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Resumo: O artigo tem como objetivo analisar o texto escrito por Tom Jobim (1927-1994) para a 
contracapa do disco Chega de Saudade de João Gilberto (1931), lançado em 1958. A Bossa Nova se 
apropriou de um conjunto particular de elementos, oriundos do Samba e do Jazz, sendo esse aspecto 
muito criticado por setores da sociedade da época. Diante disso, entenderemos certas falas efetuadas 
por artistas desse estilo como estratégias, entrevendo nessa práxis, a possibilidade de elaboração de 
uma Identidade Cultural específica. Operacionalizaremos nesse artigo elementos teóricos da 
Economia das trocas simbólicas de Pierre Bourdieu, e da Análise do Discurso Crítica. 
Palavras Chave: Bossa Nova; Análise do discurso; Identidades Culturais.  

 

Apresentação 
 

Esse pequeno artigo oferece um quadro resumido, porém significativo, de 
uma das seções da nossa dissertação, que está sendo escrita na área de Musicologia e 
que está inscrita no Programa de Pós Graduação em Música da UFRJ sob orientação 
da Profa. Dra. Maria Alice Volpe. Devido a questões de economia e objetividade, 
apenas algumas dessas questões serão apresentadas e discutidas neste trabalho, mas 
temos certeza de que o produto de nossas reflexões serão conhecidos e discutidos 
numa ocasião mais oportuna.  

O objetivo geral desse texto é apontar um dos caminhos que utilizaremos 
na dissertação, a saber, a análise de um texto de Tom Jobim, que em nossa opinião é 
fundamental para o entendimento sobre a questão da legitimação de uma 
determinada Identidade Cultural no Brasil, no período que vai do final da década de 
1950 até o fim da década de 1960. Acreditamos que essa questão, a da busca por uma 
identidade artística nacional é um ponto sensível e também importante para o 
entendimento de certas manifestações culturais brasileiras1. Ela está assentada em 
um cenário histórico denso e caracterizada por uma complexa rede de relações entre 
agentes sociais que buscam um determinado equilíbrio a partir de uma série de 
práticas, que nesse trabalho, devido a questões de escopo, estamos impossibilitados 
de dar conta em sua totalidade.  

Os discursos empreendidos por determinados personagens da Bossa Nova 
estão inseridos em certos gêneros discursivos2 e devem ser entendidos como o objeto 
de estudo desse artigo. Essas falas são elementos importantes na busca pela 
compreensão de como a linguagem se inscreve num determinado contexto, pois são 
constantemente utilizados como ferramentas para fortalecer certas posturas 
específicas na busca por posições hierárquicas mais adequadas num espaço 
simbólico. Bakhtin (2004) define que toda palavra é ideológica, sendo que sua 
concretização só é possível quando incluída em um contexto histórico real e que “não 

                                                           
1 Sobre a questão da Identidade no contexto da Música brasileira, indicamos uma obra que apresenta 
interessantes questões e que foi de extrema valia para nosso trabalho, apesar do tratar de umperíodos 
históricos diferente do nosso: Samba e identidade nacional: das origens à Era Vargas de Magno 
Bissoli Siqueira. 
2 Sobre uma classificação de gêneros discursivos, ver Ramalho & Resende, 2011. 
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são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas mentiras, verdades, 
importantes e superficiais”, ou seja, palavras não são simplesmente palavras 
(BAKHTIN, 2004, p. 95).  

Podemos dizer que num contexto de busca por legitimação, as falas de 
certos agentes estão sempre carregadas de conteúdo ideológico, pois a prática verbal 
mais do que apenas enunciação busca imprimir sentido ao que se diz: se procura 
exercer influências, desejando obter adesões, convencimento e persuasão (CABRAL, 
2011, p. 13). O entendimento dessas práticas discursivas é de extrema valia para a 
investigação de como certos agentes utilizam esses discursos para afirmar uma 
identidade e conseguir com essas falas, posições mais altas e estáveis num certo 
ambiente social. 

Destarte, iremos operar essa análise alocando esse cenário cultural no 
arcabouço teórico inscrito na teoria da Economia das trocas simbólicas de Pierre 
Bourdieu. A partir de uma seleção de determinadas práticas sociais específicas, 
buscaremos iluminar nossa análise a partir da atenta contextualização dessas práticas 
com as dinâmicas sociais desse momento histórico específico. 

