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 De presença sempre mais discreta, a participação de Tom Zé no disco Tropicália Panis et 

Circensis, considerado o manifesto do movimento Tropicália, foi apenas com uma canção e mesmo 

assim cantada por todos. “Parque Industrial” é a quinta faixa do disco, a que atinge com melhor 

resultado as ideias tropicalistas de encarar e trazer para a discussão, no campo da canção, os mitos 

da indústria, da sociedade de consumo e seus efeitos para a cultura, algo que a MPB dita engajada 

via como invasão cultural e agente da opressão da classe trabalhadora. A canção explora os 

estímulos provocados por símbolos do consumo e o proselitismo brasileiro ao lidar com esta nova 

força que envolvia a sociedade. O tom é irônico e sarcástico, e quem melhor imprime esta inflexão 

na interpretação é o próprio Tom Zé; na estrofe cantada por ele, põe uma voz antilírica, mostrando 

que aquele canto não é mesmo ufanista e sim uma intervenção crítica. 

 O arranjo de Rogério Duprat investe num naipe de metais que lembra as bandas de coreto de 

províncias do interior e as fanfarras militares, para ilustrar o texto que anuncia um grande 

acontecimento, uma grande festa: 

 

retocai o céu de anil 

bandeirolas no cordão 

grande festa em toda a nação 

despertai com orações 

o avanço industrial 

vem trazer nossa redenção 

............................................ 

 

Um acontecimento que é ao mesmo tempo cívico e requer atenção religiosa, pois o “avanço 

industrial” é a “redenção” do país. 

A ironia é o condutor da canção: o parque industrial anunciado oferece o “sorriso 

engarrafado”, as delícias do consumo com “garotas-propaganda”, “aeromoças e ternura no cartaz”, 

que basta uma simples olhada para que o sorriso se refaça. Tudo “já vem pronto e tabelado”, é só 

“requentar e usar”. As vontades e facilidades favorecidas pelo desenvolvimento industrial vêm sob a 

égide de um Brazil com “z”, que é um outro, porque tudo é ironicamente “made in Brazil”. Tom Zé 

consegue dissimular os desejos desenvolvimentistas do país, com um narrador que estabelece um 

contraste entre a enunciação de seu pensamento e a realidade presente, dizendo o contrário do que 
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pensa; é o que os gregos chamaram de eironeia. 

 A ironia é uma marca destacada na obra de Tom Zé. O tropicalismo em si utilizou este 

recurso mais como uma estratégia; os objetivos maiores eram de desfiguração do medo de 

apropriar-se dos signos do mercado. O caso específico de Tom Zé recebe um pouco mais de atenção 

neste uso, infletindo mesmo em seu desenvolvimento poético, em seus procedimentos cancionistas.   

Ironia é dissimulação, é o “movimento que faz a linguagem se suspender ou se negar a si 

mesma e está na raiz de todo o período moderno” (Nestrovski, 1996, p.07). A linguagem irônica na 

modernidade é definida pelo jogo entre presença e ausência, 

 

a ironia funciona, pois, como processo de aproximação de dois pensamentos, e situa-

se no limite entre duas realidades, e é precisamente a noção de balanço, de 

sustentação, num limiar, a sua característica básica, do ponto de vista da estrutura. 

Por isso mesmo pressupõe que o interlocutor não a compreenda, ao menos de 

imediato: escamoteado, o pensamento não se dá a conhecer prontamente (Moisés, 

1988, p.295). 

 

A ironia é uma forma de humor, e depende muito do contexto. Fora dele o seu efeito tende a 

desaparecer, tornar-se obscuro. Ilustremos outro exemplo de Tom Zé: 

 

 veja que beleza 

em diversas cores 

         veja que beleza 

       em vários sabores 

       a burrice está na mesa 

 

O nome da canção é “Sabor de Burrice”, e a ironia segue no restante dos versos com a 

burrice “ensinada nas escolas”, que “anda na direita, anda na esquerda”, é “doutorada honoris 

causa”, e sua “consagração chegou com o advento da televisão” e assim por diante. 

