 

expressão, sexual, política, religiosa e ganha adeptos pelo fato de ser uma “nova” 

maneira de enxergar o mundo, nova para o ocidente é claro.  

          Em meio às religiões cristãs, é visto como um culto alternativo e ganha 

seguidores principalmente nas camadas mais elitizadas da sociedade brasileira. 

Populariza-se no seio dos movimentos hippie e de contracultura mais libertária. 

          Se analisarmos, podemos perceber que, dentro de sua produção, Duarte sofre 

influência dessas religiões orientais, além de ter lançado obras literárias em sânscrito 

que é uma língua litúrgica do hinduísmo e do budismo, mas na própria produção 

plástica. 

          Em 1960, Duarte já demonstra um interesse pela religiosidade como afirma em 

inúmeros relatos e no seu próprio livro intitulado Tropicais, mas é no final dos anos de 

1960 e início da década de 1970 com a chegada do movimento Hare Krishna, que a 

presença de elementos ligados à religiosidade tanto popular quanto da cultura oriental 

se tornam ainda mais evidentes. Como exemplo, podemos ver a capa que ele produziu 

para o disco do cantor e compositor Jorge Mauther, em 1974. 
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Figura 22: LP de Jorge Mauther com capa de Rogério Duarte de 1974. Disponível em:  Disponível 

emwww.cdandlp.com. Acesso: 26 de dezembro de 2015. 

 

 

Figura 23: Pintura de Ganesha. Fonte: Google Imagens Disponível em: 
https://sites.google.com/site/hindianepicsvahanas/home/ganeshvahana.  Acesso em 26 de dezembro 

de 2015 
 
 

          Nesta capa, é bem visível a semelhança de posição do cantor e compositor 

Jorge Mauther que esta no centro da capa com a do Deus Ganesha que na mitologia 

hindu é considerado como o superador de obstaculos, o Deus da Boa Fortuna. 

http://www.cdandlp.com/
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         A capa é psicodélica, mesclando elementos da cultura hippie com a religiosidade 

que naquele período estava aflorada em Duarte, as vestes do cantor e as imagens 

menores comprovam o espírito de busca pela liberdade, as linhas ondulares faz 

referência a psicodélia do momento. 

         A mistura de cores feita por Duarte se faz presente novamente. Nesta obra, 

podemos perceber também uma palheta mais diversificada, os tons não são tão 

chapados são mais suaves, o espaço branco no centro também chama atenção, pelo 

fato de não ser uma característica do artista. A cor branca que, no Brasil e em boa 

parte do mundo, é o símbolo da paz, bandeira carregada pelo movimento hippie, talvez 

o autor tenha deixando este espaço “vazio” propositalmente, talvez ele tenha 

características simbólicas. 

            Em uma de suas entrevistas, Duarte fala da relação Tropicalismo e 

religiosidade. Existe uma tentativa de afastamento com o cristianismo, mas ele 

claramente na fase tropicalista está presente nas obras como na capa de Caetano do 

disco de 1968, que será analisada mais à frente. 

 

Pra mim, a Tropicália significou a tomada de consciência da 
espiritualidade. Naquele momento, vivíamos uma transformação 
política e social. Abdicamos da religiosidade que nos permeava desde 
a infância pra colocar o discurso marxista como panaceia (COHN, 
2009, p. 214)  

 

             A relação do artista com a religiosidade deve sempre ser lembrada com 

atenção, apesar da tentativa de desprendimento, a religiosidade também faz parte do 

imaginário popular nacional e, sendo assim, é explorada não só visualmente como 

também musicalmente. No disco Tropicália ou Panis et Circencis, de 1968, que é um 

álbum feito através da iniciativa de Caetano e Gil e  que conta com a participação de 

