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RESUMO 
 
 
SOUZA, Henrique Almeida Martins de. Identidades narrativas e música popular: uma 
abordagem musicológica da bossa nova. Rio de Janeiro, 2016. Dissertação (Mestrado em 
Etnografia das Práticas Musicais) – Escola de Música , Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
 

 

Estudo da prática musical que veio a ser chamada bossa nova, abordando os aspectos 

histórico-sociais em ela se cristalizou. Análise das imbricações entre prática musical popular e 

projetos de nação, amparada nos conceitos de comunidades imaginadas de Benedict 

Anderson, e imaginários sociais de Bronislaw Baczko. Abordagem musicológica  baseada na 

proposta do musicólogo Pablo Vila sobre identidades narrativas e música. Ao fim da década 

de 1950 e começo de 1960, vivia-se no Brasil um momento histórico marcado pela 

industrialização, desenvolvimento da indústria cultural nacional e maior presença da indústria 

internacional na região Sudeste. O ambiente mobilizou o imaginário social de modernização 

tendo como paradigma predominante a cultura norte-americana. Neste momento tomou forma 

uma prática musical no Rio de Janeiro. As críticas a ela registravam seu impacto e 

consideravam-na um rompimento com as práticas anteriores. Através do cruzamento dos 

estudos culturais do período pode-se identificar a articulação de elementos musicais dispersos 

nas práticas anteriores, articulados em uma narrativa musical que desloca o entendimento de 

ruptura para o de continuidade de um processo em curso na prática musical urbana do Rio de 

Janeiro desde a década de 1930. 

 

 

Palavras-chave: bossa nova, identidades narrativas, imaginários sociais 

 

 

 

 



	

ABSTRACT 

 
SOUZA, Henrique Almeida Martins de. Identidades narrativas e música popular: uma 
abordagem musicológica da bossa nova. Rio de Janeiro, 2016. Dissertação (Mestrado em 
Etnografia das Práticas Musicais) – Escola de Música , Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
 

 
 The study of the musical practice so called bossa nova, approaching the historical and 

social aspects in which it has crystalized. Analysis of the imbrication between musical 

practice and nation projects, supported by the concepts of imagined communities of Benedict 

Anderson, and social imaginary of Bronislaw Baczko. Musicological approach based on the 

proposition of the musicologist Pablo Vila of narratives identities and music. At the end of the 

decade of 1950 and beginning of 1960, there was a historical moment in Brazil marked by 

industrialization, national cultural industry development, and bigger presence of international 

industry at the southeast. The environment has mobilized the social imaginary of 

modernization bringing as predominant paradigm the north-American culture. In this moment 

a musical practice took shape in Rio de Janeiro. The critics about this object had registered its 

impact and considered it as a disruption with the previous practices. Crossing cultural studies 

of the period one can identify the articulation of musical elements that were diffuse in the 

previous practice, articulated in a musical narrative, which displace de understanding of 

disrupting to continuity of a process occurring at the urban musical practice of Rio de Janeiro 

since the decade of 1930. 
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  INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho tem por objeto a prática musical que se deu no Rio de Janeiro em 

fins da década de 1950 e início de 1960, normalmente reconhecida como bossa nova. A 

motivação para o empreendimento desta pesquisa foi buscar melhor compreender os 

processos de desenvolvimento musical dentro de uma prática e um período específico da 

história do Rio de Janeiro.  

 Grande parte dos trabalhos referenciais a respeito da prática aqui estudada ou de seus 

atores sociais são pautados em agendas excessivamente pessoais condenando ou legitimando 

este objeto. Daí a necessidade de dar alguns passos atrás e propor uma abordagem 

musicológica que possibilitasse a crítica estilística e análise musical sem o necessário 

reconhecimento de um “gênio” ou de uma “prática musical alienada”, termos que serão 

criticados adiante, considerados problemáticos para trabalhos como este.  

Dentre as críticas feitas por nós às obras que tratam da bossa nova, antecipamos a 

percepção de “ruptura” registrada por alguns autores entre esta prática e as anteriores. Grande 

parte das vezes, os diversos trabalhos musicais que compõem um corpo de práticas são 

tomados como um todo homogêneo, normalmente ligado à problemática noção de gênero 

musical. 

Na teoria da cultura, o termo “gênero” está normalmente ligado a uma ideia de 

homogeneidade. Segundo este critério, um objeto artístico é identificado através de 

características dominantes que o vinculam a uma categoria maior, o gênero ao qual pertence 

(WLLIAMS in WILLIAMS & GLASER, 2011: 67). A tal percepção, este trabalho contrapõe 

a proposta de Raymond Williams (1973) para quem  
O reconhecimento da relação entre um modo coletivo e um projeto individual [...] é 
um reconhecimento de práticas relacionadas. Ou seja, projetos irredutivelmente 
individuais que são obras específicas podem, na experiência e na análise, mostrar 
semelhanças que nos permitam agrupá-los em modos coletivos. Esses não são 
sempre, de forma alguma, gêneros. Eles podem ser a prática de um grupo em um 
período, ao invés da prática de uma fase em um gênero (WILLIAMS in WILLIAMS 
& GLASER, 2011: 67). 

 

Poucas propostas explicariam de forma mais feliz a presença de um violonista como 

Baden Powell entre os atores sociais relacionados à bossa nova. Coisa parecida ocorre com 

João Gilberto. Há uma questão de temporalidade pouco considerada nas abordagens sobre 

esta prática. O termo e diversos traços estilísticos aderiram à referida prática a partir do 

trabalho deste músico. Porém o que João Gilberto fez, antes de “movimento” – percepção da 
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prática da qual este trabalho discorda – ou “ruptura”, foi apresentar sua proposta musical. A 

partir de sua proposta, cristalizou-se um conjunto de procedimentos estilísticos que para uma 

geração de músicos, passou a orientar em grande medida seus trabalhos, ainda que variáveis 

entre si e guardando diferenças internas, uns com os outros.  

Desta forma, quando se vir o termo “bossa nova” neste trabalho, ele se referirá a 

práticas relacionadas. Estas guardam semelhanças procedentes do contexto em que o conjunto 

dessas práticas se cristalizou como tal, implicando seu agrupamento sob o termo e análises 

que o destacavam das práticas populares musicais precedentes. Mas isto não será entendido 

como um gênero homogêneo nesta pesquisa. Portanto, o uso deste termo refere-se a este 

conjunto de práticas individuais, de atores sociais residentes no Rio de Janeiro, a maioria na 

Zona Sul, ao fim da década de 1950 e começo de 1960. Tais práticas se encontram 

intimamente relacionadas a soluções e propostas estéticas realizadas no trabalho interpretativo 

de João Gilberto, composicional de Tom Jobim, e textual de Vinícius de Moraes. Por isto, 

admitir-se-á nesta abordagem, o agrupamento de práticas heterogêneas como estas. Quando se 

falar no objeto deste trabalho, é desta “bossa nova” que se estará tratando. 

A insistência no uso de um termo impregnado com toda uma carga de juízos de valor 

se justifica por um critério meramente prático. O presente texto com certeza seria 

extremamente enfadonho se a cada vez que se referisse a seu objeto tivesse de citá-lo como “a 

prática musical de determinados atores musicais, residentes no Rio de Janeiro, em sua maioria 

na Zona Sul em fins de 1950 e começo de 1960...”. Neste sentido, conta-se com a 

compreensão do leitor para levar em consideração a proposta de utilização do termo neste 

trabalho.   

Outro esclarecimento referente à presente abordagem é a ideia de “modernização” 

com a qual o leitor irá se deparar. Fredric Jameson situa temporalmente o começo da pós-

modernidade ao final da década de 1950 e começo de 1960 em diante (JAMESON & 

CEVASCO, 1996: 27). Em verdade, sua proposta de periodização é elaborada em termos de 

dominância, estando a pós-modernidade ligada ao capitalismo tardio (JAMESON & 

CEVASCO, 1996: 31). Em linhas gerais, para o autor a fissura entre modernidade e pós-

modernidade se dá em função do  
apagamento da antiga [...] fronteira entre a alta cultura e a assim chamada cultura de 
massa ou comercial, e o aparecimento de novos tipos de texto impregnados das 
formas, categorias e conteúdos da mesma indústria cultural que tinha sido denunciada 
com tanta veemência por todos os ideólogos do moderno [...] (JAMESON & 
CEVASCO, 1996: 28). 
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Certamente, as abordagens teóricas a respeito da relação entre modernidade e pós-

modernidade têm muito a contribuir, especialmente para a análise de uma prática situada 

precisamente no recorte temporal de Jameson. Apesar de amparada em referenciais teóricos 

de historiadores, a presente abordagem não se assenta em tais conceitos de modernidade e 

pós-modernidade. Assim, com exceção do trabalho do historiador Bronislaw Baczko (1984), 

os termos “moderno” ou “modernidade” aparecerão nesta pesquisa, ligados à ideia de 

modernização tecnológica e industrial. No que se refere à escolha do presente autor, via de 

regra as palavras escolhidas foram “modernizado” ao invés de “moderno” e “modernização” 

ao invés de “modernidade”, justamente para evitar quaisquer equívocos terminológicos. 

Deve-se ainda registrar que, como pesquisa desenvolvida no programa de pós-

graduação em música da UFRJ, as disciplinas cursadas e orientações formais e informais por 

parte de professores que compartilharam generosamente seus conhecimentos, foram 

imprescindíveis para a realização deste trabalho. Naturalmente, o comentário é feito com a 

ressalva de que os possíveis problemas que o leitor encontrará nesta pesquisa são de exclusiva 

reponsabilidade do presente autor. Já os méritos, caso hajam, são compartilhados com os 

professores e colegas que contribuíram com ela. Dada a natureza compartilhada do 

conhecimento usado para o desenvolvimento deste trabalho, parece ser mais adequado adotar 

o uso da primeira pessoa do plural. É o que a partir deste ponto, fazemos.   

No primeiro capítulo abordaremos algumas das produções referenciais sobre a bossa 

nova, contrastando-as e criticando-as. Como veremos, as primeiras delas foram escritas quase 

que imediatamente ao reconhecimento das práticas individuais como um conjunto de práticas 

relacionadas, entendidas nestas produções explícita ou implicitamente como gênero. Para 

alguns desses autores a nova prática merecia uma análise específica, distinta da que se faria 

com as práticas musicais anteriores. A hipótese que procuraremos validar é que, dado o 

impacto das práticas que compunham a bossa nova, as primeiras produções intelectuais sobre 

ela lançaram bases para abordagens pautadas em agendas excessivamente pessoais e parciais, 

cujos argumentos grande parte das vezes amparavam-se em julgamentos de valor. 

O segundo capítulo apresenta referenciais teóricos de historiadores como Benedict 

Anderson (1983) e Bronilaw Baczko (1984), cujas respectivas abordagens de comunidade 

imaginada e imaginários sociais, serão usadas neste trabalho para analisar as imbricações 

entre projetos de nação e música. Em seguida, expomos breve histórico da prática musical 

popular do Rio de Janeiro, genericamente chamada “samba” nas produções teóricas sobre 

bossa nova. O que procuraremos demonstrar é que a comparação desta última prática com o 

“samba” sem a necessária delimitação desta prática é improcedente, dada a multiplicidade de 
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práticas distintas que se abrigam sob o termo. Ainda neste capítulo, investigaremos as 

relações entre Brasil e América do Norte, intensificada a partir da década de 1940. 

Buscaremos, neste ponto, aprofundar o que as produções sobre bossa nova superficialmente 

citam como a “Política da Boa Vizinhança”, e verificar em que medida a relação entre os 

países tiveram implicações sobre o material musical do presente objeto. A hipótese que se 

pretende sustentar é que a bossa nova é parte de um processo histórico em curso desde a 

década de 1930, na pratica musical popular do Rio de Janeiro, que seria intensificado a partir 

da década de 1940. Tal processo permite, não apenas, melhor compreender a fixação de 

determinados traços estilísticos à prática da BN, mas também contextualizar o ambiente que 

ensejou o surgimento de determinados atores sociais e suas práticas. 

 Finalmente, no terceiro capítulo, propomos uma abordagem musicológica para a bossa 

nova. Esta será baseada na relação entre identidades narrativas e música, proposta pelo 

musicólogo argentino Pablo Vila (1996). Também neste capítulo apresentaremos um breve 

estudo de caso baseado neste referencial, onde investigamos a relação entre a obra do 

guitarrista norte-americano Barney Kessel (1923-2004), e alguns aspectos harmônicos 

presentes no violão da bossa nova. Para tanto, junto a relatos de alguns dos atores sociais 

diretamente envolvidos com a bossa nova, apresentaremos uma análise musical onde 

contrastamos aspectos presentes no trabalho de Kessel comuns a elementos harmônicos de 

gravações de violonistas ligados à bossa nova como João Gilberto e Baden Powell. 
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1 BOSSA NOVA: ABORDAGENS E PREFERÊNCIAS  

Prática musical estreitamente associada à classe média da Zona Sul carioca, a bossa 

nova (BN) é, ainda hoje, objeto de polêmicas e críticas que frequentemente trazem como 

argumento central sua origem social. As bases para este tipo de apreciação foram lançadas 

“no calor do momento”, ao começo da década de 1960, e inauguraram uma tradição 

discursiva apaixonada a respeito deste objeto, baseadas, grande parte das vezes, em 

julgamentos de valor. Sabemos hoje, que a suposta “neutralidade” do pesquisador não existe e 

que, em decorrência disso, qualquer tipo de parcialidade ou bias deve ser controlado, 

administrado, de modo a não comprometer o desenvolvimento ou a integridade da pesquisa 

(GOLDENBERG, 2004: 44-45). Porém, ao se debruçar sobre as primeiras interlocuções a 

respeito da BN, ou mesmo sobre trabalhos mais recentes, o leitor perceberá que não é disso 

que se trata, mas de posicionamentos de cunho pessoal efusivamente ostentados em textos 

mais ou menos panfletários sobre o objeto, visando condená-lo ou legitimá-lo. Neste sentido, 

é surpreendente constatar que passados mais de 50 anos do lançamento do disco Chega de 

Saudade algumas abordagens ainda se assentem sobre as mesmas bases, em nosso 

entendimento, viciadas. 

 Dado o recente histórico de empenho e real interesse da pesquisa em música popular 

brasileira, consideramos todos os trabalhos e autores aqui abordados de suma importância 

para este estudo. Não fossem seus esforços e iniciativas, a pesquisa acadêmica de música 

popular seria ainda mais problemática e obscura. Ao mesmo tempo, para um campo como a 

musicologia, o grau de passionalidade com que alguns destes trabalhos foram concebidos 

obrigam o pesquisador a lidar com este tipo de questão antes de mergulhar propriamente no 

material ou práticas musicais, para poder extrair da atividade artística propriamente dita, 

interpretações que, sem dúvida, têm muito a contribuir para os estudos culturais em nosso 

país. 

 

1.1 BN na “berlinda”: polarizações discursivas na década de 1960 

 

No começo da década de 1960, a polarização discursiva a respeito da BN tem como 

principais interlocutores, Brasil Rocha Brito e José Ramos Tinhorão. A discussão foi travada 

a partir do texto “Bossa Nova”, escrito por Rocha Brito e publicado originalmente no ano de 

1960 (23/10; 6/11; e 20/11/1960) na página literária “Invenção” do jornal O Correio 

Paulistano (CAMPOS, 2012: 12). Os argumentos que consubstanciaram a análise de Rocha 

Brito seriam rebatidos dois anos depois por Tinhorão nos artigos “Rompimento da tradição, 
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raiz da bossa nova” (23/02/1962), “Samba de 1946: pior produto da política de boa 

vizinhança” (16/03/1962), “De como a velha bossa emprestou nome à bossa nova” 

(02/04/1962) e “Influência norte-americana vem do tempo do jazz-band” (29/06/1962) entre 

outros que, à época, compunham a série de artigos do autor “Primeiras lições de samba” 

publicados no Jornal do Brasil (BOLLOS, 2010: 167). Os últimos textos aqui citados viriam 

depois a compor o livro de Tinhorão Música popular: um tema em debate (1966). O de Rocha 

Brito comporia a seleção feita por Augusto de Campos para O Balanço da bossa e outras 

bossas (1968).  

A interlocução, bem como outras críticas musicais realizadas na década de 1960, é 

marcada pelo confronto entre dois pontos de vista: o entendimento de arte  como 

manifestação cosmopolita, universal, e o pró nacional-popular. Tais posições são defendidas 

respectivamente por Rocha Brito e Tinhorão. 

Para o primeiro, compreender a BN 
Não se trata de um regionalismo estreito, armado de preconceitos contra o que se 
possa adotar de culturas musicais estrangeiras. Segundo o conceito da bossa-nova, a 
revitalização dos característicos regionais de nosso populário se faz sem prejuízo da 
importação de procedimentos tomados a outras culturas musicais populares ou ainda à 
música erudita. É necessário, apenas, que da incorporação de recursos de outra 
procedência possa ressaltar uma integração, garantindo-se a individualidade das 
composições pela não-diluição dos elementos regionais (BRITO in CAMPOS, 2012: 
24).  

 

Já Tinhorão, tratando da identificação de traços norte-americanos na música brasileira 

ao longo do século XX avalia que  
O movimento chamado de bossa nova a partir de 1958 veio finalmente agravar essa 
quebra de tradição, aprofundando a influência do jazz be bop, ao mesmo tempo que 
modificava a batida tradicional do samba, através de uma espécie de esquematização 
destinada a transformar esse gênero de música popular carioca no âmbito da classe 
média numa pasta sonora, mole e informe (TINHORÃO in TINHORÃO, 1969: 48-
49). 

 

Como pano de fundo dos argumentos há o contexto de crescente influência norte-

americana sobre o Brasil ao longo das décadas de 1940 até 1960, e, junto a ela, a difusão de 

valores culturais dos EUA entre nós. De fato, é uma preocupação justa e uma discussão 

cultural pertinente. Até que ponto, nossa produção cultural simplesmente reproduz o que nos 

é imposto por culturas dominantes? Até que ponto isto interfere em nossa identidade cultural? 

Tal interferência é positiva ou negativa? 

Neste sentido, o alarmismo e contundência dos argumentos de Tinhorão se 

justificariam pela denúncia da “tendência geral à entrega passiva ao estrangeiro” 

(TINHORÃO in TINHORÃO, 1969: 30), e a agressividade de suas críticas seria porque “o 
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aparecimento da chamada bossa nova na música urbana do Rio de Janeiro marca o 

afastamento definitivo do samba de suas origens populares” (TINHORÃO in TINHORÃO, 

1969: 35). Em outras palavras, ao constatar um processo de dominação política e econômica, 

e perceber seus reflexos cada vez mais nítidos  em uma manifestação cultural antes 

considerada pelo autor como genuinamente brasileira, Tinhorão parece se valer da força de 

suas palavras para responder às interferências que a música popular vinha sofrendo ao longo 

de pelo menos três décadas.  

Brasil Rocha Brito, por sua vez, buscava oferecer “uma apreciação técnica 

fundamentada que, através de uma análise minuciosa, permitisse situar melhor os 

característicos individualizadores das obras compostas dentro da nova concepção musical” 

(BRITO in CAMPOS, 2012: 17). Ao fazê-lo, propõe uma abordagem mais técnica, como de 

fato ocorre, e menos parcial, que, como veremos, não se realiza.  

Não obstante as diferenças de apreciação, ideologicamente falando, Tinhorão aborda a 

música popular brasileira sob uma perspectiva marxista (BOLLOS, 2010: 225), e Rocha Brito 

– assim como Augusto de Campos e Júlio Medaglia –, sob a proposta modernista de cultura 

nacional como universal, no caso de Campos, explicitamente ligada à antropofagia de Oswald 

de Andrade. Ambas as partes compreendem o desenvolvimento da música popular sob uma 

perspectiva evolucionista. Assim, a incorporação de determinados traços estrangeiros em 

nosso repertório popular seriam ratificados  pelo primeiro autor como o conformismo e 

aprovação da classe média às imposições políticas e econômicas “imperialistas”, que além de 

condenáveis politicamente, aviltariam a verdadeira produção popular brasileira. Já o segundo 

grupo, enxergaria a incorporação de determinadas características de outras culturas como 

incrementação e modernização da linguagem musical popular que implicaria a constatação de 

sua “evolução”. Conforme dito anteriormente, ambas as partes – pró ou anti-bossa nova –, 

não economizam na destilação de preconceitos e julgamentos de valor, cada qual justificando-

se em seus próprios parâmetros teóricos. 

Buscando uma análise técnica e fundamentada, Rocha Brito propõe novos parâmetros 

de análise para a BN dado que, para o autor  
Não se poderá intentar a análise de uma nova concepção musical, mediante a 
comparação de seus atributos com “padrões de medida” tradicionais. Novos atributos 
deverão ser aferidos por novos padrões, muito embora a nova concepção possa deitar 
raízes em procedimentos composicionais anteriores a ela, oriundos de concepções 
musicais precedentes. [...] (BRITO in CAMPOS, 2012: 21). 

 

Ou seja, a análise pode ou não, recorrer ao populário pré-existente, mas deverá ser realizada 

dentro da compreensão de que se trata de uma nova etapa da música popular. O primeiro 
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parâmetro que Rocha Brito oferece  para a análise da BN é o “não reconhecimento da 

hegemonia de um determinado padrão musical sobre os demais”. Explica o autor que 
Na música popular anterior [à BN], a melodia – desenvolvida ritmicamente – recebia 
ênfase exagerada. Tinha-se mesmo, no mais das vezes, a preocupação de sublinhar 
uma melodia fácil de ser memorizada por uma harmonização pobre, que deixasse em 
relevo absoluto esse parâmetro composicional [grifos nossos] (BRITO in CAMPOS, 
2012: 21-22). 

  

O ponto a ser constatado no trecho é a valorização dos elementos musicais da BN pela 

desvalorização dos elementos musicais de outras práticas. Supor que a construção melódica 

de toda a “música popular anterior” à BN tem como único critério o desenvolvimento rítmico 

é tão ingênuo quanto equivocado. Caracterizá-la como “fácil de ser memorizada” amparada 

por uma “harmonização pobre” é descartar qualquer pretensão de imparcialidade.  Trata-se de 

uma argumentação não menos afetada que as posteriormente feitas por Tinhorão e que, 

certamente chama atenção de todo aquele que conhece ou estuda quaisquer das várias 

manifestações musicais populares brasileiras pré BN. Seguindo a linha argumentativa, o autor 

entende que 
Na bossa-nova, procura-se integrar melodia, harmonia, ritmo e contraponto na 
realização da obra, de maneira a não se permitir a prevalência de qualquer deles sobre 
os demais, o que tornaria a composição justificada somente pela existência do 
parâmetro posto em evidência (BRITO in CAMPOS, 2012: 22). 

 

Basicamente, Rocha Brito delineia aí, o caráter anticontrastante do gênero. A explicação se 

aproxima, em grande medida do segundo tópico: “superação do dualismo, do contraste, do 

legado do romantismo”. A diferença entre os dois é que o primeiro trata da estrutura 

composicional, o segundo do critério performático. Ambos os tópicos explicitam 

características de fato presentes em grande parte da prática musical analisada, o primeiro na 

composição e o segundo na interpretação e concepção de arranjo.  

 Eis aí o problema que este tipo de apreciação impõe aos estudos deste objeto. A BN é, 

de fato, uma prática musical que tem como característica, em linhas gerais, uma linguagem 

anticontrastante. De fato, havia em parte da música popular urbana pré-BN praticada no Rio 

de Janeiro a presença de vocalizes virtuosas e, por vezes, melodias ritmicamente mais 

sinuosas. Porém, o texto expõe esta compreensão de uma forma tão panfletariamente 

depreciativa às músicas populares pré BN – todas elas –, e elogiativa à BN, que compromete 

sua utilização em um trabalho que não se preste a ostentar a mesma natureza passional. O 

comentário vale também para Tinhorão. Embora sejam estudos importantes, 

competentemente empreendidos, estão de tal maneira impregnados com uma campanha 
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pessoal de condenação ou consagração do gênero, que quase chegam ao ponto de se 

desqualificarem. 

Tinhorão, por seu turno, dispensa os novos parâmetros de abordagem por entender que 

o 
divórcio, iniciado com a fase do samba tipo be bop e abolerado de meados da década 
de 1940, atingira o auge em 1958, quando um grupo de moços entre 17 e 22 anos, 
rompeu definitivamente com a tradição, modificando o samba no que lhe restava de 
original, ou seja, o próprio ritmo (TINHORÃO in TINHORÃO, 1969: 36). 

  

As críticas de Tinhorão procuram desvincular a BN da música popular brasileira 

“divorciando-a” definitivamente da referida tradição musical. Trata-se aqui de uma ruptura 

com conotação negativa, onde a quebra da tradição não seria necessariamente intencional, 

mas principalmente fruto da “alienação da classe média” do Rio de Janeiro, da qual, segundo 

o autor, resultaria a deformação rítmica do samba.  

Rocha Brito compreende o contraponto bossanovista como “emergente” em função de 

guardar “com os demais parâmetros estruturais um compromisso tão íntimo que, por assim 

dizer, não se diferencia de um modo sensível no todo da obra” (BRITO in CAMPOS, 2012: 

23). Já Tinhorão, contrapõe o entendimento de que a quebra da tradição musical brasileira 

também seria realizada pela BN “através do nivelamento da melodia, da harmonia e do 

contraponto, numa espécie da pasta musical” (TINHORÃO in TINHORÃO, 1969: 58). 

O antagonismo entre os argumentos está centrado, portanto, nas modificações 

estilísticas ocorridas na BN em relação à música popular urbana anterior, praticada no Rio de 

Janeiro. Em grande medida, embora não esteja explícito nas palavras de Rocha Brito, o 

parâmetro de comparação é com o samba. É discorrendo sobre este ponto que as divergências 

ideológicas citadas anteriormente são evidenciadas. Enquanto para Tinhorão  
A música popular do Rio de Janeiro seguia normalmente sua linha de evolução 
quando, em 1946, uma série de influências ligadas às transformações econômico-
sociais provocadas pela Segunda Guerra Mundial vieram transformar completamente 
sua fisionomia (TINHORÃO in TINHORÃO, 1969: 53), 

 

Rocha Brito entende que a incorporação de elementos musicais de outras culturas 
Realmente não se trata de algo estranho à evolução da nossa música. De longa data a 
música popular brasileira incorpora recursos de origem estrangeira: italianos, 
franceses, ibéricos, norte-americanos, centro-americanos, argentinos, etc. É o que 
afirmam duas autoridades que se pronunciaram sobre o assunto: Mário de Andrade, 
em sua Pequena História da Música, e Renato de Almeida, em seu Compêndio de 
História da Música Brasileira. [...] (BRITO in CAMPOS, 2012: 25). 

 

Se para Tinhorão, este tipo de processo musical pode ser interpretado como “uma 

nova etapa no processo de alienação a que é submetida modernamente a classe média dos 
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países subdesenvolvidos” (TINHORÃO in TINHORÃO, 1969: 58). Rocha Brito, justifica a 

validade de sua asserção afirmando que 
os recursos tomados pela bossa nova ao be-bop foram adaptados a ela, 
transformaram-na à sua medida, ou simplesmente serviram para inspirar a criação de 
processos homólogos. Poucos são os casos de transladação direta. Assim mesmo, 
nesta última hipótese, procurou-se verificar de antemão se poderia ocorrer, de 
maneira fundamentada, na própria concepção global de composição defendida pelo 
movimento (BRITO in CAMPOS, 2012: 25). 

 

 O que Brito desenvolve nestes últimos trechos, é o seu terceiro parâmetro de análise 

da BN: “o culto da música popular nacional no sentido de integrar no universal da música as 

peculiaridades específicas daquela” (BRITO in CAMPOS, 2012: 24), que resume, em grande 

medida a natureza de sua abordagem, bem como as de Augusto de Campos e Júlio Medaglia. 

Tinhorão conhece a análise de Rocha Brito e se dirige a ela quando considera que  
em matéria de música popular, [a BN] correspondia exatamente a um tipo novo 
(embora sociologicamente inevitável) de alienação não desejada das elites brasileiras, 
ao início de um processo de rápida industrialização. [...] A intenção – em coerência 
com a euforia geral da população em face do chamado desenvolvimento econômico 
destinado a tornar o Brasil a maior nação do mundo – era a melhor possível, tendo o 
musicólogo Brasil Rocha Brito definido o movimento como “o culto da música 
popular no sentido de integrar no universal da música as peculiaridades específicas 
daquela” (TINHORÃO in TINHORÃO, 1969: 36-37).  

 

O autor entende que longe de adaptados, os elementos musicais norte-americanos são 

estranhos à nossa cultura, e simplesmente impostos à música brasileira pela dominação 

econômica decorrente do imperialismo norte-americano. Para Tinhorão, 
a maior prova dessa verdade vem sendo fornecida cada carnaval, quando o povo 
consagra um tipo de música que põe em relevo essa diferença cada vez mais profunda 
entre o sentido tradicional do ritmo e a pretensão gratuita de chegar à universalidade 
pela transplantação pura e simples de processos musicais válidos apenas para os 
países que conseguiram impô-los ao mundo pela força de sua economia (TINHORÃO 
in TINHORÃO, 1969: 58). 

 

Além dos parâmetros citados, Brito propõe ainda como quarto o “respeito aos valores 

que, no passado, tenham realizado como compositores, cantores ou em outro qualquer setor 

da atividade musical, trabalho de seriedade, de alto nível de idealização e elaboração”; e 

finalmente como quinto a “valorização da pausa, do silêncio” (BRITO in CAMPOS, 2012: 

26). 

Quando entra no mérito do material musical propriamente dito, o musicólogo tem um 

conhecimento que visivelmente supera o de Tinhorão. Neste aspecto a análise de Rocha Brito 

é realmente bem embasada e pertinente, proporcionando, uma crítica de música popular que 

não vemos hoje em jornais. Seu “estudo dos característicos da estruturação” analisa aspectos 

harmônicos gerais e específicos, como o uso sistemático de acordes tensionados, ou a 
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progressão harmônica I – bVII – I (tônica maior, sétimo grau abaixado maior, tônica maior) 

encontrada em músicas como, por exemplo, Dindi de Tom Jobim (BRITO in CAMPOS, 

2012: 30). Trata-se de uma aspecto, de fato pouco recorrente na música urbana carioca 

anterior que faz parte da estrutura composicional de diversas músicas da BN.  

O curioso é que a competente análise musical de Rocha Brito é muito considerada nos 

textos de Tinhorão. Aspectos como as melodias  

“fortemente não-diatônicas” (BRITO in CAMPOS, 2012: 29); o efeito de “birritimia” 

ocasionado pelo defasamento no tempo entre o ritmo dos acordes percutidos no violão e os 

acentos tônicos da melodia (BRITO in CAMPOS, 2012: 32); ou ainda o caráter 

anticontrastante contido e elaborado do cool jazz presente na BN (BRITO in CAMPOS, 2012: 

18), são todos reconhecidos e citados por Tinhorão. Para este, porém, tais elementos são 

consequência do processo de alienação da classe média, decorrente do processo de 

industrialização brasileiro ao longo dos anos 1940 e 1950 vinculado ao capital norte-

americano. Este quadro desembocou em uma camada social média que reunia 
todos os elementos que a partir de meados da década de 50 os criadores da bossa nova 
invocariam para justificar o seu movimento: música anticontrastante (cool jazz), 
integração da voz do cantor na orquestra (“ambas se integram e se conciliam, sem 
apresentarem elementos de contraste”, na definição do musicólogo Brasil Rocha 
Brito), melodia não diatônica e esquematização rítmica, representada pelo 
abastardamento da batida tradicional do samba, através do estabelecimento de uma 
correspondência com as configurações rítmicas da estrutura melódica (impressão de 
birritmia conhecida por violão gago) [grifos do autor] (TINHORÃO in TINHORÃO, 
1969: 38). 

 

O interessante para nós é que entre “abastardamentos” rítmicos, e “melodias fáceis de 

serem memorizadas” acompanhadas por “harmonias pobres”, situa-se a riqueza da discussão. 

Apesar dos julgamentos de valor ostentados de forma mais ou menos intencional, a 

divergência entre os autores fornece subsídios para o pesquisador de música popular. Por um 

lado, como se viu, as apreciações críticas a respeito da BN como prática musical do Rio de 

Janeiro não poderiam ser mais antagônicas. Por outro porém, os autores convergem em 

pontos como a comparação tendenciosa entre prática musical do Rio de Janeiro pré-BN e BN, 

mas principalmente, no reconhecimento dos mesmos traços estilísticos que, eram percebidos e 

discutidos nos primeiros anos subsequentes ao reconhecimento da BN como prática 

autônoma.  

Assim, a passionalidade – que continuará em produções posteriores –, denota o 

impacto que a linguagem da prática musical ligada à BN causou sobre a sociedade do Rio de 

Janeiro naqueles anos. O reconhecimento pelos dois autores de influências  norte-americanas, 

eruditas ou da música urbana pré-BN situam o objeto historicamente como um artefato 
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cultural que apresentava este tipo de referência em seu material musical de forma distinta das 

práticas anteriores. Isto implicou que os traços estilísticos reunidos na BN que se encontravam 

esparsos no canto falado de Mário Reis, nas harmonias dos sambas-canções de Dick Farney, 

no estilo anticontrastante do cool jazz, ou nos acordes do bebop, quando reunidos na prática 

musical da classe média do Rio de Janeiro do fim da década de 1950, somados às 

contribuições artísticas dos atores sociais nela envolvidos, foram analisados como algo 

distinto do que vinha ocorrendo até então. Se fora “rompimento com a tradição”, ou 

superação do “atraso” do populário brasileiro, é uma questão de ponto de vista, mas o que 

interessa neste momento para a presente pesquisa, é que há elementos musicais reunidos neste 

objeto que causaram virulenta oposição crítica à época, e sobre os quais, não obstante as 

posturas ideológicas diametralmente antagônicas, ambas as partes concordam. Portanto, fora 

os julgamentos de valor, a análise técnica dos elementos musicais é, para nós, válida, 

principalmente como reconhecimento de características musicais percebidas por autores que 

viviam aquele momento histórico. 