A partir disso, iremos utilizar ferramentas oriundas da chamada Análise 
do Discurso Crítica para verificar como certos agentes da Bossa Nova e da crítica irão 
se utilizar seus discursos para defender determinados pontos de vista, numa busca 
por conquistar e afirmar posições dentro de um espaço social e cultural.    
 
Introdução 
 

A história da Bossa Nova é marcada por uma série de polêmicas, uma 
infinidade de personagens célebres e também por ser o celeiro de intensas polêmicas, 
como por exemplo, acusações por parte de alguns críticos de que ela seria música 
brasileira, mas feita de materiais que não são genuinamente brasileiros. Temos 
personagens de forte carga simbólica e de intensa presença no imaginário cultural 
brasileiro, e com o passar do tempo, alguns desses mesmos atores que participaram 
de intensas polêmicas foram transformados em mitos, seja devido a sua vida e obra 
seja pelas suas idiossincrasias e excentricidades.  

A influência do Jazz e a eterna acusação de ser um produto americanizado, 
assim como a relação da Bossa Nova com o Samba e a sua consequente busca por se 
apresentar ora como um estilo per si, ora como uma interpretação desse último 
podem ser apontados como problemáticas subjacentes ao estudo da Bossa Nova e 
estarão presentes em nossa análise.  

 
O Campo e a busca por legitimação 
 

A teoria da Economia das trocas simbólicas pode ser entendida a partir de 
uma abordagem geográfica do mundo artístico, onde as obras de artes e seus 
produtores fazem parte de um espaço definido culturalmente, chamado por Bourdieu 
de Campo. No seu texto Questões de Sociologia o autor define o termo como “(...) 
espaços estruturados de posições (ou de postos) cujas propriedades dependem das 
posições nestes espaços, podendo ser analisadas independentemente das 
características de seus ocupantes” (BOURDIEU, 1983, p. 89). Assim, nesse ambiente, 
certos personagens e instâncias se relacionam, e essas relações compõem uma espécie 
de economia no qual certos campos de produção e os agentes que o compõem se 
relacionam num movimento dialético.  

Portanto, o aspecto cultural de uma sociedade é organizado nesses 
campos, cuja produção é direcionada visando objetivos determinados: seja a busca 
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por consagração perante seus pares e de outros produtores de bens simbólicos, a 
aprovação da crítica, a conquista de determinados monopólios e acesso ao que 
Bourdieu chama de instâncias de legitimação, que seriam os veículos de reprodução 
e um dos responsáveis pela consagração da obra de arte. Essas instâncias são capazes 
de consagrar por suas sanções, aceitações, recusas e discursos, um gênero de obras e 
um tipo de artista, pois exercem sobre o público – seja ele o dos produtores, seja ele o 
grande público – uma espécie de autoridade, um arbítrio e definem o veredicto a ser 
seguido (BOURDIEU, 2013, p. 119). 

A moeda base para essas trocas simbólicas seriam justamente as 
obras/produtos que são produzidos nesses campos, artefatos culturais que ao serem 
operacionalizados nessa economia, resultam em posições culturais e espaços no 
interior do campo: por essa qualidade de modificação no interior desses espaços e sua 
importância para os agentes dessa economia, esses artefatos são chamados de bens 
simbólicos. Os elementos formadores desses bens simbólicos, longe de perderem sua 
especificidade, tendem a valorizar ou desvalorizar o bem, dependendo da situação do 
cenário econômico.  

Portanto ao se pensar em termos de busca por legitimidade, devemos ter 
em mente que em fins da década de 50, João Gilberto, ao assimilar a música nacional 
e estrangeira e reinventá-la com sua forma diferente de tocar, rompendo dessa 
maneira certos paradigmas artísticos, não era um guerreiro lutando contra os 
músicos que o precederam; ao pensar o ambiente cultural brasileiro sob a ótica de 
uma economia de trocas simbólicas não podemos pensar que em suas entrevistas, 
Tom Jobim calculava as respostas dadas, de maneira a afirmar o seu lucro numa 
economia simbólica. Tratar o objeto de estudo dessa maneira seria como colocar 
palavras e pensamentos na boca e na cabeça de seus personagens; é tentar reescrever 
uma cena e pintar novamente um quadro; é fazer da pesquisa um palimpsesto e 
precisamos deixar claro que não é esse nosso objetivo.  