Nara Leão, Tom Zé, Rogerio Duprat, Carlos Capinam e dos Mutantes, tem uma 

canção chamada "Miserere Nóbis". Ela é a primeira do disco, a parte inicial da letra é 

uma ladainha católica em latim, podemos escutá-la em novenas religiosas e dias 

festivos no geral, é tradicional e, ao mesmo tempo, popular e demonstra a influência 

que a religião tem na cultura popular e que se refletiu no tropicalismo. 
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Miserere-re nobis/Ora, ora pro nobis/É no sempre será, ô, iaiá/É no 
sempre, sempre serão/Já não somos como na chegada/ Calados e 
magros, esperando o jantar/ Na borda do prato se limita a janta 
As espinhas do peixe de volta pro mar/Miserere-re nobis/ Ora, ora pro 
nobis/É no sempre será, ô, iaiá 
É no sempre, sempre serão/ Tomara que um dia de um dia seja/ Para 
todos e sempre a mesma cerveja/ Tomara que um dia de um dia não/ 
Para todos e sempre metade do pão/ Tomara que um dia de um dia 
seja/ Que seja de linho a toalha da mesa/ Tomara que um dia de um 
dia não/ Na mesa da gente tem banana e feijão/ Miserere-re nobis/ 
Ora, ora pro nobis/ É no sempre será, ô, iaiá/ É no sempre, sempre/ 
serão/ Já não somos como na chegada/ O sol já é claro nas águas 
quietas do mangue/ Derramemos vinho no linho da mesa/ Molhada de 
vinho e manchada de sangue/ Miserere-re nobis/ Ora, ora pro nobis/ 
É no sempre será, ô, iaiá/ É no sempre, sempre serão/ Bê, rê, a – Bra/ 
Zê, i, lê – zil/ Fê, u – fu/// Zê, i, lê – zil/ Cê, a – ca/ Nê, agá, a, o, til – 
ão/ Ora pro nobis. (Gilberto Gil, 1969) 

 

         Devemos lembrar que aqui os a religiosidade não é tratada de maneira sagrada, 

não existe um culto formal a um deus, ou mesmo uma religião adotada. O que eles 

queriam era retratar o povo e seus mais variados aspectos e a religiosidade é um 

desses aspectos. 

          Não foi possível identificar até que ponto a religiosidade marca a trajetória do 

artista, mas é visível que neste período temporal ao qual nos debruçamos, a presença 

de elementos de culto religioso se faz recorrente e, posteriormente, nas obras pós-

década de 1970, voltam a se tornar menos frequente. 

 

 

3.3 ANÁLISE DAS OBRAS 

 

 

Neste tópico, vamos fazer uma leitura de duas das obras mais importantes de 

Duarte, ambas produzidas no ano de 1968. Trata-se de duas capas de discos, como 

já foi dito anteriormente, são obras carregadas de simbolismo, seus tons marcantes 

conseguem por si só remeter a intensidade que foi o movimento tropicalista. 

A obra de Rogério é complexa, rompe a barreira dos objetos meramente 

utilitários, ganhando status de obra de arte, a motivação do artista é um dos fatores 
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essenciais para que isso tenha ocorrido. Não porque é esteticamente agradável aos 

olhos de quem vê, mas, por seu teor cultural e político. 

A pesquisadora e professora estadunidense Donis A. Dondis (2006) em seu 

livro Sintaxe da Linguagem Visual diz que existem três níveis distintos na expressão 

e captação de uma mensagem visual. 

Expressamos e recebemos as mensagens visuais em três níveis: o 

representacional- aquilo que vemos e identificamos com base no meio 

ambiente e na experiência; o abstrato- a qualidade cenestésica de um 

fato visual reduzido a seus componentes visuais básicos e 

elementares, enfatizando os meios mais diretos, emocionais e mesmo 

primitivos da criação de mensagens, e o simbólico- o vasto universo 

dos sistemas de símbolos codificados que o homem criou 

arbitrariamente e ao qual atribuiu significados. (DONIS,2006, p. 85) 

 

Ao analisar as próximas imagens, não necessariamente as três etapas 

(representacional, abstrata e simbólica) serão contempladas. Mas é com base nesta 

teoria que iremos nos debruçar daqui pra frente. 

Nesta primeira imagem, podemos perceber a presença de uma figura feminina 

que tem a sua frente uma espécie de espelho, onde o reflexo é a imagem do cantor 

Caetano Veloso, eles estão cercados por outros objetos como banana, folhas e 

animais reais e mitológicos. 