Em abril-maio de 1963 a revista Senhor dedicaria uma edição especialmente voltada 

para música popular brasileira. Nela, entre os vários autores convidados, Tinhorão publicaria 

os artigos “Bossa de exportação” e “Bossa nova vive um drama: não sabe  quem é o pai” 

(BOLLOS, 2010: 200). Nesse último, aumentando consideravelmente a hostilidade de seus 

ataques à BN e aos seus praticantes, Tinhorão começava seu texto com a seguinte sentença: 
Filha de aventuras secretas de apartamento com a música norte-americana – que é 
inegavelmente sua mãe – a bossa nova, no que se refere à paternidade, vive até hoje o 
mesmo drama de tantas crianças de Copacabana, o bairro em que nasceu: não sabe 
quem é o pai (TINHORÃO in TINHORÃO, 1969: 25).  

  

Elencando e discorrendo sobre o nome de oito músicos ligados à BN, o autor 

procurava no artigo comprovar o processo de “alienação” que levara, por exemplo, João 

Alfredo a adotar o nome artístico Johnny Alf. Cumpre destacar que entre o artigo de Rocha 

Brito e os de Tinhorão, houve uma avanço significativo na passionalidade e pessoalidade de 

suas críticas à BN. Talvez venha daí a tendência a se referir a uma produção artística 

vinculada a determinada posição ideológica de forma extremamente afetada. 

Augusto de Campos entra no mérito político-econômico com um discurso direto cuja 

justificativa repousa explicitamente na antropofagia de Oswald  de Andrade. Nos termos do 

poeta e crítico musical, 
A expansão dos movimentos internacionais se processa usualmente dos países mais 
desenvolvidos para os menos desenvolvidos, o que significa que estes, o mais das 
vezes, são receptores de uma cultura de importação. Mas o processo pode ser 
revertido, na medida mesma em que os países menos desenvolvidos consigam, 
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antropofagicamente – como diria Oswald Andrade – deglutir a superior tecnologia 
dos superdesenvolvidos e devolver-lhes novos produtos acabados, condimentados por 
sua própria e diferente cultura. Foi isso que sucedeu, por exemplo, com o futebol 
brasileiro [...] com a poesia concreta e com a bossa-nova, que, a partir da redução 
drástica e da racionalização de técnicas estrangeiras, desenvolveram novas 
tecnologias e criaram realizações autônomas, exportáveis e exportadas para todo o 
mundo (CAMPOS in CAMPOS, 2012: 59-60). 

 

Nota-se que o referido autor ampara-se nos mesmos pressupostos de Rocha Brito, que 

não por acaso compõe, ao lado do maestro Júlio Medaglia e Gilberto Mendes, os textos 

selecionados para O balanço da bossa e outras bossas. No trecho está explícita a 

compreensão da “superior tecnologia” cultural norte-americana, que após deglutida e 

processada, inverteria o processo de importação cultural. O ataque à postura nacional-popular 

está claramente endereçada a Tinhorão quando o autor critica 
aqueles que pregam explícita ou implicitamente a interrupção da linha evolutiva da 
música popular e o seu retorno a etapas anteriores à da bossa-nova, na expectativa de 
uma vaga e ambígua “reconciliação com as formas mais tradicionais da música 
brasileira”. Ou seja, a diluição, a descaracterização, o amolecimento da linha criativa 
da nossa música, aquela que, precisamente por sua independência e por suas 
inovações, alcançou maioridade, ultrapassou fronteiras e se impôs ao mercado interno 
e externo (CAMPOS in CAMPOS, 2012: 63-64). 

 

As menções à “maioridade” da música popular vinculada à sua “linha evolutiva” dão 

clara ideia da já ressaltada técnica da valorização de seu objeto pela desvalorização da prática 

precedente. Trata-se de uma abordagem onde a incorporação da “superior tecnologia” na 

produção musical da BN implica a “superioridade” da BN em relação à música popular 

urbana precedente. Ao posicionar-se favoravelmente ao manifesto antropofágico, o autor 

colocava-se também explicitamente contra o “‘eterno retorno’ ao sambão quadrado e ao hino 

discursivo folclórico-sinfônico”  (CAMPOS in CAMPOS, 2012: 61). 

Uma das contribuições significativas de Campos se refere a um aspecto ligado às 

letras da BN. Trata-se do isomorfismo. Este traço, embora presente no populário carioca pré-

BN, é entendido pelo poeta e crítico como um ponto de convergência com a poesia concreta. 

Para Campos, há letras na BN 
que parecem não ter sido concebidas desligadamente da composição musical, mas 
que, ao contrário, cuidam de identificar-se com ela, um processo dialético semelhante 
àquele que os “poetas concretos” definiram como “isomorfismo” (conflito fundo-
forma em busca de uma identificação). É o caso de Desafinado e Samba de Uma Nota 
Só, letras de Newton Mendonça e música de A. C. Jobim. Aqui música e letra 
caminham quase pari passu, criticam-se uma à outra, numa autodefinição recíproca. 
Em Desafinado, verdadeiro manifesto da BN, há uma passagem harmônico-melódica 
que vem a sugerir uma desafinação ao tempo em que surge cantada a palavra 
desafinado. Em Samba de Uma Nota Só, as próprias palavras vão comentando a 
reiteração da nota (“feito numa nota só”), a entrada da segunda nota (“esta outra é 
consequência”), o retorno à primeira nota apresentada (“e voltei pra minha nota”) etc. 
(CAMPOS apud BRITO in CAMPOS, 2012: 38-39). 
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Com efeito, assim como as características ressaltadas por Brito, este é um traço 

presente em muitas composições da BN. Mas tal característica também estava presente na 

prática musical anterior. Como observa Campos, “é verdade que se pode detectar, na tradição 

da música popular, exemplos de um isomorfismo de 1º grau, imitativo ou fisiognômico (Gago 

apaixonado, de Noel Rosa)”. Entretanto, é claro, para o autor, no caso da BN “o processo se 

reveste de outras implicações, caracterizando-se por uma intencionalidade crítica mais 

definida, que supera as utilizações episódicas ou meramente caricaturais” (CAMPOS apud 

BRITO in CAMPOS, 2012: 39). Novamente, temos, ao lado de uma crítica pertinente –  o 

conceito do isomorfismo, presente em ambas as práticas musicais –, a idéia de “superação” 

vinculada à BN, e de emprego “imitativo” e “caricatural” vinculado ao samba. Concluindo 

seu projeto de ruptura da BN com práticas anteriores, e vinculando-a às produções de 

vanguarda naquele momento, Campos afirma que “algumas letras da BN configuram uma 

tendência que, de certa forma, numa faixa de atuação própria – a da canção popular – 

corresponde às manifestações de vanguarda poética participando com ela do mesmo processo 

cultural” (CAMPOS apud BRITO in CAMPOS, 2012: 39).  

Parece ser também a Tinhorão que Júlio Medaglia se dirige quando divide as posições 

a cerca da BN entre  
aqueles que possuíam uma visão ampla, viva, progressiva e aberta às novas formas de 
expressão musical popular e, no outro lado, refugiar-se-iam todos os saudosistas que 
tentavam apoiar-se em argumentos anacrônicos para justificar sua incapacidade de 
perceber coisas novas (MEDAGLIA in CAMPOS, 2012: 74). 

 

 Entre os autores que possuíam uma “visão ampla” e por isso enxergavam 

positivamente a incorporação de elementos musicais norte-americanos, Medaglia é, 

aparentemente o menos combativo. Como os outros, é francamente favorável às propostas 

estilísticas da BN, mas procura fazê-lo sem a necessária depreciação das outras músicas 

populares. Seus argumentos apóiam-se basicamente na homologia estrutural, ou seja, no 

entendimento de que para cada grupo social corresponderia uma respectiva prática cultural. 

Esta perspectiva fica clara na exposição de que  
se o morro e a Zona Norte comandam praticamente o carnaval carioca com seus 
blocos e escolas de samba que injetam na Cidade Maravilhosa alta dose de uma 
energia que a transforma, por um período, no caos mais bem organizado do mundo, a 
Zona Sul, mesmo não ficando indiferente ao reinado de Momo, oferece também um 
outro tipo de contribuição musical que deita raízes igualmente na sua maneira de 
reinar (MEDAGLIA in CAMPOS, 2012: 71-72). 
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Em uma abordagem bem construída e menos afetada, seus argumentos se alinham aos 

de Rocha Brito ao entender que 
Os sambas de rua têm linhas melódicas mais simples, para serem facilmente cantados 
e assimilados; harmonias que contêm apenas os acordes básicos, para evitar a 
dispersão de qualquer espécie; ritmo simples, claro e repetitivo, pois sua função é 
condutora e unificadora. Os textos revelam estruturas simples, facilmente cantável e 
assimilável, permitindo e sugerindo, com isso, a participação inclusive da assistência 
(MEDAGLIA in CAMPOS, 2012: 71). 

 

 Trata-se da mesma atribuição de “simplicidade” ao “samba de rua” que, na abordagem 

de Medaglia, se liga às suas origens populares. A esta, se contraporia a “maior complexidade 

musical” e  maior elaboração poética da BN. Para o autor, portanto, na Zona Sul 
Surgiria uma música mais voltada para o detalhe, baseada quase sempre no canto, 
violão e pequenos conjuntos; desenvolver-se-ia a prática do “canto-falado” ou do 
cantar baixinho – uma vez que a audiência está próxima –, do texto bem pronunciado, 
do tom coloquial da narrativa musical, do acompanhamento e do canto integrando-se 
mutuamente, em lugar da valorização da “grande voz” ou do “solista”. Essas 
condições de concentração permitem também o uso de textos mais elaborados, mais 
refinados e, não raro, com artifícios poéticos de alto nível literário (MEDAGLIA in 
CAMPOS, 2012: 72). 

  

 Os adjetivos atribuídos a uma e outra prática são carregados de valores que, apesar das 

ressalvas do autor, ficam claros na descrição do gênero que defende, no qual 
A estrutura musical é mais rebuscada; as melodias são, em geral, mais longas e mais 
dificilmente cantáveis, as harmonias mais complicadas, plenas de acordes alterados e 
pequenas dissonâncias, os efeitos de interpretação são mais sutis e mais pessoais, 
permitindo pequenos artifícios, como silêncios ou pausas expressivas, assim como 
detalhes de execução instrumental mais sofisticada etc. (MEDAGLIA in CAMPOS, 
2012: 72). 
 

Entretanto, para este autor, seus argumentos não devem ser entendidos como 

impregnados com tais julgamentos de valor, dado que 
Se a sutileza, o detalhe, a elaboração e a introversão são as características originais 
dessa espécie de música e a simplicidade, a espontaneidade num mínimo de 
elementos e a extroversão, os característicos da outra, isso não implica em maior ou 
menor grau de qualidade ou autenticidade de nenhuma delas. O fato de o Maracanã 
inteiro poder cantar em uníssono “ui ui ui, robaro a mulhé do Rui” e não poder cantar 
o Desafinado não significa – e esclareça-se muito bem este aspecto! – que esta 
música não seja ou não possa ser popular, ou possua algo menos que a outra [...] 
(MEDAGLIA in CAMPOS, 2012: 72-73). 

  

 Dados os argumentos de Medaglia anteriormente expostos, quer parecer que com as 

ressalvas feitas, o autor pretende ser o menos parcial dos autores aqui trabalhados até o 

momento. De fato, a julgar pelos trabalhos aqui consultados o é. Mas não se pode deixar de 

notar que, a despeito de seu esforço, os argumentos de Medaglia amparam-se na dicotomia 

camada popular/classe média; simplicidade/sofisticação; básico/complexo, etc. 
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 Embora entendamos que os níveis de passionalidade e pessoalidade das arguições – de 

ambos os lados – façam dessas referências um terreno instável para empreendermos uma 

pesquisa musicológica, reforçamos que os pontos de convergência entre eles podem fornecer 

subsídios para a pesquisa aqui empreendida. O ponto básico até o momento é a ideia de 

“ruptura” da BN com a música popular urbana do Rio de Janeiro – melhor dizendo, “o 

samba” – que a precede. Esta ruptura é vista como a quebra da tradição e “divórcio” com a 

música popular por um lado, ou, como a inauguração de um nova etapa na música popular 

brasileira, que a integra com a cultura universal de outro. Aí estão lançadas bases para a 

discriminação de traços estilísticos reconhecidos pelos dois lados.  

 São elencados elementos musicais que consideramos válidos, apesar da afetação com 

que são apresentados. Na imensa maioria das vezes eles se baseiam na concepção estilística 

do disco Chega de Saudade de João Gilberto. Nele, tanto Tinhorão quanto Brito, Campos e 

Medaglia percebem: uma mudança na “batida”; a interpretação vocal baseada no “canto 

falado”; as harmonias, associadas ao jazz; o caráter anticontrastante.  

Trata-se, portanto, de uma prática musical associada à classe média, cujo contraste 

com o samba pré-BN suscitou a acalorada discussão sobre os rumos da música popular 

brasileira. Neste sentido, entendemos o presente objeto de estudo como relevante dentro da 

pesquisa de música popular brasileira, não apenas por estar inscrito em nossa história musical, 

mas por representar a colisão de visões culturais antagônicas que estavam presentes naquele 

momento e que, em função do impacto causado pela prática, travaram uma discussão, 

aparentemente não solucionada, tampouco abandonada até os dias atuais. 

 

1.2 O PROJETO UTÓPICO DA BN 

 

Aproximadamente três décadas depois, Lorenzo Mammì (1992) escrevia sobre a BN 

caracterizando o gênero também como prática ligada à classe média. Relacionando-a de 

forma especial ao momento histórico em que tomou forma, o autor entende que  
a bossa nova não foi apenas o produto de um momento feliz da história brasileira. Ela 
é aquele momento feliz, sua eternização, e com isso a possibilidade de retomar os fios 
interrompidos. Enquanto linguagem artística, mesmo que esteja ligada a um processo 
histórico que fracassou, seu êxito independe daquele fracasso. Nela, a hipótese não 
realizada se torna fundamento, ponto de partida de qualquer hipótese futura 
(MAMMÌ, 1992: 64). 

 

 Sua abordagem está amparada na comparação entre BN e jazz. O argumento central 

do autor apóia-se na diferença de natureza entre os gêneros. Para Mammì, enquanto o jazz é 
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essencialmente harmônico, a BN é fundamentalmente melódica. É este caráter que determina, 

para autor, a “submissão” dos demais elementos composicionais à melodia na obra jobiniana.  

Seria também este traço o motivo da aproximação do canto com a fala no trabalho de João 

Gilberto, revelador de uma beleza “doméstica”, que remeteria à utopia de uma perfeição sem 

esforço.  

Segundo o autor, os músicos de jazz se profissionalizaram na transição do dixieland 

para o swing, na década de 1920, e este movimento lançaria bases à constituição de uma 

burguesia negra culturalmente consciente. Já na BN,  
uma classe média tradicionalmente improdutiva reclama uma condição culturalmente 
mais rica, mais adequada a suas capacidades e ao refinamento de seu gosto. Isso a 
leva, quase à força, a se profissionalizar. Mas ela nunca se adapta completamente ao 
estatuto que o nível técnico alcançado exigiria, e a própria cultura que o produzira, 
como ensaio ou projeto mais do que como conquista realizada, recua depois de 1964 
(MAMMÌ, 1992: 64). 

 

 Decorreria desta relação informal e diletante os apelidos carinhosos – Tonzinho, 

Poetinha, Joãozinho – característicos do movimento. É também essa a razão à qual o autor 

atribui os traços de “economia musical” presentes nessa prática, tais como pouca densidade 

instrumental, a ausência de virtuosidade em arranjos ou performances. Tais características – 

também observados por outros autores –, decorreriam do que Mammì entende por “pendor 

amadorístico” da BN (MAMMÌ, 1992: 65). Esta postura de não-aceitação da 

profissionalização e não especialização por parte dos atores sociais que compunham a prática, 

seriam, segundo o autor, aceitas por Tom Jobim como uma convenção de gênero, um traço 

característico deste estilo. Assim, 
O caráter oscilante, vago de suas [Tom Jobim] orquestrações, o uso de instrumentos 
com ataque pouco definido, como as cordas e a flauta, não muito usados no jazz, a 
renúncia a explorar as possibilidades virtuosísticas dos corais, tudo isso é funcional 
para o predomínio absoluto da linha melódica, porque nega aos outros parâmetros a 
possibilidade de desenvolvimento autônomo (MAMMÌ, 1992: 65). 

  

A afirmação permite depreender que, traços antes notados na interlocução da década 

de 1960 são agora ligados à relação entre os integrantes da BN e a profissionalização de sua 

atividade. Mais do que o contraste com a linguagem da música popular urbana do Rio de 

Janeiro pré-BN, o caráter de “economia” e “essencialidade” da BN, é decorrente do “veneno 

do amadorismo” (MAMÌ, 1992: 65), ao qual Jobim estaria “condenado” para não desvirtuar 

sua obra, fundamentalmente melódica. Tal entendimento se justifica 
Porque a renúncia a desenvolver plenamente a obra em todos os seus aspectos é 
justamente o que caracteriza o amador. Sobre esse impasse Jobim se mantém em 
equilíbrio, com indiscutível genialidade, há mais de trinta anos, resistindo às 
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tentações complementares de um tecnicismo jazzístico e de uma vulgarização 
populista (MAMMÌ, 1992: 65). 

  

Se o profissionalismo de Tom se vê amarrado ao “pendor amadorístico” do gênero 

para garantir a integridade de suas composições, João Gilberto faria o caminho contrário. 
Sem passar pelo profissionalismo, ultrapassa-o, levando o caráter do diletante ao 
limite extremo da rarefação – pois é diletante também aquele que leva o acabamento 
do produto muito além das exigências do mercado. A perfeição de João Gilberto, 
nascendo não de um meio, mas de uma intransigência pessoal, carrega objetivamente 
os estigmas da obsessão (MAMMÌ, 1992: 66). 

 

 Daí o caráter utópico da obra de Gilberto. Apesar de carregar os “estigmas da 

obsessão”, suas interpretações remetem a uma atmosfera de tranquilidade marcada pela 

ausência de esforço, essencialmente afetiva. Partindo do protagonismo melódico, Mammì 

estabelece o contraste entre os caminhos de Jobim e Gilberto. O primeiro se via na 

necessidade de economia e recuo da estrutura musical frente à linha melódica. Já o segundo 
tenta reproduzir na melodia todos os parâmetros do som, sem que por isso a voz se 
torne instrumento – ao contrário, aproximando sempre mais o canto à fala. [...] Em 
sua maneira de interpretar, o que caracteriza uma melodia não é a estrutura 
harmônica, que funciona apenas como painel de fundo, nem o pulso, em contínuo 
rubato, nem mesmo a linha melódica, que é constantemente submetida a pequenas 
variações. A essência está em algo mais recuado, numa determinada inflexão de voz, 
no jeito de pronunciar uma sílaba que é comum à palavra e ao canto (MAMMÌ, 1992: 
66). 

 

 Assim, enquanto na música norte-americana, a vida particular é um espaço de treino 

para a vida pública, na BN, ocorre o contrário, à medida em que “Um concerto de João 

Gilberto, [...] mesmo num estádio, mantém algo de uma reunião de apartamento, em que se 

pede ao convidado uma canção (com o risco, inclusive, de que não a cante)” (MAMMÌ, 1992: 

69). Em outras palavras, para Mammì o estudo em casa empreendido no jazz se traduz em 

uma especialização que remete ao espetáculo, ao virtuosismo, composicional ou performático. 

Na BN, o esforço empreendido se traduz uma atmosfera informal, caseira, familiar. 

 A abordagem de Mammì distancia-se das primeiras não só temporalmente, como 

também por sua natureza mais filosófica. Talvez decorra disso o fato de não haver referências 

sobre as considerações musicais, o que permite supor  que se trata de constatações empíricas. 

Dado o calor dos argumentos inicialmente travados ainda na década de 1960, o ensaio 

contribui com uma concepção diferente, mas, em nosso ponto de vista, ainda apresenta vícios 

de julgamentos de valor que são problemáticos para a análise musical da BN.  

O primeiro ponto a mencionar seria referente à “perfeição de João Gilberto” 

(MAMMÌ, 1992: 66). Por mais que se considere a relevância do cantor e violonista na 
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trajetória da música brasileira, partir de uma afirmação como essas, não justificada, afeta 

consideravelmente a construção dos argumentos. Um outro aspecto presente no texto – e 

recorrente nas produções intelectuais sobre a BN e seus atores sociais – diz respeito ao 

entendimento da “condição culturalmente mais rica, mais adequada a suas capacidades e ao 

refinamento de seu gosto” (MAMMÌ, 1992: 64). Em se tratando de uma produção acadêmica 

redigida na década de 1990 é justificável amparar alguma crítica na “riqueza cultural” ou 

“refinamento do gosto” de uma determinada camada social? Certamente não. Avançamos a 

hipótese de que devido ao caráter inflamado das primeiras produções críticas a respeito da 

BN, este tipo de entendimento tornou-se aceitável, ainda que passe por cima de qualquer 

reconhecimento da relatividade cultural. 

 No que diz respeito às análises musicais, o texto se torna mais problemático. 

Defendendo sua distinção – não referenciada – sobre a natureza dos estilos jazzístico – 

essencialmente harmônico – e da BN – essencialmente melódico –, o autor  cita a canção 

“Samba de uma nota só” (Tom Jobim) cujo começo se assemelha à música “Night and day” 

de Cole Porter. O autor justifica sua afirmação sobre a diferença de natureza entre os estilos 

argumentando que na segunda parte das canções, 
enquanto o compositor americano continua variando o mesmo esquema harmônico, 
mediante frases curtas sobre poucas notas-chave, Jobim faz desembocar a progressão 
numa sinuosa linha melódica descendente (“Quanta gente existe por aí que fala tanto 
e não diz nada etc.”). Nenhum jazzista escreveria uma semelhante melodia que não 
pode ser simplificada e sobre a qual, portanto, é impossível improvisar (MAMMÌ, 
1992: 65). 

   

Em nosso entendimento trata-se de um exemplo problemático que justifica uma 

afirmação não referenciada. Eis o primeiro motivo da segunda parte “Samba de uma nota só”. 

 
Figura 1: Primeiro motivo da segunda parte da música “Samba de uma nota só” (Transcrição do autor) 

 

A “sinuosa linha melódica” de Jobim é esta escala e o mesmo desenho melódico 

tocado um tom abaixo. Trata-se, portanto, de duas escalas diatônicas tocadas por graus 

conjuntos. De fato, dentro de uma escala,  essa melodia não pode ser muito simplificada dado 

que dificilmente seria mais simples. Harmonicamente, os movimentos escalares estão 

apoiados em cadências tonais IIm7 – V7 – I. O famoso dois-cinco-um – subdominante, 

dominante, tônica. Dentro da vivência de que qualquer instrumentista popular esta é a 

cadência básica, mais recorrente no populário tonal. Na escola jazzística os exemplos de 
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frases sobre esta cadência também são apresentados nas primeiras lições de qualquer método 

de improvisação.  

A constatação da não complexidade do trecho da música de Jobim, não implica em 

nenhum julgamento de valor sobre o mérito da canção. Apenas serve para esclarecer que o 

motivo que levou Mammì a afirmar a “impossibilidade de improvisar” no referido trecho é, 

por nós, desconhecido.  

Se por um lado entendemos assim a análise de Mamì, por outro retomamos a definição 

de Rocha Brito – com quem concorda Tinhorão – sobre o que chama “melodia não diatônica”. 

A tonalidade da canção na gravação de João Gilberto é lá maior. Na segunda parte da canção, 

as escalas estão respectivamente nos campos harmônicos de dó maior – trecho transcrito –, e 

si bemol maior – mesma melodia um tom abaixo. Os trechos são diatônicos, mas a construção 

melódica da canção é bastante cromática, sendo a única nota comum aos três campos 

harmônicos a nota lá. Trata-se de um exemplo que, para nós evidencia a pertinência de um 

dos elementos estilísticos identificados por Rocha Brito e reconhecido por Tinhorão. 

 É também desconhecida a procedência da constatação da “tendência a transformar o 

ritmo 2/4 na pulsação mais macia de 6/8, que caracteriza a batida da bossa nova” (MAMMÌ, 

1992: 66). Num dos raros trechos referenciados por Mammì, o entendimento da tendência em 

transformar o 2/4 em 6/8 que “é algo que se encontra constantemente na música brasileira” 

(MAMMÌ, 1992: 66), referencia-se em Mário de Andrade. Mas daí a identificar tal traço 

como característico da batida de bossa nova é realmente algo que nos é completamente 

estranho.  

 Apesar da contribuição trazida por Mammì, tais exemplos são, na compreensão deste 

trabalho, equivocados e sustentam argumentos e análises importantes para a abordagem do 

autor. Tanto a premissa da “perfeição” de João Gilberto, quanto o entendimento de “não 

desenvolvimento pleno” dos parâmetros musicais excetuando-se a melodia na obra jobiniana, 

seriam, para uma abordagem musicológica – que, sabemos, não é a proposta de Mammì – 

problemáticas. Entretanto, essas afirmações ao lado de análises musicais improcedentes e 

acima de tudo, não referenciadas, tornam o trabalho deste autor, como contribuição 

referencial sobre o gênero, no mínimo questionável. 
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1.3 BIM BOM  

 

Walter Garcia (1999), apresenta uma tese bem construída que visa reconstituir o 

processo de formação da batida1 de João Gilberto. A justificativa do autor é o impacto que a 

concepção musical do baiano teve sobre a música brasileira. Concordamos com a percepção 

de que João Gilberto é uma figura de destacada importância na trajetória da música popular 

brasileira e, conforme dito anteriormente, entendemos que os esforços para melhor 

compreender este tipo de material musical têm muito a contribuir para os estudos culturais.  

Pautando-se na concepção musical popular pré-BN, Garcia identifica elementos que 

estariam em curso, antes de João Gilberto  definir seu estilo de acompanhamento, e que, 

teriam fornecido subsídios para que isto ocorresse. O caráter econômico da batida e da 

concepção musical de BN seria, para o autor, decorrente da proximidade da música brasileira 

com a linguagem jazzística, pois,  
É sob influência do jazz que o samba-canção moderno passa, na pré-Bossa-Nova, a 
criar espaços, reduzindo seu padrão de acompanhamento ao núcleo rítmico ou, de 
forma mais radical, livrando o piano da obrigação de marcar os acordes para deixá-lo 
apenas comentar o canto [grifos do autor] (GARCIA, 1999: 60). 

  

Na passagem citada, Garcia trata da influência dos pianistas Johnny Alf e João Donato 

sobre o violão de João Gilberto, e estende a economia interpretativa do que entende por 

samba-canção moderno também ao samba “moderno” interpretado ao piano. Neste aspecto, a 

abordagem de Garcia é pouco usual ao identificar entre os traços da música norte-americana 

presentes na BN também o elemento rítmico. Para o autor a batida de João Gilberto “surge do 

processo de simplificação, aprendido com o jazz, de certa variação da célula de dois 

brasileirinhos do samba 2” (GARCIA, 1999: 71). Em outras palavras, elementos rítmicos 

presentes na prática musical popular se somariam à concepção mais “enxuta” ritmicamente 

presente na linguagem jazzística e contribuiriam para a formação de sua batida.  

A análise que Garcia propõe desmembra a estrutura rítmica da referida batida. 

Primeiramente o autor se detém no baixo tocado pelo violão, separado dos acordes. Ao fazê-

lo explica que 
seja no jazz seja no samba-canção, a marcação do baixo por igual, nos tempos ditos 
fortes ou fracos do compasso, abre maiores possibilidades para o balanço do ataque 
dos acordes. Esse balanço ainda tomado por modelo do samba-canção e do jazz, vale-

																																																								
1	Estrutura rítmica executada pela mão que tange as cordas do violão. 
2	O trabalho de Garcia baseia-se nas variações da figura rítmica semicolcheia-colcheia-semicolcheia, chamada 
por ele brasileirinho ou brasileirinha. Para o autor, através das variações sobre esta figura muito presente na 
música popular brasileira João Gilberto teria construído sua batida. 
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se da certeza daquela pulsação com acentos equivalentes para deslocar-se, acentuando 
os chamados contratempos (GARCIA, 1999: 66-67). 

 

Ou seja, em momento anterior à cristalização da BN enquanto prática a não 

acentuação do segundo tempo pelo baixo do violão – que remeteria ritmicamente à função do 

surdo na estrutura rítmica do samba –, já se encontrava na música popular. Este recurso, para 

o autor, garantiria maior segurança para que se executasse desenhos rítmicos mais sinuosos 

com os acordes. 
Nesse ponto, porém, o samba-canção acaba ficando para trás, pois em seu 
acompanhamento há a repetição generalizada da mesma célula rítmica que, não 
bastasse se constituir por dois fragmentos iguais (duas brasileirinhas), gera poucas 
variações ao longo dos anos. Ou seja, no samba-canção, como se disse, predominam a 
regularidade e a simetria. Isso não ocorre com as síncopes de acordes no jazz, 
independentes que são para recortar a pulsação sem se estabilizarem em um padrão 
definido, e nem com o tamborim no samba e o acorde na batida da bossa-nova, uma 
vez que ambos seguem o mesmo princípio de não-regularidade [grifo do autor] 
(GARCIA, 1999: 67). 

  

A análise, portanto, assenta-se no entendimento de que a batida da bossa nova é 

composta por um elemento regular – o baixo –, e um elemento não regular – o ataque dos 

acordes. Tais elementos estariam disponíveis, naquele contexto histórico, no jazz ou no 

samba-canção moderno, mas seriam, para Garcia, sintetizados com rara felicidade por João 

Gilberto em sua batida.  
Assim é a definição do samba empreendida pelo baiano na década de 50: o bordão, 
regular e uniforme – legado pelo samba-canção tradicional, pelo samba jazzificado e 
novamente pelo samba-canção, agora moderno, tocado ao violão – complementa ao e 
complementa-se pelo acorde não-regular – o qual mantém e varia uma base derivada 
da simplificação do padrão alterado do samba, com antecipações  como ensinou o 
jazz; estruturalmente, base e variações, células binárias, organizam-se em desenhos 
quaternários, numa adaptação do acompanhamento jazzista ao samba. Como se nota, 
e muito já se disse, há uma influência dupla nesse processo de formação da batida: a 
tradição da música popular brasileira e o jazz norte-americano [grifos do autor] 
(GARCIA, 1999: 76).   

 

 Entretanto, o caminho bem construído por Garcia para validar sua tese possui, em 

nosso ponto de vista, pontos questionáveis. O primeiro deles decorre do reconhecimento pelo 

autor de que algumas divisões rítmicas presentes nas melodias de sambas se assemelham à 

divisão dos acordes da batida de João Gilberto. Garcia adverte não estar afirmando que a 

célula presente nas melodias inspire diretamente a batida do baiano, mas admite que “a 

formação de seu ritmo se dá nesse contexto, [...] e o fato de essa célula se assemelhar à figura 

criada pelo baiano, ao menos, indica um caminho de pesquisa para o entendimento dessa 

criação” (GARCIA, 1999: 74). Todo seu argumento sobre o desenho do tamborim e as 

variações sobre o brasileirinho parece ser afetado pela constatação de que  
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não só a percussão, no samba, varia os brasileirinhos, mas também as melodias, o que 
inclusive é procedimento básico da canção popular, na qual, via de regra, os gêneros 
se definem não só por padrões rítmicos de acompanhamento mas pela utilização 
desses mesmos padrões no canto. [...] Assim, não se pode, por ser fácil e bem 
simples, eleger o tamborim como parâmetro e determinar que, toda vez que o 
brasileirinho for evocado, é a ele que se estará remetendo. [grifos do autor] 
(GARCIA, 1999: 72). 

 

 Sua construção fica ainda mais abalada ao notar a grande semelhança entre desenho 

rítmico dos acordes na batida de Gilberto e o coro do arranjo de “Descendo o morro” (Tom 

Jobim e Billy Blanco). 
 

 
Figura 2: ritmo de trecho do coro de “Descendo o morro” (1956) junto às figuras rítmicas do samba e da base 

rítmica da BN (transcrição de Garcia). 
 

O autor admite que o referido desenho 
não só é repetido, com uma pequena alteração em seu primeiro ataque, no coro de 
“Eu e o meu amor”, como pode ser percebido, por exemplo, em meio às melodias dos 
sambas “Feitio de oração”, de 1933, e “Feitiço da Vila (Feitiço sem farofa)”, de 1934, 
ambos de Vadico com letra de Noel Rosa. [...] Portanto, esse desenho parece tratar-se 
na verdade de um clichê desenvolvido a partir da variação do brasileirinho ao longo 
da história do samba, procedimento aliás bastante comum na dinâmica da música 
popular [grifos do autor] (GARCIA, 1999: 72-73). 
 

Eis a transcrição de Garcia do ritmo de “Eu e o meu amor” (Tom Jobim e Vinícius de 

Moraes) cuja semelhança entre a batida e o coro também é notada e destacada em seu 

trabalho. 

 

 
Figura 3: Ritmo de um trecho do coro de “Eu e meu amor” (1956) junto à figura rítmica de variação de ataques 

de acordes na batida da BN (transcrição de Garcia). 
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A simples constatação do autor, de que o desenho rítmico similar ao da batida de João 

Gilberto encontrava-se em um repertório consagrado  de música popular praticado no Rio de 

Janeiro havia mais de vinte anos, levanta o questionamento sobre a construção da batida pelas 

digressões do brasileirinho no violão de João Gilberto. Ora, se tal configuração, ou uma 

bastante similar que fosse, encontrava-se presente como um clichê em um repertório 

difundido nas rádios e vinculado como nacional, por que não questionar se não seria esta a 

procedência? Por que não se questionar se a procedência seria de quaisquer outros 

instrumentos que desempenhassem a mesma célula rítmica? São suposições reconhecidas pelo 

autor que, longe de descabidas, parecem prováveis, especialmente no caso de um violonista 

que também era cantor de sambas como João Gilberto. 

 Para além desta ressalva, há passagens no trabalho que confluem, em grande medida, 

com o entendimento que concordamos e será exposto neste trabalho. Um deles é a 

constatação de que  
o sentido histórico e cultural da obra de João Gilberto alcança uma medida mais justa 
se visto sob a perspectiva de uma cristalização de bases da experiência brasileira (e 
não só, mas fiquemos por aqui) anteriores, contemporâneas e mesmo posteriores à sua 
criação (GARCIA, 1999: 95).  