Esta canção foi lançada no mesmo ano de “Parque Industrial” e está em seu primeiro disco 

ainda em 1968
2
, cuja capa traz a foto de Tom Zé ao fundo perspectivo de uma espécie de moldura 

televisiva, incrustada na fachada de entrada de um casarão com um aglomerado de letreiros, 

cartazes, anúncios de bingo e creme dental. Na porta de entrada, de um lado, uma insinuante garota 

em pose erótica, e do outro, a imagem desfigurada de um santo. Por todo lado a explosão 

multicolorida de anúncios, dentre os quais o título do disco, Grande Liquídação Tom Zé, e mais: 

“extra”, “você ganha 10 milhões e 50 volks / sem sorteio !!!”, “só tal tem qual”, e no meio de todos 
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eles a indicação da canção “São São Paulo, Meu Amor”, vencedora do festival da TV Record. A 

capa é um rasgo de ironia na forma de lidar com a própria obra, de desmitificação do produto 

artístico, lançando-o em irônica embalagem mercadológica. O próprio layout (autoria indicada 

apenas por “officina”), com enquadramento e acabamento de desenhos típicos das histórias em 

quadrinhos, remete aos procedimentos da pop art, a corrente que trouxe para as artes plásticas a 

ironia da obra de arte sem valor “aurático”, sem característica de produto único, desenvolvido com 

técnicas industriais e com infinita capacidade de reprodução em série. 

A canção “Quero Sambar Meu Bem”, deste mesmo disco, é das que seguem a postura 

tropicalista de questionamento dos valores da canção brasileira até onde tinham chegado àquele 

momento. Tomando o verbo “sambar” como conceito amplo de canção, o narrador afirma não 

querer mais nada tradicional: 

 

 quero sambar, meu bem 

 quero sambar também 

 não quero é vender flores 

 nem saudade perfumada 

quero sambar, meu bem 

quero sambar também 

mas eu não quero 

andar na fossa 

cultivando tradição 

embalsamada 

 

 A proposição é de confronto e superação. Claramente se percebe o pleito para que a nova 

canção tenha outra sintaxe, que não mais se vista de tristeza, tradição e saudade, mesmo que esta 

venha “perfumada”, alusão ao formato bossa nova de dizer da saudade e da tristeza sempre de 

forma límpida e confortável. O verso “não quero é vender flores”, toca no grande ícone da canção 

de protesto – Geraldo Vandré e a sua “Pra Não Dizer que Não Falei de Flores” – e é o grito 

tropicalista pelo alargamento da canção, pela desobrigação temática e de manutenção dos padrões. 

A entrada nos anos de 1970 distanciou Tom Zé dos parceiros da tropicália. Enquanto 

Gilberto Gil e Caetano Veloso mandavam notícias e canções de Londres, o disco Tom Zé
3
 era 

lançado em 1970, com doze canções que consolidam a poética de Tom Zé, as pesquisas com a 

decomposição da canção se intensificam.     

Nesse disco o lirismo amoroso de Tom Zé recebe tratamentos distintos; ora é a leveza 

resolvida de uma relação, ora é a angústia derramada, e ora é o amor com humor. Na canção “Lá 

                                                 
3 Tom Zé, Tom Zé, RGE, 1970. Reedição em CD, 1994. 
 



Vem a Onda”, o duplo amoroso “ela e eu” é tratado com leveza, os pares antitéticos que qualificam 

os amantes são apresentados por um jogo aliterativo em “L”, o efeito é terno e alivia qualquer 

confronto das dualidades amorosas, a lista das diferenças não é geradora de conflito, é simples 

constatação dos valores de cada um e das dependências mútuas existentes: 

 

Lá vem a onda 

que vai me levar 

pra casa dela 

eu sou escravo 

ele é canela 

eu sou o crime 

ela é a cela 

eu sou a fera 

ela é a bela 

eu sou a noite 

ela é a vela 

eu sou o chope 

ela é a fivela 

eu sou aquele 

ela é aquela 

ela, ela, ela 

 

  A síntese é admirável, e no canto a repetição do pronome “ela” até se desmembrar “ela-la-la-

la” causa um efeito de entrega e de dissipação, em que o narrador mostra todo seu despojamento em 

relação à amada. A única ação é a do início quando a “onda” vem para levá-lo pra ela. No mais tudo 

se passa com o verbo “ser”, ou seja, tudo simplesmente “é”, confortavelmente definitivo. A estrofe 

final intensifica o jogo aliterativo, agora com a sibilante “s”, aproveitando-se do vocabulário 

popular e rural e neologismos próprios dos códigos de intimidade afetiva, da linguagem carinhosa e 

dengosa dos amantes: 

 

 suça sucinha 

 sucê sassarica 

 sossegá sou eu 

 só seu 

 

 Outra canção de dicção lírica é “Distância”, que tem uma carga muito forte de 

passionalidade. É do tipo forjada na tradição cancionista brasileira, com a nebulosa e tão conhecida 

temática da desilusão amorosa, uma prática que atingiu seu mais alto grau de exagero com o samba-

canção abolerado dos anos de 1950. Embora tenha sido negada e seu uso não tenha mais as mesmas 

características, recebendo de novos cancionistas tratamentos mais suavizados, permanece como 



paradigma de um largo gesto da canção brasileira. 