 

Figura 24: LP Caetano Veloso 1968. Capa feita por Rogério Duarte. Fonte: Grain Edit 
Disponível em: http://grainedit.com. Acesso: 13/10/ 2013 

http://grainedit.com/
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 As cores são vibrantes, saturadas e chapadas o que ajudaria a destacar o 

produto que estava nas prateleiras das lojas, mas também chamava atenção para a 

estética do próprio movimento Tropicalista. Segundo Dondis (2006), quanto mais 

intensa ou saturada a coloração de um objeto ou acontecimento visual, mais 

carregado de expressão e de emoção ele está. 

  Podemos observar que Duarte repete a palheta de cores que usou no cartaz 

do Filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, amarelo e o vermelho são os tons que 

predominam. Como já foi dito, cores que integral a bandeira da Internacional 

Comunista, o vermelho que é a cor do sangue, representa luta, amor, vida. Já a cor 

amarela do letreiro é uma cor que facilmente pode resumir o Brasil, está presente na 

nossa bandeira e faz referência ao nosso clima, tropical, quente. 

Os personagens e objetos são organizados minuciosamente, Duarte brinca 

com os elementos, significando-os. A perspectiva não é um dos critérios 

rigorosamente considerados, mas o enquadramento sim. A foto de Caetano Veloso é 

o destaque, as cores saturadas e o excesso de elementos não conseguem tirá-la de 

evidência. 

O historiador Jorge Caê Rodrigues (2006) faz uma análise e afirma que 

psicodélico e a arte pop estavam claramente presentes e essa mistura tinha algo de 

kitsch. Duarte facilmente dialoga com o moderno exposto na própria forma de 

produção técnica e com períodos artísticos mais clássicos como o renascimento, o 

arcaico se mostra presente com as figuras mitológicas, dragão e a cobra.  

O dragão e a serpente são descritas nos escritos do antigo testamento como 

seres do mal. Ambas as figuras agem contra vontade de Deus causando efeitos 

negativos na vida do homem, a serpente ainda é conhecida como símbolo da traição. 

As duas figuras possuem um significado negativo, como estávamos em um período 

de ditadura militar rígida, devemos lembrar que 1968 foi o ano do Ato Institucional 

número 5 ou AI-5, que restringia vários direitos dos cidadãos brasileiros, foi o ano em 

que a ditadura ficou mais rígida. 
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Estas figuras zoomorfas podem fazem menção a ditadura militar, ao opressor. 

Uma passagem bíblica famosa conta a história de um dragão, e é em meio a essa 

simbologia que podemos interpretar esse ícone que Duarte copiou de uma obra do 

pintor renascentista Rafael Sanzio. Vejamos:  

Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra 

o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram 

suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O 

grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada 

Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos 

foram lançados à terra. (Bíblia Sagrada, Livro do Apocalipse 12:7-

10) 

 

 Já a serpente é um ícone mais conhecido, ela é o tema de uma das mais 

famosas passagens bíblicas, aquela que fala da criação do mundo (Genésis 3:14): 

“Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isto, maldita serás mais que 

toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó 

comerás todos os dias da tua vida”. 

Outra referência que a capa traz é ao Movimento Antropofágico de Oswald de 

Andrade e figuras como Tarsila do Amaral quando inseriu elementos  característicos 

dos trópicos além de cores vibrantes. A banana sintetiza essa ideia já que foi 

amplamente representada por Tarsila e divulgada por Carmem. A penca de bananas 

no contexto que ela se encontra, muito provavelmente representa o próprio Movimento 

Tropicalista que sugere um retorno as “raízes”, a brasilidade e homenageia ícones da 

cultura nacional, fazendo alusão a cultura pop e ao modernismo. 

A capa com seu teor psicodélico, de ode ao movimento hippie, conta com a 

presença de uma folha que aparentemente é a folha da maconha. A suspeita ganha 

força, pois esse seria um dos elementos da capa que exemplifica a liberdade no seu 

sentido mais amplo, ela não possui uma forma tão definida, muito provavelmente por 

questões de segurança, cautela com a censura.  

A silhueta dos objetos, na sua maioria, possuem formas espiraladas, bem 

comum na cultura hippie e facilmente identificável pelos seguidores deste movimento 

ou filosofia de vida. 
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A imagem de Caetano aparece como se estivesse dentro de um espelho, é 

como se a figura feminina que à segura, olhasse para o espelho e, ao invés de ele 

refletir sua imagem, reflete a imagem do cantor. 