  

Ou seja, apesar dos muitos méritos de João Gilberto, reconhecidos por todo o trabalho, 

Garcia expõe no trecho, a compreensão de que o cantor e violonista, mais do que um “gênio”, 

é um artista que se encontra em um contexto histórico específico. Deste contexto, ele teria 

extraído os subsídios para construir sua concepção musical, ou, mais especificamente no caso 

do estudo do autor, sua batida. Neste sentido, entendemos que não só João Gilberto, mas a 

BN, prática da qual ele é uma das grandes referências, é resultado também de um processo 

histórico da música popular do Rio de Janeiro que estaria em curso desde a década de 1930 e 

seria intensificado a partir da década de 1940. 

Se concordamos com o ponto levantado por Garcia no que se refere à análise 

historicamente contextualizada, há outro que realmente fere seu trabalho no que diz respeito a 

julgamento de valor. Este aparece quando o autor discorre sobre a relação entre jazz e música 

popular brasileira. Para Garcia, haveria uma defasagem entre as tradições musicais norte-

americana e brasileira, que veio a ser corrigida pela BN, mais precisamente, pela batida e 

concepção musical de João Gilberto 
à medida que esta representa um equilíbrio não só entre a tradição local e o influxo 
externo como também entre as conquistas de duas músicas de mesma raiz mas, até 
então, em estágios artísticos diferentes. Nesse sentido, uma coisa é ver a Bossa-Nova 
apenas como mais um capítulo da história do jazz. Outra, bem diversa, é analisá-la a 
partir do caso brasileiro, em que ela realmente se produz e seu valor estético ainda 
não foi superado” [grifos nossos] (GARCIA, 1999: 98). 
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Entendemos que na passagem, o reconhecimento “estágios artísticos diferentes” entre 

as práticas musicais norte-americana e brasileira, traz implícita uma hierarquização, onde a 

música norte-americana ocupa posição superior. Não obstante a ausência de qualquer 

justificativa desta afirmação, o autor coloca que a diferença de níveis seria redimida pela 

bossa-nova. Para Garcia, se esta prática não seria mais do que “um capítulo na história do 

jazz”, na história música popular brasileira seu “valor estético” não teria ainda sido 

“superado”. Reconhecemos aqui – e lamentamos –, a retomada do que parece estar se 

tornando uma tradição nas produções sobre a BN. Valoriza-se essa prática mediante a 

desvalorização do que veio antes. Como afirmar, sem maiores justificativas, que a música 

brasileira pré-BN encontrava-se em um “estágio artístico diferente” da norte-americana, cuja 

discrepância seria redimida pela “não superada esteticamente” bossa nova? Pior, como fazê-lo 

em um livro lançado a partir de uma pesquisa de mestrado realizada em 1998?  

 A problematização de um trecho como este não se destina a descreditar ou 

simplesmente apontar uma passagem, para nós, infeliz do autor. O que pretendemos ressaltar, 

novamente, é que as abordagens sobre a BN são de tal forma afetadas por julgamentos de 

valor que, em um trabalho escrito mais de três décadas após as primeiras discussões sobre o 

gênero, ainda é concebível emitir uma opinião como esta sem maiores justificativas ou 

construções teóricas. Trata-se de um tipo de estigma, na produção a respeito da BN, que é 

problemático para a área. Se por um lado as contribuições são importantes e bem vindas – e 

certamente muito melhores do que nada, o que seria possivelmente o caso não fossem autores 

como estes –, por outro, este tipo de argumentos levanta suspeitas e pode mesmo 

comprometer trabalhos que se proponham a utilizá-los como fonte. É um posicionamento 

muito questionável que não está fundamentado na construção do autor, simplesmente está 

presente na passagem transcrita.  

 Reiteramos que as críticas aqui expostas a todos os trabalhos têm em comum com eles 

o desejo de contribuir para o conhecimento desta prática. Dentro da área de estudos culturais 

bem como de música, estes textos são especificamente voltados para a BN enquanto gênero e, 

ao mesmo tempo em que merecem o reconhecimento de serem referenciais neste aspecto, 

também possuem características que têm de ser problematizadas em um trabalho acadêmico. 

Entretanto, reconheçamos, foram estas abordagens que mantiveram de alguma forma, uma 

produção tratando do gênero ao longo dos anos.  

A principal relevância de todos estes trabalhos para a presente pesquisa, reside no fato 

de que as divergências muitas vezes afirmam pontos comuns, reconhecendo-os e 

simplesmente discordando da forma como interpretá-los. Assim é com a idéia de ruptura com 
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a música popular urbana pré-BN, enxergada por alguns como um salto evolutivo e para outros 

como um rompimento com a tradição. Ocorre igualmente com a menor densidade 

instrumental e economia de arranjos, interpretado por determinado autor como a não-

hierarquização entre os elementos musicais, e por outro como a afirmação da  supremacia da 

melodia, à qual os outros elementos estão “subordinados”. Também com a melodia não-

diatônica e a “sinuosa linha melódica sobre a qual é impossível improvisar”. Ou ainda, a 

confluência geral em relação a alguns dos precursores da BN. São traços que, sob os diversos 

prismas vão se delineando como questões nodais de qualquer abordagem sobre a BN, sobre os 

quais procuraremos argumentar, concordando ou discordando, remetendo-nos aos referidos 

trabalhos apenas em relação a traços ou elementos que não estejam amparados nas 

parcialidades e gostos pessoais acima questionados. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL 

 

Conforme anteriormente posto, há em praticamente todas as abordagens sobre a BN a 

menção a uma “ruptura”, seja ela negativa (ruptura com a “tradição” musical) ou positiva 

(ruptura com a “mesmice” musical). É sobre esta convergência que problematizaremos. O 

reconhecimento da BN enquanto prática trouxe consigo o entendimento de que o que ocorria 

musicalmente naquele momento não deveria mais ser classificado como as prática anteriores. 

Empenhadas na campanha pelo reconhecimento ou condenação da BN, as abordagens 

apaixonadas deixam no ar perguntas como: rompimento com o quê exatamente? Que 

“tradição” seria essa? O que seria esta mesmice? Não iremos retomar agora os venenos 

destilados a favor ou contra o presente objeto, apenas apontamos a necessidade de se 

compreender minimamente com  que contrastavam os traços estilísticos da BN. Se este 

contraste existiu, será que ele justifica a noção de quebra com alguma prática precedente?  

Devemos chamar atenção para o fato de, entre os autores mencionados, o que 

demonstra mais conhecimento sobre a música urbana pré-BN, e talvez por isso de alguma 

forma, leve as questões acima levantadas em consideração é José Ramos Tinhorão. O autor 

desenha uma trajetória musical que tem como foco a gradual “desvirtuação” do samba 

“autêntico” em decorrência do estreitamento de laços entre EUA e Brasil – entendido por ele 

como processo de dominação política e econômica norte-americana. Com efeito, o que é 

genericamente chamado “Política da Boa Vizinhança” é tema de estudo de outras 

investigações históricas e explica tanto a abordagem de Tinhorão, como também a citação en 

passant em diversos outros trabalhos que têm a música brasileira por objeto. 

Entendemos que há intervenções recorrentes, diretas ou indiretas, de projetos políticos 

sobre as práticas culturais brasileiras. O que faremos em seguida é procurar oferecer um 

abordagem mais satisfatória e menos vaga, onde se esclareça em que medida tais 

interferências incidem sobre a produção musical popular, e de que forma a afetam. Antes, 

porém, devemos definir o que entenderemos por nação para então, melhor compreender a 

natureza de determinadas intervenções sobre as práticas musicais. 
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2.1 COMUNIDADES IMAGINADAS, IMAGINÁRIOS SOCIAIS 

Entenderemos nação como “uma comunidade política imaginada – e imaginada 

inerentemente tanto limitada quanto soberana” 3 (ANDERSON, 1991: 6). Imaginada, porque 

apesar de seus componentes desconhecerem a imensa maioria de seus compatriotas, em suas 

mentes vive a imagem de sua comunhão. Comunidade, pois independente da desigualdade e 

exploração em seu interior, ela é concebida como uma profunda e horizontal camaradagem. 

Limitada porque toda nação possui fronteiras, além das quais existem outras nações. 

Soberana, pois dado o esfacelamento da legitimidade divinamente ordenada e o progressivo 

pluralismo religioso dentro dessas sociedades, a liberdade em seu interior seria garantida pela 

soberania do Estado (ANDERSON, 1991: 6-7). 

 A definição de Benedict Anderson (1983) responde ao que Branislaw Baczko (1984) 

entende por “grande questão política e social da modernidade: como imaginar e pensar a 

sociedade como auto-instituída, tendo pleno domínio de si sem repousar sobre qualquer 

ordem exterior a ela mesma?”4 (BACZKO, 1984: 7). O primeiro autor tem por objeto a 

“anomalia do nacionalismo” e procura em seu trabalho compreender o que justificaria 

“sacrifícios tão colossais” em nome de tais comunidades (ANDERSON, 1991: 4-7). Já o 

segundo tem por objeto os imaginários sociais, uma categoria de representações coletivas e 

ideias-imagens da sociedade e do que mais se refira a ela (BACZKO, 1984: 8).  

Para Anderson,  a possibilidade de imaginar a nação põe-se em curso a partir do 

desgaste de três concepções culturais: a) o acesso privilegiado à verdade ontológica por meio 

de uma língua sagrada; b) estrutura social organizada sob altos centros, liderados por 

monarcas que se distinguiam dos outros seres humanos por sua proximidade com o divino, 

fato sobre o qual repousava o princípio da legitimidade; c) concepção de temporalidade 

marcada pela indistinção entre cosmologia e história, na qual não havia divisão entre passado, 

presente e futuro, e as origens do mundo se alinhavam às do homem (ANDERSON, 1991: 

36). 

 O historiador situa o início do declínio da comunidade religiosa entre o fim da Idade 

Média e o início do século XVI. Dentre as causas principais para que isto ocorresse, Anderson 

destaca os efeitos da exploração do mundo não europeu e o desgaste gradual do Latim como 

linguagem sagrada (ANDERSON, 1991: 19). 

																																																								
3	In an anthropological spirit, then, I propose the following definition of the nation: it is an imagined political 
community – and imagined as both inherently limited and sovereign. 
4	[…] la grande question politique et sociale de la modernité : comment imaginer et penser la société comme 
auto-instituée, ayant la pleine maîtrise de soi et ne reposant sur aucun ordre extérieur à elle-même ? 



	 29 

Baczko, por sua vez, entende que as bases para se conceber o Estado Nação foram 

lançadas no livro A Utopia de Thomas More, publicado por volta do fim do ano de 1516 em 

Latim (BACZKO, 1984: 65). A obra é considerada pelo autor como um duplo paradigma. 
Paradigma literário em primeiro lugar: narrativa de viagem imaginária na 
extremidade da qual o narrador descobre uma cidade até então desconhecida, que se 
distingue por suas instituições e da qual ele faz uma descrição detalhada. Paradigma 
específico do imaginário social: representação de uma sociedade radicalmente outra, 
situada em um outro lugar, definida por um espaço-tempo imaginário; representação 
que se opõe àquela da sociedade real, existente hic et nunc, à seus males e a seus 
vícios. Invenção portanto de um duplo paradigma ao qual o livro de More igualmente 
forneceu o nome: a utopia 5 [grifos do autor] (BACZKO, 1984: 77-78).   

 

O livro de More inaugura a tradição da imaginação de uma sociedade exclusivamente 

fundada na racionalidade humana. Na sociedade utópica, a legitimidade do chefe do Estado e 

seu princípio organizador deslocam-se do divino para o humano. A obra de More não se 

assenta em um terreno virgem, dado que já havia idealizações do paraíso tais como o Éden. 

Entretanto, contrariamente a este último, a idealização utópica é multiplicável e modificável 

justamente por ser uma sociedade concebida e realizada pelo homem. É nesta medida que A 

Utopia traz uma resposta à questão do Estado-Nação como sociedade auto-instituída.  

Assim, junto ao desgaste dos paradigmas culturais citados por Anderson, nota-se uma 

proposta, literária e imaginária, que trazia respostas para diversas questões procedentes da 

erosão dos paradigmas observados por Anderson. Não por acaso, a história de More tem 

como enredo uma viagem de navio que leva um dos narradores à ilha nomeada Utopia. 

Outro fator determinante para que a nação pudesse e concebida foi o deslocamento da 

concepção temporal de simultaneidade ligada à providência divina em direção à História. À 

noção de simultaneidade entre passado e futuro ocorrendo no presente se contrapõe a de 

simultaneidade ligada à coincidência temporal, medida pelo relógio e calendário 

(ANDERSON, 1991: 24).  
A ideia de um organismo sociológico movendo-se por um tempo homogêneo, vazio, 
de calendário, é um análogo preciso da ideia de nação, que também é concebida como 
uma sólida comunidade movendo-se continuamente sob (ou sobre) a história 6 
(ANDERSON, 1991: 26).   

 

																																																								
5	Paradigme littéraire d’abord : récit de voyage imaginaire au but duquel le narrateur découvre une Cité 
jusqu’alors inconnue, qui se distingue par ses institutions et dont il fait une description détaillée. Paradigme 
spécifique de l’imaginaire social : représentation d’une société radicalement autre, située dans un ailleurs, défini 
par un espace-temps imaginaire ; représentation qui s’oppose à celle de la société réelle, existant hic et nunc, à 
ses maux e à ses vices. Invention donc d’un double paradigme auquel le livre de More a également fourni le 
nom : l’utopie.  
6	The idea of a sociological organism moving calendrically through homogeneous, empty time is a precise 
analogue of the idea of the nation, which also is conceived as a solid community moving steadily down (or up) 
history.  
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Neste movimento, Anderson identifica o romance e o jornal como instrumentos de ligação 

imaginária em uma sociedade.  

No século XVIII, quando alvorece o pensamento nacionalista e emerge o racionalismo 

secular iluminista agrava-se a crise do pensamento religioso. Entretanto, Anderson observa 

que as questões existenciais sobre a fatalidade, o sofrimento, a morte não desaparecem. Frente 

à desintegração do paraíso e a ausência da salvação divina, faz-se necessária uma outra forma 

de transformar a fatalidade em continuidade, a contingência em sentido.  
Como podemos ver, poucas coisas eram (são) mais apropriadas para este fim do que a 
ideia de nação. Se estados-nações são amplamente admitidos como “novos” e 
“históricos”, as nações às quais eles deram expressão política sempre emergiram de 
um passado imemorial, e, ainda mais importante, passando para um futuro sem 
limites. É a mágica do nacionalismo transformar acaso em destino 7 (ANDERSON, 
1991: 11-12). 

 

Sintomaticamente, Baczko percebe um deslocamento das narrativas utópicas no século 

XVIII. Elas já não concentram os sonhos de “outra sociedade” em ilhas imaginadas, ou 

espaços físicos desconhecidos, mas no futuro. Neste período, o lugar de investimento máximo 

da utopia passa a ser a História. No porvir, as esperanças de uma sociedade realizada e bem 

sucedida idealizada pelo homem se encontram ao alcance da mão. Nas palavras do autor, 
A criatividade utópica anexada desta maneira à história se estende e se intensifica 
mais, ao mesmo tempo, os contornos mesmos da utopia começam a se desfazer. As 
ideias-imagens servem cada vez mais de lugar a outras formas de imaginário coletivo, 
notadamente os mitos políticos modernos, tal, por exemplo, aqueles do Estado Nação, 
do Progresso, da Revolução 8 (BACZKO, 1984: 7). 

 

A convergência entre capitalismo e tecnologia impressa e seu impacto sobre a 

diversidade idiomática européia estão entre os fatores de grande relevância para o 

desenvolvimento da nação. A nova realidade de consumo possibilitou a formação de uma 

comunidade linguística, estabelecendo o uso de uma forma específica entre idiomas muito 

variáveis regionalmente. Além disso, a fixidez da linguagem trazida pelo capitalismo 

impresso, comporia a longo prazo a ideia de antiguidade, central à compreensão subjetiva de 

nação. Tal quadro 
criou a possibilidade de uma nova forma de comunidade imaginada, que em sua 
morfologia básica armou o palco para a nação moderna. O alcance potencial dessas 

																																																								
7	As we shall see, few things were (are) better suited to this end than an idea of nation. If nation-states are 
widely conceded to be ‘new’ and ‘historical’, the nations to which they give political expression always loom out 
of an immemorial past, and, still more important, glide into a limitless future. It is the magic of nationalism to 
turn chance into destiny. 
8	La créativité utopique rattachée ainsi à l’histoire s’étend et s’intensifie mais, du coup, les contours mêmes de 
l’utopie commencent à s’effriter. Les idées-images utopiques servent de plus en plus de relais aux autres formes 
d’imaginaire collectif, notamment aux mythes politiques modernes, tels, par exemple, ceux de l’Etat-Nation, du 
Progrès, de la Révolution.   
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comunidades era inerentemente limitado, e, ao mesmo tempo, originou a fortuita 
relação das fronteiras políticas existentes (que eram, no todo, marcas da maré dos 
expansionismos dinásticos)9 (ANDERSON, 1991: 46). 

 

Ao mesmo tempo em que se desenhavam novas formas de laços comunitários através 

desse processo, o desenvolvimento do capitalismo impresso implicou também o aumento do 

impacto dos imaginários sociais sobre as mentalidades coletivas. As técnicas de manejo do 

imaginário acompanham a complexidade tecnológica desenvolvendo-se também na direção 

da manipulação das mentalidades coletivas. Isso porque, 
As modalidades de emissão e de controle eficazes mudam, entre outros, em função da 
evolução da estrutura tecnológica e cultural asseguradora da circulação das 
informações e das imagens. Nesta evolução dois momentos marcam rupturas 
significativas: a passagem da cultura oral à cultura escrita que se efetua, certamente, 
graças à imprensa, mas também senão sobretudo, graças à alfabetização [...], a 
implantação durável dos meios de comunicação de massa. Entre as consequências 
múltiplas deste último fenômeno, evocamos brevemente apenas os que concernem às 
relações entre informação e imaginação e, portanto, às novas possibilidades ofertadas 
pela propaganda 10 (BACZKO, 1984: 36). 

 

Se nas sociedades antigas tanto os imaginários quanto seu acionamento são marcados 

por uma notável fixidez, com a instalação do poder estatal e a autonomia a que acede o 

domínio político 
as técnicas de manejo dos imaginários sociais ganham igualmente uma autonomia e 
se diferenciam. Ao curso do longo caminho histórico que conduziu os mitos a 
implicações ideológicas de ideologias recebendo uma parte dos mitos seculares, uma 
atitude instrumental e utilitária se formou progressivamente em relação aos 
imaginários sociais 11 (BACZKO, 1984: 20). 

  

Apesar da realidade histórica distinta do “velho continente”, também no Brasil, houve 

a manipulação de símbolos como fator de legitimação do poder político. É justamente na 

proclamação da República que as particularidades brasileiras sobressaem no que tange à 
																																																								
9 We can summarize the conclusions to be drawn from the argument thus far by saying that the convergence of 
capitalism and print technology on the fatal diversity of human language created the possibility of a new form of 
imagined community, which en its basic morphology set the stage for modern nation. The potential stretch of 
these communities was inherently limited, and, at the same time, bore nun but the most fortuitous relationship to 
existing political boundaries (which were, on the hole, the highwater marks of dynastic expansionisms).  
10	Les modalités d’émission et de contrôle efficaces changent, entre autres, en fonction de l’évolution de 
l’armature technologique et culturelle assurant la circulation des informations et des images. Dans cette 
évolution, deux moments marquent des ruptures significatives : le passage de la culture orale à la culture écrite 
qui s’effectue, certes, grâce à l’imprimerie, mais aussi sinon surtout grâce a l’alphabétisation (Goody, 1968 ; 
Furet, Ozouf, 1978), l’implantation durable des moyens de communication de masse. Parmi les conséquences 
multiples de ce dernier phénomène, n’évoquons brièvement que celles qui touchent aux rapports entre 
information et imagination et, partant, aux possibilités nouvelles offertes à la propagande.      
11	Ce n’est qu’avec l’installation de pouvoir étatique, notamment du pouvoir centralisé, et avec l’autonomie 
relative à laquelle accède le domaine politique, que les techniques de maniement des imaginaires sociaux 
gagnent également en autonomie et se différencient. Au cours du long chemin historique qui conduit les mythes 
à implications idéologiques aux idéologies recélant une partie des mythes séculaires, une attitude instrumentale 
et utilitaire s’est formée progressivement à l’égard des imaginaires sociaux.  
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constituição do Estado-Nação e seu processo de legitimação perante a população. José Murilo 

de Carvalho (1990) entende que,  
também houve entre nós batalha de símbolos e alegorias, parte integrante das batalhas 
ideológica e política. Tratava-se de uma batalha em torno da imagem do novo regime, 
cuja finalidade era atingir o imaginário popular para recriá-lo dentro dos valores 
republicanos (CARVALHO, 2011: 10). 

 

Em nossa realidade, a abolição teria sido uma questão de manutenção da ordem 

pública frente à fuga massiva de escravos e  da necessidade de atrair mão-de-obra livre para 

as regiões cafeeiras. Ao fim do século XIX a incorporação dos ex-escravos à vida nacional ou 

à identidade nacional não havia começado a ser a ser enfrentada (CARVALHO, 2011:23-24). 

Tal estado de coisas implicava um quadro social marcado por poucos espaços ocupacionais 

para os cidadãos da camada média, fazendo com que tais atores sociais 
acabassem por recorrer diretamente ao emprego público ou à intervenção do Estado 
para abrir perspectivas de carreira. Bacharéis desempregados, militares insatisfeitos 
com os baixos salários e com minguados orçamentos, operários do  Estado em busca 
de uma legislação social, migrantes urbanos em busca de emprego, todos acabavam 
olhando para o Estado como porto de salvação. A inserção de todos eles na política se 
dava mais pela porta do Estado do que pela afirmação direta do cidadão. Era uma 
inserção que se chamaria com maior precisão de estadania (CARVALHO, 2011: 29).   

 

O deslocamento da cidadania para o que Carvalho chama estadania é revelador de 

uma diferença substancial na formação da República brasileira em relação à francesa: entre 

nós, ela não foi a emanação de um sentimento cívico, ou de clamores populares. Foi, antes, o 

movimento de uma camada social específica buscando, em diversas áreas, uma solução 

política para os problemas oriundos da economia escravocrata.  

Este quadro favoreceu o surgimento de três vertentes republicanas que, unidas contra a 

Monarquia, disputariam no campo simbólico a primazia dos respectivos modelos de república 

sobre as mentalidades coletivas. Eram elas as vertentes jacobinista, liberalista e positivista. O 

extravasamento dos respectivos projetos republicanos em direção às camadas extra-elite  
não poderia ser feito por meio do discurso, inacessível a um público com um baixo 
nível de educação formal. Ele teria de ser feito mediante sinais mais universais, de 
leitura mais fácil, como as imagens, as alegorias, os símbolos, os mitos 
(CARVALHO, 2011: 10). 

 

O historiador analisa a batalha pelo mito de origem sobre a proclamação, pelo mito do 

herói, pela representação feminina da República e por símbolos nacionais como o hino e a 

bandeira. As batalhas simbólicas entre as vertentes republicanas seriam inevitáveis, dado que 

“no coração do imaginário social, especialmente com o advento e rápido desenvolvimento do 
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Estado, se encontra o problema do poder legítimo, ou acima de tudo, para ser mais preciso, as 

representações fundadoras da legitimidade” 12 (BACZKO, 1984: 33). 

Não por acaso, menos de um mês após a proclamação, o encarregado de negócios da 

França no Rio de Janeiro Camille Blondel, registrava a  
tentativa dos vencedores do 15 de novembro de construir uma versão oficial dos fatos 
destinada à história. Tentava-se, segundo Blondel, ampliar ao máximo o papel dos 
atores principais e reduzir ao mínimo a parte do acaso nos acontecimentos. O 
encarregado percebera um fenômeno comum aos grandes eventos: a batalha pela 
construção do mito de origem (CARVALHO, 2011: 35). 

 

Esta batalha teve como principais expoentes Marechal Deodoro, Benjamin Constant, Floriano 

Peixoto e Quintino Bocaiúva.  

Assim, segundo a versão deodorista, “a proclamação foi ato estritamente militar, 

corporativo, executado sob a liderança insubstituível de Deodoro. Os civis pouco ou nada 

influíram [...]” (CARVALHO, 2011: 38). Já a versão que tinha como protagonista Benjamin 

Constant encontrava-se vinculada à proposta republicana positivista. Nela, Constant 
Aparece como o professor, o teórico, o portador de uma visão da história, de um 
projeto de Brasil. A ele se deveria o fato de o 15 de novembro ter ido além de uma 
quartelada destinada a derrubar o ministério de Ouro Preto, de ter se transformado em 
mudança de regime, em revolução, em salvação da pátria (CARVALHO, 2011: 40). 

 

Na versão que trazia Quintino Bocaiúva como fundador republicano, a “presença militar era 

inegável, mas fazia-se necessário transforma-la em mero instrumento dos desígnios dos 

históricos” (CARVALHO, 2011: 50).  

Nas outras batalhas, o que parece desempenhar papel destacado é aquilo que Baczko 

entende por comunidade de imaginação. Algumas das propostas simbólicas e de significação 

da República foram bem sucedidas e outras fracassaram em função de um imaginário pré-

existente que permitiu ou não sua aderência. Isto porque 
Os símbolos só são eficazes quando eles repousam sobre uma comunidade de 
imaginação. Na falta desta, a linguagem e o imaginário, cada vez mais resfriados e 
usados, tendem a desaparecer da vida coletiva ou ainda serem reduzidos a funções 
puramente decorativas 13 (BACZKO, 1984: 54).  

Entre nós, foi este o caso da representação feminina da República. À utilização desta 

figura nos moldes da república francesa – onde ela rivalizava com o caráter masculino ligado 

																																																								
12	En effet, au cœur même de l’imaginaire social, notamment avec l’avènement et l’essor de l’Etat, se trouve le 
problème du pouvoir légitime, ou plutôt, pour être plus précis, des représentations fondatrices de légitimité. 
13	Les symboles ne sont efficaces que quand ils reposent sur une communauté d’imagination. Quand celle-ci fait 
défaut, le langage et l’imaginaire, de plus en plus refroidis et usés, ont tendance à disparaître de la vie collective 
ou bien à être réduits aux fonctions purement décoratives.  
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à monarquia – contrapôs-se uma tendência em utilizá-la como escárnio do novo sistema 

político. Nas representações dos caricaturistas brasileiros  
A virgem ou a mulher heróica dos republicanos era facilmente transformada em 
mulher da vida, em prostituta. A diferença é que no Brasil essa representação foi a 
dominante, sendo usada mesmo pelos que inicialmente tinham apoiado o novo regime 
(CARVALHO, 2011: 87). 

 

Apesar do esforço de promover os envolvidos na proclamação a heróis a “pequena 

densidade histórica do 15 de novembro (uma passeata militar) não fornecia terreno adequado 

para a germinação de mitos” (CARVALHO, 2011: 57). O conflito sobre o mito do herói, 

portanto, polarizou sobre o protagonismo de Tiradentes na inconfidência. A polêmica foi 

lançada por Joaquim Norberto de Souza e Silva que em seu livro História da Conjuração 

Mineira (1873), sustentava que ao final da vida, o patriotismo do inconfidente teria sido 

substituído por forte religiosidade em função da clausura, interrogatórios e ação dos frades 

franciscanos. 

 Para os republicanos, tal narrativa desqualificava Tiradentes como rebelde e, ao fazê-

lo, deslocava o protagonismo do inconfidente para o poeta Tomás Antônio Gonzaga. O herói 

deixava, portanto, de ser um homem popular e tornava-se um membro da elite. No lugar de 

um enforcado que morrera pela República, havia um exilado. A versão de Norberto 

comprometia a narrativa mítica republicana que, quando centrada em Tiradentes polarizava 

entre o herói do novo regime e um Império tirano. Entretanto, o caráter religioso ligado à 

figura de Tiradentes contribuiu significativamente para a fixação de mito do herói ligado a 

este personagem. Foi a partir desta relação que as representações plásticas e literárias 

começam a aproximá-lo da figura de Cristo (CARVALHO, 2011: 64). 

A associação entre Tiradentes e a República se fez tão logo esta foi proclamada. 

Segundo Carvalho, “o 21 de abril foi declarado feriado nacional já em 1890, juntamente com 

o 15 de novembro” (CARVALHO, 2011: 64). Atrelado o herói mítico à República, as 

relações entre Cristo e Tiradentes persistem pelo período a fora em periódicos ou mesmo no 

desfile comemorativo de 21 de abril que “lembrava a procissão do enterro de sexta-feira 

santa. As analogias apareceram já no primeiro desfile realizado em 1890” (CARVALHO, 

2011: 64).  

Tal situação combinada ao fato de Tiradentes ter atuado na região sudeste, desde o 

século XIX centro político do país  (CARVALHO, 2011: 67), criava um quadro em torno do 

herói que tocava 
profundamente no sentimento popular, marcado pela religiosidade cristã. Na figura de 
Tiradentes todos podiam identificar-se, ele operava a unidade mística dos cidadãos, o 
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sentimento de participação, de união em torno de um ideal, fosse ele a liberdade, a 
independência ou a república. Era o totem cívico. Não antagonizava ninguém, não 
dividia as pessoas e as classes sociais, não dividia o país, não separava o presente do 
passado nem do futuro. Pelo contrário, ligava a república à independência e a 
projetava para o ideal de crescente liberdade futura. A liberdade ainda que tardia 
(CARVALHO, 2011: 68). 

 

Daí o sucesso de sua aderência simbólica e permanência no imaginário mítico como herói 

nacional até hoje. 

No processo de consolidação do Estado-Nação – entre nós ou na realidade européia –, 

não haveria 
economia de emblemas, de signos simbólicos: bandeiras, insígnias, decorações, hinos 
nacionais, uniformas militares, etc., cuja história, e sobretudo a decodificação estão 
longe de serem percebidos. Os movimentos políticos e sociais solidários deste novo 
espaço político necessitam igualmente de seus emblemas para se representar, 
visualizar sua identidade, projetarem-se no passado e no futuro 14 (BACZKO, 1984: 
16). 

 

A citação justifica a maior intensidade das batalhas pela bandeira e hino, símbolos nacionais 

de uso obrigatório, estabelecidos por legislação. 

Devido ao súbito acontecimento do 15 de novembro, os republicanos não tinham uma 

bandeira consensual para substituir a oficial. Dentre as bandeiras de que se dispunha, havia a 

dos inconfidentes e ao menos duas versões de bandeiras que se inspiravam no modelo norte-

americano. Uma delas foi levada às ruas improvisadamente por alguns republicanos no dia 

15. Foi esta a bandeira da Proclamação, hasteada na Câmara Municipal por José do 

Patrocínio, lá permanecendo do dia 15 ao dia 19 (CARVALHO, 2011: 111). 

A reação dos positivistas à escolha arbitrária dessa bandeira da República foi imediata. 

Conceberam rapidamente outro modelo, encomendado a Décio Villares, e enviaram ao 

governo provisório de Benjamin Constant. A bandeira foi concebida segundo os preceitos de 

Comte, segundo o qual deveriam ser mantidas características da bandeira imperial junto à 

polêmica divisa “Ordem e Progresso”. 

Um projeto de modificação da bandeira foi encaminhado ao Congresso pelo deputado 

Valadão entre outros. Nele, propunha-se retirar a divisa positivista e substituir as estrelas 

pelas armas da República. A proposta sequer foi levada adiante. 

																																																								
14	Dans une société ainsi « désenchantée », pour reprendre l’expression de Max Weber, L’Etat ne saurait pour 
autant faire l’économie d’emblèmes, de signes symboliques : drapeaux, cocardes, décorations, hymnes 
nationaux, uniformes des armées, etc., dont l’histoire et surtout le décryptage sont loin d’être réalisés. Les 
mouvements politiques et sociaux solidaires de ce nouvel espace politique ont également besoin de leurs 
emblèmes pour se représenter, visualiser leur identité, se projeter dans le passé et dans l’avenir.  
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Segundo Carvalho, apesar da divisa, a bandeira positivista foi respeitada e aceita ou 

porque era um símbolo oficial, ou porque possuía alguma legitimidade. Esta viria dos 

elementos comuns entre esta bandeira e a imperial, afinal 
O losango amarelo e fundo verde tremulara nos navios de guerra e nos campos de 
batalha durante a Guerra do Paraguai. No Rio de Janeiro, as notícias de vitória eram 
comemoradas pelo povo que passeava pelas ruas as cores nacionais [...]. O verde-
amarelo presidira a quase um século de vida independente do país e fora imortalizado 
nos versos candentes de um republicano como Castro Alves. A bandeira republicana 
era ainda o “auriverde pendão” [...] (CARVALHO, 2011: 121). 

 

Mas talvez o símbolo republicano mais significativo para uma pesquisa em música 

seja o hino nacional. Isto porque, “mais do que a batalha da bandeira, a do hino nacional 

significou uma vitória da tradição, pode-se mesmo dizer uma vitória popular, talvez a única 

intervenção vitoriosa do povo na implantação do novo regime” (CARVALHO, 2011: 122). 

Trata-se de uma das poucas manifestações realmente populares que determinaram a aceitação 

de um dos símbolos na República. 

Para os republicanos brasileiros, a música que melhor traduzia o sentimento 

revolucionário era a Marselhesa. No momento de transição política, propunha-se torna-la 

“brasileira”, sendo ela o hino oficial do Partido Republicano cantada sobre versos em 

português escritos por Medeiros e Albuquerque. No dia 15 de novembro, porém, o que se 

ouviu pelas ruas foi a Marselhesa cantada em francês.  

A 22 de novembro de 1889, o governo provisório instituiu um concurso para musicar 

a letra de Medeiros e Albuquerque. Ocorreria entretanto, entre a divulgação e a realização do 

concurso, um episódio que mudaria o curso dos acontecimentos (CARVALHO, 2011: 124). 

No dia 15 de janeiro de 1890, houve uma manifestação militar organizada pelo major 

Serzedelo Correia, com o fim não declarado de promover a aclamação dos membros do 

governo provisório. Nesta ocasião, 
as bandas tocaram a Marselhesa e marchas militares, sem despertar o entusiasmo da 
pequena multidão que se aglomerava em frente ao palácio. Estabeleceu-se um clima 
de expectativa. Não se sabe se preparado de antemão ou espontâneo, veio o pedido 
para que fosse tocado o velho hino de Francisco Manuel da Silva. Serzedelo levou o 
apelo a Benjamin, este consultou Deodoro. Decidiu-se na hora que fosse tocado o 
hino e que ele continuasse como hino nacional. As bandas militares, como se 
esperassem pelo resultado, irromperam com o popular, Ta-ra-ta-ta-tchim, para delírio 
da assistência, segundo depoimentos de testemunhas oculares. Houve quem chorasse 
ao ouvir de novo os acordes do velho hino, caro sem dúvida também aos militares que 
tinham lutado no Paraguai ao som de suas notas ágeis e alegres. Finda a cerimônia, as 
bandas saíram pelas ruas tocando o hino, acompanhadas pela população 
(CARVALHO, 2011: 124-125).  