Com isso, iremos apresentar uma proposta, uma possibilidade de analisar 
a Bossa Nova e todo o seu contexto cultural como um Campo que estabelece relações 
com outros campos, e entenderemos que no interior do Campo que poderemos 
chamar de Campo Cultural BN3, certos indivíduos como artistas, músicos, letristas e 
os críticos seriam os agentes, os jornais podem ser entendidos como esfera do 
arbitrário4. Além da presença impactante do Estado que com o peso de sua 
influência pode estabelecer uma força gravitacional expressiva, a ponto de direcionar 
certas posturas dentro do campo. E nesse ambiente de luta por posições, ocorrem as 
tomadas de posição, que seriam tentativas de dominação, a partir da implementação 
de certas práticas.  

A denúncia desse processo de americanização vai despertar em alguns dos 
principais músicos da Bossa Nova a necessidade de uma busca e consequente 
afirmação de uma identidade para justamente sobreviverem aos ataques da crítica 
em seus diversos níveis. Essa busca pode ser caracterizada por uma série de práticas 
sociais, nem sempre conscientes, que a partir do momento em que eram 

                                                           
3 Por Campo Cultural BN, entendemos todas as relações e práticas sociais que aconteceram entre os 
agentes da Bossa Nova e a crítica, sob um determinado projeto de busca por brasilidade. Obviamente 
que diversos outros atores, agentes e instâncias estarão presentes dentro desse espaço simbólico e 
influenciarão/serão influenciados por essas relações dentro do Campo. Mas como já dissemos, o 
objetivo desse artigo é limitado: trataremos de situações específicas, deixando uma análise mais 
abrangente e mais detalhada para um outro momento.  
4 Esfera do arbitrário seria composto, segundo Bourdieu, por instâncias de legitimação não 
reconhecidas socialmente enquanto tais, como a publicidade, as revistas, eventos públicos, exposições 
etc. 
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implementadas, serviam como uma defesa do novo estilo. Para os bossa novistas, sua 
obra artística era genuinamente brasileira, produzida por brasileiros que estavam 
inseridos no tipo de cultura que era entendida como nacional, cuja criação serviria 
tanto para a fruição estética, quanto para mostrar as potencialidades da cultura 
brasileira no Brasil e posteriormente, se possível, para o mundo. 

Um exemplo dessas práticas, entendidas por Boudieu como verdadeiras 
estratégias, e que foram empreendidas pelos bossa novistas na busca pela 
legitimação do estilo5, tendo em vista uma identidade artística específica, serão o 
objeto de nossa análise a partir desse momento. 

 
Estratégias e Táticas 
 

Podemos começar a visualizar como aconteciam essas disputas simbólicas 
dentro do campo cultural brasileiro que vai do final da década de 1950 até meados da 
década de 1960. Podemos entender que práticas sociais constituem o ponto de 
conexão entre estruturas abstratas, com seus mecanismos e eventos concretos, isto 
é, entre sociedade e pessoas vivendo suas vidas (RAMALHO & RESENDE, 2011 p. 
15). Nas práticas sociais, a linguagem se manifesta como discurso, ou seja, como uma 
parte irredutível das maneiras como agimos e interagimos, representamos e 
identificamos a nós mesmos aos outros e a aspectos do mundo por meio da 
linguagem, ou seja, agir em sociedade envolve ação e interação, relações sociais, 
pessoas (com crenças, valores atitudes, histórias, etc.), mundo material e discurso 
(FAIRCLOUGH apud RAMALHO & RESENDE, idem, ibidem).  

Por discurso entendemos que seria “o momento integrante e irredutível 
das práticas sociais que envolvem a semiose/linguagem em articulação com os 
demais momentos das práticas: fenômeno mental, relações sociais e mundo 
material”. Mas a utilização de discursos como prática social pode ser entendida em 
sua forma plena pelo seguinte trecho: 

 
Essas diferentes perspectivas de mundo, ou seja, esses discursos que se ligam 
a campos sociais específicos e a projetos particulares podem ser 
disseminados como se fossem universais, isto é, como se essa representação 
particular fosse a mais correta, a mais justa, legítima e aceitável. Isso, 
sobretudo na nossa “sociedade da informação” pode ser uma das mais 
poderosas armas de luta pelo poder (RAMALHO & RESENDE, idem, p. 17). 