Desde a Antiguidade, o espelho é apresentado nas imagens como um atributo 

da Alegoria da Vaidade e algumas vezes da Prudência. Quando é inserido como 

atributo da Prudência ele tem como intuito indicar os malefícios de uma vaidade 

excessiva.  Podemos observar nas imagens abaixo, a presença do espelho como 

atributo da vaidade. 

Essas alegorias são na verdade uma forma de tornar mais acessível os 

conceitos e metáforas relativos a ideias abstratas e sentimentos.  Foram amplamente 

difundidas pela igreja para catequizar os cristãos. 

 

 

Figura 25: Alegoria da Vaidade de Hans Meling 1485. Fonte: História da Arte Brasileira  Blog 
Disponível em:historiadaartebrasileira.blogspot.com.br. Acesso: 13 de out. 2013. 
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Figura 26: Alegoria da Prudência, de Cesare Ripa. Fonte: Gabinete de Jerônimo Blog. Disponível em: 
gabinetedejeronimo.blogspot.com.br. Acesso: 13 de dez. 2013. 

 

 

Segundo Jacqueline Lichtenstein (2007), a iconologia “a lógica das imagens” 

tornou possível, portanto, a produção de novos temas iconográficos na pintura que ao 

mesmo tempo não apenas tem a intenção de analisar e decifrar obras que nela se 

inspiravam, mas também de inúmeras outras.  Como é o caso da obra de Rogério 

Duarte e tantas outra produções contemporâneas, o que de certo modo confirma a 

possibilidade de uma possível análise de obras contemporâneas com o método de 

Panofsky. 

A mulher segura o dragão com certa leveza até com certa malícia. 

Interpretando desta maneira, é possível imaginar que a malícia seria um elemento 

fundamental nesta disputa de polos que disputavam o poder no país, nesta busca por 

um mundo mais igualitário e por um governo democrático e popular. 

A segunda capa é a do cantor e compositor Gilberto Gil também do ano de 

1968. As cores vibrantes já podem ser postas como uma característica na produção 

de Duarte para o Tropicalismo. Nesta existe uma inversão dos tons, o vermelho ainda 

é presente, mas o destaque é para as cores verde e amarelo. Cores que estão 

http://gabinetedejeronimo.blogspot.com.br/2012/02/prudencia.html
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presentes na nossa bandeira, o verde é uma cor que indica calma e força, no 

candomblé é a cor de Oxóssi, o orixá caçador. 

 

Figura 27: Capa do LP de Gilberto Gil em 1968. Fonte: Grain Edit.  
Disponível em: www. grainedit.com. Acesso em: 01 de mai. 2013 

  

No Centro, a foto do cantor vestido com uma farda que à primeira vista não 

lembra uma farda militar, mas na verdade é a farda da Academia Brasileira de Letras. 

Nas laterais, mais imagens do cantor, a do lado esquerdo ele fardado e a do lado 

direito ele com trajes informais, tocando um pandeiro (imagem que provavelmente faz 

menção a um malandro). 

Essa ambiguidade das figuras laterais de certa forma sugerem os caminhos 

distintos que podem ser seguidos quando se tem o desejo de representar a cultura 

nacional, neste caso os caminhos podem ser o de uma cultura formal ou uma cultura 

popular. 

As linhas na parte superior da capa remetem a influência da arte pop. O 

contraste do moderno com o tradicional continua presente. O tradicional pela presença 

da indumentária da Academia Brasileira de Letras e o moderno pelas mistura de 

estilos artísticos do período. Rodrigues (2006) também faz uma análise desta obra, 

vejamos o que ele diz a respeito. 

 

http://grainedit.com/2010/06/23/rogerio-duarte-tropicalia-movement
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A solução encontrada era puro deboche -  ao estado, à cultura e à 

nação. Novamente utilizando recursos nitidamente tirados da arte pop, 

a capa traz a imagem do cantor não em uma, mas replicado em três 

poses. A parte superior da capa é coberta por faixas verdes e amarelas 

convergentes; logo abaixo aparecem faixas horizontais e sinuosas, 

como se fossem contornos de nuvem ou de um cogumelo atômico, em 

vermelho e branco. (RODRIGUES, 2006, p. 202).    