  

 as luzes da cidade 

 não acendem mais pra mim 

 as coisas que eu cantava 

 já não cantam mais pra mim 

 não adianta nada 

 pra mim tudo se acaba 

 nesta dor sem fim 

 

 Ouve-se uma voz poética subjacente, que poderia ser de Vinícius de Moraes – representante 

das melhores soluções cancionistas sobre o tema do amor e suas dores passionais dentro do novo 

lirismo inaugurado pela bossa nova. Tom Zé capta esta feitura e derrama sua lírica ao tratar da 

“amargura de tanta distância”. O modelo passional é requisitado quase que diretamente de Vinícius; 

nos versos “meu bem a tristeza me persegue” e “nesta dor sem fim”, pensa-se naturalmente em 

“Tristeza Não Tem Fim” (Felicidade, Tom Jobim e Vinícius de Moraes). Até o romantismo 

escolástico de Gonçalves Dias, e sua Canção do exílio, com as aves que não cantam, ressoam no 

verso “as coisas que eu cantava/já não cantam mais pra mim”. A impressão que se tem é que Tom 

Zé quis mostrar que aprendeu a lição ou que expõe seus exercícios com a canção, pois, ao longo de 

sua carreira, esse tipo de dicção vai desaparecendo, dando lugar a outras forças de criação, que, 

mesmo dentro de um plano de lirismo, recebem tratamentos menos ou nada passionais. 

 Uma canção desse disco de feitio alegórico – procedimento tropicalista – é “Guindaste a 

Rigor”. As imagens grotescas surgem como se saídas de um sonho, aproveitam seus desígnios de 

grandeza e inverossimilhanças para compor metáforas absurdas que vão se justapor ao que parece 

ser uma metalinguagem. A canção apresenta uma estranha e irônica proposta de como quer seu 

arranjo, como quer o acompanhamento, a tonalidade, quem vai regê-la etc. Inicia afirmando querer 

“um trem de doze vagões pra marcar o compasso”, “dez máquinas de concreto porque não gost[a]o 

de violino”, “um discurso do Nero para fazer o contraponto”, “doze motocicletas no lugar do 

contrabaixo” e segue na montagem desse concerto absurdo pedindo para “reger o conjunto” nada 

menos que “um guindaste a rigor”. A explosão de imagens em surrealidade continua: 

 

 a para parceiro na letra 

 satanás de babydoll 

 ou um camundongo sádico que tem a língua vermelha 

 e no fim da primeira parte deixe a Brigitte Bardal 

 



 São imagens de “fantasmagoria”
4
, mas que de tão absurdas resvalam para o sarcasmo, uma 

das categorias da ironia, essa figura de linguagem muito prezada por Tom Zé, como foi visto. O 

sarcasmo continua, um dos versos recorre a uma piada corrente entre músicos, que consiste em 

juntar os nomes das notas da escala musical e formar sentidos fesceninos,                   

“sidomidelamefalasemsirelanosolfa”. No final da canção há uma tentativa de revelação: 

 

 mas ora veja: 

 enquanto eu cantava 

 o verbo enganado 

 com a língua do poeta enrolada no pescoço 

 pendurado sem socorro 

 já parou de balançar as pernas 

 

 Na verdade o estranhamento mantém-se, a estrofe é enigmática, pode-se pensar na 

representação de um enforcamento da canção ou do poeta, ou numa chave mais realista e 

contextualizada com o ano de lançamento da canção (1970), algo relacionado com a censura e as 

aterrorizantes práticas do regime de exceção. 

 Na canção “Jimi Renda-se”, há um divertido aproveitamento de signos relacionados ao rock, 

principalmente a língua inglesa e os ídolos roqueiros de então. Os trocadilhos brincam e cruzam 

Caetano, Gil e Gal com Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix. A canção é montada com ágil 

ludismo sonoro, com aproximações licenciadas entre inglês e português em que as pronúncias 

geram paronomásias intra-idiomas curiosas: 

 

 guta me look mi look love me 

 tac sutaque destaque tac she 

 tique butique que tique te gamou 

 toque-se rock se rock rock me 

 Bob Dica, diga, 

 Jimi renda-se! 

 Cai cigano, cai, camóni bói 

 Jarrangil century fox 

 Galve me a cigarrete 

 Billy Halley Roleiflex 

 Jani chope chope chope 

 ô Jani chope chope 

  

   O verso “toque-se rock se rock rock me” proclama um jeito de adesão ao novo ritmo. O 
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aproveitamento sonoro da junção e repetição de fonemas sugere um “enroscar-se” com o rock. 

