


TROPICALISMO

•Movimento artístico-poético-musical de ruptura
iniciado em 1967-8.

•Proposta de uma postura nacionalista crítica / e
ruptura formal e linguística / influência do
concretismo / irreverência oswaldiana.

• Idealizadores: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom
Zé, Os Mutantes, o maestro Rogério Duprat e o
poeta Torquato Neto.

• Artes plásticas: Hélio Oiticica / Cinema: Gláuber
Rocha / Teatro: josé celso martinez. . .
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Geleia Geral

Um poeta desfolha a bandeira
E a manhã tropical se inicia
Resplandente, cadente, fagueira
Num calor girassol com alegria
Na geleia geral brasileira
Que o Jornal do Brasil anuncia

Ê, bumba-Yê-Yê-boi
Ano que vem, mês que foi
Ê, bumba-Yê-Yê-Yê
É a mesma dança, meu boi
[. . .]

(1944 – 1972)
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Cogito

eu sou como eu sou
pronome
pessoal intransferível
do homem que iniciei
na medida do impossível

eu sou como eu sou
agora
sem grandes segredos dantes
sem novos secretos dentes
nesta hora

A T I V I D A D E
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eu sou como eu sou
presente
desferrolhado indecente
feito um pedaço de mim

eu sou como eu sou
vidente
e vivo tranquilamente
todas as horas do fim.

(PIRES, P. R. (Org.). Torquatália (do lado de dentro). Rio    de Janeiro: Editora Rocco, 
2004, p.165) 
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1. A poesia brasileira contemporânea encontrou o Tropicalismo como
forma de experimentação rítmica e musical nos idos de 1967-8, que foi
desaguar na década de 1970, na Poesia Marginal. É possível afirmar que
o eu lírico “eu sou como eu sou”, que se repete em todas as estrofes,
quanto à personalidade, trata-se de um artista:

A) arrogante.
B) autêntico.
C) transformado.
D) incomparável.
E) imutável.
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02. o poema Cogito reflete um momento de desagregação do eu
lírico (único e múltiplo ao mesmo tempo). O verso que melhor
expressa essa atitude é:

A) “eu sou como eu sou”.
B) “desferrolhado indecente”.
C) “feito um pedaço de mim”.
D) “sem novos secretos dentes”.
E) “na medida do impossível”.
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03. Em todas as estrofes, o verso inicial é “eu sou como eu sou”.
Como ele pode ser interpretado, considerando as definições
apresentadas?

a) Constatação e aceitação de si mesmo. Ele é quem é.
b) Rejeição e aceitação de si mesmo. É e não é.
c) Constatação e rejeição de si mesmo. É e pode ser.
d) Indiferente e silencioso de si mesmo. Ele é e pode mudar.
e) Autopiedade e rejeição de si mesmo. 
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POESIA MARGINAL DE 70

•Linguagem diversificada / aproximação da 
prosa / ironia / humor / tom coloquial.

•Temas do cotidiano / Denúncia da  
situação   de medo (ditadura militar).

•Movimento de contracultura.

•Poetas chamados independentes, 
marginais ou alternativos...

•A poesia de poetas negros...
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CACASO (1944 - 1987)

• Antônio Carlos de Brito foi professor de
literatura, poeta em tempo integral,
ensaísta, letrista, desenhista, meio hippie.

• Seus livros revelaram uma das mais
combativas e criativas vozes daqueles anos
de ditadura e desbunde.

• Converteu-se num dos principais artífices da poesia
marginal dos anos 70: “A palavra cerzida” (1967) ... /
“Lero-Lero” / Poesias completas (2002)
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Minha terra tem palmeiras
onde canta o tito-tico.
Enquanto isso o sabiá
Vive comendo o meu fubá.

Ficou moderno o Brasil
ficou moderno o milagre.
A água já não vira vinho,
vira direto vinagre.
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CHACAL (1951)

 Ricardo de Carvalho Duarte é
músico e letrista; poeta criativo,
cronista, original, irreverente.

 Muito Prazer, Ricardo (1971),
América (1975), Letra Elétrika
(1994), Posto Nove (1998), A Vida
é curta pra ser pequena (2002),
Belvedere (2007). . .
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Relógio

com deus mi deito com deus mi levanto
comigo eu calo comigo eu canto
eu bato um papo eu bato um ponto
eu tomo um drink eu fico tonto.