 

Quando Rodrigues (2006) fala do puro deboche, ele traduz bem o que significa 

a imagem. Ao analisar a obra, aparentemente houve uma minúcia na escolha dos 

ícones que iriam fazer parte da composição, o artista brinca com padrões sociais e 

culturais, a escolha das cores do layout faz com que o resultado final bastante 

impactante visualmente, chamando a atenção do cliente/espectador.  

 O uso de linhas pelos artistas brasileiros pops já era comum. Abaixo 

novamente podemos observar a obra Che Guevara Vivo ou Morto de Claudio Tozzi, 

como o fundo da imagem é semelhante à da capa do disco de Gil. 

 

Figura 28: Claudio Tozzi. Fonte: Pop Art Biblio. Disponível em:popartebiblio.blogspot.com. 
Acesso em: 07 de jun.2014. 

 

Mas, para compreender esta capa, precisamos nos atentar para a letra das 

músicas contidas neste disco. Este é um álbum em que o cantor tenta se aproximar 

da música popular do nordeste, fala das desigualdades do país. É em síntese um 

disco com letras bastantes críticas, que fala do povo para o povo.   
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 A segunda música deste disco chamada Frevo Rasgado, por exemplo, é uma 

música com ritmo de frevo que é “tradicional” e muito popular no estado de 

Pernambuco.  A letra da música é saudosista e fala do passado, dos antigos 

carnavais, coerente com o projeto de vanguarda de se inspirar no passado para 

construção do futuro, mas quando o frevo é escolhido como ritmo base, é a afirmação 

da proposta de usar elementos da cultura popular, falar do povo e para o povo o que 

automaticamente contrasta com a foto de capa. Vejamos a letra da música que é de 

autoria de Gilberto Gil: 

 

Frevo Rasgado 
Foi quando topei com você/ Que a coisa virou confusão/ No salão/ 
Porque parei, procurei/ Não encontrei/ Nem mais um sinal de emoção/ 
Em seu olhar/ Aí eu me desesperei/ E a coisa virou confusão/ No 
salão/ Porque lembrei/ Do seu sorriso aberto/ Que era tão perto, que 
era tão perto/ Em um carnaval que passou/ Porque lembrei/ Que esse 
frevo rasgado/ Foi naquele tempo passado/ O frevo que você gostou/ 
E dançou e pulou/ Foi quando topei com você/ Que a coisa virou 
confusão/ No salão/ Porque parei, procurei/ Não encontrei/ Nem mais 
um sinal de emoção/ Em seu olhar/ A coisa virou confusão/ Sem briga, 
sem nada demais/ No salão/ Porque a bagunça que eu fiz, 
machucado/ Bagunça que eu fiz tão calado/ Foi dentro do meu 
coração/ Porque a bagunça que eu fiz, machucado/ Bagunça que eu 
fiz tão calado/ Foi dentro do meu coração. (Letra de Gilberto Gil, 1968) 

 

É incontestável que o Tropicalismo deixou um legado, e a aproximação de 

tantos intelectuais chama bastante atenção. Podemos dizer que o movimento foi um 

fator aglutinante de união e troca de pensamentos e experiências.  Em um texto de 

somente duas páginas intitulado de “Existe uma estética do terceiro mundo?”, o 

professor Roberto Schwarz faz uma reflexão sobre a participação de tantos 

intelectuais na construção de grupos como esse que estamos trabalhando, vejamos o 

que diz Schwarz: 

 

De fato, nada mais bem vindo que um movimento histórico em que 
pareciam reunidos o anti-imperialismo e o anti-stalinismo. Entretanto, 
por mais fundados que estes sentimentos fossem, será que abririam 
uma saída nova para a humanidade? Assim encabeçado por figuras 
nacionais como Nehru, Nasser ou Castro, que propositadamente 
fugiam à classificação, o terceiro mundismo deu a muita gente a 
impressão de inventar um caminho original, melhor que o capitalismo 
ou comunismo. Daí o clima de profetismo e vanguarda propriamente 
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dita que se transmitiu a uma ala de artistas e deu envergadura e 
vibração estético-política a seu trabalho (SCHWARZ, 2006, p.127) 

 

Essas capas podem ser consideradas como duas das obras mais provocativas 

do Duarte, deixando margem pra inúmeras interpretações não só do ponto de vista 

iconográfico, como também sociológico, histórico e tipográfico. Devemos encarar a 

produção pós-moderna não utilizando como parâmetros estéticos os movimentos 

anteriores, mas levando em consideração a estrutura social e econômica da época na 

qual estamos debruçados. 