 

A utilização de discursos também serve para afirmação de identidades: 
 

Essa percepção do texto como parte discursiva e empírica de eventos sociais 
baseia-se numa visão funcionalista da linguagem, que a entende como um 
recurso de que as pessoas lançam mão em suas vidas diárias, para interagir e 
se relacionar, para representar aspectos do mundo assim como para “ser”, 
para identificar a si e aos outros. Consequentemente, a linguagem é também 
resultado desse uso social. (idem, ibidem, p. 22). 

 

Dessa feita, a utilização do suporte operacional da Análise do Discurso 
Crítica pode ser de extrema valia para nossos objetivos. Ela é entendida como um 
conjunto de abordagens interdisciplinares para os estudos críticos da linguagem 
como prática social e mapeia conexões entre escolhas de atores sociais ou grupos em 

                                                           
5 Certeau (2013) entende essas estratégias como táticas. Apesar de ser uma polêmica importante para 
nossa pesquisa, iremos deixar essa discussão para outro momento. 



 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  142 

 

textos e eventos discursivos específicos, e questões mais amplas, de cunho social, 
envolvendo poder (RAMALHO & RESENDE, idem, p. 21). 

A complexa rede de elementos linguísticos cumpre uma importante função 
na argumentação, pois além de marcarem uma tomada de posição do locutor diante 
do conteúdo enunciado, mostram como ele organiza sua fala para defender essa 
posição, ao mesmo tempo em que ataca a posição do outro (CABRAL, 2011, p. 13).  

Iremos operacionalizar o conceito de Categorias Analíticas, que é oriundo 
da ADC para identificar certos elementos discursivos presentes nos textos. Por 
categorias analíticas entendemos que são “formas e significados textuais associados a 
maneiras particulares de representar, de (inter)agir e de identificar(-se) em práticas 
sociais situadas” (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 112). Por meio dessas categorias 
podemos analisar textos e buscar o discursivo e o não discursivo, tendo em vista 
determinados efeitos sociais. 

O número de categorias a ser aplicado num texto depende de vários 
aspectos, como o objetivo da análise e a natureza do trabalho analítico, além da 
extensão do texto a ser analisado. No nosso caso, iremos escolher apenas poucas 
categorias – no máximo três6 - pois entendemos que elas serão suficientes para o 
objetivo desse artigo. As categorias escolhidas foram a Avaliação e a Representação 
de atores sociais e essa escolha pode ser explicada pelo fato de que o texto possui 
objetivos bem específicos e que está inserido na rede de significados do discurso: a 
representação do cenário e de seus atores e a identificação desses personagens com 
determinados grupos e práticas sociais7. 

 
Análise do texto da contracapa de “Chega de Saudade” 
 

Nosso exemplo é o texto da contracapa do disco Chega de Saudade, 
lançado no final de 1958 pelo cantor, violonista e compositor João Gilberto (1931-). 
Segundo Tatit (2012) esse texto apresentava sinteticamente elementos centrais para o 
debate que se seguiria ao lançamento do LP e expressava de forma ligeira, um 
anteprojeto de “refinada educação sentimental” (TATIT, 2012, p. 361). O texto, e que 
foi escrito por Antonio Carlos Jobim (1927-1994) é reproduzido na integra: 

 
João Gilberto é um baiano, "bossa-nova" de vinte e seis anos. Em 
pouquíssimo tempo, influenciou toda uma geração de arranjadores, 
guitarristas, músicos e cantores. Nossa maior preocupação, neste "long-
playing" foi que Joãozinho não fosse atrapalhado por arranjos que tirassem 
sua liberdade, sua natural agilidade, sua maneira pessoal e intransferível de 
ser, em suma, sua espontaneidade. Nos arranjos contidos neste "long-
playing" Joãozinho participou ativamente; seus palpites, suas ideias, estão 
todas aí. Quando João Gilberto se acompanha, o violão é ele. Quando a 
orquestra o acompanha, a orquestra também é ele. João Gilberto não 
subestima a sensibilidade do povo. Ele acredita que há sempre lugar para 
uma coisa nova, diferente e pura que - embora à primeira vista não pareça - 
pode se tornar, como dizem na linguagem especializada: altamente 
comercial. Porque o povo compreende o Amor, as notas, a simplicidade e a 
sinceridade. Eu acredito em João Gilberto, porque ele é simples, sincero e 
extraordinàriamente musical. 
P. S. - Caymmi também acha (GILBERTO, 2012).  