“Billy Halley Roleiflex” é particulamente inventivo; unir essas palavras não só destaca a 

proximidade sonora, como demanda uma pequena rede de significados. A marca de câmara 

fotográfica ficou famosa no Brasil com a bossa nova, citada na canção “Desafinado”
5
 (Tom Jobim e 

Newton Mendoça); eternizou-se como símbolo de modernidade e de singeleza lírica daqueles anos. 

Billy Halley foi o detonador do rock’n’roll quando, em 1954, gravou “Rock Around the Clock”, 

juntamente com sua banda The Comets. A proposta de cruzamento desses dois elementos põe em 

síntese um dos empenhos tropicalistas – bossa nova e rock’n’roll foram parâmetros requeridos em 

justaposição. 

 O lirismo enredado, a sátira de costumes continuam presentes no disco de Tom Zé Se o Caso 

é Chorar
6
, de 1972. Canções como “Dor e Dor”, “Happy End”, “Se o Caso é Chorar”, “Menina”, 

“Amanhã de Manhã” mantêm o tipo de feição lírica do compositor. As ironias e deboches 

continuam com “A Babá”, que mistura Rockefeller e Branca e Neve; “Senhor Cidadão”, que indaga 

“com quantos quilos de medo se faz uma tradição?”; “O Abacaxi de Irará”; “O Anfitrião”; e a 

hilária e surrealista “A Briga do Edifício Itália e do Hilton Hotel”, que é montada seguindo a 

tradição das pelejas cantadas no repente nordestino. O disco tem uma surpresa poética: em meio a 

distribuição das faixas surge a leitura do poema “Cidade”, vocalizado pelo próprio autor Augusto de 

Campos. Também com Tom Zé há a convergência de interesse com a poesia concreta. 

  Todos os olhos, de 1973
7
, é o disco da polêmica capa, que tem a foto de uma bola de gude 

num ânus, estilizada e em hiperclose, parecendo um olho. O disco abre com a parceria concretista 

com Augusto de Campos, “Cademar”, explora a técnica poética de expansão e contenção vocabular 

com o único verso “cadê maria que não vem”; a melodia segue a mesma disposição espacial e 

fragmentária do poema. Esse tipo de recurso é muito presente em suas composições, chegando às 

vezes a reduzir palavras a células sonoras isentas de significado verbal, apenas como entoações 

percussivas. Augusto de Campos ainda se faz presente através de seu poema visual “Olho por Olho”, 

no encarte do disco, que entra como adendo conceitual. 

Volta e meia, em sua obra, Tom Zé traz discussões em torno do ofício da canção, com 

canções que falam de canções ou do ato de cantar e da presença do compositor, como em 

“Complexo de Épico”. Trata-se de um parecer sobre o compositor de música popular, e, em tom 

afirmativo jocoso-sério, diz que “todo compositor brasileiro é um complexado” e pergunta por que 

da mania do compositor ser extremamente sério em tudo, 
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de falar tão sério 

de parecer tão sério 

de ser tão sério 

de sorrir tão sério 

de se chorar tão sério 

de brincar tão sério 

de amar tão sério? 

 

 Essa provocação talvez tenha lhe rendido o olhar atravessado dos colegas de profissão. A 

fina ironia mexe com valores de uma tradição em música popular muito presente nos anos de 1960, 

na qual se imaginava algum tipo de heroísmo para o compositor popular, um autoproclamado 

redentor das angústias do povo, daí a seriedade, o compromisso que não permitia brincadeiras. Essa 

postura foi combatida pela tropicália e Tom Zé parece ainda detectá-la em setores da canção nos 

anos de 1970. 

 Seguindo com as homenagens à cidade de São Paulo, iniciadas com “São São Paulo, Meu 

Amor”, neste disco há duas canções afetivas para a cidade: “Botaram Tanta Fumaça”, que trata de 

preocupações ecológicas do espaço urbano, da poluição, da modernidade adoecendo a cidade; 

“Augusta, Angélica e Consolação”, uma bem bolada transposição das ruas com nomes femininos 

para a condição de enamoradas musas. 

 “Brigitte Bardot” é uma canção sublime, que escolhe a degradação de um mito pop para 

uma reflexão sobre a solidão na modernidade: 

 

 A Brigitte Bardot está ficando velha 

 envelheceu antes de nossos sonhos 

 coitada da Brigitte Bardot 

 que era uma moça bonita 

 mas ela mesma não podia ser um sonho 

 para nunca envelhecer 

 

 Gilberto Vasconcelos percebeu bem a sutileza: “a solidão da famosa estrela aparece enlaçada 

com a nossa própria solidão e o mito sexual que nos impinge, a todos, a indústria cultural” 

(Vasconcelos, 1977, p.77). 

  

Tom experimental 

 



Tom Zé entra em uma fase experimental mais profunda a partir de 1975 com o disco 

Estudando o Samba
8
, no qual instigantes sonoridades são exploradas numa pesquisa em torno das 

possibilidades do samba, ou o que foi reunido sob esta nomenclatura. 