Bermuda larga

muitos lutam por uma causa justa
eu prefiro uma bermuda larga
só quero o que não me encha o saco
luto pelas pedras fora do sapato.
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ANA CRISTINA CÉSAR 

• Poetisa, escritora, tradutora e professora.
• Subjetividade intensa e Intertextual.
• Pouca influência das tendências de sua 

época.
• Diálogo com a própria experiência do mundo.
• Necessidade da escrita (metalinguagem).
 A Teus Pés – (1982) 
 Inéditos e Dispersos – (1985)
 Novas Seletas (póstumo) 

(1952 – 1983)
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SONETO
Pergunto aqui se sou louca 
Quem quer saberá dizer 
Pergunto mais, se sou sã 
E ainda mais, se sou eu 

Que uso o viés pra amar 
E finjo fingir que finjo 
Adorar o fingimento 
Fingindo que sou fingida 

Pergunto aqui meus 
senhores 
quem é a loura donzela 
que se chama Ana Cristina 

E que se diz ser alguém 
É um fenômeno mor 
Ou é um lapso sutil?
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PAULO LEMINSKI (1944-1989)

• Compositor,  tradutor e ensaísta.
• Poesia de vitalidade e 

pessimismo. 
• Estilo irônico e despojado.
• Oscila entre o filosófico e o real / 

o agir e pensar.
• O erudito e o Pop.
• Economia verbal / concisão. 
• Da poesia concreta ao haikai.
Poesia: Tripas (1980), Caprichos e relaxos (1983), 
Distraídos Venceremos (1987), O ex- estranho (1996)
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amor bastante

quando eu vi você
tive uma ideia brilhante
foi como se eu olhasse
de dentro de um diamante
e meu olho ganhasse
mil faces num só instante

basta um instante
e você tem amor bastante

esta vida é uma viagem
pena eu estar

só de passagem
***

amar é um elo
entre o azul

e o amarelo
***

dia cinzento
assim me levanto 

assim me sento
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ADÉLIA PRADO (1935)

• “A voz feminina dos anos 80” / 
prosa e poesia.

• Emoção, cotidiano, medos, 
tristezas, amor e sonho.

• Irreverência e intertextualidade.

 Poesia: Bagagem (1976) / O coração / 
disparado (1978) / O pelicano (1987)
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COM LICENÇA POÉTICA

Quando nasci, um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
– dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou. 

ARTE DE MARCÍLIO GODOI
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A T I V I D A D E 

1. A poeta Adélia Prado fez um diálogo intertextual de um poema de
Drummond intitulado “Poema de sete faces”, em que o eu lírico masculino
exprime seus sentimentos de abandono, deslocado do mundo, desajeitado,
torto. O título do poema de Adélia é um jogo com as expressões “com licença”
e “licença poética”. A alternativa que melhor interpreta o diálogo intertextual
em seu sentido é:

a) Uma permissão para romper com certas normas.
b) Avisa que a vida da mulher ainda é de submissão.
c) Confirma a atitude passiva da mulher.
d) Um desejo de submeter-se ao destino frágil.
e) Assume que a mulher deve cumprir seu destino.
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2. No poema de Drummond, o eu lírico confessa que “um anjo torto”
profetizou que ele iria ser “gauche na vida”. Relendo os dois versos finais do
poema de Adélia: “vai ser coxo na vida é maldição pra homem / Mulher é
desdobrável. Eu sou”. Como entender os versos de Adélia se negam os de
Drummond?

a) O eu lírico afirma a incapacidade da mulher de mudar.
b) O eu lírico afirma que a mulher é inflexível.
c) O eu lírico insiste que a mulher muda e busca a completude.
d) O eu lírico confirma que a mulher diverge, distorce e não muda.
e) O eu lírico quer dizer que a mulher foge de suas obrigações.
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HILDA HILST (1930-2004)

• Poeta, dramaturga, ficcionista e tradutora.
• Autora premiada e traduzida.
• Um dos maiores nomes da literatura 

brasileira contemporânea.

