
 
 

50 anos de Tropicália: reflexões sobre arte, mídia, política e cotidiano  
 

Dissertação de Rafael Zincone, mestre em Comunicação Social recém-formado pelo PPGMC, 

discute o conteúdo político da Tropicália a partir de sua inserção em programas de televisão e da 

temática da vida cotidiana brasileira do final dos anos 1960  

 

O ano é duplamente emblemático para Rafael Zincone: a pesquisa 

que desenvolveu como trabalho de conclusão do curso em 

Economia vem à público, agora em agosto, com o título Aqui é o 

Fim do Mundo: Tropicália e desenvolvimento dependente no 

Brasil (ED GZ) e ele acaba de se tornar Mestre em Mídia e 

Cotidiano com dissertação que também foca a Tropicália e cujo 

título é Parabolicamará: tropicália e a politização do cotidiano 

na TV. Apesar de não ter planejado, a comemoração dupla pode 

ser considerada tripla já que ele, como muitos brasileiros, tem 

participado de vários eventos que estão justamente celebrando os 

50 anos da Tropicália.  

 

Mas, como lembra Zincone, se é praticamente impossível falar 

sobre este movimento musical e cultural que marcou o Brasil sem 

lembrar de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e Os 

Mutantes – assim como de outros tantos artistas e intelectuais da 

época como, por exemplo, Rogério Duarte, Torquato Neto, 

Rogério Duprat e Hélio Oiticica, “não podemos pensar a 

Tropicália sem ter em mente a economia de seu tempo e a 

indústria cultural de seu tempo no Brasil e no mundo”. Assim, 

partindo do referencial metodológico da Economia Política da 

Comunicação e da Cultura, o autor analisa a Tropicália, em sua 

dissertação de Mestrado, enquanto expressão cultural-midiática 

tratando de discutir sobre “o posicionamento político dos tropicalistas, tendo em vista sua integração nas 

estruturas da indústria cultural brasileira, especialmente a televisão, e o contexto político-social do regime 

autoritário da época”. 

 

Deste modo, preocupado “em ler a dinâmica interna de um movimento midiático” a pesquisa de Zincone vai 

além dos aspectos estéticos/artísticos do “tropicalismo musical” e procura remontar (e problematizar) o 

contexto histórico em que surge a Tropicália, entendendo que “o tropicalismo, principalmente a partir da 

televisão, atuaria politicamente em questões cotidianas e da vida privada”. Por isso mesmo, sua pesquisa, 

orientada pelo professor Marco Schneider no PPG Mídia e Cotidiano, passa por diversos temas e discussões 

que marcaram a época. De questões, digamos, estruturais como o desenvolvimento econômico e o processo 

de “modernização” do Brasil, a popularização da TV no país, a ditadura militar e o AI-5, até questões mais 

específicas (e não menos importantes) como a organização dos primeiros festivais de música brasileira, a 

 
“A alegoria do Brasil do absurdo, 

trazida pelo Tropicalismo, se tornou 

parte da história brasileira”, destaca 

a profª Maria Malta, do Inst. De 

Economia da UFRJ,  na “orelha” do 

livro de Zincone. 



relação dos artistas com o público de massa e com a TV como novo formato e linguagem, e as tensões e 

conflitos próprios da integração com a Indústria Cultural, entre ser “cultura de massas, e mexer com ela”. 

 

Por fim, além de “contribuir com o debate a respeito do caráter político da Tropicália sob a perspectiva da 

Comunicação Social”, a pesquisa de Zincone dialoga com o debate político brasileiro atual pois, 

interpretando a história como espiral, é possível “não estranhar a atualidade de problemas aparentemente 

datados e, portanto, não exclusivos dos anos de 1967 e 1968”. Segundo o autor, nos dias de hoje “quando 

observamos a negação do Estado democrático de Direito e, consequentemente, problemas na órbita da 

democratização da mídia e da produção cultural, tratamos de desafios ainda não superados”.  

 

Quem quiser conferir o trabalho de Rafael Zincone, pode baixar a dissertação de mestrado em 

http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/3853  
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