A canção “Vai” (com Pena), que no disco de 1972 chamava-se “Menina, Amanhã de 

Manhã”, é um samba alegre, em que o narrador fala da felicidade para sua interlocutora, de toda sua 

força, e para que ela não se assuste, pois “a felicidade vai desabar sobre os homens”. A letra 

acompanha o espírito de desconstrução sonora da canção e do disco. Para dizer que a felicidade é 

cheia de tanta coisa, recorre à desmontagem de palavras, mostrando que a felicidade atinge do 

máximo ao mínimo em significação. 

 

menina a felicidade 

é cheia de ano 

é cheia de eno 

é cheia de hino 

é cheia de onu 

menina a felicidade 

é cheia de an 

é cheia de em 

é cheia de in 

é cheia de on 

menina a felicidade 

é cheia de a 

é cheia de e 

é cheia de i 

é cheia de o 

 

Em termos de estrutura, os quatro substantivos que recheiam a felicidade são anagramas, 

que se dissolvem até reduzirem-se às suas vogais iniciais. Quanto à significação, “ano” diz da 

dimensão temporal da felicidade, de sua permanência; “eno” é o equivalente do prefixo eni, 

relacionado a vinho, de enícula ou enologia, a felicidade em sua dimensão dionisíaca; “hino” é a 

exaltação da felicidade, sua própria celebração, tudo que lhe é grandioso, venerável e cheio de 

louvor; “onu” é a dimensão espacial da felicidade, representada pela união das nações em favor da 

paz. 

A necessidade de investigação veio num crescendo na obra de Tom Zé, na medida em que 

sua atuação cada vez mais se direcionava rumo ao som e seus parâmetros internos. Dada sua 

formação musical, e cuja base foi toda ela forjada já num ambiente de pesquisa e experimentação, a 

opção e a prática com música popular incrementaram-se desse approach. E como experimentar 

                                                 
8 Tom Zé, Estudando o Samba, Continental, 1976. Reedição em CD, Continental, 2000. 



significa abandonar o que está dado e partir para um novo sistema de relações, aproveitou-se dessa 

formação, assumiu as deficiências de domínio musical e de expressão do canto, e desenvolveu 

formas de encarar o sistema da música popular, partindo das próprias imperfeições e “defeitos”, 

como ele mesmo nomeou suas canções no CD Com Defeito de Fabricação (1999)
9
. 

Chegou a esses resultados depois de elaborar para si mesmo uma concepção de canção, 

concluindo ser preciso “limpar o campo, não usar o corpo-cancional; plasmar a cantiga com outra 

matéria”, “reformular todo o aparato teórico para um diferente objeto”
10

. Indo mais além em seu 

desmonte afirma: “em vez de ser tomado pelo pathos do artista, eu lutava para desartizar meu corpo, 

expressão e voz”
11

. Tom Zé é assimétrico, o que ele propõe e faz com a canção é desarticulá-la de 

suas linhas e estruturas, compondo sob novos ângulos e planos sonoros. É uma plataforma que 

busca dissolver normas, trazendo a brutalidade para abrir o campo da experimentação, confrontar o 

sistema da arte. O avanço de Tom Zé é mais significativo ainda se pensarmos que sua atuação se 

iniciou dentro de um projeto considerado de vanguarda, pois a tropicália já contempla algo do que 

se pode pensar como experimental. Décio Pignatari nos auxilia no assentamento do que seja o 

experimental: 

 

arte experimental é a arte que põe em causa a própria arte: confina necessariamente 

com a não-arte. Ela é criativa na medida mesma em que abala, parcial ou totalmente, 

todo o sistema prévio, ainda que se possa tratar de ‘sistema de vanguarda’ porventura 

em vias de fixar-se (Pignatari, 2004, p.122). 

 

O que Tom Zé faz é “experimentar o experimental”
12

, fórmula lançada pelo artista plástico 

Hélio Oiticica, que, ao aprofundar-se em pesquisas com a linguagem plástica, não se bastou com as 

conquistas da vanguarda de sua época e propôs radicalizar totalmente a “limpeza do campo”. 

 Em 1978, no show do disco Correio da Estação do Brás
13

, Tom Zé levou para o palco os 

inusitados instrumentos que nasceram de suas pesquisas sonoras, entre eles uma caixa controladora 

de gravadores, que nada mais era do que o sampler dez anos antes de sua invenção.  