 

Realizado o concurso, o hino de Leopoldo Miguez seria o da Proclamação da 

República, e continuaria o de Francisco Manuel da Silva como Hino Nacional, recebendo 
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posteriormente letra de Osório Duque estrada, dado que a letra original estava em desuso 

desde a Monarquia (CARVALHO, 2011: 126-127). 

 Retomando a ideia de papel decisivo da comunidade de imaginação na aderência ou 

não dos projetos simbólicos republicanos, Carvalho observa que 
Só quando se voltou para tradições culturais mais profundas, às vezes alheias à sua 
imagem, é que [a recriação do imaginário nacional] conseguiu algum êxito no esforço 
de se popularizar. Foi quando apelou à independência e à religião, no caso de 
Tiradentes; aos símbolos monárquicos, no caso da bandeira; à tradição cívica, no caso 
do hino (CARVALHO, 2011: 128). 

  

 Como se vê, embora com peculiaridades históricas distintas da européia, entre nós a 

mobilização do imaginário foi também, de grande importância para a legitimação da 

República. A proclamação marca uma etapa onde a questão nacional começa a se impor mais 

vigorosamente. Também aí, seria decisiva a manipulação de materiais simbólicos buscando 

dar liga à heterogênea realidade cultural brasileira. Não é por outro motivo que José Murilo de 

Carvalho entende que 
A busca de uma identidade coletiva para o país, de uma base para a construção da 
nação, seria tarefa que iria perseguir a geração intelectual da Primeira República 
(1889-1930). Tratava-se, na realidade, de uma busca das bases para a redefinição da 
República, para o estabelecimento de um governo republicano que não fosse uma 
caricatura de si mesmo (CARVALHO, 2011: 32-33). 

 

 Haveria diversos resquícios desta situação nas décadas seguintes. Um exemplo 

eloquente é a cisão entre militares que persistiria até a década de 1950, quando Juscelino só se 

empossaria através de um “contragolpe militar”. Neste momento havia ainda elementos ativos 

desde a proclamação ligados à vertente positivista envolvidos nas polêmicas nacionalistas. 

Como mostra o historiador,  
Na década de 1950, [ainda] eram frequentes as referências a Benjamin Constant e ao 
intenso envolvimento político dos militares que caracterizou o final do Império e o 
início da República. Havia até mesmo, nos anos 50, militares remanescentes do 
positivismo ortodoxo, como os generais Horta Barbosa e Rondon (CARVALHO, 
2011: 53).  

 

 Antes, porém, o Estado Novo também teria de lidar com este quadro levando a  
batalha pela união ao campo simbólico. A estátua de Benjamin Constant foi deslocada 
de sua posição central na praça da República, em frente ao Quartel General, e ficou 
quase escondida em meio às árvores da praça. Mas, como sinal dos tempos, nem 
Deodoro nem Floriano ocuparam o lugar de Benjamin. Para o novo projeto militar, 
era necessária uma figura que não dividisse, que fosse o próprio símbolo não só da 
união militar mas da união da própria nação. O candidato teve de ser buscado no 
Império: Caxias. O duque passou a representar a cara nacional conservadora da 
República (CARVALHO, 2011: 53). 
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 No domínio da cultura, Vargas também teria de lidar com o problema da identidade 

nacional e para isto lançaria mão de recursos simbólicos. É o que fica claro na observação de 

Renato Ortiz (1985), para quem 
A ambiguidade da identidade do Ser nacional não forjada pelos intelectuais do século 
XIX não podia resistir mais tempo. Ela havia se tornado incompatível como processo 
de desenvolvimento econômico e social do país. Basta lembrarmos que nos anos 1930 
procura-se transformar radicalmente o conceito do homem brasileiro. Qualidades 
como “preguiça”, “indolência”, consideradas como inerentes à raça mestiça, são 
substituídas por uma ideologia do trabalho (ORTIZ, 2012: 42). 

 

 Veremos uma vez mais, a música ocupando destacada função na proposta de 

construção identitária nacional, também nesse momento vinculada ao seu caráter popular, mas 

não mais o hino, e sim uma prática musical. No governo Vargas, o processo de desvinculação 

de “preguiça” e “indolência” do homem brasileiro será verificado também 
na ação que se estabelece em direção à música popular. É justamente nesse período 
que a música da malandragem é combatida em nome de uma ideologia que propõe 
erigir o trabalho como valor fundamental da sociedade brasileira. O que se assiste 
neste momento é, na verdade, uma transformação cultural profunda, pois se busca 
adequar as mentalidades às novas exigências de um Brasil “moderno” (ORTIZ, 2012: 
42-43). 

 

 De fato, o período se caracteriza por um momento de forte intervenção política sobre 

práticas musicais populares do Rio de Janeiro de modo a “discipliná-las” e adequá-las ao 

projeto de nação estadonovista. É o que veremos em seguida, mas antes, analisaremos as 

transformações que se operaram nesta prática partindo de momento anterior. 

 

2.2 DOS SAMBAS AO SAMBA: A MÚSICA POPULAR URBANA CARIOCA PRÉ-

BN 

Carlos Sandroni (2001) percebe duas vertentes principais no crescente uso da palavra 

“samba” até o século XIX. Uma delas substitui o termo “batuque” e está ligada ao samba 

folclórico. Outra substitui “maxixe” e está ligada ao samba popular caracteristicamente 

urbano (SANDRONI, 2012: 98). No Rio de Janeiro do início do século XX, as definições a 

cerca do termo aparecem ligadas a práticas sociais e culturais realizadas na região da praça 

onze, nas residências das chamadas “tias” baianas. Neste momento, o termo aparece com dois 

sentidos principais sendo um o próprio evento social ocorrido na casa das “tias” baianas, e 

outro um dos divertimentos que ocorriam nestas ocasiões (SANDRONI, 2012: 111).  

 Junto às variações no uso e definição do termo, temos diferenças estilísticas e 

estruturais na referida prática musical. As mudanças não param por aí, e talvez, um dos 
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deslocamentos mais relevantes na trajetória da palavra esteja no registro impresso e 

fonográfico desta prática musical. Referimo-nos, é claro, ao samba “Pelo telefone”. 

Registado em 1916 como composição de autoria de Donga (Ernesto dos Santos, 1889-

1974) e Mauro de Almeida (1882-1956), “Pelo telefone” foi gravado em 1917 e lançado no 

carnaval do mesmo ano. O sucesso da música, bem como seu registro impresso e fonográfico 

implicariam transformações consideráveis na estrutura musical e performática do samba 

daquele momento. Como nota Sandroni, este processo impôs mudanças que distanciam a 

referida prática musical da intimidade presencial dos eventos nos quais era praticado. Ao 

mesmo tempo, implica uma preocupação com o ouvinte que não estaria neste ambiente, mas a 

quem também se desejava atingir. Nessa trajetória, o 
repertório folclórico deverá passar por diversas mediações. Um carnaval dificilmente 
seria suficiente para “introduzir na sociedade” o que o samba efetivamente era até 
então – isto é, uma modalidade de divertimento, que incluía coreografia, códigos de 
conduta, improvisação poética etc. Era preciso, destes comportamentos e relações 
entre as pessoas, destacar resíduos, objetos capazes de transitar entre os biombos da 
sociedade (criando na sua passagem sem dúvida novas relações). E moldar estes 
objetos em formas capazes de adequarem-se aos meios de divulgação de que se 
dispunha na época: a partitura para piano a ser comercializada; o arranjo para banda; 
a letra impressa, cuja rigidez transforma todas as improvisações posteriores em meras 
paródias; a gravação em disco (SANDRONI, 2012: 121-122). 

  

Além destes aspectos e do próprio trâmite burocrático para se garantir a autoria da 

canção, era necessária também “a obtenção de um aliado branco, jornalista, figura de destaque 

no Clube dos Democráticos (uma das principais instituições do carnaval oficial de então), 

Mauro de Almeida” (SANDRONI, 2012: 122). Nota-se portanto, que no processo de registro 

fonográfico e impresso, várias das características musicais iniciais e “autênticas”, como 

querem alguns autores, foram alteradas. E o foram por um ator social diretamente envolvido 

com a referida prática e seu ambiente.  

Ao final dos anos 1920 também esta compreensão de samba seria alterada, claro, não 

sem controvérsias. Tem-se aí, a divisão do samba em dois momentos: de um lado o primeiro, 

ligado à casa da Tia Ciata, que apesar da mudança de traços exposta acima, tem como 

exemplo “Pelo telefone” e como expoentes Donga, Sinhô (José Barbosa da Silva, 1888-1930) 

João da Baiana (João Machado Guedes, 1887-1974) e Pixinguinha (Alfredo da Rocha Vianna 

Jr. 1897-1973), entre outros. De outro, a nova forma de se tocar percebida na prática dos 

sambistas ligados ao bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, tais como Ismael Silva (1905-

1978), Nilton Bastos (1899-1931), Bide (Alcebíades Barcelos, 1902-1975), Brancura (Sílvio 

Fernando, 1908-1935) etc.   
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Tal transformação não se daria sem acalorada discussão. Sobre isso, Sandroni 

contrapõe as abordagens do cronista carnavalesco Vagalume (Francisco Guimarães, 1870?-

1946) registradas no livro Na roda do samba (1933) e de Orestes Barbosa (1893-1966) no 

livro Samba (1933). O primeiro autor reconheceria como “legítimo” o samba ligado à 

“pequena África”15 cultivado pelo primeiro grupo de autores citados acima, vinculados à 

prática musical realizada em eventos como as festas de tia Ciata. O segundo não veria 

problemas na trajetória que o samba seguia, e elogiava o cantor Francisco Alves e os 

compositores ligados ao samba do Estácio, execrados por Vagalume. Ao contrastar as 

abordagens, Sandroni entende que 
Embora nenhum dos dois livros em questão fale explicitamente de uma diferença 
entre os dois tipos de samba, ou entre samba e maxixe, fortes contrastes se 
manifestam neles entre as duas maneiras de encarar o assunto (um valorizando a 
tradição, outro a modernidade), dois grupos de compositores a que se dá pesos 
diferentes (a turma da Tia Ciata e a do Estácio), duas reivindicações de origem (a 
Bahia e o Rio), dois personagens-símbolo (o bamba e o malandro). Todos estes 
contrastes se ajustam perfeitamente ao quadro geral da diferença de estilo que é 
alegada pelos autores citados antes [grifos nossos] (SANDRONI, 2001: 139). 

 

É sugestivo que, no desenvolvimento de uma prática, hoje percebida por muitos como 

um gênero uniforme, mudanças significativas tenham ocorrido em seu material musical que 

foram percebidas, registradas, e criticadas na década de 1930. A discussão se opera em bases 

semelhantes das registradas no primeiro capítulo, isto é, os argumentos tratam da legitimidade 

ou não das transformações estilísticas que se operavam no samba enquanto prática cultural 

nas primeiras décadas do século XX. 

O período coincide com o começo do processo de industrialização dos grandes centros 

brasileiros, o que evidentemente, teria reflexos nas práticas culturais urbanas cariocas. A 

percepção pelos atores sociais daquele momento das transformações ocorridas no samba em 

seu deslocamento da casa de tia Ciata para as rádios e gravadoras, pode ser melhor 

compreendido se levarmos em conta que isto é concomitante ao surgimento de um indústria 

cultural, ao consumo do samba como produto por outras camadas sociais e o adensamento das 

camadas populares nos centros urbanos pelos movimentos migratórios.  

É este o momento em que a prática musical das camadas populares passa de atividade 

cultural restrita a um espaço físico onde circulam determinados atores sociais, a símbolo 

identitário que, necessariamente deveria sofrer transformações para que este movimento fosse 

bem sucedido. É também, neste momento que a “malandragem” se faz presente na temática 

																																																								
15	Apelido dado à comunidade de baianos radicados no bairro da Saúde em função da grande quantidade de 
negros que lá residiam. 
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de letras de samba. O processo de industrialização em uma sociedade com um passado 

recente de economia escravocrata esconderia sob a ideologia liberal, condições de trabalho 

opressoras às camadas sociais baixas. Daí o entendimento de Claudia Matos (1982) de que 
É justamente enquanto crítica das normas que pautam a nossa vida social, as quais 
resultam na abastança para poucos e na escassez para muitos, que surge e se 
desenvolve a mítica da malandragem. A rejeição ao trabalho esteia-se, para o 
sambista e para um amplo grupo proletário cuja visão de mundo ele expressa, num 
sentimento de descrédito e desilusão em relação às compensações oferecidas pelo 
trabalho tal qual ele se dá em nosso sistema sócio-econômico. [...] No caso do samba 
malandro16, tal descrédito tem uma motivação específica, que decorre do lugar 
reservado ao proletário no sistema capitalista (MATOS, 1982: 79). 

 

 Em outras palavras, o discurso do malandro no repertório popular, e a aceitação deste 

discurso pela comunidade de sambistas ou pelo público que passava a consumi-lo no 

repertório gravado ou veiculado pelas rádios, está ligado ao conhecimento tácito da realidade 

do trabalhador do Rio de Janeiro da década de 1930. Este tipo de relação social junto à 

profissionalização do compositor ou do sambista, deu origem a uma tradição discursiva de 

recusa ao trabalho que está inscrita em nossa história musical. 

Para não nos estendermos muito neste objeto tomaremos como referência duas letras 

de Wilson Batista (1913-1968) que talvez sejam o exemplo mais eloquente das imbricações 

econômicas e políticas sobre a produção musical carioca ligada ao samba nas décadas de 1930 

e 1940. É bastante evidente a apologia à malandragem na letra de Lenço no Pescoço (1933): 

 

																																																								
16	Termo usado pela autora para diferenciar o samba que tinha como temática a malandragem e a figura do 
malandro de outros, como por exemplo, o samba exaltação. 
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Meu chapéu de lado    
Tamanco arrastando            
Lenço no pescoço         
Navalha no bolso                   
Eu passo gingando        
Provoco e desafio                  
Eu tenho orgulho                  
Em ser tão vadio 

Sei que eles falam             
Deste proceder                         
Mas eu vejo quem trabalha 
Andar no miserê 
Eu sou vadio                        
Mas é por inclinação              
Eu me lembro era criança  
Tirava samba-canção 

Comigo não                           
Eu quero ver quem tem razão 
Eles tocam                               
E você canta                             
E eu não dou

Não entraremos na questão das desavenças entre este compositor e Noel Rosa, 

suficientemente abordada e problematizada, com diversas menções sobre o samba 

Rapaz Folgado, de Noel Rosa, resposta a Lenço no Pescoço. O que nos interessa reter 

é a diferença de ponto de vista sobre a malandragem entre a letra transcrita acima e O 

Bonde São Januário, também de Wilson Batista, desta vez em parceria com Ataulfo 

Alves, gravado em 1940 por Ciro Monteiro e lançado no carnaval de 1941: 
Quem trabalha é que tem razão                        
Eu digo e não tenho medo de errar                  
O bonde São Januário Leva mais um operário: 
Sou eu que vou trabalhar  
 

Antigamente eu não tinha juízo                   
Mas resolvi garantir meu futuro                  
Vejam vocês:                                                
Sou feliz, vivo muito bem                                
A boemia não dá camisa a ninguém                
É, digo bem 

  

Como se vê, a temática mudou significativamente. A explicação da mudança de 

natureza no objeto da letra de Wilson Batista é a criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda que tinha entre suas funções controlar o teatro, cinema, a radiodifusão, a 

imprensa, além de realizar festas com o intuito patriótico e educacional (MATOS, 1982: 89). 

Segundo Matos, 

 
O DIP promovia certames e festividades populares que projetaram vários sambistas a 
partir de 1940, estimulando ainda mais a adesão da classe ao ideário estadonovista. 
Por outro lado, intensificavam-se o controle e a censura exercidos pelo Estado sobre 
as manifestações culturais do povo, o que sugere que tal adesão estivesse longe de ser 
incondicional ou satisfatória para as autoridades. Os compositores eram obrigados a 
submeter suas criações à censura prévia, e só em 1940 foram vetadas 373 letras de 
música (MATOS, 1982: 89-90). 

 

Tanto Matos quanto Ruben George Oliven (1989), citam a coleção Nova História da 

Música Popular Brasileira da editora Abril, onde, no fascículo dedicado a Wilson Batista, 

narra-se que o trecho “O Bonde São Januário/ leva mais um operário” seria originalmente “O 

Bonde São Januário/ leva mais um otário”. O DIP teria intervindo e “sugerido” trocar o termo 

“otário” por “operário”, convertendo a apologia à malandragem em um elogio ao trabalhador 

(MATOS, 1982: 92; OLIVEN, 2010: 52). Se por um lado o DIP exercia seu poder de censura 
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sem restrições, por outro pagava cachês compensadores. Assim, é perceptível a influência 

direta do Estado na temática do samba na década de 1940. Mesmo que determinado 

compositor conseguisse “driblar” a censura, a partir daquele momento tinha necessariamente 

de lidar com ela. 

Talvez, o período que vai de 1930 a 1940 seja o de maiores transformações sobre o 

samba em função da imbricação entre política, economia e cultura e o interesse direto do 

Estado sobre esta prática cultural. Entretanto, a relação de Vargas com o samba não começara 

com a constituição do DIP.  
O “namoro” de Getúlio com o samba já acontecia a algum tempo. Em 16 de julho de 
1926, ainda deputado, fizera aprovar o decreto legislativo 5.492, de sua autoria, 
determinando o “pagamento de direitos autorais por todas as empresas que lidassem 
com músicas”. Em 1934, já presidente, aumentou os direitos das transmissões 
radiofônicas, atendendo à solicitação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, 
apesar de uma greve das estações de rádio em protesto contra a medida. Por decreto 
seu, as emissoras, que até então pagavam 90.000 réis ao autor da música que 
transmitiam, passaram a pagar 500.000. [...] Em 1937, um decreto de Getúlio 
determinava que os enredos das escolas de samba tivessem caráter histórico, didático 
e patriótico. Os fatos assim se encadeavam em direção a uma interferência cada vez 
maior no mundo do samba e do carnaval por parte das autoridades, interferência que 
renderia importantes dividendos políticos a Vargas, e se transformaria num de seus 
mais eficazes mecanismos de controle da cultura e promoção de sua imagem junto às 
classes economicamente subalternas (MATOS, 1982: 88-89).    

 

Todas estas medidas tiveram, evidentemente, implicações na profissionalização e 

comercialização do samba enquanto produto cultural. O ofício de compositor popular passa a 

gerar dividendos inimagináveis três décadas antes, e a nova realidade, social e do sambista, 

traz consigo elementos que passam a fazer parte da temática dos sambas e das escolhas dos 

atores sociais que trabalhavam com este tipo de música. 

Outro aspecto relevante são as mudanças no material musical e possibilidades 

interpretativas que os avanços tecnológicos e mercadológicos possibilitaram na época. A 

transformação de alguns traços ligados ao samba na década de 1930 se deram 

concomitantemente à 
a proliferação do consumo de samba pelas classes médias, como decorrência 
sobretudo das indústrias radiofônicas e fonográfica e da política protecionista (e 
interventora) levada a cabo pelos governos Vargas em relação à música popular 
(MATOS, 1982: 87). 

 

No que diz respeito às implicações mercadológicas e tecnológicas sobre o material 

musical do samba, Luiz Otávio Braga (2002) entende que traços igualmente decisivos no 

desenvolvimento da linguagem musical decorreriam das exigências e possibilidades trazidas 

pela radiodifusão. Para o autor, a gravação elétrica (que substituíra o registro sonoro em cera 

de carnaúba) e o microfone possibilitariam 
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a invenção de um outro cantor: o cantor de rádio. Graças a essa invenção vozes 
“pequenas” como a de Noel Rosa, Ismael Silva, do “pioneiro” Mário Reis tornam 
possível a fixação do samba e seu estilo recitado [...] (BRAGA, 2002: 83). 

  

No mesmo período, com o desenvolvimento da indústria fonográfica e o esforço para 

incorporar ao samba traços que o aproximassem de valores da classe média, viria também 

certa pressão para a orquestração da música brasileira. Segundo Braga, na revista Voz do 

Rádio (1935-36) como em outras do mesmo período  
são tediosos os apelos à “vestimenta” da música popular, notadamente o “vestir” do 
samba e onde a orquestração da música popular norte-americana é o paradigma e o 
modelo a seguir. Radamés Gnattali já nos dissera de viva voz das investidas de Mr. 
Evans, o mitológico diretor e gravador da RCA no que tange à maneira de orquestrar 
e mesmo, de compor imitando conjuntos americanos pequenos, médios e grandes 
(BRAGA, 2002: 85). 

 

Além disso, a diferença no padrão de consumo decorrente do deslocamento do samba 

de seus eventos originários para os estúdios de gravação e de rádio também implicaria uma 

narrativa temática mais informal, ligada à relação que se queria entre emissora e ouvinte 

(BRAGA, 2002: 94). 

Dessas imbricações surge um samba “nosso”. Neste processo, procura-se nivelar em 

um mesmo plano a multiplicidade de traços e nuances que são percebidas nos discursos de 

Vagalume e Orestes Barbosa. A interferência do Estado sobre esta produção bem como as 

condições de difusão e de registro técnicos empreenderam o projeto da construção do samba 

como símbolo nacional. Daí a percepção de Braga de que 
O samba “que é nosso” foi “inventado”  num contexto onde sua exterioridade se 
presta a fornecer a homogeneidade, escorregando de sua (problemática) vinculação 
como popular para a adoção mais conciliadora do “nacional”. [...] O samba dos anos 
1930 e 1940 é, pois, o samba urbano, que se quer como traço da homogeneidade 
nacional, tornado próspero graças ao esforço do habitus atento às modernas 
tecnologias da radiofonia e à industrialização dos discos (BRAGA, 2002: 314).  

 

É sintomático que Aquarela do Brasil de Ary Barroso “tenha obtido primeiro lugar 

num concurso de música popular promovido pelo DIP” (OLIVEN, 2010: 51), e traga junto à 

sua temática ufanista um suntuoso arranjo de metais e a voz de Francisco Alves. Trata-se de 

um produto representativo das imbricações aqui postas. Para este registro fonográfico 

concorrem fatores tecnológicos e mercadológicos, no que diz respeito à adoção de padrões de 

arranjos ou instrumental de sopro usados na música norte-americana, como nota Braga; e 

também políticos, conforme observam Oliven e Matos. Em quaisquer termos em que se 

analise esta gravação, ela representa uma prática significativamente afastada do evento social 
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onde eram cantados refrãos entremeados de improvisos, acompanhados por prato-e-faca, 

violão e palmas de mão. 

Longe de ser uma realidade restrita ao samba, a homogeneização de práticas musicais 

populares alçadas à categoria de símbolo nacional também ocorreu nos casos da cueca 

chilena, pasillo equatoriano, e bambuco colombiano. Ana María Ochoa (2003) observa que 

no caso destas tradições musicais houve igualmente  
processos claros de homogeneização: isto é, de favorecer a semelhança à custa da 
diferença. Antes que se convertessem em gêneros nacionais era possível identificar 
uma multiplicidade de formas da cueca, do pasillo e do bambuco. Mas uma vez que 
passaram do terreno local ao nacional se eliminaram as diferenças estilísticas não 
desejáveis. Isto implica, por um lado um processo compositivo: há uma forma 
musical do gênero que vai ser mais válida; há uma estética que “se fixa” como 
apropriada. Por outro lado implica um processo de invizibilização – as formas do 
referido gênero que não se ajustam à referida descrição se convertem em formas 
menos válidas. A diferença se turva. Geralmente as diferenças estilísticas que se 
eliminam são aquelas que remetem a fatores étnicos, de gênero ou regiões não 
desejáveis. O bambuco se desafricaniza, a cueca se faz elegante, apropriada para o 
salão, o pasillo se adere a um regime criollo desindianizado. Isto é, a construção de 
uma categoria genérica se dá através de um processo da eliminação da diferença em 
favor da semelhança, e este processo é sempre estético e ideológico. A história do 
surgimento da idéia de um gênero como conceito unitário está em parte ligada à 
história de homogeneização cultural empreendida através do estado-nação 17 
(OCHOA, 2003: 87). 

 

As palavras Ochoa são caras ao argumento que aqui apresentamos por acusar 

interferências no material musical de práticas musicais populares latino-americanas que em 

muito se assemelham ao processo descrito em relação ao samba. Braga parece convergir com 

Ochoa ao explicar que  
quando se eleva o Samba ao “que é nosso”, ele, mais que carioca, precisou ser 
“brasileiro”. O samba precisou ser nacional para poder ser símbolo identitário. Sua 
separação do ritual desancora-o através das “ondas hertzianas” e nesse sentido 
assume características que o transformam num gênero de música embora o aspecto da 
dança continue a ser importante nas comunidades de origem mas não essenciais para 
sua “invenção” como tradição perfeitamente nacionalizada [grifos do autor] 
(BRAGA, 2002: 342). 

 

																																																								
17	En todos los casos, hubo procesos claros de homogeneización: es decir, de favorecer la semejanza a costa de 
la diferencia. Antes de que e convirtiesen en géneros nacionales, era posible identificar una multiplicidad de 
formas de la cueca, del pasillo y del bambuco. Pero una vez que pasaron del terreno local al nacional, se 
eliminaron las diferencias estilísticas no deseables. Esto implica, por una parte, un proceso compositivo: hay una 
forma musical del género que va a ser la más válida; hay una estética que “se fija” como la apropiada. Por otra 
parte, implica un proceso de invisibilización – las formas de dicho género que no se ajustan a dicha descripción 
se convierten en formas menos válidas –. La diferencia se borra. Generalmente las diferencias estilísticas que se 
eliminan son aquellas que remiten a factores étnicos, de género o de región no deseables. El bambuco se 
desafricaniza, la cueca se hace elegante, apropiada para el salón, el pasillo se adhiere a un régimen criollo 
desindianizado. Es decir, la construcción de una categoría genérica se da a través de un proceso de eliminación 
de la diferencia a favor de la semejanza y dicho proceso es siempre estético e ideológico. La historia del 
surgimiento de la idea de género como concepto unitario esté en parte ligada a la historia de homogeneización 
cultural emprendida a través del estado-nación.         
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O que se procurou demonstrar até aqui, portanto, é a fragilidade da comparação da BN 

em relação ao “samba”, exposto no primeiro capítulo. O termo abarca uma série de práticas 

que tomaram formas distintas em diferentes contextos. As mudanças estilísticas insinuadas 

através do tempo, foram e são observadas pelo mesmo prisma que contrapõe “autenticidade” 

e “desvirtuação” da tradição cultural brasileira. Dessa forma, quando os autores trabalhados 

no primeiro capítulo, pautam-se neste conceito unitário, de prática homogênea, estão não 

apenas desconhecendo as várias gramáticas que regeram as muitas fases pelas quais a prática 

musical ligada ao termo “samba” passou, mas principalmente, desconsideram um processo 

que antes de ser “rompido”, desemboca também na BN.  

Discurso não diferente se dá em relação à influência da música norte-americana no 

Brasil. Frequentemente se fala de forma genérica na Política da Boa Vizinhança. Como 

vimos, desde a década de 1930, há entre nós, o paradigma desta tradição musical como via de 

desenvolvimento “adequado” para nossa música popular. O que faremos, adiante será 

investigar em que medida isto teria ocorrido.  

 

2.3 RELAÇÃO EUA-BRASIL NA DÉCADA DE 1940 

O historiador Antonio Pedro Tota (2000) explica que em meados de 1940, quando o 

exército nazista invadiu a Dinamarca, os EUA formariam a Comissão Interamericana de 

Desenvolvimento. O intuito era promover as potencialidades econômicas das “outras 

Repúblicas americanas” visto que “aos olhos dos estrategos norte-americanos, a fraqueza – 

não só econômica e social, mas também militar – dos países da América-Latina era uma 

ameaça direta aos Estados Unidos” (TOTA, 2000: 46-47). Durante o governo Roosevelt, o 

principal encarregado de lidar com as relações entre Estados Unidos e América Latina seria 

Nelson Rockefeller, segundo filho de John D. Rockefeller, multimilionário e dono, entre 

outros empreendimentos, da Standard Oil Company, empresa presente em diversos países da 

América Latina (TOTA, 2000: 44). Para ele, a “segurança da nação norte-americana dependia 

de uma estreita cooperação – econômica e cultural – com todos os governos das Américas” 

(TOTA, 2000: 48). 

Em 16 de agosto de 1940 foi criado o Office for Coordination of Commercial and 

Cultural Relations between the Americas, cuja direção foi entregue a Nelson Rockefeller. Em 

1941 a agência do governo norte-americano teria seu nome mudado para The Office of the 

Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA) o que, conforme percebe Tota, dá uma boa 

ideia do aumento de autoridade de Rockefeller (TOTA, 2000: 50). Organizado nas divisões 

Comercial e Financeira, de Comunicações, e de Relações Culturais, o Office falava em uma 
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“hemisphere economic policy”, entretanto, “para atingir a este objetivo, deu-se uma 

importância notável às atividades culturais e à comunicação” (TOTA, 2000: 51). 

 Dentre os dispositivos da agência, 
A Divisão de Imprensa e Publicações – que, junto com as Divisões de Rádio, de 
Cinema e de Informação e Propaganda, entre outras, formava a espinha dorsal do 
OCIAA – tinha dois objetivos: a) difundir “informações” positivas sobre os Estados 
Unidos, por intermédio de uma rede de comunicação mantida pelo OCIAA, em 
estreita colaboração com os países do continente; b) contra-atacar a propaganda do 
Eixo. Havia também a preocupação de difundir nos Estados Unidos uma imagem 
favorável das “outras Repúblicas” (TOTA, 2000: 55). 

  

Não por acaso, Renato Ortiz (1988) entende que  
Nas décadas de 40 e 50 o setor publicitário [brasileiro] se desenvolve em estreita 
relação com as matrizes americanas, que trazem com elas as técnicas de venda dos 
produtos. Surgem empreendimentos como a edição brasileira de Seleções, com suas 
páginas de anúncio, e os programas da Interamerican Affairs, que influem 
diretamente no tipo de material levado ao ar pelas rádios brasileiras (Repórter Esso) 
(ORTIZ, 2001: 44). 

 

Embora não fosse parte integrante do projeto de Rockefeller, a revista Seleções 

desempenhou destacada função na difusão do americanismo no Brasil. A revista com tiragem 

mundial de 5 milhões de exemplares chegou ao Brasil em 1942, mesmo ano da chegada da 

Kibon e da Coca-Cola. 
Editada em português nos Estados Unidos, em papel que garantia a qualidade das 
ilustrações, com ela os americanos esperavam conquistar o brasileiro urbano médio 
por meio de seus anúncios e de artigos que celebravam o American way of life 
(TOTA, 2000: 59). 

 

O sucesso da revista pode ser constatado no exemplar de maio de 1942, no qual a 

edição celebra ser um dos periódicos de maior difusão no Brasil, e sua aceitação em nosso 

país fica clara na constatação de que o primeiro exemplar de Seleções teve no Brasil 

vendagem superior ao primeiro do exemplar de Seleciones em toda a América espanhola 

(TOTA, 2000: 60). 

Voltando ao OCIAA, havia profissionais brasileiros que trabalhavam no Office nos 

Estados Unidos, como Orígenes Lessa, Marcelino de Carvalho, Raimundo Magalhães, e 

Carlos Cavalcante. Tais funcionários exerciam “quase todas as funções, desde o envio de 

radiofotos para os maiores jornais do Brasil até a colaboração na distribuição de documentos 

oficiais, discursos e panfletos [...]” (TOTA, 2000: 56). Dos mecanismos de propaganda e 

difusão de valores norte-americanos, Tota se detém também na Divisão de Cinema, que de 

fato tem grande relevância no projeto do OCIAA, mas para não nos afastarmos muito de 

nosso objeto, nos restringiremos à Divisão de Rádio.  
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Até o começo da Segunda Guerra, as grandes emissoras norte-americanas não tinham 

interesse na América Latina por não vislumbrarem grandes possibilidades de lucro. Esta 

lacuna midiática era preenchida por emissoras européias que utilizavam o veículo como 

dispositivo de divulgação e aproximação cultural e ideológica. 
Em 1939, a Rádio Berlim – emissora de ondas curtas – oferecia ao ouvinte 
[brasileiro] uma programação radiofônica bastante variada: ao meio-dia, Concerto 
Recreativo; às 22h50, Saudações aos Nossos Ouvintes, à meia-noite e meia, Helma 
Panke Conta Canções Alemães; logo a seguir, Concerto Brasileiro de Orquestras, 
sob a direção do maestro Spartaco Rossi, com peças de Nepomuceno, Mignone e 
Carlos Gomes, interpretadas pela solista Chrsitina Maristany. Toda programação era 
entremeada de noticiários econômicos e políticos. Às onze e meia da noite, Últimas 
Notícias e Relatório da Alemanha, em português; às duas da madrugada, o mesmo 
programa em alemão (TOTA, 2000: 74). 

 

As programações específicas para o Brasil, feitas por países como Alemanha e Itália, 

confirmam o caráter ideológico do empreendimento, e se justificam no fato de que, ao 

contrário dos Estados Unidos, os meios de comunicação naqueles países operavam sob 

autoridade do governo, que os utilizavam para fins políticos. Seria justamente a campanha 

ideológica do Eixo via ondas curtas, que faria com que Rockefeller dispensasse especial 

atenção para a Divisão de Rádio. Para o coordenador do Office, 
As grandes indústrias da comunicação americana deveriam servir aos interesses 
maiores do combate a ideologias contrárias ao liberalismo. O Brasil era, assim, um 
importante alvo a ser atingido pelas ondas curtas da radiodifusão americana (TOTA, 
2000: 75). 

 

A Colúmbia Broadcasting System (CBS), foi a primeira indústria de radiodifusão a 

integrar o sistema radiofônico à Política da Boa Vizinhança. O primeiro empreendimento 

radiofônico realizado pelo Office foi um radiojornal produzido por esta empresa. A mesma, 

anunciaria em 1940 a contratação do radialista Luís Jatobá. Em momento posterior a National 

Broadcasting Company (NBC), cujas instalações funcionavam no Rockefeller Center, 

também cooperou com a política, baixando o custo de seu programa em 50% (TOTA, 2000: 

75).  