                                                           
6 Ramalho e Resende (2011) apontam pelo menos dez categorias que podem ser utilizadas na análise 
de um texto discursivo: Estrutura genérica; Intertextualidade; Presunção; Relações 
semânticas/gramaticais entre períodos e orações; trocas, funções da fala, modo gramatical; 
interdiscursividade; representação de eventos/atores sociais; identificação; modalidade e avaliação. 
7Ação, Representação e Identificação formam a tríade formadora da rede de significados do discurso 
(RAMALHO & RESENDE, 2008, p. 44-72)   
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De inicio o texto de Jobim aponta o peso que a influência de João Gilberto, 
mesmo sendo novo, seja na idade ou com relação a sua participação no cenário 
musical. Após essa breve apresentação do personagem, outra característica se 
apresenta: a de que Gilberto era um personagem único, irreproduzível, 
autossuficiente e que por sua genialidade deveria trabalhar de forma livre, sem 
concessões e sem limites.  

Na segunda parte do texto, temos a necessidade, é o que transparece nas 
palavras de Jobim, de aproximar o trabalho do povo, público alvo da obra de 
Gilberto, e que apesar de o trabalho ser diferente, a linguagem utilizada – tanto a 
poética quanto a musical- seria entendida, assimilada e acampada pelo povo, que 
afinal “compreende o amor”.  Segundo Cabral (2008), o texto de Jobim foi elaborado 
com muita habilidade, não só por situar a atuação de João Gilberto como também por 
deixar claro uma mensagem para a direção da Odeon, a gravadora e distribuidora do 
disco, que ainda se preocupava com as possibilidades comerciais de um disco como 
aquele. Embora curto, foi um texto extremamente esclarecedor, apesar dos erros de 
revisão que a gravadora deixou passar (CABRAL, 2008, p. 131).  

Operacionalizando as ferramentas da ADC, iremos apontar os trechos em 
que ferramentas discursivas são utilizadas visando objetivos específicos e a partir 
disso, empreenderemos um processo de identificação de alguns desses trechos com 
certas categorias do discurso. Obviamente que como estaremos operacionalizando 
categorias diferentes no mesmo texto, um único trecho pode ser identificado com 
mais de uma categoria, sem com isso perder a capacidade de potencializar as falas do 
enunciador.  Como já deixamos claro, não poderemos aprofundar nossa investigação 
devido a questões de espaço nesse artigo, mas cremos que estamos dando um passo 
inicial rumo a análises que serão aprofundadas em outro momento.  

Iremos iniciar a análise com a categoria Avaliação, que pode ser entendida 
como identificacional, que diz respeito a apreciações ou perspectivas mais ou menos 
explícitas sobre certos aspectos do mundo, sobre o que o enunciador considera bom 
ou ruim, ou seja, a maneira como o perfil do personagem/estilo é construído, visando 
produzir uma determinada imagem (positiva ou negativa), ou seja, o juízo de valor do 
enunciador está potencialmente presente. Essas avaliações sempre são “parciais, 
subjetivas e, por isso, ligadas a processos de identificação particulares”. Caso tais 
processos envolvam posicionamentos ideológicos, podem atuar em favor de projetos 
de dominação (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 119). Podemos inscrever nessa 

categoria os trechos: 

 

a) “João Gilberto é um baiano, "bossa-nova"; 
b)  “João Gilberto não subestima a sensibilidade do povo”;  
c) “Ele acredita que há sempre lugar para uma coisa nova, diferente e 
pura”;  
d) “(...) ele é simples, sincero e extraordinàriamente musical”; 
e) “porque ele é simples, sincero e extraordinàriamente musical”. 
 
Na categoria Representação de atores sociais, de caráter 

representacional, onde o personagem/estilo é projetado ao público buscando a 
formação de um perfil esquemático de suas práticas e posicionamentos. Sobre essa 
categoria, Ramalho e Resende afirmam que 

 
 “(...) atores podem ser excluídos de textos, podem ser incluídos, mas ter sua 
agencia ofuscada, ou enfatizada; podem ser representados por suas 
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atividades ou enunciados; podem ser referidos por meio de julgamentos 
acerca do que são ou do que fazem” (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 149). 