O uso de recursos da música erudita contemporânea em diálogo com a tradição de música 

popular, as experimentações com instrumentos e aparelhos inusitados faz com que sua obra tenha 

um trânsito musical extremamente diversificado. Sua instigante trajetória desperta interesses dos 
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setores mais diversos da produção musical. Novos protagonistas da cena pop, por exemplo, que 

trabalham com loops, programações, samplers, ritmos como house e drum’n’bass, encontram, no 

trabalho de Tom Zé, fontes para suas pesquisas e intervenções. No CD, já citado, Com Defeito de 

Fabricação, há duas faixas finais em bonus tracks, em que as canções “Curiosidade” e “O Olho do 

Lago” são remixadas, aquela por Amon Tobin Emix e esta por Sean Lennon, o filho de John Lennon 

que se encanta com Tom Zé. São releituras de canções que as lançam para outro ambiente, para o 

espaço das raves, das pistas de música eletrônica, utilizando componentes próprios dessa linguagem, 

mas que, na escolha das canções, já estão contidas algumas “células tronco” que permitem a 

transposição de signos musicais. 

Esse CD de 1999 alcança uma sonoridade e uma resolução que sempre foi perseguida por 

Tom Zé. O caráter de pesquisa mantém-se e as escolhas sonoras formam um caleidoscópio de 

ritmos. A ironia e a paródia atingem graus refinados. Lançando o que ele chamou de “estética do 

plágio”, apresenta uma gama de ritmos e sons numa rede intertextual que passa por Tchaikovsky, 

trovadores provençais, poesia concreta, baião, Rimsky Korsakov, música latina, Jorge Luis Borges, 

pagode, Ernesto Nazaré, música caipira. No “manifesto” da estética do plágio, no encarte do CD, há 

todos os fundamentos do que ele chamou de “era do plagiocombinador”; assevera que a era do 

compositor, a era autoral já não fazem mais sentido. Detecta o esgotamento das combinações dos 

sete graus da escala diatônica para justificar a estética do plágio, que também recebe o apodo de 

“estética do arrastão”, tomando de empréstimo a expressão da técnica de roubo urbano empreendida 

por pequenos grupos de assaltantes nas praias do Rio de Janeiro. 

No segundo “manifesto”, que também intitula o CD, “com defeito de fabricação”, tem-se 

uma espécie de plataforma política. É menos interessante que o primeiro, cai num arrazoado de 

questionamentos sobre a superioridade do primeiro mundo, utiliza a metáfora do androide para se 

referir aos habitantes do terceiro mundo e que estes “androides”, na visão primeiromundista, 

estariam sempre com defeitos e não teriam capacidade de pensar e criar. É um pouco ingênuo, 

mesmo com algum espírito de ironia. 

As faixas, como já dissemos, são intituladas como “Defeito 1”, “Defeito 2” e assim por 

diante, e só como subtítulo é que são nomeadas. A canção que serve de “manifesto” sonoro da 

proposta é “Defeito 6: esteticar (espinha dorsal)” (com Vicente Barreto e Carlos Rennó). É um 

baião estilizado, o texto ironiza os princípios da estética tradicional, eliminando-a de sua atuação: 

“penso dispenso a mula da sua ótica/ora vá lamber tradução inter-semiótica”. A “Estética” é 

fragmentada para dar lugar à “estética do plágio”: 

 

ca esteti ca estetu 



ca esteti ca estetu 

ca esteti ca estetu 

ca estética do plágio-ê 

 

Desafiando a “Estética”, o narrador aponta os preconceitos comuns elitistas em que se 

baseiam os esteticistas para desqualificar determinadas manifestações, pondo-as sempre em 

condições inferiores tendo em vista seus produtores, normalmente populares e “primitivos”. 

 

pensa que eu sou um caboclo tolo boboca 

um tipo de mico cabeça-oca 

raquítico típico jeca-tatu 

um mero número zero um zé à esquerda 

pateta patético lesma lerda 

autômato pato panaca jacu   

 

O confronto é anunciado quando preparam suas vestimentas para enfrentar a “Estética”, 

contrapondo-a com o “arrastão”. 

Se segura milord ai que o mulato baião 

(tá se blacktieando) 

smoka-se todo na estética do arrastão 

 

 A consciência de saber que seu trabalho atua fora do campo consuetudinário da canção 

brasileira, sobre o qual prevalecem as facilitações cancionistas e o descompromisso com a invenção, 

é o que move Tom Zé. Não há nele interesse em produzir uma “bela canção” no sentido corrente, 

mas sim de lançar peças que possam ativar no consumidor de canções uma nova disposição, 

movimentar novos códigos para que se amplie o repertório cultural, para que haja desautomatização 

da informação. Uma atuação musical que se mantenha apenas como cumpridora das demandas já 

consagradas não estimula, serve simplesmente como esforço de permanência e alimento para o 

mercado. Tom Zé, mesmo entrando nessa estrutura, cria outra predisposição e aposta na 

experimentação. 