A familiaridade de Nelson com o empresariado de seu país chegou a lograr uma 

aliança entre as empresas CBS e NBC, concorrentes em solo norte-americano, e parceiras nas 

transmissões de ondas curtas para a América Latina em função do esforço de guerra. Jornais e 

revistas como Seleções e Em Guarda, divulgavam o horário e programação radiofônica do 

Office. Por aqui, 
Na Hora do Brasil, cinco minutos eram cedidos para o Office, que transmitia de Nova 
York. Na grade normal ouviam-se, também diariamente, os comentários de Júlio 
Barata, que passou um curto período nos Estados Unidos, ou Raimundo Magalhães, 



	 49 

funcionários do alto escalão do DIP que haviam sido cedidos para o Office of the 
Coordinator of Inter American Affairs (TOTA, 2000: 76-77).  

  

Em plena ditadura Vargas, portanto, havia funcionários do alto escalão do 

Departamento de Imprensa e Propaganda cedidos para uma agência do governo norte-

americano. É sintomático que em um momento onde se buscava forjar uma identidade una 

para um Estado regionalizado e heterogêneo, o governo não apenas tenha aberto mão do 

controle de um meio de comunicação de massa como também tenha veiculado a programação 

elaborada em outro país, para o qual deslocou funcionários.  

Renato Ortiz explica durante o Estado Novo a idealização de um departamento de 

propaganda que pudesse atingir as camadas populares, veiculando um discurso esclarecedor, 

orientador, e edificador de uma cultura de massa, materializou-se em 1939 no DIP. Mais do 

que formas de diversão, veículos como rádio e cinema deveriam ser um aparelho pedagógico. 

Assim, a radiodifusão, seria um setor-chave para transmitir a palavra oficial bem como 

promover a educação. O autor afirma que os documentos e testemunhos “da época mostram 

com clareza a origem e objetivos desta ideologia, mas curiosamente, elas não explicam a 

timidez do governo Vargas ao procurar implementar esta política em relação aos meios de 

comunicação de massa” (ORTIZ, 2001: 51).   

A contradição entre o reconhecimento do rádio como setor estratégico de veiculação 

do discurso oficial pelo governo Vargas, e a admissão de que a programação do mesmo fosse 

vazada por interesses empresariais e norte-americanos, permite a Ortiz perceber o hiato entre 

a intenção política do Estado e a realidade social. O autor entende que apesar de sua tendência 

centralizadora, o governo de Getúlio tinha de compor com forças como o capital privado, que 

tinha interesse concreto na radiodifusão. Fora isso, a própria Rádio Nacional, funcionava em 

moldes semelhantes aos de uma empresa privada. Os chamados “programas culturais” não 

ultrapassavam 4,5% da programação (ORTIZ, 2001: 53). 

Durante a ditadura de Vargas, portanto, o governo que entendia o serviço de 

radiodifusão como estratégico teve, desde os primeiros anos de DIP, seu sistema vazado pela 

necessidade política e financeira. Por outro lado, o objetivo de construção de uma rede 

nacional que propagasse a mensagem oficial ubiquamente pelo território nacional não veio a 

ocorrer no período. Daí o entendimento de Ortiz de que,  
o sonho do Estado totalitário de construir um sistema radiofônico em nível nacional 
se desfaz diante da impossibilidade material de realizá-lo. Isso significa que a 
radiodifusão brasileira não adquire a forma de rede, o que favorece o 
desenvolvimento da radiofonia local. O que acontecia era que algumas emissoras 
mais potentes se limitavam a irradiar seus programas a partir de sua base geográfica, 
mas elas não se constituíam em centro integrador da diversidade nacional. 
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Simplesmente podiam ser captadas de acordo com o padrão de recepção de cada 
lugar. Um exemplo sugestivo é o da Rádio Nacional, que praticamente não era ouvida 
na cidade de São Paulo, onde operavam a Rádio Record e a Difusora numa frequencia 
de ondas que bloqueava sua penetração. Os estudos mostram que em São Paulo, nas 
décadas de 30, 40 e 50, o rádio tinha características marcadamente locais, e se 
pautava segundo um padrão regional (ORTIZ, 2001: 53-54). 
 

 Se o governo de Vargas não conseguia garantir uma uniformidade programática na 

radiodifusão brasileira na década de 1940, a programação do Office não parecia ter grandes 

dificuldades em fazê-lo dado que, 
No Rio de Janeiro, a Cruzeiro do Sul, a Mayrink Veiga e a Tupi; em São Paulo, a 
Record, a Cruzeiro do sul, a Cosmos, a Cultura e a Tupi; em Porto Alegre, a 
Farroupilha; em Recife, a Rádio Club Pernambuco; e em Belo Horizonte, a Pampulha 
– todas elas transmitiam a programação dos Estados Unidos (TOTA, 2000: 76). 
 

O quadro aqui exposto, permite entrever que, se havia uma heterogeneidade identitária 

entre os estados brasileiros e isso se refletia na programação radiofônica caracterizada pelo 

localismo de suas programações, a difusão dos valores e cultura norte-americanos fazia as 

vezes de balizador cultural “nacional”. É significativo constatar que em um momento de 

empenho estatal em forjar a identidade nacional, no qual admitia-se abertamente a 

radiodifusão como recurso estratégico, convivíamos diariamente em vários estados, com a 

programação elaborada nos EUA, inclusive por cinco minutos durante a Hora do Brasil.  

Na produção para radiodifusão do Office, havia programas de natureza informativa 

tais como Nações Unidas Falam, Estamos em Guerra, ou Marcha do Tempo, que divulgavam 

a resistência moral e material ao avanço do Eixo, bem como “programas que se encarregavam 

de difundir entre nós o modo de vida americano, amparando-se, quase sempre, nas músicas e 

nos filmes” (TOTA, 2000: 77). Não por acaso Ortiz nota ser na década de 1940 que  
a música americana se expande [nas rádios brasileiras], e se consolida uma forma de 
se tocar “boa música”, a orquestral, que se constitui tendo por modelo os conjuntos 
americanos dos quais Glenn Miller foi talvez a expressão mais bem acabada (ORTIZ, 
2001: 71).  

 

No que diz respeito à garantia de que a veiculação dessa programação cobriria o 

máximo possível de território brasileiro, Tota explica que  
As propagandas produzidas nos Estados Unidos eram enviadas ao Brasil por 
diferentes vias: transmissões de poderosas estações localizadas nos Estados Unidos, 
que poderiam ser captadas pelos ouvintes que tivessem aparelhos adequados; 
retransmissões por estações locais filiadas à rede da CBS ou NBC; envio de roteiro 
dos centros produtores do Office, para serem utilizados pelas estações brasileiras; 
programas produzidos aqui sob a supervisão do Office (TOTA, 2000: 77). 

 

 É importante ressaltar que a forte tradição liberal norte-americana impedia que o 

governo interferisse no material dos programas radiofônicos veiculados em seu território. Tal 
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atitude, dentro dos Estados Unidos, seria vista como um atentado à liberdade de expressão. 

No entanto, vemos que o mesmo não ocorria em relação aos países latino-americanos, para os 

quais as propagandas do american way of life, amparadas nos mesmos princípios liberais, 

eram manipuladas em níveis que variavam da aprovação a programas brasileiros, à confecção 

dos mesmos nos EUA a serem enviados para cá ou ainda, transmitidos lá e veiculados aqui. 

 Quanto ao público atingido pela programação radiofônica Ortiz esclarece que, ao 

contrário do que determinadas produções afirmam sobre a presença ubíqua de aparelhos de 

rádio pelo território nacional, entre nós, a rádio difusão 
encontrava problemas de expansão devido ao subdesenvolvimento da sociedade 
brasileira. Em 1952 o Brasil possuía dois milhões e quinhentos mil aparelhos, número 
que sobe para quatro milhões e 700 mil receptores em 1962. Porém, considerando-se 
a população total tem-se, para 1962, uma razão de 6.6 aparelhos para cada 100 
habitantes, o que colocava o Brasil em 13º lugar dos países da América Latina. Juarez 
Brandão Lopes observa que nos anos 40 e 50 a teia de comunicação por rádio era 
bastante fraca em grande parte do território nacional, e dela era excluída um número 
considerável da população (ORTIZ, 2001: 46-47). 

 

 Dada a baixa proporção de aparelhos de rádio por brasileiros, a maior concentração de 

estações nos grandes centros e capitais, e o empenho do Office em transmitir sua 

programação no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife, podemos 

concluir que a maior parte do público ouvinte de rádio na década de 1940 estava concentrado 

nas camadas médias dos grandes centros.  

Tal fato é de grande relevância para o presente estudo porque do que Ortiz entende por 

“hiato entre a intenção política do Estado e a realidade social”, decorre justamente, a 

contraditória veiculação de programas culturais “educativos” ou “doutrinários” encampados 

diretamente ou supervisionados pelo DIP, ao lado da programação do OCIAA. Em outras 

palavras, a jovem classe média do Rio de Janeiro de 1940, que ao fim da década de 1950 

produziria uma música “alienada” para uns e “cosmopolita” para outros, viveu parte de seu 

crescimento sob um regime que ao mesmo tempo em que doutrinava culturalmente, admitia a 

propaganda e veiculação dos valores norte-americanos  em termos até mesmo mais intensos, 

se levarmos em conta o caráter regional das emissoras, e a programação do Office transmitida 

em todas as regiões. Portanto, na década de 1940, a veiculação de conteúdos culturais com 

vistas a promover uma integração identitária via rádio, andou necessariamente junta à difusão 

da cultura norte-americana como paradigma no território brasileiro. E isto incidiu 

especialmente sobre a camada média, no caso deste estudo, do Rio de Janeiro. 

Em 1944 Nelson Rockefeller é convidado a ocupar o cargo de assistente do secretário 

de Assuntos Latino-Americanos. Neste ano o Office of the Coordinator of Inter-American 
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Affairs passa a se chamar Office of Inter-American Affairs. Com o novo cargo de 

Rockefeller, um burocrata – cujo nome não é dito por Tota – assume  a chefia da agência, e 

daí em diante a política norte-americana em relação à América Latina passa por diversas 

mudanças (TOTA, 2000: 92).  

Ao fim da Segunda Guerra a Alemanha nazista e o Japão já não representavam mais 

perigo, e o Brasil não era mais um indispensável fornecedor de matérias-primas (TOTA, 

2000: 126). Nesse momento, a atenção dos Estados Unidos se volta da América Latina para a 

Ásia. Lá o comunismo e o nacionalismo representavam um perigo muito mais iminente do 

que aqui, e a Guerra Fria fazia de países como China, Coréia ou mesmo Índia um foco de 

atenção mais urgente do que a situação já contida da América Latina. A agência seria extinta 

em maio de 1946 por um ato do presidente Harry Truman (TOTA, 2000: 190). 

Pelo que foi exposto, entendemos que a vaga alusão à Política da Boa Vizinhança não 

dá conta da complexidade do processo desencadeado pelos interesses norte-americanos na 

América Latina durante a Segunda Guerra. Há, por certo, o reconhecimento geral entre 

autores do investimento do governo norte-americano e por vezes também alusões ou citações 

a revistas como Em Guarda e Seleções.  

Entretanto para o presente trabalho, o mais relevante é perceber as imbricações de 

interesses Estatais, norte-americanos e do setor privado nacional atuando sobre a nascente 

indústria brasileira de comunicação de massa. Tais imbricações não se operariam de forma 

homogênea, ao contrário. O rádio constitui um exemplo elequente da forma como estes 

discursos se sobrepunham na programação veiculada entre informativos, Hora do Brasil, 

programas culturais, programas do Office, ou publicidade. Se há o reconhecimento da 

relevância dos meios de comunicação de massa no período, os trabalhos aqui consultados 

revelam que, para as classes médias dos grandes centros, longe de um discurso homogêneo, 

os elementos veiculados constituíam uma referência multicultural, onde o conteúdo 

doutrinário estadonovista dividia espaço com a publicidade nacional e os interesses dos EUA.  

O que pretendemos reter do exposto até aqui é, em primeiro lugar, esclarecer a não-

homogeneidade do samba como produto cultural e, dessa forma, questionar argumentos que 

se amparam em “um samba”, cujas características seriam de simplicidade e apelo popular. Em 

verdade, o que parece relevante para o estudo da BN como objeto é a compreensão de que a 

música popular urbana vinha desde o registro do “Pelo Telefone” em 1916, mas 

principalmente a partir do decênio de 1930 sofrendo diversas influências que implicariam 

mudanças estilísticas. Dessas, algumas lançaram bases para traços incorporados pelos atores 

sociais da BN. Cite-se, por exemplo, o “canto falado” de Mário Reis, a fixação da música 
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popular norte-americana como paradigma, a menor densidade rítmica dos arranjos para 

orquestras populares, etc. Mas o fator mais importante – e não levado em conta pelos estudos 

analisados no primeiro capítulo –, é a fundamental mudança no padrão de consumo.  

Com o consumo musical por discos e rádios, os ouvintes passaram a ter uma relação 

consideravelmente diferente com a música. Retomando a divisão conceitual sobre o samba, 

exposta no começo deste capítulo, a partir deste momento podia-se consumir “samba” – a 

música –, sem necessariamente ir ao “samba” – o evento. Isto implica não apenas a 

subjetividade da apreciação pessoal, mas também uma relação onde o que é apresentado pela 

indústria cultural passa a representar o que seria aquela prática musical – ou ao menos vender 

esta ideia.  

Carlos Sandroni comenta que ao realizar sua pesquisa esbarrou na dificuldade de ouvir 

os violões ou percussões nas gravações de Francisco Alves (1898-1952) que iam de 1927 a 

1933. Segundo o autor, com base nas gravações que escutou “sabemos o que faziam os 

violonistas por volta de 1920 e o que fizeram de 1960 em diante, mas não podemos ver como, 

nem em que momento exatamente, uma coisa se transformou na outra” (SANDRONI, 2012: 

203). O aspecto tratado por Sandroni neste trecho é o rítmico. Trata-se da chamada “levada” 

ou acompanhamento rítmico executado pela mão direita – para destros – ao violão.  

 A dificuldade relatada por Sandroni converge com a opinião destilada em periódicos 

como A Voz do Rádio, onde o cronista Almeida Azevedo, em 1935, explicava que o rádio, 

poderia “higienizar o que anda por aí com o rótulo de ‘coisas nossas’ a desmoralizar nossa 

cultura e bom gosto” (AZEVEDO apud BRAGA, 2002: 318). Braga explica que 
a parte mais bem perceptível dessa “higienização” estava em decalcar a música de 
samba em modelos orquestrais arranjados segundo a estética devedora aos 
arrangements americanos confirmando uma reivindicação de setores da crítica do 
período (BRAGA, 2002: 318).  

 

Não por acaso Sandroni relata que  
O violão é perfeitamente audível nas gravações da época de “Pelo telefone”, e 
também é audível em muitas gravações de samba feitas bem mais tarde, a partir de 
1960 [...]. Mas quando comecei a escuta sistemática das gravações do período 1927-
33, dei-me conta de que a enorme maioria delas apresentava acompanhamento de 
orquestra. Isso impossibilitou basear a pesquisa no padrão rítmico do violão, pois este 
só pode ser ouvido claramente no quadro de formações pequenas. (SANDRONI, 
2012: 203). 

  

 Como se vê, desde a década de 1920, intensificando-se na de 1930 o processo de 

homogeneização do samba implicou, como diz Ochoa, no corte de traços estilísticos que 

remetem a fatores étnicos.  
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O que procuramos deixar claro é que o samba consumido via rádio e discos quando os 

futuros atores sociais da BN cresciam já era consideravelmente afastado de seu caráter mais 

tradicional ou étnico. Não se pretende dizer com isso que não se praticava samba em rodas ou 

que os violonistas vinculados a esta prática não trabalhavam mais. Entretanto, o que se 

veiculava como samba nacional, estava em grande medida, distante do ambiente e traços 

musicais originários. Além disso, os futuros violonistas da BN, quando muito, escutavam, 

nestas gravações apenas os baixos – ou bordões – dos violões. 

 Não obstante todas estas alterações no padrão estilístico do samba como música, a 

partir de 1940, o vetor cultural ligado à música norte-americana passa a incidir mais 

vigorosamente sobre as camadas médias dos grandes centros. Isto se dá concomitantemente à 

elevação do samba “inventado”, como propõe Braga, como música nacional. Desenham-se 

portanto, duas referências musicais que serão veiculadas no rádio e discos ao longo 

praticamente de duas décadas antes da BN tomar forma. Dentro desta perspectiva, o que se 

entende por “ruptura”, passa a ser visto como “continuidade”. Continuidade da trajetória que 

a música popular vinha percorrendo, não implicando necessariamente em uma música “mais 

sofisticada” ou “alienada” e especialmente não necessariamente “mais evoluída”. O que 

parece ter ocorrido no caso da BN é, antes, uma prática musical plenamente consoante com as 

experiências musicais de seus atores sociais, e com as já mencionadas imbricações entre 

política, indústria cultural e realidade econômica do Rio de Janeiro. 

 Vejamos agora como se deu a relação entre governo e imaginários no Brasil da 

segunda metade da década de 1940 a 1950, especialmente no projeto nacional-

desenvolvimentista, e suas relações com a cultura.  

 

2.4 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO SUDESTE BRASILEIRO NO FIM DA 

DÉCADA DE 1940 E DÉCADA DE 1950 

O Brasil de finais da década de 1940 e início de 1950 vê multiplicarem-se os 

empreendimentos culturais de cunho empresarial. A televisão é introduzida em São Paulo em 

1950, acompanhado do Rio de Janeiro (1951), Belo Horizonte (1955) e Porto Alegre (1959). 

Na área publicitária, implementada na década de 1930 por multinacionais, são formadas as 

primeiras entidades nacionais brasileiras como a Associação Brasileira de Agência e 

Propaganda (1958) e  lançadas revistas especializadas como Propaganda (1956) (ORTIZ, 

2001: 43-44). No mesmo período Ortiz elenca importantes mudanças no cenário cultural, 

como por exemplo em  
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1948: 1º Encontro dos Empresários do Livro; 1949: fixação das normas-padrão para o 
funcionamento das agências de publicidade; 1950: criação da TV Tupi; 1951: 
introdução da fotonovela no Brasil, mudança no decreto sobre propaganda no rádio, 
criação da primeira escola de propaganda (Cásper Líbero); 1952: criação da TV 
Paulista; 1953: criação da TV Record, lançamento da revista Manchete (ORTIZ, 
2001: 68) 

 

Some-se a isto a fundação do Museu de Arte de São Paulo (1947), do Teatro 

Brasileiro de Comédia (1948), do Museu de Arte Moderna (1948) no Rio de Janeiro (ORTIZ, 

2001: 66), além da companhia de cinema Vera Cruz (1949). Longe de uma coincidência, este 

surto de empreendimentos culturais ligadas à modernização estão relacionados por 

pertencerem ao mesmo grupo de empresários.  
Chateaubriand é o fundador de MASP e o proprietário de uma grande rede de jornais, 
rádio e televisão. [...] Matarazzo se preocupa com a criação do Museu de Arte 
Moderna e a Bienal [de artes plásticas], ao mesmo tempo que investe, junto com 
Franco Zampari, na Vera Cruz. Empreendedores menores, como a família Rudá, 
fundam a Maristela Cia. Cinematográfica e investem culturalmente em peças do 
Teatro Royal (ORTIZ, 2001: 68-69). 

 

No Rio de Janeiro, Niomar Muniz Sodré, um dos proprietários do Correio da Manhã, 

compôs o grupo de fundadores do Museu de Arte Moderna do Rio. Adolpho Bloch, dono da 

Manchete era assíduo comprador de obras de arte de artistas nacionais para a sede de sua 

revista, que eventualmente eram destaques em reportagens. Roberto Marinho e sua família 

encomendavam projetos de Lúcio Costa (ORTIZ, 2001: 69). 

 O interesse empresarial passa, entre outros fatores, pelo investimento em uma nova 

indústria cultural, mais do que o reconhecimento de uma arte próxima aos valores burgueses 

do século XIX, como nota Ortiz. A viabilização de uma empresa como a Vera Cruz, por 

exemplo, implicava um orçamento compatível com as grandes realizações, estúdios maiores, 

tecnologia de ponta, grandes atores, etc., para fazer face à indústria hollywoodiana.  
Vista sob este prisma, a oposição entre Vera Cruz/chanchada não corresponde a uma 
contraposição entre cultura burguesa/cultura popular. Trata-se, na verdade, de 
produções que pertencem ao mesmo pólo, mas orientadas para públicos diferentes. 
[...] Buscava-se, na verdade, elevar o padrão de qualidade do cinema brasileiro que 
queria se industrializar e aproximá-lo ao máximo do estilo clássico de Hollywood. O 
que caracteriza a estratégia da Vera Cruz é que ela almeja atingir o público da classe 
média urbana, por isso sua referência é a cultura americana e não a burguesia 
européia (ORTIZ, 2001: 70).  

 

Fora isso, no MASP e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro eram promovidos 

cursos de desenho industrial, propaganda, comunicação visual, laboratório fotográfico, 

formações que não podiam ser esperadas das universidades naquele momento (ORTIZ, 2001: 

69). Tais empreendimentos, portanto, ligavam-se ao interesse empresarial de qualificação de 

mão-de-obra que pudesse lidar com os avanços tecnológicos do período. 
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Para Ortiz entretanto, no Brasil, o processo de mercantilização da cultura no pós-

guerra, a nascente indústria cultural e de massa, caracterizam-se mais por sua incipiência de 

que por sua amplitude. Isso porque o desenvolvimento econômico não acompanhou o 

investimento e desenvolvimento tecnológico (ORTIZ, 2001: 45). Um exemplo eloquente disto 

é o crescimento do número de emissoras de rádio entre 1944 e 1950 de 106 para 300 (ORTIZ, 

2001: 40), contrastado à razão de 6.6 aparelhos de rádio para cada 100 habitantes do país em 

1962 (ORTIZ, 2001: 47). Tal fato justifica o empenho e o grande impulso da publicidade no 

Brasil no período. 

 A cultura “de massa” no Brasil das décadas de 1940 e 1950 é problematizada pelo 

autor em função de a Revolução de 1930 não ter significado uma ruptura na ordem social. O 

Brasil ainda era essencialmente regionalizado, daí as intervenções do Estado Novo sobre as 

produções culturais e a utilização do samba como “gênero nacional”. Como vimos, o caráter 

local das programações de rádio por exemplo, frustravam em parte as pretensões de 

unificação cultural. Por razões como essas Ortiz entende que, 
no Brasil a construção da nacionalidade é ainda um projeto dos anos 30 a 50, e não é 
por acaso que nesse período a questão nacional se impõe com toda sua força. 
Propostas diferenciadas como o Estado Novo ou o ISEB partiam do princípio de que 
era necessário edificar uma realidade que ainda não havia se concretizado entre nós. 
O Estado seria o espaço no interior do qual se realizaria a integração das partes da 
nação (ORTIZ, 2001: 50). 

 

Este estado de coisas são vésperas da cristalização da BN como prática musical. O 

período de sua eclosão coincide com a gestão de Juscelino Kubitschek, governo que ficou 

permanentemente atrelado à idéia de progresso, modernização, otimismo e desenvolvimento. 

Para isto concorreram tanto fatores históricos – por exemplo o processo de industrialização 

iniciado ainda na era Vargas e acelerado no período JK – como também a habilidade política 

de Juscelino, capaz de vincular os louros do desenvolvimento industrial permanentemente a 

seu nome e gestão.  

 Apesar de sempre lembrada de forma otimista e positiva, a candidatura de JK e sua 

posse foram realizadas sob grande tensão política. O ex-presidente fora empossado a partir de 

um “contragolpe preventivo” do então ministro da guerra General Lott, assumindo o governo 

numa situação delicada, e sendo violentamente combatido por setores antigetulistas e por 

civis ligados à UDN – União Democrática Nacional. A historiadora Maria Emília Prado18 

esclarece que  

																																																								
18	Professora titular de História do Brasil da UERJ, coordenadora do Laboratório Intelectuais, Cultura e Política. 
Possui doutorado em História Social pela USP e pós doutorado em Ciência Política e História. 
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O suicídio de Vargas em agosto de 1954 tornou-se o ponto de referência para as 
forças políticas que se encontravam envolvidas no processo eleitoral que teve, 
fundamentalmente, duas forças políticas se defrontando. De um lado o varguismo, 
que com o suicídio de Getúlio ganhou uma nova expressão. De outro a oposição 
representada pela UDN. A aliança política se fez, então, entre o Partido Social 
Democrata (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) que recebia o apoio do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB). Esta aliança possibilitou a eleição de Juscelino 
Kubitschek e a derrota do anti-getulismo (PRADO, 2008: 22). 

  

A referida aliança renderia a JK maioria parlamentar após eleito, mas também a 

imagem de “herdeiro” de Vargas, o que provocaria virulenta oposição udenista. A socióloga 

Maria Victoria Benevides19 entende que   
estava claro para JK que apenas uma sólida bandeira trabalhista-getulista congraçaria 
o apoio popular após o trauma do suicídio. Foi por isso, aliás, que Juscelino insistiu 
na aliança eleitoral com o PTB e o nome de João Goulart, apesar de saber que 
enfrentaria a imediata oposição udenista e militar [...]. Assim, Juscelino e Jango, 
personificando a herança getulista, consagraram o “ponto ótimo” da aliança PSD-
PTB, solidamente reinstalada no poder (BENEVIDES in GOMES, 1991: 11-12). 

 

A socióloga atenta ainda, para o fato de a gestão de Juscelino ter se dado em momento crítico, 

situada entre o suicídio de Vargas e a renúncia de Jânio Quadros. Ainda assim, apesar de  
marcado por crises militares no começo e no fim do período, como os levantes de 
Jacareacanga e de Aragarças; pelas crises provocadas por conflitos entre as três armas 
militares; por uma intensa atividade sindical e partidária; pela ascensão dos 
movimentos camponeses, e pela crescente intervenção da Igreja na área político-
social, sobretudo no Nordeste (BENEVIDES in GOMES, 1991: 10), 

 

o governo JK é lembrado como politicamente estável. Segundo Benevides isto se deve 

justamente à capacidade política de Juscelino administrar e superar essas crises. De fato, a 

habilidade política de JK fica evidente ao se reconstituir o contexto de sua eleição e explica 

em grande medida o fato de o imaginário positivo relacionado a seu governo ter ofuscado o 

instável quadro político com o qual teve de lidar. Entendemos que um dos dispositivos 

habilmente utilizados por JK foi justamente a mobilização dos imaginários sociais. 

 Para a historiadora Rosilene Dias Montenegro20, “Senhor de grande acurácia política, 

[Juscelino] deve ter considerado a conjuntura nacional do sentimento de perda do mito 

Getúlio Vargas e deve ter pesado a seu favor essa força ‘ininteligível’ que poderia ser 

canalizada para ele” (MONTENEGRO, 2001: 262). Assim, a forma como JK lidou com a 

sensibilidade social decorrente do suicídio de Getúlio, e conseguiu deslocar e ressignificar 

																																																								
19	Professora titular de sociologia da Faculdade de Educação da USP. Diretora e pesquisadora sênior do Centro 
de Estudos de Cultura Contemporânea. Socióloga com especialização no campo da Ciência Política e do Direito 
e em temas da História Política brasileira. Possui doutorado em sociologia pela USP e pós-doutorado pelo Social 
Sciences Research Council. 
20	Professora associado da UFCG atuando nos cursos de graduação e pós graduação em História. Doutora em 
História pela UNICAMP.  
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empreendimentos políticos iniciados em período anterior à sua gestão para seu governo, 

denotam a destreza administrativa e, para alguns destes autores, o carisma de estadista que o 

ex-presidente possuía. Exemplo eloquente disso é a expressão “desenvolvimentismo” cunhada 

no projeto de JK substituindo o que antes se chamava “fomento ao desenvolvimento” 

(BENEVIDES in GOMES, 1991: 9). Enquanto o segundo termo sugere a ideia de estímulo 

para que o desenvolvimento ocorra, o primeiro traz o entendimento de que ele já se encontra 

em curso. A expressão é cara ao projeto de nação de Juscelino e constitui uma das bases de 

sua estratégia política para legitimar seu governo. Isto porque apesar de a industrialização 

brasileira ser amplamente creditada a JK,   
Vargas em seus diferentes momentos à frente da chefia do Estado, como ditador ou 
presidente eleito, tratou de construir as bases para implantação desse parque industrial 
[...]. Dessa forma quando se encerrou o segundo governo de Vargas (1951-1954), o 
Brasil já se encontrava bastante transformado. Caminhava, a passos largos, para o fim 
da predominância do mundo rural, pois a urbanização crescia de modo acelerado, 
ainda que a ocupação dos espaços urbanos ocorresse de modo extremamente 
desordenado (PRADO, 2008: 22). 

A afirmação permite constatar que JK encontrara o caminho para a industrialização 

previamente pavimentado, e o que seria o principal objetivo de seu projeto de nação – 

desenvolver o país através da industrialização – já se encontrava em andamento em momento 

anterior ao seu governo. O material consultado para o presente trabalho esclarece que já na 

época anterior ao governo JK, 
o debate nacional sobre os destinos da economia e consequentemente, do futuro do 
país ou da solução de seus problemas passava entre outros fatores pela proposta de 
industrialização, e pela idéia generalizada de progresso, uma vez que o progresso e a 
modernidade eram imagens que estavam arraigadas solidamente nos cérebros 
contemporâneos. Essa era, portanto a mentalidade das massas, que foi por sua vez 
muito explorada pelo governo de Getúlio (MONTENEGRO, 2001: 262). 

Dado o ambiente hostil em alguns setores da vida pública brasileira à sua candidatura 

– fosse pelos udenistas personificados na figura do jornalista Carlos Lacerda, ou por parte dos 

militares descontentes com o apoio de PCB (Partido Comunista Brasileiro) à aliança PSD-

PTB –, “Juscelino procurou, então, traçar os rumos de seu governo oferecendo ao país uma 

agenda destinada a acelerar o processo de transformação pelo qual o país vinha passando 

desde o decênio de 1930” (PRADO, 2008: 22).  

Para Benevides, o perfil ideológico recorrentemente presente nos discursos 

juscelinistas refere-se “à conjugação entre o nacionalismo da herança varguista e um novo 

modelo de desenvolvimento amarrado ao capital estrangeiro” (BENEVIDES in GOMES, 

1991: 15), que define um projeto político de desenvolvimento econômico “aqui não entendido 
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como crescimento ‘tradicional’, mas crescimento com mudança estrutural, profundamente 

dependente de planos específicos de execução num prazo determinado” (BENEVIDES in 

GOMES, 1991: 15). O prazo e a meta eram claramente definidos no slogan “50 anos em 5”: 

em cinco anos portanto, o Brasil deveria ter crescimento proporcional ao de cinquenta. Para 

tanto, o projeto desenvolvimentista contava com o Programa de Metas. Nas palavras de 

Ronaldo Costa Couto tratava-se  

de políticas setoriais e investimentos de infraestrutura, sobretudo em energia e 
transportes, priorizando também indústrias de base, alimentação e educação. Suas 31 
metas estão assim desdobradas: energia (metas 1 a 5) [...]; transportes (metas 6 a 12) 
[...]; alimentação (metas 13 a 18)[...]; indústrias de base (metas 19 a 29) [...]; 
educação (meta 30); e, finalmente, a construção de Brasília, meta-síntese [grifos do 
autor] (COUTO, 2013: 100). 

A idéia de continuidade e ressignificação de elementos do projeto varguista pode também ser 

percebida nas palavras de Couto, ao explicar que “O Programa de Metas é a retomada, em 

nova escala e abrangência, da estratégia varguista de governar para o desenvolvimento 

econômico e social” (COUTO, 2013: 100).  

Para Montenegro, 

Foi esse programa que entusiasmou: os trabalhadores do campo e da cidade; das 
“classes liberais” (denominação usada por Juscelino para se referir às classes médias); 
dos industriais; dos proprietários e produtores agrícolas; dos empresários, de modo 
geral (MONTENEGRO, 2001: 293). 

E foi também este o programa que marcara a gestão de Juscelino como período de 

forte industrialização, quando em verdade o caminho já havia iniciado na gestão varguista. 

Assim, é possível enxergar um deslocamento de valores e empreendimentos presentes desde a 

Era Vargas que seriam vinculados ao projeto nacional desenvolvimentista. Os argumentos 

permitem interpretar que parte da habilidosa manobra política de JK, passa pelo 

redirecionamento do populismo varguista. Se o processo de industrialização já havia 

começado desde o decênio de 1930, e as idéias de progresso e modernidade já encontravam-

se arraigados na mentalidade da sociedade brasileira, o Programa de Metas viria a levar este 

entendimento a outro patamar, por um lado vinculando definitivamente o imaginário de 

modernização à imagem de Juscelino, e por outro garantindo apoio popular para lidar com o 

delicado quadro político que encontrou durante a campanha e primeiros anos de governo.  

Os trabalhos consultados para esta contextualização histórica, sugerem que muito da 

imagem comumente associada ao período JK deve-se à mobilização do imaginário social 
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empreendida em seu governo. Deste modo, ao encontrar a sociedade ainda sensível ao 

suicídio de Getúlio e um quadro politicamente instável, o então presidente teria recorrido ao 

imaginário de modernização que já vinha sendo construído, mas talvez não muito explorado 

(e certamente não nos termos em que foi por Juscelino), desde as gestões de Vargas como 

forma de legitimação de seu plano de governo. Juscelino então parece deslocar em parte o 

populismo varguista sob a bandeira da modernização e progresso como forma de superação 

do subdesenvolvimento em seu projeto de nação. 

Para Benevides 

No juscelinismo está clara a proposta para o futuro, em termos ideológicos da 
“construção do novo” – país, Estado e nação –  e uma proposta prática de mudança na 
administração pública. É assim que o populismo toma outro sentido com Juscelino, 
além de ser a expressão vitoriosa e virtualmente contraditória entre um partido 
conservador de base rural, como o PSD, e uma agremiação de base urbana, como o 
PTB (BENEVIDES in GOMES, 1991: 15).  