Tendo isto em vista, a Tropicália pode ser considerada como um dos grupos 

mais inovadores da América Latina, com uma produção marcada pelo 

experimentalismo e que foi posteriormente absorvido por outras manifestações 

culturais. Como representante do pós-modernismo vanguardista mescla elementos, e 

tem o passado como referência, mas não deixando perder o espírito inovador que 

norteia os ideais do grupo. 

 

 

3.4 - CONTRIBUIÇÃO VISUAL E TEÓRICA 

 

 

Rogério Duarte vai levar sempre consigo o rótulo de designer tropicalista, o que 

sem dúvida alguma é um adjetivo merecido. A alegria e intensidade das músicas, as 

brincadeiras feitas nas letras repletas de duplos sentidos foram majestosamente 

transferidas para as capas. 

Poderiam ser capas como as de qualquer artista do período, seguindo o padrão 

utilizado pelas gravadoras, contendo nome do disco, nome do cantor e foto. Mas não, 

a minúcia na produção do produto que serviria de suporte para proteção dos discos, 

fez com que as capas também ganhassem seu valor próprio. Era a compilação e 

exaltação dos valores presentes na música e que se reafirmam no imaginário das 

artes visuais. 
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A diferença de idade, todas as experiências anteriores, seu poder de 

articulação e o fato dele transitar facilmente pelos mais diversos grupos de artistas, 

tendo vasto conhecimento na área de designer, artes visuais, teatro, música fez com 

que Rogério Duarte ganhasse respeito e a confiança entre os Tropicalistas.  

Ele tinha liberdade e autonomia para trabalhar, desenhava ou mesmo 

“plagiava” à vontade, conforme foi tratado em outro tópico, e é no mínimo falta de 

compreensão dizer que o trabalho de Duarte é um simples plágio, é na verdade uma 

paródia uma brincadeira muito bem calculada. 

Do ponto de vista teórico, Duarte trouxe consigo a experiência que teve dentro 

do CPC, os erros e acertos alcançados dentro do Centro foram fundamentais para o 

desdobramento da posição política de Duarte no Tropicalismo e também uma carga 

de leitura vasta e diferenciada, lia em inúmeros idiomas, conhecia os clássicos da 

filosofia, artes e política. 

 Compartilhou com o grupo sua visão de arte, apresentando ao Tropicalismo 

propostas muito arrojadas para o período. O grupo estava de comum acordo com os 

ideais revolucionários de Duarte que desta maneira passou a produzir uma crítica 

debochada que conquistou o público.  

A popularização das emissoras de rádio e também o início da popularização 

das emissoras de TV com seus grandes festivais contribuiu bastante para o sucesso 

do projeto. Gil, Caetano, Gal, Tom Zé, por exemplo, participaram desses festivais. 

Essa popularização é inclusive uma das condições que fazem com que Duarte tenha 

menos visibilidade entre os membros, sempre foi um articulador invisível aos olhos do 

público. 

O Tropicalismo como movimento, cultural e político de maneira ampla não teve 

seu trabalho tão bem compreendido naquele período. Acredito que só hoje 

conseguimos enxergar a dimensão real do  melhor do movimento, seus objetivos e 

sua maneira de atuação e entender como o trabalho de Duarte foi importante, não só 

suas obras, repito, mas também toda a contribuição intelectual. 

De certo, aquele era um período de diálogo e fusão entre vertentes artísticas, 

a arte passou a contar com representantes que prezavam por construções 

multifacetadas e no que diz respeito ao Tropicalismo, podemos afirmar que Duarte 

contribuiu para a aproximação e interação entre, música, artes plásticas e cinema. Ele 
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circulava facilmente pelos grupos, podemos defini-lo como um maître das relações ou 

um mestre de cerimônias, que aproximava os artistas e conseguia enxergar 

correlações entre seus trabalhos.  