 

A paródia tropical 

 

 O CD Imprensa Cantada
14

, de 2003, mantém a inquietação criativa do compositor. 

Algumas canções recebem novas roupagens nos arranjos sob responsabilidade da nova geração de 

músicos e compositores; Jair Oliveira, Max de Castro e João Marcello. Perde um pouco em 

                                                 
14 Tom Zé, Imprensa cantada. Trama, 2003. 



inovações timbrísticas e em polifonias, optando em muitas faixas por soluções um pouco mais 

lineares, mas isso até contribui para uma maior nitidez. E como vem fazendo desde sua reentrada no 

circuito comercial, há regravações de canções do repertório das décadas de 1960 e 1970. 

O CD tem um efeito paródico em sua montagem; a distribuição de temas e canções segue 

como uma edição de jornal, uma espécie de jornal cantado. A canção de abertura é “Dona 

Divergência” (Felisberto Martins e Lupicínio Rodrigues), e o fato de ser cantada à capela dá um 

tom de ‘editorial’, no qual o ‘editorialista’ emite sua opinião sozinho, sem o auxílio dos outros 

músicos ou instrumentos; em seguida tem-se “Companheiro Bush”, um bem humorado protesto 

contra a pulsão belicista do presidente norte-americano – este seria o assunto político do ‘primeiro 

caderno’. Ainda neste ‘primeiro caderno’, temos também a canção “Urgente Pela Paz”, o outro 

ponto de vista da guerra, uma quase oração em favor da paz; a canção “Requerimento à Censura” 

ficaria na seção de ‘carta do leitor‘; para o ‘caderno cultural’ há “Desenrock-se”, “Vaia de Bêbado 

Não Vale”, que discutem gostos e preconceitos na música popular brasileira, e ainda “Língua 

Portuguesa”, um libelo encantado sobre esse idioma; o ‘caderno de esportes’ traz “Interlagos F1”, 

uma divertida canção sobre as emoções da Fórmula 1; uma coluna de nostalgia tipo ‘há 37 anos’, 

apresenta uma regravação da canção vencedora do Festival da TV Record de 1968, “São São Paulo, 

Meu Amor”. Há também, neste jornal musicado, a presença de um colunista, aquele que escreve 

sobre o que quiser, uma espécie de articulista, trata-se de Cole Porter com a canção “You’re the 

Top”, vertida em português para “Você é o Mel”, por Augusto de Campos. 

O uso da paródia como conceito geral do CD mantém Imprensa Cantada inspirado na linha 

das formulações tropicalistas. Trazendo-o para o novo ambiente da canção brasileira, Tom Zé 

chama atenção para o não esgotamento dessa fatura, pois a paródia tem eficácia crítica. Ele nunca 

abandonou tal recurso, alinhando-se assim a uma já tradição na cultura brasileira de produções 

paródicas, que vem desde Gregório de Matos, passando exemplarmente por Oswald de Andrade, 

que foi mesmo inspirador da tropicália. 

Uma canção como “Requerimento à Censura” só poderia ter sido feita mediante esse 

espírito paródico. O texto de um simples requerimento dirigido à Censura Federal em Brasília para 

liberar as letras das canções – procedimento comum e que todos os compositores tinham que se 

submeter durante o regime militar –, com aquele estilo jurídico pomposo e burocrático, não 

aspiraria tornar-se uma canção. Mas Tom Zé extrai desse material algo musical; simplesmente põe 

uma melodia sobre aquele texto duro, retira-o de seu ambiente natural e introduz outra intenção, 

uma segunda voz que parodia o ridículo da situação. Para perceber o grau de paródia seria preciso a 

audição da canção – infelizmente aqui nesta página não é possível –, pois as inflexões da voz 

cantada é que a estilizam. Uma pequena mostra, mesmo com o limite da simples leitura, é a quebra 

final do proverbial “pede deferimento”, que atinge uma graça singular: 



 

pede, pede, defé, defé 

de fede fede fede 

de-fe-ri-men-to 

 

A canção “Vaia de Bêbado Não Vale” (com Vicente Barreto) parte da citação de uma frase 

dita por João Gilberto e discorre sobre o movimento da bossa nova. A frase de João foi pronunciada 

num show
15

 em resposta à manifestações da plateia. Tom Zé apropria-se da frase e, numa 

paródia/homenagem a João, mostra a grandeza da bossa nova, lembrando de sua importância como 

um produto de qualidade que o Brasil dispôs para o mundo. Num tom político, que, aliás, percorre 

esse CD, Tom Zé põe a bossa nova como um dos fenômenos responsáveis pela construção do Brasil 

moderno. Fala do confronto com o mundo ocidental e dito civilizado que via o Brasil apenas como 

um povo atrasado, que só exportava matéria prima, “o mais baixo grau da capacidade humana”, e 

que, depois de 1958, ano da deflagração do movimento, passou a exportar arte, “o grau mais alto da 

capacidade humana”, assombrando a Europa que passa a achar o Brasil um “povinho audacioso”. 