Montenegro concorda com a declaração afirmando que JK “não rompia com a 

tradição, mas a re-significava, como também re-significava as práticas políticas. As imagens 

de inovação, realização e mudanças eram caras à imagem pública de Juscelino” 

(MONTENEGRO, 2001: 259). Assim, “A euforia desenvolvimentista e, especificamente, a 

fundação de Brasília e a implantação da indústria automobilística, no âmbito do Programa de 

Metas, converteram-se na resposta de um novo e ‘moderno’ populismo” (BENEVIDES in 

GOMES, 1991: 15).  

Entendemos que a ideia de continuidade entre os governos Vargas e JK, se materializa 

em propostas políticas que repousam sobre o que Baczko chama comunidade de imaginação. 

Daí a aderência e ampla aceitação das propostas de Kubitschek por setores tão heterogêneos 

da sociedade. Tais propostas assentavam-se no imaginário de modernização e propunham 

uma data para sua concretização, data esta em que muitos dos problemas ligados ao 

subdesenvolvimento do Brasil estariam resolvidos ou ao menos, encaminhados para tal. 

Assim, a relação entre a industrialização e o imaginário de modernização nacional-

desenvolvimentista posiciona-se no projeto de nação de Juscelino também como estratégia de 

governo que o permitiu não apenas administrar um período politicamente turbulento como 

entrar para a história como um chefe de estado que parece não ter tido grandes problemas em 

fazê-lo. A mobilização deste imaginário fica evidente nos oitenta e seis discursos de Juscelino 

registrados no ano de 1957 dos quais 
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quatorze referiam-se a inaugurações de hidrelétrica, usinas e fábricas; onze a 
instalações de fábricas e congressos científicos; nove foram proferidos em eventos 
nos quais Juscelino foi paraninfo; nove foram dirigidos ao povo. Em todos estes 
discursos foi evocado o imaginário da modernidade e, especialmente, o sonho de 
transformar o Brasil, numa grande nação (MONTENEGRO, 2001:352). 

Em sua tese, Montenegro esclarece que este imaginário vinha sendo trabalhado desde a 

candidatura de JK e, ao destacar a receptividade ao Programa de Metas por grande parte da 

população a historiadora afirma que  

o que colocou o imaginário social em ação foi o mito da modernidade  e a crença que 
se foi forjando da possibilidade de sua realização, ou seja, aquilo que Francisco 
Campos dizia sobre a relação do mito com a verdade. O imaginário posto em ação 
atingia a todos os grupos sociais. Mobilizava seus sonhos (MONTENEGRO, 2001: 
293). 

Entendemos que o projeto de nação de JK aproxima, tal como propõe Baczko, a utopia 

dos mitos políticos modernos. Mitos políticos, porque conhecem uma história primordial, 

narrativas sobre as origens que atribuem identidades coletivas a elementos como Estado-

Nação, sociedade revolucionária, civilização ocidental, etc. Modernos no sentido de serem 

representações sociais fundadas sobre si mesmas, e não sobre forças exteriores a ela 

(BACZKO, 1984: 125). Vimos anteriormente que com o deslocamento da narrativa utópica 

de lugares físicos para o porvir, ela se aproxima de outras formas de imaginário moderno tal 

qual o Estado-Nação. Nesta perspectiva, o nacional-desenvolvimentismo representa um 

projeto de nação no qual 

As representações da sociedade outra estão situadas em um porvir que esteja [estava] 
ao alcance da mão. Porvir imaginado, certamente, mas de modo nenhum quimérico 
nem sustentado por um discurso ficcional: seu advento será assegurado pela própria 
marcha da História e por suas “leis”, diversas formas para designar o Progresso do 
qual a utopia realizada forme o resultado 21 (BACZKO, 1984: 110). 

Entendemos que na proposta juscelinista, a utopia se alinha ao mito do Progresso, 

tendo em vista que 

É o progresso que comanda a representação do tempo, e é a ele que se deve o 
contraste entre o porvir e o presente. O tempo-progresso se encarrega de realizar as 
ideias mais avançadas do presente, consideradas pelos contemporâneos como 

																																																								
21	Les représentations de la société autre sont situées dans un avenir qui serait à la portée de la main. Avenir 
imaginé, certes, mais nullement chimérique ni porté par un discours fictionnel : son avènement serait assuré par 
la marche même de l’Histoire et par ses « lois », autant de formules pour désigner le Progrès dont l’utopie 
réalisée formerait l’aboutissement. 
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quimeras, e transformar assim o sonho em realidade 22 (BACZKO, 1984: 109). 

Portanto, o projeto de nação de JK apresenta uma consistente estratégia e mobilização 

do imaginário, solidamente amparada na comunidade de sentido vinculada à modernização 

remanescente do governo varguista, bem como propondo uma sociedade outra, na qual se 

alcançaria o progresso relativo a cinquenta anos em apenas cinco. A proposta de construção 

nacional com JK toma dessa forma, um contorno que privilegia e estimula tudo aquilo que se 

remeta a modernização e tecnologia. E estas ideias estavam, como vimos, desde a década de 

1940 vinculadas ao modelo norte-americano.  

Se entendermos com Anderson que “comunidades devem ser distinguidas, não por sua 

falsidade/genuinidade, mas pelo estilo em que são imaginadas” 23 (ANDERSON, 1991: 6), 

temos então que o Brasil que JK propunha era o “Brasil modernizado”. Levando isto e a 

mobilização do imaginário social empreendida pelo projeto de nação nacional-

desenvolvimentista em consideração, cumpre examinarmos em que medida e em quais termos 

isto teria de fato efetivamente ocorrido.  

No bojo das mudanças ocorridas na imprensa brasileira na década de 1950, Alzira 

Alves de Abreu24 defende que as violentas críticas veiculadas na mídia nos meses que 

antecederam o 24 de agosto de 1954, foram em parte responsabilizadas pelo suicídio de 

Vargas. Por isso, “a partir desse acontecimento [a imprensa] buscou maior objetividade na 

construção e transmissão da notícia” (ABREU, 2008: 10).  

Outras fontes, entretanto, parecem discordar da afirmação entendendo que o período é 

marcado por intenso debate midiático cuja polarização mais proeminente foi protagonizada 

pelo periódico Tribuna da Imprensa e o conglomerado de mídia Diários Associados. A 

oposição editorial aqui exemplificada constitui dois polos que debatiam através de seus 

periódicos o projeto nacional-desenvolvimentista. O primeiro periódico era de propriedade de 

Carlos Lacerda, e portanto francamente udenista e opositivo ao projeto de Juscelino. Já os 

Diários Associados eram um conglomerado de mídia cujo proprietário Assis Chateaubriand 

																																																								
22	C’est le progrès qui commande la représentation du temps et c’est à lui qu’est dû le contraste entre l’avenir et 
le présent. Le temps-progrès s’este chargé de réaliser les idées les plus avancées du présent, considérées par les 
contemporains comme autant de chimères, et de transformer ainsi le rêve en réalité. 
23	Communities are to be distinguished, not by their falsity/genuineness, but by the style in which they are 
imagined. 
24	Doutora em sociologia pela Universidade de Paris V – Sorbonne, pesquisadora do Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas. Professora aposentada de 
sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 



	 63 

(1892-1968) encontrava-se alinhado ao nacional desenvolvimentismo.  

Nas palavras de Montenegro, quando na candidatura de JK 

Era chegado o momento de usar todo o potencial propagandístico de que podia 
dispor. Nesse sentido foi fundamental o apoio de Assis Chateaubriand, o todo-
poderoso da comunicação daqueles tempos. O acesso aos inúmeros jornais, a revista 
O Cruzeiro, as rádios e a televisão dariam à propaganda do candidato uma dimensão 
significativa. Era preciso mais do que nunca difundir suas idéias, sua mensagem, 
apelar ao eleitorado, pois a oposição que enfrentava era algo desconhecido na política 
eleitoral até então. A UDN também tinha apoio de  jornais e rádios. Além disso, a 
UDN tinha o terrível Carlos Lacerda, um orador envolvente, agressivo em seu verbo 
inflamado. No Rio, capital do país à época, a UDN contava com o jornal O Globo e a 
Tribuna da Imprensa e em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, tinha o apoio 
d’O Estado de São Paulo (MONTENEGRO, 2001: 272). 

Desde o começo de sua circulação em 1928, a revista O Cruzeiro já se atribuía 

qualificações ligadas a modernização e urbanismo se autoqualificando “a revista dos arranha-

céus”. O pioneirismo em termos de abrangência nacional seria garantido pelo feito de a 

primeira publicação ter atingido todas as capitais brasileiras simultaneamente. Inicialmente 

idealizada e criada pelo jornalista português Carlos Malheiros Dias, logo foi vendida a Assis 

Chateaubriand que à época, já proprietário de alguns jornais, adquiriu a revista para 

diversificação e ampliação de seu conjunto de veículos (GAVA, 2005: 134). 

Em termos institucionais, a empresa O Cruzeiro possuía independência para definir 
sua pauta e os procedimentos internos. Porém, assim como os demais veículos da 
cadeia Diários Associados, ela estava sujeita a acatar as vontades e interesses de seu 
proprietário quanto a determinadas reportagens ou matérias em especial. Uma vez 
conquistado o sucesso do público, ela se tornou motivo de orgulho para Assis 
Chateaubriand, que não tardou a utilizá-la como ferramenta de pressão política e 
ideológica. No contexto dos Diários Associados, a revista logo cumpriu o papel de 
vitrine e meio privilegiado para divulgação de notícias, assuntos variados e 
campanhas de interesse nacional (GAVA, 2005:134).  

O status de revista mais vendida entre os anos de 1950 e início dos 1960 é consenso 

entre os autores que a abordam em estudos culturais do período. Trata-se do recorte temporal 

de maior vendagem junto a diversos setores sociais, embora a revista fosse especialmente 

orientada para as camadas médias urbanas (FIGUEIREDO, 1998: 23). Se em 1946 nenhum 

periódico – jornal ou revista –, possuía tiragem superior a 200 mil exemplares, em 1948 a 

tiragem d’O Cruzeiro seria de 300 mil exemplares, e quatro anos depois teria aumentado para 

550 mil (ORTIZ, 2001: 43).  

O ponto que desejamos reter é o fato deste periódico ser a revista mais vendida do 

período aqui estudado e ter como público alvo a classe média urbana. Entendemos que O 
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Cruzeiro, integrante do maior conglomerado de mídia brasileiro de seu tempo, é um 

dispositivo significativo de disseminação e manejo do imaginário presente nas camadas 

médias urbanas no período. Como veremos, havia em diversos setores e projetos editoriais da 

revista – cobertura de empreendimentos políticos e publicidade – a veiculação de símbolos 

presentes na mentalidade coletiva de meados de 1950 que contextualizam e explicam em 

grande medida a presença de determinados traços estilísticos musicais relacionados à BN.  

No início da década de 1950 

O Cruzeiro se impôs praticamente absoluta em seu gênero até meados dos anos 60. A 
partir de então, e a despeito das dificuldades financeiras e crises internas pelas quais 
passou, a revista se manteve até 1983, totalizando mais de meio século de existência. 
Junto a este dado bem expressivo que induz a ideias de notoriedade, ela é 
normalmente alçada à posição de referência na história do jornalismo por causa da 
distribuição em âmbito nacional, na qual foi pioneira, e por ter difundido, no país, o 
modelo de fotorreportagem (GAVA, 2005: 135).  

As palavras de Gava evidenciam a relevância do periódico na história da imprensa 

brasileira e, portanto, no reforço do laço imaginário de comunidade entre nós na década de 

1950. Era através dos editoriais, notícias e publicidade d’O Cruzeiro que os seus leitores, 

espalhados pelo território nacional, tinham conhecimento dos feitos políticos, industriais e 

culturais que estavam ocorrendo em seu país. O indivíduo que via nas fotos e reportagens a 

realização de determinados empreendimentos políticos que exaltassem o progresso, passava 

progressivamente a integrar uma comunidade cada vez mais imaginada como modernizada. O 

pioneirismo na circulação nacional e o volume de vendas da revista no período aqui estudado, 

a situam como veículo revelador dos imaginários então existentes e de seu manejo. A grande 

relevância deste dispositivo reside no fato de que 

os meios de comunicação de massa asseguram um só emitente a possibilidade de 
atingir simultaneamente um público enorme, em uma escala até então desconhecida. 
Por outro lado, os novos circuitos e meios técnicos amplificam enormemente as 
funções performativas dos discursos difundidos, e especialmente dos imaginários 
sociais que estes veiculam. Isto não tem somente o caráter audiovisual de novas 
técnicas, mas também, senão sobretudo, a formação daquilo que se chama, na falta de 
melhor, a “cultura de massa” 25 (BACZKO, 1984: 36-37). 

Sendo a revista de maior vendagem entre as décadas de 1950 e 1960, orientada paras 

as camadas médias atingindo simultaneamente as capitais, O Cruzeiro não apenas reforçava o 

																																																								
25	Comme nous l’avons déjà observé, les moyens de communication de masse assurent à un seul émetteur la 
possibilité d’atteindre simultanément un public énorme, à une échelle jusqu’alors inconnue. D’autre part, les 
nouveaux circuits et moyens techniques amplifient énormément des imaginaires sociaux que ceux-ci véhiculent. 
Cela ne tient pas seulement au caractère audio-visuel de nouvelles techniques, mais aussi, sinon surtout à la 
formation de ce qu’on appelle, faute de mieux, la « culture de masse ».   
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sentimento de pertencimento à comunidade. O periódico também atuou significativamente na 

qualidade do manejo desse imaginário. Trata-se de um período em que além da grande 

vendagem, o periódico ocupava destacada posição no que tange a ideia de modernização 

vinculada ao seu produto. Tal caráter era constantemente reiterado em suas reportagens, 

imprimindo este valor na cultura de massa em desenvolvimento. E é, precisamente nessa que 

se travam as complexas relações entre informação e imaginação. As mass-media não 
somente aumentam o fluxo de informação, mas também dão forma às suas 
modalidades. As informações chegam de uma maneira contínua, diversas vezes por 
dia, englobam todo o planeta, conjugam os dados estatísticos com as imagens, 
atingem todos os domínios da vida social, etc. A informação está centrada sobre 
atualidade e, portanto, necessariamente atomizada, espalhada: o evento montado hoje 
pontualmente, é no dia seguinte recalcado e esquecido. Essa massa de informações, 
tanto em razão de sua qualidade quanto de sua quantidade, se presta particularmente a 
manipulações. Sua transmissão impõe inevitavelmente um triagem e uma 
hierarquização pelos emissores 26 (BACZKO, 1984: 37). 

Como vimos, o auge de circulação da revista coincide, com o período de candidatura e 

do governo de Juscelino Kubitschek. Os primeiros anos da gestão de JK são marcados pela 

convergência de interesses políticos e econômicos do empresariado nacional e internacional, 

bem como do poder executivo. Assim, à característica de modernização empregada na 

linguagem fotográfica e editorial d’O Cruzeiro seriam somadas outras formas de discurso, 

simbólicos ou verbais, diretos ou indiretos, de modo a mobilizar e amplificar a esperança da 

superação dos problemas nacionais pelo desenvolvimento tecnológico.  

Uma das formas de discurso direto foram as reportagens sobre os empreendimentos 

políticos realizados na gestão de JK, como forma de apoio ao projeto nacional-

desenvolvimentista amplificando o imaginário social de modernização e a proximidade 

temporal cada vez maior do Brasil utópico.  

Para o historiador Jorge Luíz Romanello27 os Diários Associados teriam participado 

diretamente da campanha de Juscelino “integrando-se em seguida ao coro de propaganda do 

desenvolvimentismo” (ROMANELLO, 2006: 2). O autor afirma que o “desenvolvimentismo 

promoveu mudanças estruturais profundas na economia, mas foi atuando fundamentalmente 

																																																								
26	Dans celle-ci se nouent des rapports fort complexes entre information et imagination. Les mass-media 
n’augmentent pas seulement le flux d’informations, mais modèlent aussi ses modalités. L’information parvient 
d’une manière continue, plusieurs fois par jour, englobe tout la planète, conjugue des donnés statistiques avec 
des images, touche à tous les domaines de la vie sociale, etc. L’information est centrée sur la actualité et, partant, 
nécessairement atomisée, éparpillée : l’événement monté aujourd’hui en épingle est le lendemain refoulé et 
oublié. Cette masse d’informations, en raison aussi bien de sa quantité que de sa qualité, se prête 
particulièrement aux manipulations. Sa transmission impose inévitablement un triage et une hiérarchisation par 
les émetteurs.  
27	Mestre e doutor em história pela UNESP, pós doutor pela Universidade Estadual de Londrina. 
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na criação da imagem do Brasil como país do futuro, que criou, na sociedade, um anseio de 

modernização”  (idem, ibidem). Para tanto, a revista O Cruzeiro teria sido um dos mais 

importantes amplificadores do desenvolvimentismo, “atuando diretamente nas propagandas 

das ações de governo e divulgando as obras que realizavam, mas foi principalmente 

assumindo um discurso de evangelização modernizadora da sociedade que mais divulgou este 

ideário” (idem, ibidem). A revista respondia às expectativas dos leitores com imagens e 

discursos sobre modernização e, ao mesmo tempo criava valores e modelos utilizando-se da 

comunicabilidade proporcionada pelo fotojornalismo da época. O autor entende que na 

revista, 

o uso de títulos como “Adubos fosfatos de Olinda: nova riqueza brasileira”, “Minas 
dá Choque” e “Tire o Chapéu a São Paulo: civilização da eletricidade” e legendas do 
tipo “Milhões de criaturas humanas arrancadas da escravidão da lenha” e mesmo 
“Jânio reabilita milhões de paulistas”, associadas a imagens tomadas de ângulos 
específicos, procuravam produzir um sentido de progresso e desenvolvimento 
associando o domínio da natureza, representado por diversas etapas de 
industrialização de elementos dela extraídos ou produzidos por meio de instalações 
geradoras como era o caso da energia elétrica (ROMANELLO, 2006: 9). 

Um bom exemplo da mobilização do imaginário social vinculado ao projeto 

desenvolvimentista nas páginas d’O Cruzeiro, é a série de reportagens sobre a construção de 

rodovias no período. Romanello divide este conjunto de reportagens em três fases. 

Na primeira – anterior a 1957 – o assunto apresentou-se mais na ordem das denúncias 
sobre o estado em que se encontravam as estradas. Outra fase, compreende os anos de 
1957 e 1958, quando são realizadas apenas algumas reportagens, mas que já 
começam a aparecer os discursos sobre a imponência das construções. E finalmente 
os anos 1959 e 1960, quando há um aumento significativo de seu número – além das 
mudanças em sua própria qualidade – nas matérias publicadas. Também diversas 
inaugurações criavam situações para propagandas sobre o poder realizador da figura 
do presidente que executava esses verdadeiros feitos nacionais (ROMANELLO, 
2007: 3-4). 

Assim, na reportagem Acre-Brasília: última árvore, veiculada na seção Um Fato em 

Foco, cinco fotos e um pequeno texto retratam JK derrubando, com a ajuda de um trator, a 

“última árvore” para a conclusão da referida estrada. O Jatobá simbolizava, na matéria, o 

“último obstáculo” para a chegada da civilização e do progresso naquelas paragens. 

Na maior imagem do conjunto, apresentada em dimensões acentuadamente verticais – 
indício de corte em laboratório –, constitui-se uma cena de grande força simbólica, 
determinando a submissão da natureza pelo homem. Nela, JK caminha da área da raiz 
da árvore – do ponto onde foi arrancada, envolta ainda em mato – em direção à 
câmera. A “caminhada vitoriosa” do presidente cria um ângulo de abordagem 
aparentemente inédito até então. Descentrando o foco principal da ação do ato da 
derrubada da árvore pelo trator pilotado por JK – já utilizado em outro momento –, 
condensa diversas nuances do imaginário da natureza, tocando ainda em diversos 
outros (ROMANELLO, 2007: 8). 
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 Da análise de Romanello pode-se depreender que, para além do apoio do 

conglomerado de mídia de circulação nacional – Diários Associados –, a linguagem 

jornalística corroborava significativamente com a difusão e mobilização do imaginário social 

de modernização. Além do conteúdo do texto, e do contexto em que a reportagem está 

inserida – um conjunto de matérias temáticas que durou alguns anos – a linguagem 

fotográfica, segundo o autor com “um ângulo de abordagem aparentemente inédito”, é mais 

uma demonstração de que a modernização já havia chegado. Em outras palavras, junto ao 

apoio político, ao conteúdo das palavras e imagens, a forma como eram apresentados, quase 

que comprovavam que o Brasil vivia um outro momento, aproximando-se do ideal utópico.  

Em seu trabalho, a historiadora Anna Cristina Camargo Moraes Figueiredo (1998) 

acompanha as transformações ocorridas na linguagem publicitária veiculadas nas revistas O 

Cruzeiro e Manchete no período que vai de 1954 a 1964. Para a autora “entre o início e o fim 

dos anos 50, os anúncios publicitários modificaram-se de tal forma que nos pareceu residirem 

aí indícios de que se operava na tessitura da sociedade alguma transformação que não 

convinha desprezar” (FIGUEIREDO, 1998: 155). 

A revista Manchete,  

editada com excelente impressão pela Bloch, surgiu apenas em 1953, seguindo a 
mesma linha de O Cruzeiro, justamente para lhe fazer concorrência [...]. Chegou a ser 
a segunda revista mais lida entre a classe A e a terceira entre as demais faixas de 
renda, segundo pesquisas do Ibope (FIGUEIREDO, 1998:24). 

Ambos os periódicos tinham como público alvo as camadas médias das principais 

capitais brasileiras e frequentemente traziam anúncios das mesmas empresas, com a Manchete 

apresentando volume um pouco menor deles. 

Apesar de as duas publicações enfatizarem, em geral, questões mais próximas ao 
cotidiano dos setores médios da sociedade, O Cruzeiro conseguia penetração um 
pouco maior num segmento da população de renda mais baixa [...] (FIGUERIREDO, 
1998: 24). 

Figueiredo entende que ao longo da primeira metade da década de 1950 há uma 

confluência entre o discurso do governo e o setor empresarial, veiculados nesses periódicos. 

A estratégia deste discurso visava conquistar simpatia e adesão do leitor às ideias, valores e 

projetos políticos e econômicos de interesse do Estado e do empresariado (FIGUEIREDO, 

1998: 155). Para tanto, os anúncios abusavam da representação de traços distintivos entre 

regiões ricas e pobres, vinculando estas condições ao grau de desenvolvimento industrial 

nesses lugares, povoando desta maneira, o imaginário com imagens carregadas de 
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simbolismos raciais e/ou de estilos de vida sempre relacionados às ideias de progresso e 

desenvolvimento.  

Trata-se, neste momento, de uma convergência de interesses que seria registrada tanto 

nas matérias de O Cruzeiro como nos anúncios publicitários veiculados na revista. Assim, 

para Figueiredo 

[...] entre 1954 e 1956, a publicidade espelhava a expectativa da modernização, 
colocada acima de tudo como ideal, cuja concretização dependia do progresso do país 
que, por sua vez realizar-se-ia pela passagem de uma etapa do desenvolvimento, 
sustentada pela economia agrária, para a nova etapa caracterizada pelo crescimento 
industrial e urbano. (FIGUEIREDO, 1998: 34). 

 Portanto, na primeira metade da década de 1950 a mobilização do imaginário social de 

modernização ocorreria tanto em função do apoio político de Assis Chateaubriand a JK, 

quanto por parte de interesses do setor empresarial. Seriam lançadas aí, as bases para a 

supervalorização dos valores urbanos ligados a este imaginário. E mais do que isso, para os 

moradores de centros urbanos, como o Rio de Janeiro, a convicção de que de fato viviam no 

“Brasil modernizado”, fosse pelas reportagens que revelavam a industrialização chegando ao 

interior do país, fosse pela exaltação ao estilo de vida urbano, ligado aos bens de consumo que 

logo estariam ávidos para consumir. 

 Nas campanhas publicitárias, a oposição entre áreas rurais e urbanas fazia 

frequentemente menção aos estados brasileiros mais e menos industrializados. Segundo 

Figueiredo, 

No que tange à heterogeneidade do país, a publicidade é espantosamente rica em 
imagens: em 1954, um anúncio da Varig conectava a imagem da empresa ao 
programa de integração do território nacional por meio do hoje [1998] tradicional 
slogan “de norte a sul” e retratava um Nordeste pitoresco, onde predominavam o 
elemento negro, a construção colonial, o ambiente provinciano da negra do tabuleiro, 
do carregador com seu jegue, do jangadeiro. Contrariamente, o Sul era representado 
pela presença exclusiva do tipo racial branco, pela arquitetura moderna, pela vida 
dinâmica das grandes cidades e pela agitação festiva, insinuada pela figura de uma 
taça de champanha (Manchete, 90:22, 9/1/1954). Dois anos depois os telefones 
Ericsson estampavam num anúncio a mesma diferenciação entre o Sul e o Norte do 
país, ao reproduzirem dois mapas do Brasil com indicações dos pontos onde já 
existiam ou estavam sendo instalados aparelhos telefônicos – uma desproporcional 
concentração de telefones ao Sul e Sudeste destoava da escassez de aparelhos no 
Norte e Nordeste (O Cruzeiro, 8/9/1956:133). Ainda em 56, outra peça publicitária da 
Lambretta assombrava o leitor com a revelação de que “já houve alguém que por puro 
espírito de aventura, se largou por esses Brasis afora, caminhando até o fim do 
mundo” [grifos da autora]. Claro está que o “fim do mundo” é bem aqui, no Brasil: 
“[...] em qualquer ponto do território que cobriram devia estar o fim do mundo”, lugar 
“onde nem o telégrafo consegue chegar” (Manchete, 229:18, 8/9/1956) 
(FIGUEIREDO, 1998:34-36). 
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 Nota-se portanto, que para o setor publicitário a estratégia da difusão do imaginário de 

modernização baseava-se na exploração da dicotomia positivo/negativo. Em outras palavras, 

aos méritos e benesses do progresso estavam vinculados o desprestígio e atraso daquilo que 

representasse seu oposto. A justificativa da exploração de tais classificações positiva/negativa, 

modernidade/arcaísmo, residiria na discrepância econômica situada entre tais regiões ou 

ambientes. Em contrapartida, a solução estaria na ampliação da atividade industrial e no 

desenvolvimento das comunicações e do transporte que integrariam o mercado interno e 

reduziriam tais desigualdades (FIGUEIREDO, 1998: 36).  

Como vimos, os dispositivos tecnológicos guardam uma relação direta com a 

intensidade e o manuseio dos imaginários sociais. Se levarmos em conta que nos imaginários 

sociais o 

trabalho se faz através de uma série de oposições que estruturam os aspectos afetivos 
da vida coletiva e os reúne, por uma rede de significações, às dimensões intelectuais 
desta: legitimar/invalidar; justificar/acusar; tranquilizar/intranquilizar; incluir/excluir 
28 (em relação ao grupo), etc. (BACZKO, 1984: 53),  

temos que as oposições constatadas no trabalho de Figueiredo não apenas mobilizavam o 

imaginário, mas também asseguravam uma forma de interpretação coletiva dos valores 

presentes nas campanhas publicitárias. 

No primeiro momento do recorte da autora, os interesses do empresariado estão 

alinhados ao projeto nacional-desenvolvimentista através dos anúncios. Trata-se de um 

período onde a figura do presidente, veiculada como “homem realizador” (ROMANELLO, 

2006: 8) nas imagens e matérias de revista O Cruzeiro, estão entremeadas por anúncios que 

reforçavam a necessidade deste tipo de empreendimento não apenas para desenvolver o país, 

mas para superar aspectos “negativos”, “provinciais”, “pouco civilizados” do Brasil de então. 

Naquele momento, o modelo econômico, assim como os valores culturais ligados a ele 

pautavam-se em referências estrangeiras, especialmente norte-americanas. A historiadora 

entende que no período do governo JK, 

a proximidade entre o ideário nacional desenvolvimentista e os argumentos 
publicitários leva a crer que não coube somente ao Estado estimular a expectativa 
pelo desenvolvimento e a crença na viabilidade de sua implementação, pois este papel 
foi repartido com as grandes empresas de capital privado que divulgavam, por toda a 
imprensa escrita, seus ideais e projetos. De outro lado, a simples transparência com 

																																																								
28	Son travail se fait au travers des séries d’opposition qui structurent les aspects affectifs de la vie collective et 
les réunissent, par un réseau de significations, aux dimensions intellectuelles de celle-ci : légitimer/invalider ; 
justifier/accuser ; rassurer/désécuriser ; inclure/exclure (par rapport au groupe), etc.  
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que aquelas imagens do desenvolvimento nacional eram empregadas nos anúncios, 
sugerem que muitos de seus elementos já se encontravam incorporados pelo 
imaginário de determinados setores da sociedade (FIGUEIREDO, 1998: 50-51). 

 Entretanto haveria limites entre o interesse nacional e o empresarial. O último, em 

algum momento fatalmente colidiria com quaisquer ideais de uma sociedade de maiores 

oportunidades estendidas a todos os brasileiros. O que argumentamos, junto com a autora, é 

que em determinado momento histórico, houve o interesse comum entre o projeto nacional-

desenvolvimentista e o empresariado nacional e internacional de captar a simpatia e 

especialmente convencer o público leitor de que a industrialização, pautada no modelo 

capitalista, traria soluções para os problemas brasileiros e benefícios para todos. Isto não 

necessariamente permaneceria dessa forma. 

Com base no exposto até aqui, entendemos a década de 1950 é um período de intensa 

mobilização do imaginário social das camadas médias urbanas via mídia impressa. Este 

imaginário seria difundido tanto em função de interesses políticos quanto em função de 

interesses empresariais ligados à indústria de bens de consumo ou cultural, criando nesta 

camada social o sentimento de que se vivia um novo Brasil, e criando a esperança de que com 

o novo país viram as soluções dos antigos problemas. No caso do que aqui chamamos “Brasil 

modernizado”, quando amalgamadas ao mito do progresso, “as representações utópicas 

tomam em conta essas promessas e esses sonhos, mais ou menos vagos e difusos, as elaboram 

e estruturam, as traduzem em imagens de uma sociedade outra mais ou menos em ruptura 

com as realidades existentes” 29 (BACZKO, 1984: 126). 

Sabemos no entanto, que o interesse empresarial – especialmente de grandes empresas 

– está pautado na exploração da mão-de-obra. Certamente, isto se refletiria de alguma forma 

nos anúncios que buscavam adesão das camadas médias urbanas para a instalação de 

indústrias multinacionais no Brasil. Se em por um lado, buscava-se conquistar a simpatia do 

leitor, via anúncios publicitários, por outro, estes anúncios procurariam doutrinar a opinião 

pública de modo a não se opor a seus interesses. O modelo de trabalhador daquele Brasil seria 

retratado nas campanhas de modo a representar  

um trabalhador menos propenso a estabelecer alianças com outros indivíduos da sua 
mesma classe social para lutar pela ampliação de seu poder político e mais disposto a 
buscar, por conta própria, caminho para a ascensão pessoal. Isso pressupunha a recusa 
de sua identidade social e a aceitação dos padrões morais burgueses (FIGUEIREDO, 

																																																								
29	Les représentations utopiques prennent en charge ces promesses et ces rêves, plus ou moins vagues et diffus, 
les élaborent et les structurent, les traduisent en images d’une société autre plus ou moins radicalement en 
rupture avec les réalités existantes.   
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1998: 57-58). 

   Trata-se da ideologia liberal, onde o proletário não se articula com a classe, mas busca 

superar seus problemas e melhorar sua qualidade de vida através do trabalho árduo pelo qual 

irá conquistar sua ascensão social.  

Visando apagar os conflitos sociais que colocavam trabalhadores e empresários em 
campos opostos, as fábricas e empresas eram apresentadas como lugares agradáveis, 
onde o trabalhador encontrava proteção e conforto. Num press-release da Walita, 
datado de 1956, era feita a “cobertura” de um dia na vida de “um operário paulista”. 
[...] (FIGUEIREDO, 1998: 58). 

Nesta peça publicitária um tanto extensa para detalharmos aqui, o trabalhador 

Aparício, é apresentado como mais um “produto” da indústria paulista: um feliz trabalhador, 

fruto do desenvolvimento industrial em São Paulo. O dia do trabalhador, é apresentado como 

uma prova prosperidade da indústria nacional que em seu bojo trazia também a elevação do 

padrão de vida de seus funcionários. Ao mesmo tempo em que o anúncio lamenta que nem 

todas as empresas concedam a seus funcionários os benefícios que Aparício já tinha, projeta 

que todas chegariam lá. O texto da propaganda informava ao leitor que  
“Um operário amparado é um homem feliz, que vê, no próprio desenvolvimento da 
indústria em que trabalha e no parque industrial de sua terra, a melhor garantia para 
seu futuro”. O press-release da Walita induzia assim à ideia de que os operários 
deveriam aliar-se aos donos das fábricas em vez de lutar contra eles, dedicar-se ao 
trabalho e esperar que chegassem até ele os benefícios que certamente floresceriam de 
seus esforços (FIGUEIREDO, 1998: 59).  

  

Peças com a mesma mensagem ideológica, mas com material ainda mais panfletário e 

agressivo e se estendem e ultrapassam o período do governo de JK. É importante ressaltar o 

duplo caráter presente nas campanhas publicitárias do período. Ao mesmo tempo em que a 

relação amistosa entre patrões e empregados é sinalizada como positiva, o conflito de classes, 

ou pouca lucratividade da empresa é apresentado como algo perigoso. Se nas outras 

campanhas nota-se a mobilização do imaginário pelos sonhos e esperanças, neste tipo de 

campanha, percebe-se a mobilização do imaginário pelo medo. Veicula-se o receio de que 

todo o desenvolvimento da indústria e a superação dos problemas nacionais que dele 

decorrem, vão pelo ralo, acarretando, é claro, a falência do próprio trabalhador, e junto a ele, 

o tão sonhado “Brasil modernizado”.  

Em uma peça de propaganda ideológica assinada pelos Diários Associados veiculada 

em O Cruzeiro no ano de 1963 o texto pergunta se o leitor trabalharia em uma “fábrica 

falida”, e argumenta que 
Você trabalha porque precisa. É com o dinheiro do seu trabalho que você sustenta a 
sua família. Por isso você não trabalha de graça. Por isso você não trabalharia em uma 
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empresa... falida! [...]. Por isso você deve desejar que sua empresa tenha um lucro 
razoável que a permita sobreviver. Pois se os negócios vão bem, se não há mãos a 
medir a produção, se os lucros existem, o pagamento sai no dia certo. E haverá 
sempre oportunidade para mais empregos, e possibilidades de novas promoções. O 
lucro razoável é uma necessidade imperiosa para a empresa em que você trabalha. 
Alguém já chegou a dizer que “o maior crime que uma empresa pode cometer contra 
seus empregados é deixar de ter lucros” [...]. Você deve desejar que sua empresa 
prospere; ela só pode prosperar quando tem liberdade de ação, quando pode operar no 
regime de livre-iniciativa, da livre-concorrência ... (O Cruzeiro, 12/1/1963:93, apud, 
FIGUEIREDO, 1998: 59).  