No que diz respeito à história do design, Duarte é considerado um dos 

profissionais mais importantes do Brasil, sua produção se lançava contra a 

hegemonia, se preocupava questões sociais e buscava conhecer manifestações 

culturais populares. Ele se preocupava em trabalhar com um Brasil pouco citado, um 

Brasil desinteressante e pouco sedutor. Coisa que poucos profissionais do ramo 

tinham interesse. 

Ele conseguia problematizar os temas com o qual trabalhava, não se limitando 

a analises ortodoxas e fechadas, apesar das complexidades dos debates que 

envolviam questões culturais e sociais, o que Duarte tentava apresentar para o público 

era uma obra rica em detalhes, mas, ao mesmo tempo, sedutora. 

Duarte contribuiu para humanização do design, na aproximação dele com a 

sociedade. Como profissional, ele saiu da zona de conforto e se aproximou do povo. 

Deu uma nova roupagem ao design brasileiro, tornando-o mais acessível. 

O artista ainda realizou outros trabalhos pra João Gilberto, João Donato, Jorge 

Bem, neles podemos observar a diferença no estilo de produção. Esta capa abaixo do 

cantor e compositor João Donato é completamente distinta das outras, muito mais 

simples, carrega um ar de seriedade bem grande. 

Nela podemos visualizar o contraste de estilo, a proposta aqui é completamente 

distinta, as cores não seduzem, não encontramos a mesma vivacidade é uma capa 

padrão, muito menos minuciosa que as que vimos de Caetano, Gil, Jorge Mauther. 
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Figura 29: Capa de Rogério Duarte para o disco de João Donato. Fonte: Medium. Disponível em: 

https://medium.com/zumbido/discoteca-b%C3%A1sica-sentimental-8-a3111b31d57c. Acesso: 08 

abr.2015 

 

 

Ele fez com que o Tropicalismo ultrapassasse barreiras, não era só um 

movimento musical, mas sim um movimento cultural. Visualmente, ele consegue 

transferir os ideais do grupo para as capas, coloridas, dialogam com inúmeros outros 

grupos e setores sociais. A mistura popular e erudita é impactante, é visualmente 

sedutor. 

Misturas padrões, formas, conceitos chegando a um denominador que é 

comum entre música e artes plásticas. Ele ajuda também a valorizar essa arte técnica, 

que tem a reprodução como sua principal característica, ou seja, ele aproxima a 

ligação entre arte e design.  

Em regra uma obra de arte não tem menos valor por conta da sua forma de 

produção. Uma pintura não necessariamente é mais significativa que um cartaz em 

offset, Duarte ajuda a popularizar este debate no país.  

Sua trajetória no designer não deve ser dissociada da sua importância na 

história das artes plásticas do Brasil. Se observarmos com cautela, levando em 

consideração o objetivo final entre ele e alguns artistas que atuaram neste período e 

foram citados anteriormente (Sergio Ferro, Claudio Tozzi, Antônio Dias), não podemos 

dizer que existem abismos entre a produção do designer baiano e desses artistas. 

https://medium.com/zumbido/discoteca-b%C3%A1sica-sentimental-8-a3111b31d57c
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O que quero dizer é que Duarte não foi só um designer importante, ele também 

pode ser considerado uma artista visual notável, suas obras também resumem um 

pouco da história recente do Brasil. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

          Em síntese, este trabalho foi uma tentativa de demostrar a importância do artista 

Rogério Duarte dentro da história da arte nacional levando em consideração 

principalmente o período no qual ele atuou no movimento Tropicalista. 

             Para a construção desta pesquisa, foi preciso entender o contexto sócio 

político e os movimentos culturais que floresceram e o influenciaram Rogério Duarte. 

Uma boa parte do tempo desta pesquisa foi dedicada, exclusivamente, à leitura e 

análise de materiais que tratavam não especificamente sobre o artista,  o meio social 

ao qual  ele estava situado e isso foi foi abordado mais incisivamente na primeira parte 

do texto.  

           Falar do artista, é falar de ditadura militar, é falar de movimento estudantil, a 

história dele se mistura com a história do Brasil não só porque sua produção sofreu 

influência do período no qual viveu, mas também pelo fato dele ter tido um papel 

bastante relevante em ajudar a refletir sobre temas que envolviam liberdade de 

expressão, acesso a cultura e novos modelos de produção artística.  