• Muito influenciada pelos trovadores medievais.
• Manifesta a expressão do eu lírico feminino.
• Poesia de contestação do papel da mulher.
• Poesia de tendência mística e metafísica.
• Busca do sagrado ou do absoluto.
• Sentimentos: amor-revolta; amor-mágoa...
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• Poesia: Presságio (1950) / Cantares de perda e predileção 
(1980) / Cantares do sem nome e de partidas (1995) / Do 
Amor (1999) . . .

• Ficção: A obscena Senhora D (1982) / Cartas de um 
sedutor (1991) . . .

• Teatro: A possessa (1967) / Auto da barca de Camiri
(1968) . . .

• NOTA: autora premiada que tem muitas obras adaptadas 
para o teatro e o cinema.
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XXVI – Cantares
De sacrifício
De conhecimento
Da carne machucada

Os joelhos dobrados
Frente ao Cristo

Meu canto compassado 
De mulher-trovador.

Ai. Descuidado
Que palavras altas
Que montanha de mágoas
Que águas
De um venenoso lago
Tu derramaste
Nos meus ferimentos.

Que simetria, justeza
Para ferir-me a mim
Como se a cruz quisesse
De mim ser a moradia.

E eu canto
Porque é esse o destino
Da minha garganta.
E canto

Porque criança aprendi
Nas feiras: ave e mulher
Cantam melhor na cegueira.
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SALGADO MARANHÃO (1953)

O HOMEM E O POETA
• José Salgado Santos (Salgado Maranhão) é 

de  Caxias - MA: povoado Cana Brava das 
Moças.

• Poeta, jornalista, compositor, 
performático, consultor cultural. 

• Em 1968, mudou-se  para Teresina... 

 Punhos da Serpente (1989) / Mural de Ventos
1998) / Sol Sanguíneo (2000) / A Cor da Palavra
(2009)
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• O POETA CONTEMPORÂNEO
• A reinvenção da linguagem e o cotidiano

redescoberto são o viés dessas manifestações
poéticas.

• Salgado é da geração da poesia brasileira
contemporânea marcada pela multiplicidade
de tendências e dispersão de temáticas e
formas.

• A atuação de Salgado começou no início da
década de 1970, através do movimento da
Poesia Marginal que se articulou nos grandes
centros urbanos.
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• Predomínio do traço apolíneo sobre o dionisíaco.
• Originalidade da imagem pela palavra lapidada.
• A preocupação existencial e a realidade.
• Formas modernistas revisitadas.
• Origens e afrodescendência.
• Disciplina estética e poética. 
• Consciente exercício do fazer poético.
• A realidade nordestina.

ESTILO / CARACTERÍSTICAS / TEMAS
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(...)
Vieram o sol –
e o azeviche
conjugado à carne;
e vieram moendas de açúcar
e súplica;
e vieram demandas de açoite
e séculos
a desatar fonemas
à fervura.

SOL SANGUÍNEO (2002)
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ARNALDO ANTUNES (1960)

• Cantor, compositor, produtor, poeta (Poesia 
Concreta),  artista visual.

• A busca pela  síntese, o ritmo e a sonoridade.
• O movimento e  a  arte gráfica como elemento de 

significação.
• Gosto pelo lúdico; ironia sutil;

Ou / e (1983) / Psia (1986) / Tudos (1990)
/ As coisas (1992); ET EU TU (Prêmio Jabuti
de poesia em 1993) / N.D.A. (2010).
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DE NOME

 ALGO É O NOME DO HOMEM

 COISA É O NOME DO HOMEM

 HOMEM É O NOME DO CARA

 ISSO É O NOME DA COISA

 CARA É O NOME DO ROSTO

 FOME É O NOME DO MOÇO

 HOMEM É O NOME DO TROÇO

 OSSO É O NOME DO FÓSSIL

 CORPO É O NOME DO MORTO

 HOMEM É O NOME DO OUTRO

Arte de Marcílio Godói
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Ainda a poesia contemporânea

Sebastião Uchoa Leite
Waly Salomão
Thiago de Mello
Dora Ribeiro
Antônio Cícero
Dora Ferreira da Silva
Francisco Alvim
Mário Chamie
Adriano Espínola

Alice Ruiz
Marly de Oliveira
Alexei Bueno
Régis Bonvicino
Conceição Evaristo
Solano Trindade
Geraldo Carneiro
Orides Fontela
 Fabrício Carpinejar
[. . .]
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