  

Se o press-release da Walita defende seus argumentos ostentando um operário como 

símbolo do progresso e das benesses sociais trazidas pela indústria, esta peça dos Diários 

Associados demonstra o caráter inflamado que este tipo de campanha por vezes também 

apresentava. É nítida a agressividade dos argumentos, a incitação do temor de que empregos 

se percam e principalmente, a legitimação de toda e qualquer manobra empresarial para 

auferir lucro já que, repita-se, “o maior crime que uma empresa pode cometer contra seus 

empregados é deixar de ter lucros” como “alguém já chegou a dizer”.  

 O que se nota portanto, é a projeção de sonhos e temores coletivos na publicidade da 

imprensa da década de 1950, mobilizando o imaginário de modernização a favor da 

industrialização e desenvolvimento econômicos pautados no modelo norte-americano. Os 

argumentos amparavam-se na proposta de modernização como forma de superação do 

subdesenvolvimento. As manobras publicitárias apoiavam-se tanto em representações 

simbólicas positivas – como por exemplo a feliz história de Aparício –, quanto na projeção de 

temores coletivos como uma crise nacional ou desemprego decorrente da não lucratividade de 

uma empresa. As campanhas exibiam imagens e discursos que ostentavam a dicotomia entre 

positivo e negativo de modo a disponibilizar posições ideológicas amparadas neste tipo de 

valores, bem como a reforçar o sentimento de pertencimento àquela comunidade imaginada. 

 Estes discursos eram dirigidos a uma parcela da população que detinha o poder 

aquisitivo necessário para constituir um mercado significativo para a atividade industrial em 

expansão. Neste sentido, Figueiredo entende que a aceitação de argumentos desta natureza, 

por amplos setores das camadas médias urbanas, denotam a receptividade de tais camadas à 

ideologia e projeto econômico viabilizados nos anúncios.  
Assim, se por um lado as imagens do trabalho presentes nas campanhas publicitárias 
não correspondem à realidade cotidiana do trabalhador, por outro lado elas estavam 
de acordo com as aspirações dos setores médios para quem foram feitas. Mais do que 
manipular a consciência dos trabalhadores, elas visavam, portanto, alimentar os 
sonhos das camadas médias de um mundo agradável, harmonioso, ordeiro e por meio 
delas angariar o apoio daquelas camadas aos projetos dos grupos dominantes 
(FIGUEIREDO, 1998: 66).    
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 Desse modo, após conquistar a adesão ou simpatia dos setores médios urbanos aos 

interesses da classe empresarial ou ao projeto nacional desenvolvimentista, o próximo foco 

seria estimular cada vez mais o consumo dos bens produzidos, em escala crescente. 

Figueiredo observa que esta mudança de objeto da campanha publicitária ocorre justamente 

por volta dos anos 60, período imediatamente posterior à sedimentação da mentalidade 

desenvolvimentista e à identificação com os valores e interesses empresariais. A historiadora 

registra o aumento de referências ao lazer e ao imaginário a ele relacionado na publicidade 

brasileira e relaciona o fato ao preciso momento em que “se completava o processo de 

substituição das importações e crescia vertiginosamente o setor de bens de consumo duráveis” 

(FIGUEIREDO, 1998: 76).   

 A partir do início os anos 1960, portanto, o material simbólico das campanhas 

publicitárias veiculadas nos periódicos aqui estudados se desloca do modo de produção e da 

relação industrialização-trabalho-sociedade, para a valorização do lazer e do ambiente que 

está atrelado a ele. Uma das primeiras empresas a investir neste tipo de material simbólico 

seria a Coca-cola. Desde o começo dos anos 1950 seus anúncios traziam sempre a imagem de 

adolescentes em momentos de descontração.  
A juventude exaltada pelos anúncios da Coca-Cola substituía a seriedade dos homens 
de negócios e a respeitabilidade dos “doutores”, pela irresponsabilidade 
despreocupada de garotos corados e desembaraçados. O escritório e a fábrica cediam 
lugar para a praia e o parque. O piquenique, o carrossel e os namoricos juvenis 
afastavam do leitor a lembrança desagradável das obrigações cotidianas e remetiam-
no para um mundo de festa permanente, no qual as calças jeans e as camisetas 
tomavam o lugar dos incômodos paletós e nós de gravatas (FIGUEIREDO, 1998: 80).
  

  

Por volta dos anos 1960 esta tendência seria reconhecida pela autora na maioria das 

campanhas publicitárias e povoariam o imaginário ligado aos mais diversos produtos, sempre 

ostentando valores ligados a juventude, lazer, paquera, natureza, céu aberto, etc. 

(FIGUEIREDO, 1998: 81). Mais do que um traço comum, entendemos que o material 

simbólico presente nestas peças publicitárias é uma das referências das temáticas presentes 

nas letras caraterísticas da BN, como desenvolveremos adiante. 

Em suma, o que procuramos demonstrar nesta capítulo foi: a) a música popular urbana 

pré-BN sofreu diversas intervenções em seu material musical, sendo a principal delas, o 

processo de homogeneização que transformou diversas práticas musicais e multifacetadas em 

“um” samba, expressão “autêntica” e nacional; b) o estreitamento político entre Brasil e EUA 

decorrente da Política da Boa Vizinhança através do Office of the Coordinator of Inter 

American Affairs, teve consequências diretas nas produções culturais e principalmente no 



	 74 

deslocamento dos paradigmas de modernidade e modelo cultural da Europa para a América 

do Norte; c) a década de 1950 vê acentuar-se o estímulo ao desenvolvimento em função da 

convergência de interesses da indústria cultural local, de bens de consumo nacional e 

internacional, e do governo federal, que junto às inovações tecnológicas na área da imprensa 

não só mobilizam efetivamente o imaginário social, como representavam a proximidade cada 

vez maior da utopia do “Brasil modernizado”.  

Em nosso entendimento, é este último ponto que leva Renato Ortiz a entender que 
É impossível compreendermos a década de 50 e parte da de 60 sem levarmos em 
consideração este sentimento de esperança e profunda convicção de sue participantes 
estarem vivendo um momento particular da história brasileira. A recorrente utilização 
do adjetivo “novo” trai todo espírito de uma época: bossa nova, cinema novo, teatro 
novo, arquitetura nova, música nova, sem falarmos na análise isebiana calcada na 
oposição entre a velha e a nova sociedade. A movimentação política, mesmo quando 
identificada como populista, impregnava o ar, impedindo, por um lado, aos atores 
sociais perceberem que sob seus pés se construía uma tradição moderna, mas, por 
outra, lhes abria oportunidades até então desconhecidas. [...] Neste sentido podemos 
dizer que cultura e política caminhavam juntas, nas suas realizações e nos seus 
equívocos (ORTIZ, 2001: 109-110).    

 

 As palavras de Ortiz revelam em grande medida o que se pretende demonstrar neste 

trabalho. A proposta de modernização como superação do subdesenvolvimento cresce e se 

intensifica consideravelmente ao longo das décadas de 1940 e 1950. O período coincide com 

a formação da geração de atores sociais que comporiam a BN ao final da década de 1950. Daí 

a percepção do autor que no período se constituía uma “tradição moderna”, mas ao mesmo 

tempo se abria “oportunidades desconhecidas”. Trata-se de um sentimento coletivo de 

receptividade com o “novo”, que abriu caminhos para a cristalização e receptividade da BN. 
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3 BOSSA NOVA: IDENTIDADES NARRATIVAS NO “BRASIL MODERNIZADO” 

 

Como vimos, os períodos de povoamento imagético e simbólico nas mentalidades 

coletivas das camadas médias urbanas da décadas de 1950 e 1960 contribuem de forma 

significativa para a compreensão de práticas culturais deste grupo social naquele momento. A 

exploração dos sonhos, esperanças e medos da classe média urbana por parte das matérias de 

empreendimentos políticos ou campanhas publicitárias se divide em fases que relacionam-se 

em grande medida com a natureza de traços alguns estilísticos da BN. Um deles seria o já 

mencionado anseio de modernização pautado no paradigma norte-americano, junto à ampla 

difusão de notícias e propagandas que reforçavam a crença de que este não apenas era um 

bom caminho de desenvolvimento, mas que ele estava em curso. Outro seria o reforço do 

imaginário ligado a momentos de lazer e ao ambiente e situações que ele remete, ligado à 

proximidade do Brasil utópico. 

Dentre os traços estilísticos comumente apontados na BN e relacionadas ao imaginário 

descrito citamos o aspecto harmônico, frequentemente relacionado ao jazz, e a temática de 

suas letras, joviais e descontraídas. O período de reconhecimento e cristalização da BN 

enquanto prática musical está precisamente situado no momento histórico pesquisado por 

Figueiredo. João Gilberto lança o disco Chega de Saudade em 1959, e seria esta a grande 

referência da geração que depois integraria o grupo de músicos relacionados a esta prática. 

Trata-se de um momento onde o imaginário de modernização não apenas se fazia presente na 

mentalidade da classe média, mas de um período em que se acreditava que o Brasil de fato 

estava mais próximo da realização utópica.  

Quando Figueiredo diz que  
Em meados dos anos 60, os anúncios abusavam das cenas ao ar livre, das fotos de 
grupos festivos de rapazes e garotas brincando nas areias das praias, dançando em 
bailinhos ou namorando nas águas turquesas de uma piscina (FIGUEIREDO, 1998: 
81),  

 
encontramos clara relação com a temática de letras da primeira geração da BN. Tome-se por 

exemplo canções como “O Barquinho” de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli e “Garota de 

Ipanema” de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. São canções exaustivamente gravadas e 

representativas da BN enquanto prática musical, e ambas encontram-se totalmente alinhadas 

com o imaginário social explorado e difundido na mídia pelas campanhas publicitárias. São as 

mesmas ideias-imagens: lazer, praia, juventude, paquera, etc. Como tais exemplos já se 

encontram desgastados, trazemos para o trabalho a letra da composição “Domingo azul” de 

Billy Blanco (1924-2011), gravada pelo conjunto “Os cariocas”. O compositor foi parceiro de 
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Tom Jobim em “Hino ao sol” e “Descendo o morro” na “Sinfonia do Rio de Janeiro”. Ambos, 

compositor e grupo, são apontados por Rocha Brito como “precursores” da BN (BRITO in 

CAMPOS, 2012: 19-20). Eis a letra da canção. 
 

No Iate Clube é que começa a 
vida 
qualquer semblante alegria 
estampa 
velas ao vento saiu “atrevida” 
já vai na barra bem distante a 
“Sampa” 
 
É o sol, é o céu é o mar 
na manhã cheia de azul 
é Zézé deslizando no esqui 
por aqui, por ali 

a marola já vem 
cresceu, vai saltar 
Muito bom, muito bem, saltou 
 
Quanta coisa linda no 
Samanguaiá 
Como é bom fazer domingo 
azul por lá 
 
A lua chega manda o sol 
embora 
o horizonte fica multicor 

domingo azul é bom mas já é 
hora 
de se voltar para pensar no 
amor 
 
No iate jantar ou no bar, violão 
mais um vodka-martini 
temperando a canção 
madrugada se fez 
só me resta esperar 
domingo vai voltar  
ser feliz outra vez assim 

 

Como se vê, a narrativa ostenta valores ligados à classe média alta, em grande medida 

relacionados com as ideias-imagens expostas por Figueiredo. Nesse sentido, entendemos que 

para além da “alienação”, ou interesse econômico da camada social que consumia e praticava 

a BN, este objeto enquanto prática cultural está em plena consonância com o imaginário 

existente e reforçado em sua época. Haveria na temática de suas letras o distanciamento da 

“fossa” ligada ao samba canção que o precedia, mas também, e para nós, sobretudo, a 

expressão do imaginário amplamente difundido e muito presente na vida da juventude classe 

média de então. Haveria também em suas características harmônicas, a expressão de valores 

que, se não eram diretamente oriundos do paradigma de modernidade norte-americano, 

indubitavelmente conectavam-se a ele, tanto para seus praticantes como para seus ouvintes. 

Assim, a recorrência de acordes mais tensionados usados regularmente nos 

acompanhamentos é também um correspondente musical de valores presentes no imaginário 

coletivo daquele momento, e principalmente indício de que, musicalmente, aquela camada 

social também incorporava em sua prática traços de uma produção mais “modernizada” para a 

superação dos “antigos” problemas. Qualquer que fosse a origem destas estruturas harmônicas 

– jazz norte-americano ou o convívio com artistas brasileiros que já usavam tais estruturas 

como por exemplo Garoto –, o fato é que esta sonoridade carregava um sentido que era 

amplamente difundido neste setor da sociedade e estava, para grande parte dela, fortemente 

ligado às transformações que se operavam em nossa sociedade.  
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3.1 IDENTIDADES NARRATIVAS E MÚSICA 

Conforme exposto no primeiro capítulo, entendemos que os trabalhos sobre a BN 

apresentam problemas para uma abordagem musicológica sendo, grande parte destes 

problemas, devido à carga passional que os referidos trabalhos ostentam. Dedicamos este 

trecho a oferecer uma possibilidade de abordagem da BN com base no exposto até aqui. Para 

tanto, traremos para a discussão a proposta do musicólogo argentino Pablo Vila (1996) que 

aborda as relações entre identidades narrativas e música. 

 Vila busca superar a chamada homologia estrutural, segundo a qual para cada grupo 

social corresponderia uma respectiva prática artística. Para o autor, tal perspectiva não 

explica, por exemplo, a mudança de gosto e/ou de escolha de consumo por um indivíduo que 

escape à prática relacionada a seu grupo social. Tampouco explica casos onde o consumo ou 

prática artística de um determinado ator social não se enquadre no objeto artístico prescrito 

para sua subcultura. Daí a pertinência, para o musicólogo, das ideias de “articulação” e 

“interpelação” (VILA, 1991: 3-5). 

 A teoria da articulação “preserva a idéia da autonomia relativa dos elementos culturais 

e ideológicos, mas também insiste que os padrões combinatórios mediatizam padrões que 

existiriam na formação econômico-social através de uma luta contínua pela formação de 

sentido” 30  (VILA, 1996: 5). Em outras palavras, admite-se que haja relação entre 

determinados grupos sociais e determinados artefatos culturais, porém, tanto os artefatos 

quanto os grupos sociais tem suas autonomias preservadas. Desfaz-se desta forma, a 

implicação de consumo por um grupo de atores sociais baseado em uma relação necessária de 

causa e efeito. A ligação entre atores sociais e objetos artísticos decorreria, antes, da luta por 

formação de sentido, conflitos dos quais resultaria a atribuição de significados a este ou 

aquele artefato cultural. Tais atribuições de significados orientariam a relação entre objeto e 

ator social. 

 Já na teoria das interpelações em música popular, essa é um artefato cultural que 

oferece diversos elementos usados pelas pessoas na construção de sua identidade social. 

Assim, “o som, as letras e as interpretações por um lado oferecem maneiras de ser e de 

comportar-se, e por outro oferecem maneiras de satisfação psíquica e emocional” 31 (VILA, 

																																																								
30	Así, la teoría de la articulación preserva la idea de la autonomía relativa de los elementos culturales e 
ideológicos, pero también insiste en que los patrones combinatorios mediatizan patrones que existirían en la 
formación económico-social a través de una lucha contínua por la conformación del sentido. 
31	Esta postura teórica plantea básicamente que la música popular es un tipo particular de artefacto cultural que 
provee a la gente de diferentes elementes que tales personas utilizarían en la construcción de sus identidades 
sociales. De esta manera, el sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado ofrecen maneras de ser y de 
comportar-se, y por el otro ofrecen modelos de satisfacción psíquica y emocional. 
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1996: 5). Os múltiplos códigos de um evento musical explicariam a importância e 

complexidade da música como interpeladora de identidades. Nisto reside a diferença da 

música em relação a outras manifestações da cultura popular artísticas de caráter menos 

polissêmico. O som com seus múltiplos códigos também oferece códigos variados de 

interpretação, daí a capacidade de um mesmo objeto musical interpelar diversos discursos, por 

vezes contraditórios (VILA, 1996: 6). Segundo esta teoria, 
usamos canções populares [pop songs] para criar um tipo particular de auto-definição, 
um lugar particular na sociedade. O prazer que a música popular [pop music] produz é 
um prazer de identificação – com a música que gostamos, com os praticantes desta 
música, com as outras pessoas que gostam dela 32 (FRITH apud VILA, 1996: 6). 

 

 Ouvintes ordinários, portanto, não se preocupam com o sentido inerente da música, 

mas com o significado que este objeto tem para eles. Se o sentido da música não se encontra 

no material musical, o processo de interpelação identitária musical baseia-se nos discursos 

contraditórios através dos quais os indivíduos atribuem significados a determinados objetos 

musicais. A ideia de não negociabilidade entre a construção social e um sentido intrínseco ao 

som é descartada nesta teoria, daí sua pertinência para análises pós-estruturalistas. 

 Se o pós-estruturalismo sugere que não há sentido inerente à experiência, o sentido 

não é refletido pela linguagem, mas construído por ela (VILA, 1996: 10). Dessa forma, 
Se a experiência é criada discursivamente, depreende-se disso que necessariamente 
existam diversos discursos pela conformação de tal experiência. Neste sentido, o 
reconhecimento social de “sua verdade” é a posição estratégica  a que aspira a 
maioria dos discursos 33 (VILA, 1996: 10). 

 

Para alcançar o consenso de “verdade”, determinado discurso tem de invalidar ou desacreditar 

todas as outras alternativas de sentido e impor-se como “sentido comum”. Assim, a proposta 

teórica de Vila 
sustenta que a identidade social se baseia em uma luta discursiva contínua acerca do 
sentido que define as relações sociais e posições em uma sociedade e tempo 
determinados. Um dos resultados desta luta discursiva é que nomes e rótulos que 
definem as diversas relações e posições sociais passam a formar parte do reino no 
sentido comum impregnadas com as conotações propostas pelos “ganhadores” desta 
batalha por sentido 34 (VILA, 1996: 11). 

																																																								
32	… we use pop songs to create for ourselves a particular sort of self-definition, a particular place in society. 
The pleasure that pop music produces is a pleasure of identification – with the music we like, with the 
performers of that music, with the other people who like it. 
33	Si la experiencia es creada discursivamente, de esto se deprende que necesariamente existe una lucha entre 
diversos discurso por la conformación de tal experiencia. En este sentido, el reconocimiento social de “su 
verdad” es la posición estratégica a la que aspiran la mayoría de los discursos. 
34	Así, nuestra posición teórica sostiene que a identidad social se basa en una contínua lucha discursiva acerca 
del sentido que define las relacione sociales y posiciones en una sociedad y tiempo determinados. Uno de los 
resultados de esta lucha discursiva es que los nombres y rótulos que definen a las diversas relaciones y 
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A identidade é, portanto, formada por construções culturais discursivas que 

convergem para compor o indivíduo. Tais discursos constituidores de identidades são 

encontrados nas construções culturais de uma época e sociedade determinadas. “Assim é 

precisamente no reino da cultura onde se desenrola a luta por sentido das diferentes posições 

do sujeito, e a música é uma fonte muito importante de tal tipo de discursos” 35  (VILA, 1996: 

11). 

 Como nem todas as opções culturais possuem a mesma força na luta por sentido, 

impõe-se, neste ponto, a questão da hegemonia. As identidades se constituem a partir das 

propostas identitárias que se apresentam a diferentes atores sociais. Tais propostas ou 

posições são, muitas vezes, funcionais aos interesses hegemônicos. Raymond Williams 

explica que o conceito de hegemonia 
supõe a existência de algo verdadeiramente total, não apenas secundário ou 
superestrutural, como no sentido fraco de ideologia, mas que é vivido em tal 
profundidade, que satura a sociedade a tal ponto e que, como Gramsci o coloca, 
constitui mesmo a substância e o limite do senso comum para muitas pessoas sob sua 
influência, de maneira que corresponde à realidade da experiência social muito mais 
nitidamente do que qualquer noção derivada da fórmula de base e superestrutura 
(WILLIAMS in WILLIAMS & GLASER , 2011: 51-52). 

 

Ou seja, o teórico inglês se afasta do entendimento da cultura como mero reflexo da 

realidade econômica. Na verdade, ela existiria dentro de um sistema “central de práticas, 

significados e valores que podemos chamar apropriadamente de dominante e eficaz. Isto não 

implica nenhuma presunção sobre seu valor. O que estou dizendo é que ele é central” 

(WILLIAMS in WILLIAMS & GLASER , 2011: 53). Este sistema seria composto não por 

valores abstratos, mas por valores 
organizados e vividos. É por isso que a hegemonia não pode ser entendida no plano 
da mera opinião ou manipulação. Trata-se de todo um conjunto de práticas e 
expectativas; o investimento de nossas energias, a nossa compreensão corriqueira da 
natureza do homem e do seu mundo. Falo de um conjunto de significados e valores 
que, do modo como são experimentados enquanto práticas, aparecem confirmando-se 
mutuamente. A hegemonia constitui, então, um sentido de realidade para a maioria 
das pessoas em uma sociedade, um sentido absoluto por se tratar de uma realidade 
vivida além da qual se torna muito difícil para a maioria dos membros da sociedade 
mover-se, e que abrange muitas áreas de suas vidas (WILLIAMS in WILLIAMS & 
GLASER , 2011: 53). 

  

																																																																																																																																																																													
posiciones sociales entran a formar parte de reino del sentido común (Gramsci 1975: 1396) impregnados con las 
connotaciones propuestas por los “ganadores” de esta batalla por el sentido. 
35	Así, es precisamente en el reino de la cultura donde se desarolla la lucha por el sentido de las diferentes 
posiciones de sujeto, y la música es una fuente muy importante de tal tipo de discursos. 
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Esta realidade não seria “determinante” – termo propriamente problematizada por Williams, e 

descartado para uma análise cultural pós-estruturalista – para a relação dos atores sociais com 

artefatos culturais, mas um fator a ser levado em consideração.  

Daí a percepção de que a batalha hegemônica mais importante se ganha quando as 

posições oferecidas pelo grupo hegemônico são aceitas pelos atores sociais, ainda que por 

complexos processos de luta, negociação e reconhecimento. Voltando a Vila, é neste ponto 

que o tema das interpelações converge com o dos sistemas classificatórios e das identidades 

narrativas (VILA, 1996: 12). 

 Arbitrários e em grande medida variáveis, os sistemas classificatórios independem de 

sua compatibilidade com a realidade ou sua coerência interna. Sua aceitação está ligada ao 

campo de forças no qual se desenvolve a batalha por sentido acerca de determinada 

classificação no respectivo ambiente espaço/temporal. Assim sendo, as diversas classificações 

empregadas dia-a-dia 
estão carregadas de sentido e tal sentido está usualmente ligado à construção de 
hegemonia em uma sociedade de tempo determinados. Assim, distintas posições de 
nossos sistemas classificatórios geralmente vêm acompanhadas de certa “informação” 
acerca dos ocupantes de tais posições, informações que damos por estabelecidas e que 
influem em nossa relação com o “outro”. Isto é assim porque toda interação social 
sempre é, entre outras coisas, uma interação com o “outro” como categoria, já que a 
única maneira que temos de conhecer ao “outro” é através da descrição que fazemos 
do mesmo, e esta descrição faz uso intensivo dos distintos sistemas classificatórios de 
que dispomos em um contexto cultural particular 36 (VILA, 1996: 13). 

 

Embora na maior parte dos casos as pessoas aceitem as classificações hegemônicas 

sem grandes questionamentos, ou apenas negociem espaços de identidade em seu interior, tais 

taxonomias podem mudar. Isto ocorre em função da negociação de sentido entre diferentes 

grupos e instituições sobre os sistemas classificatórios ou ainda em função de atores sociais 

que impõe sua narrativa identitária sobre a hegemônica (VILA, 1996: 13-14). 
Através desta complexa formação de sentido é que os nomes dos distintos atores 
sociais vão tomando forma e conteúdo em sistemas classificatórios que usamos 
cotidianamente para “organizar” e entender a realidade que nos cerca. Assim vamos 
encontrando em diferentes artefatos culturais diferentes nomes que usamos para 
interpelar (ou que aceitamos para ser interpelados), nomes e conteúdos que se referem 
às distintas posições de sujeitos que ocupamos em nossa vida diária: posições 
familiares, profissionais, etárias, de gênero, étnicas, de classe, etc. Além disso deve-se 

																																																								
36	Por el contrario, tales clasificaciones están cargadas de sentido y tal sentido usualmente está ligado a la 
construcción de hegemonía en una sociedad y un tiempo determinados. Así las distintas posiciones de nuestros 
sistemas clasificatorios generalmente vienen acompañadas de cierta “información” acerca de los ocupantes de 
tales posiciones, informaciones que damos por sentada y que influye en nuestra relación con el “otro”. Esto es 
así porque toda interacción social siempre es, entre otras cosos, una interacción con el “otro” como categoría, ya 
que la única manera que tenemos de conocer al “otro” es a través de la descripción que hacemos del mismo, y 
esta descripción hace uso intensivo de los distintos sistemas clasificatorios de que disponemos en un particular 
contexto cultural.  
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dizer que a música popular ocupa um lugar privilegiado na articulação de sentidos e 
na interpelação de atores sociais 37 (VILA, 1996: 14-15).   

 

Através de tais processos, portanto, construímos ou aceitamos sistemas classificatórios 

que auxiliam no ordenamento e compreensão da realidade. Entretanto, nota Vila, este 

processo ainda não explica o fato de algumas articulações de sentido serem possíveis e outras 

não, ou ainda,  por que algumas interpelações são exitosas e outras fracassam no que tange à 

definição de identidade social (VILA, 1996: 15).  

O autor observa que muitas vezes uma matriz musical pode aderir a determinada 

configuração de sentido quando seus ouvintes entendem que a mesma se “ajusta” à trama 

argumental que organiza a construção de suas identidades narrativas. Neste sentido, se por um 

lado, a música não carrega um sentido intrínseco, por outro ela possui um sentido distinto, 

ligado às articulações das quais ela já participara anteriormente. As articulações prévias de um 

artefato musical não são determinantes para suas rearticulações ou futuras configurações de 

sentido, mas estabelecem certos limites ao arranjo de articulações vindouras. “Assim, a 

música não chega ‘vazia’, sem conotações prévias ao encontro dos atores sociais que lhe 

proveriam sentido, mas ao contrário, chega carregada de múltiplas (e muitas vezes 

contraditórias) conotações de sentido” 38 (VILA, 1996: 16). 

É precisamente este processo de articulação e rearticulação de sentido que introduz no 

pensamento de Vila, a pertinência da ideia de trama argumental para compreender  os limites 

de tais articulações e explicar o por quê de determinadas articulações serem exitosas e outras 

não. Para o autor, 
os eventos sociais em geral (entre eles os ligados à música) são construídos como 
“experiência” no interior de tramas argumentais que lhes dão sentido. Assim, é 
justamente a trama argumental de minha identidade narrativa que dirige o processo de 
seleção do “real” que é concomitante a toda construção identitária 39 (VILA, 1996: 
16). 

 

																																																								
37	A través de esta compleja conformación de sentido es que los nombres de los distintos actores sociales ven 
tomando forma y contenido en sistemas clasificatorios que utilizamos cotidianamente para “ordenar” y entender 
la realidad que nos rodea. Así vamos encontrando en distintos artefacto culturales los distintos nombres que 
utilizamos para interpelar (o que aceptamos para ser interpelados), nombres y contenidos que refieren a las 
distintas posiciones de sujetos que ocupamos en nuestra vida diaria: posiciones familiares, laborales, etarias, de 
género, étnicas, de clase, etc. Demás está decir que la música popular ocupa un lugar privilegiado en la 
articulación de sentidos y en interpelación de actores sociales. 
38	Así, la música no llega “vacía”, sin connotaciones previas al encuentro de actores sociales que le proveerían 
de sentido, sino que, por el contrario, llega plagada de múltiples (y muchas veces contradictorias) connotaciones 
de sentido. 
39	Mi idea es que los eventos sociales en general (entre ellos los ligados a música) son construídos como 
“experiencia” al interior de tramas argumentales que les dan sentido. Así, es justamente la trama argumental de 
mi identidad narrativa la que dirige el proceso de selección de lo “real” que es concomitante a toda construcción 
identitaria. 
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Dentro desta perspectiva, mais do que um gênero literário, a narrativa seria uma 

categoria epistemológica, um esquema cognitivo de extrema importância para os seres 

humanos por apresentar um mundo onde as ações humanas são conectadas de acordo com o 

efeito que têm a perseguir desejos e metas. Ações particulares ganham significado a partir da 

contribuição que representam a uma história gerada narrativamente. A trama argumental é 

justamente o meio através do qual tais ações são incorporadas de forma coerente em uma 

narrativa que as ordena e significa (VILA, 1996: 16-17).  
Por tudo dito anteriormente entendemos que muitas vezes as pessoas desenvolvem 
seu sentido de identidade pensando-se como protagonistas de diferentes histórias [...]. 
Nos textos de tais histórias, o que fazemos é narrar os episódios de nossas vidas de tal 
maneira a fazê-los inteligíveis para nós mesmos e os demais. Isto é assim, dado que 
para nos entendermos como pessoas, nossas vidas têm que ser algo mais do que uma 
série isolada de eventos, e é aqui, precisamente, onde intervém as narrativas ao 
transformar eventos isolados em episódios unidos pela trama 40 (VILA, 1996: 18). 

 

 Portanto, mais do que descrever eventos, narrar é organizá-los em tramas de 

argumentos e atribui-los a personagens particulares. Ao fazê-lo, tais eventos são significados 

em coerência com a narrativa construída. Desta forma, o processo de construção identitária é 

concomitante ao de construção argumental da narrativa. 
Assim, o que produz a identidade do personagem é a identidade do argumento e não 
vice-versa. E isto é de suma importância, dado que as pessoas atuam ou deixam de 
atuar em parte de acordo com seu entendimento a respeito de seu lugar nas diferentes 
narrativas que constroem para dar sentido à vida 41 (VILA, 1996: 18). 

  

Da relação entre narrativa e sistemas classificatórios temos que a primeira organiza o 

caráter relacional e sequencial das identidades, já os segundos impõem-se como descrições 

culturais através das quais relacionamo-nos com o passado e com o “outro” e por isso, 

constituem uma parte necessária das narrativas identitárias. Em contrapartida, as narrativas 

muitas vezes justificam a conotação de categorias usadas por atores sociais para descrever a 

realidade que os cerca ou ainda o “outro”. Desse modo as estruturas narrativas também 

desempenham papel relevante nas lutas simbólicas por sentido (VILA, 1996: 19-20). A 

relação entre estrutura narrativa e categorias classificatórias contribui para a compreensão do 

êxito de determinada interpelação sobre outras na medida em que as categorias usadas para 
																																																								
40	Por todo lo antedicho es que nosotros entendemos que muchas veces la gente desarrolla su sentido de 
identidad pensándose como protagonista de diferentes historias […]. En los texto de tales historias, lo que 
hacemos es narrar los episodios de nuestras vidas de manera tal de hacerlos inteligibles para nosotros mismos y 
los demás. Y esto es así, dado que para entendernos como personas, nuestras vidas tienen que ser algo más que 
una serie aislada de eventos, y es aquí, precisamente, donde intervienen las narrativas al transformar eventos 
aislados en episodios unidos por una trama. 
41	Así, lo que produce la identidad del personaje es la identidad del argumento y no viceversa. Y este es de suma 
importancia, dado que la gente actúa o deja de actuar en parte de acuerdo a como entiende su lugar en las 
diferentes narrativas que construye para dar sentido a su vida. 
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descrever e explicar a realidade que nos cerca, assim como as interpelações que tomamos para 

nós mesmos ou atribuímos aos outros gravitam em torna das histórias que construímos.  
Assim, se por um lado sempre encontramos o “outro” através de categorias, por outro 
lado as categorias e interpelações que utilizamos para descrevê-lo estão intimamente 
relacionadas com a peculiar narrativa que usamos para retratarmos  a nós mesmos e 
aos “outros” 42 (VILA, 1996: 21).  

 

 Deste modo, o protagonista de nossa narrativa influencia não apenas as categorias 

utilizadas para descrever a nós mesmos e aos outros, mas também as conotações atribuídas a 

tais categorias e interpelações. “Portanto, as descrições categoriais (não narrativizadas) acerca 

de nós mesmos e dos ‘outros’ ainda estariam, de alguma maneira, ligadas a narrativas” 43 

(VILA, 1996: 21). 

 Em suma, a teoria de Vila propõe que as identidades culturais são formadas a partir de 

objetos articulados utilizados como interpeladores de identidades. O significado atribuído a 

tais artefatos deriva de complexas batalhas travadas no domínio da cultura. Dentre as forças 

atuantes neste campo pode-se destacar as categorias classificatórias hegemônicas e a escolha 

individual ou social. A aceitação ou refuta de tais classificações justifica-se pela trama 

argumental que constitui a narrativa identitária de determinado ator social. É a trama que 

confere coerência a episódios isolados que compõem a história de cada personagem e que, 

portanto, significa os objetos interpeladores como pontos nodais articulados em uma 

narrativa.  

Para Vila, bem como para o presente trabalho, a música popular é um artefato cultural 

de grande relevância na construção da narrativa identitária individual ou coletiva. Pode-se 

citar como exemplo a utilização do samba como símbolo da cultura nacional na era Vargas, 

ou ainda as acaloradas discussões sobre BN e samba travadas na década de 1960 abordadas 

no primeiro capítulo. Trata-se de projetos distintos nos quais a música popular ocupa um 

lugar de grande relevância na construção identitária coletiva. Em seguida, abordaremos a BN 

como discurso identitário historicamente contextualizado.  