              Duarte é um autêntico representante do pós-modernismo brasileiro que tem 

como uma de suas características a absorção de estilos, ele consegue unir passado 

e presente em suas obras. A classificação de “juventude revolucionária e romântica”, 

extraída da obra do historiador Marcelo Ridenti (2000) pode auxiliar a entender o 

espirito do artista. Duarte era parte integrante e ativa desta tal juventude revolucionária 

romântica, pois, buscava no passado elementos para a construção do futuro sem 

deixar de dialogar com o presente.  

             Infelizmente Duarte não é uma figura conhecida do grande público como 

Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas a importância de sua participação no Tropicalismo 

é inegável, sendo a restituição de seu lugar sob o sol da Tropicália o principal objetivo 

deste trabalho. Ele não foi só o designer tropicalista, foi um dos que melhor conseguiu 

compreender, teorizar, definir as diretrizes de um movimento que não ser um mero 

movimento de contracultura, mas que buscava as várias identidades contidas num 

mesmo Brasil.  
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          O artista foi um dos homenageados da 3° Bienal da Bahia no ano de 2014, foi 

montada uma exposição que contou um pouco da sua trajetória artística, contou 

também com alguns depoimentos do artista e de seus amigos. 

           A bienal buscou homenagear artistas baianos, a exposição sobre Rogério 

Duarte teve como sede o Museu de Arte Moderna da Bahia, e pode ser considerada 

como bastante representativa, no sentido que a exposição tira a produção de Duarte 

das prateleiras de lojas e supermercados, da porta dos cinemas nacionais e leva para 

o museu, espaço simbolicamente valorizado no mundo das artes.  

           No que diz respeito a análise das capas o que podemos perceber foi que elas 

não falavam especificamente de uma música, mas sim, sintetizavam o espirito geral 

do disco, tentavam passar uma mensagem ampliada, sistematizando uma proposta 

geral, a proposta do movimento e não do artista.  

            Ele vai continuar inspirando artistas e profissionais da arte e do design; sua 

produção conseguiu notoriedade quando associada aos artistas acima citados ao 

longo do trabalho, se tornando uma referência pelo meio onde transitava e  rompendo 

com barreiras geográficas e temporais o que faz dele um nome relevante nas artes 

plásticas brasileira.  

           Mas, Rogério Duarte merece ser lembrado também por outras obras, pelas 

suas ideias e posições artísticas, bem como pela sua atuação social,  ao ser um dos 

primeiros a denunciar as torturas sofridas no período que ficou preso no DOPS, o que 

sem dúvida alguma, serviu para que outros se encorajassem e denunciassem as 

humilhações e agressões sofridas.  

           Seu apelido “Rogério Caos” sem dúvida alguma não foi posto de forma 

aleatória, Duarte era isso, um indignado que nunca se sentiu satisfeitos com 

imposições sociais, com um modelo de organização imposta pelas classes que 

monopolizavam o poder. Seu incomodo surtiu efeitos na sua produção, seu anseio 

unido aos anseios de muitos outros jovens deu origem a uma nova proposta cultural.  

           Ele é um artista múltiplo e sua produção ainda deve ser analisada 

minuciosamente, esta dissertação é apenas uma pequena contribuição que pode 

ajudar a entender alguns aspectos relacionados à vasta e complexa produção e 

pensamento do artista que tem a intenção de restituir seu lugar sob o sol da Tropicália.  
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            Duarte nos abriu as portas para um outro mundo, para outras possibilidades, 

e espero que este trabalho de alguma forma possa contribuir para uma melhor 

compreensão da produção dele. 
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ANEXOS  

 
Lista de Imagens 
 
Figura 1: Fotografia do relatório feito com base no exame de corpo de delito realidade 
após a saída da prisão de Rogério Duarte e do seu irmão Ronaldo Duarte. 
 
Figura 2: Fotografia do relatório feito com base no exame de corpo de delito realidade 
após a saída da prisão de Rogério Duarte e do seu irmão Ronaldo Duarte. 
 
Figura 3: Fotografia do relatório feito com base no exame de corpo de delito realidade 
após a saída da prisão de Rogério Duarte e do seu irmão Ronaldo Duarte. 
 
Figura 4: Fotografia da certidão de comparecimento para depoimento. 
 
Figura 5: Logomarcas produzidas por Rogério Duarte. 
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