Brincando metonimicamente com a bossa nova, escolhe o “pato”
16

 como representante do 

movimento, transfere a vaia recebida por João em plateia brasileira para a vaia da Europa em 

relação ao movimento musical, dizendo que a Europa “tratou com descaso nosso amado pato”. E 

encerra requisitando, mais uma vez, Augusto de Campos em paródia a seu poema visual 

“VIVAVAIA”: 

 

viva a vaia, seu Augusto 

viva a vaia, seu João 

viva a vaia, viva a vaia 

  

A origem clássica da paródia é musical. Os gregos davam ao termo paroidía o significado de 

canto ao lado do outro: “paródia significa uma ode que perverte o sentido de outra ode (grego: par-

ode)” (Brewer apud Sant’Anna, 1985, p.12). Só depois o termo ganha outros desdobramentos, 

como os estudos de Mikhail Bakhtin, que se tornaram referência obrigatória sobre a paródia. Ao 

caracterizar os efeitos cômicos das obras literárias, Bakhtin chega ao fundamento da 

“carnavalização”, gerado a partir dos conceitos de sátira menipeia, grotesco, literatura dialógica e 

polifônica
17

.   

Em 2002, Tom Zé (com Gilberto Assis) faz a trilha sonora para o espetáculo de dança 

                                                 
15 Em show de inauguração da casa de espetáculos Credicard Hall (SP), em novembro de 1999, João 

Gilberto foi vaiado porque reclamava do som. Em resposta desferiu a famosa frase “vaia de bêbado não 
vale”. 

16 Refere-se à canção “O pato”, de Jayme Silva e Neuza Teixeira, gravada por João Gilberto. 
17 Para aprofundamentos ver Bakhtin (1981), (1997). 

 



contemporânea Santagustin do Grupo Corpo, de Minas Gerais. A chave paródica está presente, a 

distribuição dos estilos escolhidos para cada peça parafraseiam/homenageiam compositores do 

panorama da música popular brasileiro: “Choro 2: Ayres da Mantiqueira” (o músico Nelson Ayres e 

a banda Mantiqueira); “Choro 3: Nogueira do Monte” (o guitarrista Heraldo do Monte); “Choro 4: 

Moura-Sion” (o clarinetista Paulo Moura e o saxofonista Roberto Sion ); “Choro 5: Pinxinguin-

Rasqueira” (o compositor Pixinguinha e o flautista Toninho Carrasqueira); “5a :Maky-Patife” (os Dj 

Maky e Patife); “5b: Hermetório” (o músico Hermeto Pascoal); “5c: Joãogilbertório” (o cantor e 

compositor João Gilberto); “5d:Yamanduzório” (o violonista Yamandu Costa); “Choro 6: Cyro-

Gberto” (o compositor Cyro Monteiro e o músico Egberto Gismont). Na última faixa, “Bate Boca”, 

há uma pequena paródia aos libretos de óperas na denominação dos coros e seus qualificativos: coro 

dos filhos de Beckett; coro das filhas dadaístas; coro do samba-de-roda; contracoro do samba de 

sarapatel; parábase caipira. 

“Bate Boca” é tema de invenção, montado sonoramente à base de baião, embolada, 

maracatu e mistura canção popular com música erudita contemporânea. A letra é elaborada com 

poucas palavras e efeitos de entoações percussivas, aliterações e onomatopeias. A música é dividida 

em coros. O “coro dos filhos de Beckett” aproveita parodicamente a sonoridade do título da famosa 

peça do dramaturgo irlandês Samuel Beckett (1906-1989), Esperando Godot, e cria o texto 

melódico: 

 

di godi godi 

godô godi 

godi 

di godi godi 

godô godi 

godi 

 

 Os coros são sempre recheados de humor; o último deles é “parábase caipira”. Parábase é o 

momento que no antigo teatro grego os atores recobravam suas verdadeiras personalidades e se 

dirigiam aos espectadores para darem suas opiniões e pareceres. Em “parábase caipira”, o texto 

ironicamente diz apenas: “vá ti catá”, repetidas vezes. 

Aí está uma deliberada possibilidade de leitura da obra de Tom Zé, prova da diversidade e 

da polifônica forma de manifestação provocada por este compositor, que articula os gestos criativos 

em constante sintonia com sistemas artísticos e poético-musicais incisivos, diferenciados e 

provocadores. 
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