 

Podemos apontar como os trechos que mais se identificam com essa 
categoria: 

 
a) “João Gilberto é um baiano, "bossa-nova"; 
b) “Em pouquíssimo tempo, influenciou toda uma geração de 
arranjadores, guitarristas, músicos e cantores”; 
c) “(...) sua natural agilidade, sua maneira pessoal e intransferível de ser, 
em suma, sua espontaneidade”;  
d)   “Joãozinho participou ativamente”; 
e)  “(...) seus palpites, suas ideias, estão todas aí”; 
f) “Quando João Gilberto se acompanha, o violão é ele. Quando a 
orquestra o acompanha, a orquestra também é ele”;  

 

Uma ultima categoria pode ser incluída, a da Intertextualidade, conceito 
proveniente das discussões de Bakhtin que diz respeito a polifonia, ou seja,  a 
“propriedade que tem os textos de ser cheios de fragmentos de outros textos” 
(FAIRCLOUGH apud RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 133). Ou seja, em discursos 
específicos a presença de “vozes particulares” permite explorar práticas discursivas 
existentes na sociedade e a relação entre elas, pois a presença de uma voz específica, 
articulada de maneira também específica, em vez de outras, sinaliza o 
posicionamento do texto em lutas hegemônicas. No texto, percebemos outras vozes 
nos seguintes momentos: 

 

a) “Nossa maior preocupação, neste "long-playing";  
b) “(...) como dizem na linguagem especializada: altamente comercial”; 
c) “Porque o povo compreende”;  
d) “Eu acredito em João Gilberto”; 
e) “Caymmi também acha”.  

 

Dessas, queremos ressaltar a ultima, a inclusão da frase “Caymmi também 
acha8”, que para nós foi utilizada buscando a legitimação da obra em questão, a partir 
da obtenção de uma benção, espécie de selo de aprovação9. Assim, a obra atrairia as 
atenções da crítica especializada, pois ela estava sendo legitimada por outro 
personagem de peso, uma voz relevante para a música popular brasileira. Além disso, 
implicitamente, para Jobim, o povo, o público ligeiro já estava ganho, porque 
segundo ele, o público “compreendia o Amor, as notas, a simplicidade e a 
sinceridade”.  Essa compreensão, aos olhos de Jobim, seria a responsável por si só 
pelas vendas do produto em questão. 

                                                           
8 Dorival Caymmi (1914 – 2008) foi um cantor, compositor, violonista, pintor e ator brasileiro. 
Compôs inspirado pelos hábitos, costumes e as tradições do povo baiano. Tendo como forte influência 
a música negra, desenvolveu um estilo pessoal de compor e cantar, demonstrando espontaneidade nos 
versos, sensualidade e riqueza melódica.  
9 Essa ação de deixar o argumento de Caymmi para o final do texto, estratégia que podemos chamar de 
guardar o melhor vinho para o final, se assemelha muito ao que fazia Steve Jobs (19552011), ex-CEO 
da Apple que durante seus discursos de apresentação de novos produtos sempre guardava o maior 
anúncio para o ultimo lugar. No final ele dizia ‘Ah... Mais uma coisa’, quase como se só então se 
lembrasse de dizê-lo (KAHNEY, 2008, p.130). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1914
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verso
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A partir disso, podemos entender que a Bossa Nova buscava essa 
legitimação artística empreendendo uma série de práticas que serviam a dois 
objetivos: ao mesmo tempo em que essas táticas eram implementadas visando a 
legitimação do estilo como algo genuinamente nacional frente a uma série de críticas 
e de posturas negativas, essas mesmas táticas fortaleciam um sentimento de 
identificação do estilo com certo conjunto de posturas artísticas. Não podemos dizer, 
sem incorrer num grave problema conceitual, de que havia uma identidade bossa 
novista: cada indivíduo entendia o estilo sob um conjunto específico de posturas 
artísticas e sociais, mas mesmo com essa ampla gama de possibilidades de 
identificação, o estilo seguia uma linha central que com suas curvas e desvios, seguia 
um fluxo continuo até meados da década de 1960. Mas o que importa para nós, nesse 
artigo, é identificar como as práticas discursivas de certos agentes da Bossa Nova 
serviam para reforçar certos posicionamentos e fortalecer o estilo, ao mesmo tempo 
em que certo projeto de formação de uma Identidade era construído, legitimado e 
implementado. 
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