  

3.2 IDENTIDADES NARRATIVAS E BN 

Com base no exposto ao longo deste trabalho, e a contribuição para a compreensão da 

formação de identidades do trabalho de Vila, avançaremos na abordagem da BN enquanto 
																																																								
42	Así, si por un lado siempre encontramos al “otro” a través de categorías, por otro lado las categorías e 
interpelaciones que utilizamos para describirlo están íntimamente relacionadas con la peculiar narrativa que 
usamos para retratarnos a nosotros mismos y a los “otros”. 
43	Por lo tanto, aún las descripciones categoriales (no narrativizadas) acerca de nosotros mismos y los “otros” 
estarían, de alguna manera, ligadas a narrativas. 
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prática musical tendo em vista não sua “ruptura” com práticas anteriores ou sua maior 

“sofisticação”, mas o contexto em que se deu a construção de sua identidade musical. Na 

presente proposta, mais do que uma “evolução” da prática musical do Rio de Janeiro, a BN é 

resultado de uma construção narrativa que se cristaliza como prática musical ao fim da década 

de 1950. 

 Conforme mostramos anteriormente, o que se chama genericamente “samba” abriga 

uma diversidade de práticas culturais atravessadas por intervenções políticas, mercadológicas, 

socioeconômicas, tecnológicas, etc. Entendemos que tal constatação por si só desqualifica 

qualquer tipo de comparação da BN com o termo “samba” sem maiores especificações, por 

desconsiderar as múltiplas práticas e respectivos traços estilísticos ligados a elas. 

Consideramos, entretanto, que o contraste entre samba “homogeneizado” – ou samba 

“nacional” –, e o “samba tradicional” ligado ao evento social onde se tem a roda de samba, 

constitui um material relevante para se considerar a BN.  

A primeira questão que se refere ao contraste é que o samba “homogeneizado” é uma 

prática afastada das rodas de samba. Ao considerarmos os sambas orquestrados e veiculados 

pela radiodifusão ou indústria fonográfica, encontraremos uma prática musical que representa 

uma mediação entre a prática musical carioca desenvolvida em rodas e a BN. Um traço a ser 

considerado é a dificuldade em se escutar o violão e cavaquinho, conforme aponta Sandroni. 

Além disso, temos a presença do paradigma norte-americano de orquestração e arranjos, 

adotado como aspecto positivo para o desenvolvimento “adequado” de nossa música. Por fim, 

inovações técnicas tais como o microfone viabilizavam novas possibilidades interpretativas 

para cantores como Mário Reis ou Lúcio Alves, considerados precursores da BN por 

adotarem o “canto falado”. Por tudo que se argumentou, ainda que consideremos a 

possibilidade de determinados músicos transitarem entre os dois “sambas”, ao levarmos em 

conta a diferença no padrão de consumo das referidas práticas, teremos de concordar que 

cronologicamente, mas sobretudo estilisticamente, o “samba nacional” foi uma prática que 

mediou as transformações estilísticas que desaguariam na BN.  

Nesse sentido, as críticas virulentas execrando a BN, ou as elogiativas apoiadas na 

depreciação do “samba pré-BN”, desconsideram o fato destas duas práticas serem, 

simplesmente, regidas por gramáticas distintas. Não por acaso, ao tratar da batida de João 

Gilberto, Nara Leão declararia que 
Para nós [da BN] foi mais fácil essa nova batida do que a do samba tradicional, que 
eu não sei até hoje. Acho que isso aconteceu com todos nós. Mas os de fora tinham 
suas dificuldades; é que fazíamos essa música e não convivíamos com os sambistas 
tradicionais. Por isso era muito mais fácil para a gente (LEÃO in MELLO, 1976: 
143). 
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O que a cantora relata é justamente o desconhecimento da densa gramática rítmica do 

chamado “samba tradicional” por muitos dos praticantes da BN. Em contrapartida, segundo 

Nara, quem não fosse da BN também tinha suas dificuldades para assimilar a batida da BN. 

Se analisarmos mais recuadamente, perceberemos que o que a cantora trata são princípios 

organizadores distintos. Daí a dificuldade de ambas as partes em aprender as sutilezas 

rítmicas uma da outra. Mais do que “limitação” ou “alienação”, trata-se de valores musicais 

diferentes, separados por décadas de intervenção sobre o “samba tradicional”. O fato é que a 

camada social associada à BN não possuía a vivência de roda ou convívio com a cultura deste 

samba. Ao que tudo indica, seu contato era com o samba veiculado via rádio, o 

“homogeneizado”, afastado de seu caráter étnico, seu ambiente social, veiculado por rádio e 

discos, e em alguns casos, aproximado do padrão de arranjo norte-americano. Talvez as 

palavras de Roberto Menescal confirmem esta percepção quando o compositor explica que 
O que acontece é que você não via nenhum rapaz tocar samba, você via aquelas 
orquestras tocando um samba pesado. É que o samba não tinha um ritmo definido – 
nem em bateria, nem em violão, nem em piano – cada um fazia um negócio e no 
final, aquilo tudo dava um ritmo que eles chamavam de samba (MENESCAL in 
MELLO, 1976: 137). 
 

 A falta de célula rítmica apontada por Menescal endossa o argumento de que a prática, 

e o que fundamentava a organização dos desenhos rítmicos do samba eram desconhecidos por 

alguns dos atores sociais da BN. Se é válida a afirmação de que “cada um fazia um negócio” e 

no final “dava um ritmo que eles chamavam de samba”, então “qualquer um” que fizesse 

“qualquer coisa” seria considerado bom músico dentro desta prática. Certamente trata-se de 

uma hipótese descabida. Entre os músicos, ou conhecedores desta prática, chama-se “samba” 

àquilo que é reconhecido como tal dentro daquela comunidade. Nela, reconhece-se o bom 

músico por sua capacidade de jogar com a respectiva gramática, pelos desenhos rítmicos, 

seleções e intervenções que lança mão durante a prática em função do contexto musical. 

Entendemos serem esses os fatores que fazem de determinada performance uma prática 

reconhecida pela respectiva comunidade como samba, aqui entendido como “samba 

tradicional”, aquele praticado em rodas por indivíduos que vivem esta cultura.  

Por sua vez, se alguém que tenha por linguagem um vocabulário rítmico grandemente 

variável regido por princípios de organização ligados ao samba, lançar mão deste tipo de 

performance junto a músicos da BN, isto certamente não será reconhecido como “a batida” da 

BN. Tampouco será apropriado para esta prática, segundo os princípios organizadores da BN. 
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Tome-se por exemplo as gravações de João Gilberto, onde a bateria é reduzida à caixa 

percutida com vassourinha e contratempo.  

O que procuramos evidenciar aqui é que, a prática musical da BN se desenvolveu 

desconectada do universo de rodas de samba e desta cultura. O “samba” com o qual tais 

autores conviviam era aquele descrito como orquestral, já aproximado da linguagem jazzística 

e com um discurso rítmico menos evidente e presente. Outro depoimento de Nara esclarece 

que para os atores sociais da BN, a forma rítmica do violão  
se definiu mesmo com João Gilberto, que rompeu com tudo com a batida nova. Era o 
que estávamos esperando. Até aquela época nós tocávamos mais samba-canção: “Foi 
a noite”, “Fim de noite”. Não tocávamos samba mesmo [grifos nossos] (LEÃO in 
MELLO, 1976: 139). 

 

 Ou seja, o que Nara entende por “samba mesmo” existia, mas não era praticado por 

seu grupo social. Portanto, ao abordarmos a BN enquanto prática cultural teremos de levar em 

conta o espectro variável de práticas contidos no termo “samba”, e considerar que o “samba” 

que era consumido pela geração da BN era uma prática popular homogeneizada nos termos de 

Braga e Ochoa. Nela, as informações rítmicas são menos presentes e isto implica o 

desconhecimento, ou menor familiaridade com esta gramática. Isto explica, em parte, o furor 

causado pela batida de João Gilberto. O violonista sintetizou em dois compassos um padrão 

que remetia àquela prática, mas que era ao mesmo tempo, assimilável por todo aquele que não 

era familiar à essa matriz de discurso rítmico. Não se trata, reiteramos, de “alienação” ou de 

“evolução”, em relação ao “samba”, mas de que tipo de prática foi incorporada na trama 

argumental da narrativa identitária dos atores sociais da BN. Certamente uma prática onde se 

preferiu alguns padrões rítmicos, menos variáveis e menos densos, em relação ao que Nara 

identifica como “samba mesmo”. Isto explica em grande medida o caráter econômico da 

interpretação de João Gilberto e a destreza com que jogava ritmicamente com a divisão 

melódica e a harmônica em seu violão e voz. 

 As genéricas menções às influências jazzísticas também são melhor compreendidas 

como objetos interpeladores de uma narrativa que se queria modernizada. Como vimos, desde 

a década de 1940, o Brasil teve como paradigma de modernidade e desenvolvimento a cultura 

norte-americana. Fosse nas programações de rádio elaboradas pelo Office of the Coordinator 

of Inter American Affairs, ou ainda da presença de tais paradigmas nos arranjos de sambas 

orquestrais de programas de rádio ou da indústria fonográfica, a aproximação com a 

linguagem jazzística ocorria havia pelo menos vinte anos antes da gravação do LP Chega de 

Saudade por João Gilberto. O prenúncios musicais disso, considerados por vezes como 
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movimentos precursores da BN, tais como os sambas-canções de Tom Jobim, as harmonias 

de Johnny Alf, ou ainda composições como “Duas contas” do violonista Garoto, mais do que 

episódios isolados, são registros de um processo histórico que se cristalizava cada vez mais 

em nossa prática popular. Entretanto, como nota Ortiz,  
Não se pode esquecer que os anos 40 marcam uma mudança na orientação dos 
modelos estrangeiros entre nós. Os padrões europeus vão ceder lugar aos valores 
americanos, transmitidos pela publicidade, cinema e pelos livros em língua inglesa 
que começam a superar em número as publicações de origem francesa. [...] Os 
padrões de orientação vigentes são, portanto, os do mundo do star sistem e do 
american broadcasting (ORTIZ, 2001: 71). 

 

Em outras palavras, a cristalização da BN enquanto prática é precedida de quase duas 

décadas de paradigma de cultura norte-americano. Como registramos antes é neste período 

que ao lado do samba orquestrado, as big bands se consolidam como boa música entre nós 

(ORTIZ, 2001: 71). Daí a recorrência de acordes mais tensionados na prática da BN. Mesmo 

que não fossem cem por cento das vezes oriundos de matrizes jazzísticas, tais estruturas 

conectavam-se a um imaginário solidamente aderido no setor médio da sociedade carioca, 

ligado a um paradigma de modernização e bom gosto. 

Se tomarmos como exemplo a canção “Rapaz de bem” de Johnny Alf, verificamos a 

imbricação dos acordes jazzísticos com a temática da malandragem, ligada ao “samba 

tradicional” como nota Oliven. Segundo o autor, 
Num processo de apropriação do que era inicialmente perseguido e proibido, a 
malandragem, originária das classes baixas e centradas na Lapa, acabou sendo 
incorporada por alguns boêmios da zona sul do Rio de Janeiro. É o que fica claro 
numa composição de 1953 de John Alf [sic], um dos expoentes da bossa-nova, 
denominada Rapaz de Bem, título que lembra o samba Rapaz Folgado com que Noel 
espinafrou Lenço no Pescoço, de Wilson Batista, iniciando a célebre polêmica [...] 
(OLIVEN, 2010: 56). 

 

Eis a letra da canção de Alf: 
 
Você bem sabe, eu sou rapaz 
de bem 
E minha onda é do vai e vem 
Pois com as pessoas que eu 
bem tratar 
Eu qualquer dia posso me 
arrumar 
Vê se mora 
No meu preparo intelectual 

É o trabalho a pior moral 
Não sendo a minha 
apresentação 
O meu dinheiro só de 
arrumação 
Eu tenho casa, tenho comida 
Não passo fome, graças a Deus 
E no esporte eu sou de morte 

Tendo isso tudo eu não preciso 
de mais nada 
É claro 
Se a luz do sol vem me fazer 
calor 
A luz da lua vem trazer amor 
Tudo de graça a natureza dá 
Pra que que eu quero trabalhar? 

 

 Como observa Oliven, a temática da malandragem se faz presente, mas junto a 

elementos que representam a realidade da zona sul. O personagem tem casa, comida e não 

passa fome. Ao invés de ostentar a navalha, é no esporte que ele é “de morte”. Ainda assim, 
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em seu “preparo intelectual/ É o trabalho a pior moral”. Ao lado da harmonia com acordes 

tensionados, o caráter rítmico é de samba. É possível, portanto, perceber as imbricações 

motívicas tanto na temática da letra, como também no material musical. Sob esta perspectiva, 

tem-se novamente um aspecto de continuidade ao invés de ruptura. Entretanto tal 

continuidade é apresentada de outra forma. A proximidade com a sonoridade jazzística antes 

presente nas formações de sopros ou técnicas de arranjos, agora cedem lugar ao aspecto 

harmônico no piano, poder-se-ia dizer tratar-se de um deslocamento de textura. A temática da 

malandragem, já em desuso pelas incisivas e constantes intervenções do DIP na década de 

1940 retorna, mas despida do aspecto marginal e aproximada dos valores de um bon vivant.  

Outro aspecto válido de continuidade entre a BN e o “samba pré-BN” referente à letra 

é o isomorfismo, tal como propõe Augusto de Campos, mas sem o julgamento de valor. 

Conforme discutido no primeiro capítulo, trata-se de um aspecto que antes de “superado” pela 

BN, ou “imitativo” ou “caricato” ligado ao repertório anterior, mantém-se nas práticas 

musicais, guardando diferenças. Mas, fundamentalmente, ainda temos a reiteração recíproca 

entre ideias textuais e musicais. 

O que propomos, portanto, é que a narrativa identitária dos atores sociais da zona sul 

do Rio de Janeiro ligados à BN ao final da década de 1950 tinha entre seus pontos nodais dois 

vetores que incidiram com grande vigor nas décadas anteriores: a) o “samba nacional” 

veiculado via rádio e indústria fonográfica, como referência de música nacional; b) a música 

norte-americana como paradigma de modernização e sofisticação.  

Retomando a ampla difusão destas práticas musicais durante o desenvolvimento dos 

futuros integrantes da BN, pode-se inferir que as categorias classificatórias de música 

nacional e de música moderna, respectivamente atribuídas ao “samba nacional” e à música 

norte-americana estavam solidamente estabelecidas como tal no senso comum. Tais 

categorias classificatórias estavam ligadas aos interesses do grupo hegemônico, fossem eles 

interesses do empresariado e governos norte-americanos, fossem os interesses de integração 

nacional através da cultura empreendidos da Era Vargas e retomados no governo JK. 

 Na década de 1950, os interesses políticos nacionais, do empresariado nacional e 

internacional convergem em direção à proposta de “modernização” do Brasil. Tanto no 

projeto de nação como nas campanhas publicitárias ou na nascente indústria cultural, 

estimulava-se o sonho de pertencimento a um Brasil modernizado. Daí a ampla mobilização 

do imaginário social empreendido através da mídia. Portanto, os dois vetores acima 

discriminados, seriam os artefatos musicais mais orientados para a classe média do Rio de 



	 89 

Janeiro naquele contexto, imbuídos da classificação hegemônica que lhes atribuía o sentido de 

“nacional” e “modernizado”.  

Ao mesmo tempo, aquele momento de euforia e superação dos problemas nacionais 

pelo desenvolvimento tecnológico estimulava a busca por uma prática musical condizente 

com tal contexto. Se levarmos em conta que “os imaginários sociais operam ainda mais 

vigorosamente, talvez, na produção de visões do futuro, especialmente na projeção sobre este 

de obsessões e assombrações, de esperanças e de sonhos coletivos”44 (BACZKO, 1984: 35), e 

que seus dispositivos suscitam “a adesão a um sistema de valores e intervém eficazmente no 

processo de sua interiorização pelos indivíduos, modela as condutas, cativa as energias e, se 

for o caso, leva os indivíduos a uma ação comum”45 (BACZKO, 1984: 35), é compreensível 

que neste ambiente cultural, as duas práticas musicais tenham sido usadas como objetos 

interpeladores na construção de identidade da primeira geração da BN, constituindo pontos 

nodais na trama argumental elaborada pela geração de músicos desta prática.  

A percepção de Nara Leão converge com a argumentação aqui exposta dado que, para 

a cantora 
a partir de 1957 criou-se um espírito de receptividade para as coisas brasileiras: houve 
uma euforia muito grande durante o governo de Juscelino, que desenvolveu indústrias 
brasileiras, pondo em destaque o lado nacional das coisas. [...] Não era mais de bom 
gosto só gostar de música estrangeira. Pessoas de mais cultura começaram a fazer 
samba (LEÃO in MELLO, 1976: 104). 

 

 A compreensão de um processo econômico que culmina, no governo JK, em uma 

prática musical específica, pode também ser percebida nas palavras de Carlos Lyra, para 

quem  
A fase áurea da Música BN, que eu chamo Música Popular Brasileira Urbana e Culta 
teve a 1ª explosão importante com a explosão econômica do parque industrial de 
Juscelino; foi uma cristalização muito importante, onde tudo aconteceu, vinha se 
incrementando muito antes até que chegou um momento quase de crise e então 
explodiu (LYRA in MELLO, 1976: 67). 

 

As declarações de Nara e Carlos Lyra trazem em seu bojo um dado interessante sobre 

os trabalhos sobre BN analisados no primeiro capítulo. Nara entende seu grupo social como 

“pessoas de mais cultura” e Lyra sua prática musical como primeira “explosão importante” de 

uma “Música Popular Brasileira Urbana e Culta”. Se levarmos em consideração que Nara 

																																																								
44	Les imaginaires sociaux opèrent encore plus vigoureusement, peut-être, dans la production des visions de 
l’avenir, notamment dans la projection sur celui-ci des hantises et phantasmes, des espoirs et de rêves collectifs. 
45	Schéma d’interprétation mais aussi de valorisation, le dispositif imaginaire suscite l’adhésion à un système de 
valeurs et intervient efficacement dans le processus de leur intériorisation par les individus, façonne les 
conduites, captive les énergies et, le cas échéant, entraîne les individus dans une action commune.   
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buscaria uma aproximação com os sambistas e compositores das camadas populares como Zé 

Keti e João do Vale, e que Lyra adotaria uma narrativa musical militante de esquerda ao se 

ligar ao CPC (Centro Popular de Cultura), a arrogância e pretensão intrínsecos aos 

argumentos podem ser considerados como um senso comum dominante – ou, no mínimo 

compreensível – no pensamento cultural das classes hegemônicas naquele momento.  

Fora os julgamentos de valor sobre a suposta “maior cultura” da camada média do Rio 

de Janeiro, e a suposta “primeira explosão importante” da “Música Popular Brasileira Urbana 

e Culta”, das quais discordamos efusivamente, o que desejamos reter é o reconhecimento da 

ligação entre a prática musical aqui abordada e o respectivo contexto histórico. 

Reconhecimento este, expresso por atores sociais diretamente ligados à referida prática.  

Nesta esteira, poucos depoimentos evidenciam mais diretamente a relação entre as 

várias práticas que compunham a BN e o projeto de nação de JK do que a declaração de Tom 

Jobim a O Globo em 1962, antes da viagem ao Carnegie Hall. Para o compositor, tratava-se 

de um momento no qual os músicos brasileiros já não iam  
tentar “vender” o aspecto exótico, do café e do carnaval. Já não vamos recorrer aos 
temas típicos do subdesenvolvimento. Vamos passar da fase da “agricultura” para a 
fase da “indústria”. Vamos apresentar nossa a música popular com a convicção de 
que ela não só tem características próprias, como alto nível técnico. E acho que 
conseguiremos nos fazer ouvir e respeitar. Acima de tudo, cada um de nós pensa no 
Brasil, muito acima de seus interesses e suas conveniências. Eu, por exemplo, não 
tenho nenhum entusiasmo por avião e por temperaturas de dez graus abaixo de zero: 
sou da cadeira de vime e do pijama listrado. Mas acho que essa viajem vale o esforço 
(JOBIM in O Globo, 12/11/1962, apud BOLLOS, 2010: 176-177).  

 

No trecho, a relação entre os traços estilísticos da BN e o projeto utópico de um 

“Brasil modernizado” está claramente implícita. Se neste trabalho, argumentamos sobre a 

carga simbólica ligada ao imaginário social de modernização amplamente manuseado na 

imprensa na década de 1950, e propomos seu impacto sobre a formação de uma narrativa 

identitária musical coerente com este momento, as palavras de Tom Jobim no início da 

década de 1960 vão ao encontro da abordagem aqui construída. Para o compositor, com a 

apresentação da BN nos EUA, passaríamos da fase da “agricultura” para a fase da “indústria” 

o que implicaria não estarmos mais vendendo o “aspecto exótico, do café e do carnaval”, nem 

recorrendo “aos temas típicos do subdesenvolvimento”. Assim como o utópico “Brasil 

modernizado”, a BN levaria ao conhecimento internacional a “superação” em nossa música, 

de aspectos “exóticos” ligados ao “subdesenvolvimento”, representado em seu discurso pela 

“agricultura”. Em outras palavras, o que se apresentaria no Carnegie Hall, seria uma prática 

musical condizente com o momento histórico que vivíamos, em que, imaginava-se, os 
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problemas nacionais estavam se resolvendo pelo desenvolvimento socioeconômico, e a BN 

seria um discurso musical que integrava este contexto. 

 Levando-se em consideração a mobilização do imaginário social durante a década de 

1950, e a crença na realização da utopia do Brasil Modernizado, entendemos que assim como 

a política juscelinista, a BN enquanto prática também assentava-se em uma comunidade de 

imaginação. Ambas as práticas musicais que compunham pontos nodais de sua trama 

argumental – “samba nacional” e música norte-americana – encontravam-se solidamente 

significadas nas categorias classificatórias pré-existentes. Não é coincidência nem acaso, que 

o LP Chega de Saudade – que “inaugura” a BN enquanto prática cristalizada –, traga 

composições de Tom Jobim, Carlos Lyra, ao lado de compositores ligados às práticas 

anteriores tais como Ary Barroso e Dorival Caymmi. Tampouco que as harmonias de João 

Gilberto apresentem mais acordes tensionados, ao lado de acordes invertidos que remetem ao 

violão de choro e samba. Neste sentido, a proposta de João Gilberto se alinha à de Johnny Alf 

em Rapaz de bem, na medida em que ambos articulam elementos musicais ligados à ideia de 

“modernizados” e elementos ligados à tradição musical “nacional”. 

O que ocorre ao final da década de 1950, é que o projeto de nação de Juscelino; as 

inovações tecnológicas nos veículos de comunicação de massa como televisão ou 

modernização da imprensa escrita; o investimento do empresariado nacional em 

empreendimentos culturais como museus, companhias de teatro ou de cinema; e, 

especialmente a forma como tudo isto era alardeado e estimulado no imaginário social, 

tiveram uma resposta na música urbana do Rio de Janeiro. Uma resposta tardia, se levarmos 

em conta que a música norte-americana já se fazia presente como paradigma cultural desde 

meados da década de 1940 e a Vera Cruz bem como os Museus e o TBC foram criados ao fim 

da mesma década, assim como “o samba” já era uma das referências nacionais desde o 

decênio de 1930.   

 Entre “abastardamentos” rítmicos, “genialidades” atribuídas a determinados atores 

sociais, práticas musicais “quadradas” anteriores, valores estéticos “ainda não superados” na 

música brasileira, “sofisticações” ou “evoluções”, perde-se de perspectiva o que nos parece o 

fato de maior relevância. A BN é uma prática que guarda traços comuns entre as 

performances de seus praticantes especialmente em função de a proposta composicional de 

Jobim, poética de Vinícius, e performática de João Gilberto, responderem às questões 

culturais que se impunham para a prática musical popular carioca naquele momento. Esta 

tríade integra a prática na medida em que apresenta uma seleção de elementos musicais 
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articulados – reitere-se, em grande medida já presentes anteriormente – sobre a qual se funda 

a gramática musical na qual outros atores sociais irão atuar.  

 Ofuscado pela passionalidade de determinados trabalhos, passa despercebido outro 

fator relevante para os estudos culturais brasileiros. Uma vez mais na história musical do 

Brasil, elementos distintos encontram-se e diluem-se em uma prática cultural que tão logo que 

as combina não é mais uma nem outra. Tem-se novamente a criação de um terceiro objeto 

cultural a partir da articulação de outros – aqui tratamos apenas do “samba nacional” e do jazz 

– que, independente da vontade e do gosto de quem as analise, é certamente uma produção 

cultural brasileira. Como tal, está inscrita em nossa história. E, mais admirável ainda, no caso 

da BN, isto ocorre em uma camada social à qual normalmente não se atribui “grandes 

tradições musicais”, como por exemplo se atribui à cultura afro-brasileira ou às camadas 

sociais de baixo poder aquisitivo. Empreendimentos político-acadêmicos à parte, gostem 

determinados autores ou não, é isto o que ocorre em fins de 1950.  

Assim, a BN surge como a seleção de determinados traços estilísticos presentes na 

música urbana popular carioca anterior, que finda por se cristalizar em uma prática que, 

embora variada, possui aspectos comuns. Imbricações entre tradições musicais que já vinham 

ocorrendo, e práticas interpretativas já usadas, passam a vigorar como princípio organizador 

da “nova” prática musical. É assim que o “canto falado” de Lúcio Alves e Mário Reis, 

converge com harmonias recorrentemente tensionadas como as do samba-canção de Dick 

Farney ou dos sambas de Johnny Alf, e com a batida de João Gilberto que preenchia a lacuna 

rítmica dos arranjos para orquestras de samba.  

Tais elementos juntos nas interpretações de João Gilberto, composições de Tom 

Jobim, e letras de Vinícius, formam um cânone interpretativo e composicional que passa a 

vigorar como uma gramática musical para os músicos da classe média carioca. Nesta 

gramática, a grande variação e densidade rítmica do “samba tradicional” dá lugar a um 

desenho que varia de contexto a contexto – o que se chama de “batida” de João Gilberto na 

verdade são “batidas” –, mas apresenta um padrão sobre o qual se pode variar a divisão 

melódica e, principalmente é palatável e decodificável para aqueles que não possuem 

afinidade, intimidade ou mesmo contato com os princípios organizadores desse samba. Os 

acordes dissonantes regularmente usados na prática, como notaram Rocha Brito e Medaglia, 

em nosso entendimento têm sua assimilação favorecida em função da menor densidade 

rítmica. As temáticas das letras, ao mesmo tempo em que de distanciam a “fossa” do samba-

canção, conectam-se ao otimismo que trazia a proximidade da realização utópica do “Brasil 
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modernizado”, bem como às temáticas joviais cada vez mais presentes nas campanhas 

publicitárias de bens de consumo, como nota Figueiredo. 

Trata-se portanto, da construção de uma narrativa identitária musical que extraiu de 

práticas musicais anteriores seus elementos interpeladores. Tais elementos se articularam em 

uma trama argumental que tinha como principal eixo narrativo o imaginário de modernização, 

mobilizado por aquele projeto de nação. Com o estímulo a este imaginário empreendido pelo 

projeto nacional-desenvolvimentista, pelo empresariado internacional, e pelos empresários 

nacionais inaugurando empreendimentos culturais comprometidos com um produto artístico 

modernizado, a narrativa identitária musical que vinha sendo construída ha algum tempo 

cristalizou-se em uma prática a que se convencionou chamar bossa nova.  

Embora pensemos que tal proposta ofereça uma abordagem musicológica mais 

satisfatória do que as anteriormente analisadas, entendemos que ainda é demasiadamente 

genérica. As menções ao jazz e ao samba ainda deixam lacunas, especialmente no que tange 

ao material musical e aos processos estilísticos da cristalização da BN, que raramente são 

preenchidas.  

Procederemos, portanto, a uma breve análise das possíveis imbricações musicais no 

que diz respeito ao aspecto harmônico do violão da BN. Das referências jazzísticas 

escolheremos uma citada recorrentemente nos trabalhos sobre a BN. Trata-se do guitarrista 

norte-americano Barney Kessel (1923-2004). Entendemos que a proximidade entre a guitarra 

e o violão – instrumentos que possuem a mesma afinação – propiciaria a incorporação de 

acordes jazzísticos presentes nas gravações de Kessel, na linguagem harmônica do violão 

ligado à BN. Na construção narrativa orientada por uma trama argumental que se que queria 

modernizada, a adoção de acordes e esquemas harmônicos de um guitarrista de jazz parece 

oferecer possibilidades interpretativas caras à prática da BN.  

O que se pretende argumentar aqui não é que a BN seria resultado da obra do músico 

norte-americano. Por sinal, o próprio Kessel gravou diversas músicas de compositores ligados 

à BN ao longo de sua carreira. O que buscamos ao abordar a relação aqui proposta, é melhor 

compreender o processo de apropriação e modificação musical tão comum na prática musical 

popular, onde traços oriundos de culturas dominantes são assimilados e modificados de modo 

a tornarem-se parte de um discurso musical brasileiro.  

 

3.3 BARNEY KESSEL E A BOSSA NOVA 

Barney Kessel nasceu no dia dezessete de outubro de 1923 na cidade de Muskogee em 

Oklahoma, Estados Unidos (SUMMERFIELD, 2008: 13; KESSEL, 2004: 4). Se interessou e 
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adquiriu a primeira guitarra aos doze anos de idade com o dinheiro que juntara como 

entregador de jornais. A instrução formal que teve no instrumento se deu através de um 

projeto federal de música ligado ao governo Roosevelt durante o ano de 1937, no qual tinha 

aulas de guitarra durante quatro horas seis dias por semana (SUMMERFIELD, 2008: 16; 

KESSEL, 2004: 11). 

Aos treze anos era membro da banda que tocava a música de fundo nos desenhos 

exibidos aos sábados de manhã no palco do Ritz Theatre, onde teve contato com os musicais 

de Hollywood. Aos quatorze anos o jovem guitarrista tocava regularmente em três bandas; 

duas delas de músicos em sua maioria brancos, que tocavam em lugares somente frequentados 

por brancos e um outra de negros liderada por Ellis Ezell. Kessel era o único músico branco 

tocando nesta banda de 1937 a 1939. Com ela viajou pelo estado de Oklahoma tocando em 

clubes frequentados por negros; e foram estes músicos que o incentivaram a ouvir os solos do 

guitarrista Charlie Christian (1916-1942) (SUMMERFIELD, 2008: 18). 

Em 1942 Kessel se mudava para Los Angeles onde, pouco tempo após usa chegada, 

estaria tocando na banda do comediante e pianista Chico Marx (1887-1961) 

(SUMMERFIELD, 2008: 21; KESSEL, 2014: 40). No ano de 1944, Barney Kessel era um 

guitarrista requisitado nos Estados Unidos em diversas áreas: programas de televisão, rádio, 

indústria cinematográfica e estúdios de gravação (KESSEL, 2014: 42). No verão deste ano, 

passou a integrar a orquestra de Charlie Barnet. Em agosto participaria da gravação da música 

“Skyliner”, sucesso desta orquestra. Ao mesmo tempo, sempre que estava em Los Angeles 

tocava quase diariamente em jam sessions. Através destes eventos conheceria o produtor 

Norman Granz 46 (1918 - 2001), que reconhecendo o talento do jovem músico o convidara a 

integrar as jam sessions que promovia aos domingos à tarde. Nestes eventos Kessel dividira o 

palco com Nat King Cole, Lester Young e Illinois Jacquet, entre outros. Devido à sua 

ostensiva presença no cenário musical e também à sua competência, Kessel foi o único 

músico branco no premiado filme de Granz Jammin’ The Blues (SUMMERFIELD, 2008: 25). 

Segundo sua biógrafa e ex-esposa Jo Kessel (2014) 
O ano de 1944 foi ocupado e produtivo para Kessel. Junto às numerosas gravações 
em estúdio e trabalhos de rádio, ele foi convidado para participar de um filme de jazz 
histórico. A Warner Brothers filmou e lançou o curta-metragem Jammin’ The Blues, 
pelos esforços do produtor Norman Granz 47 (KESSEL, 2014: 45). 

  

																																																								
46	Promotor de concertos de jazz, produtor fonográfico, executivo e empresário. Foi o fundador do selo Verve. 
47	The year 1944 was a busy and productive year for Kessel. In addition to the numerous studio dates for 
recordings and radio work, he was invited to participate in the making of a historic jazz film. Warner Brothers 
filmed and released the two-reeler, Jammin’ The Blues, through the endeavors of producer Norman Granz. 
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 Ambos os biógrafos citam o apelo da Warner Brothers a Granz para que substituísse 

Kessel por um guitarrista negro. A empresa estava receosa quanto à recepção que o filme teria 

no Sul dos Estados Unidos. Granz, entretanto, recusou-se a substituir Kessel. O acordo então, 

foi que o guitarrista fosse filmado à sombra para que aparecesse menos claro na tela 

(SUMMERFIELD, 2008: 25; KESSEL, 2014: 45-46). O episódio marca uma aproximação 

entre Granz e Kessel que contribuiria em muito para o desenvolvimento da carreira do 

guitarrista. 

Ao final de 1944, Kessel seria contratado pelo clarinetista e arranjador Artie Shaw. O 

trabalho lhe renderia mais prestígio e divulgação em nível internacional, dado que a big band  

de Shaw era considerada uma das melhores da época (SUMMERFIELD, 2008: 26). Ao lado 

de Shaw, Kessel já “era apresentado como solista tanto na orquestra como na formação 

reduzida chamada de ‘Gramercy Five’ [...]. Os jornais de Los Angeles eram repletos de 

notícias da banda nova de Artie Shaw” 48 (KESSEL, 2014: 48-49).  

No outono do mesmo ano Kessel gravava com este conjunto, o que continuou fazendo 

até o começo de 1946. Em dezembro de 1945 o guitarrista estava tocando e gravando também 

com a big band de Charlie Barnet. A partir de 1946 Kessel se dividia entre gravações e 

apresentações das orquestras de Shaw, Barnet e Benny Goodman. No outono de 1946 Kessel 

trabalhava principalmente com Goodman (SUMMERFIELD, 2008: 26).    

   Em outubro de 1946 Kessel integrou o grupo que acompanhou Billie Holiday no 

evento Jazz at the Philharmonic (JATP), produzido por Norman Granz e realizado no Shrine 

Auditorium de Los Angeles. As turnês JATP All-Star viajaram por todo os EUA até serem 

ofuscadas pelo sucesso do rock and roll a partir de 1957. Porém os concertos continuaram a 

acontecer levados por Granz para a Europa e o oriente até o final da década de 1970. Para 

Maurice Summerfield, 
Granz compreendeu que ao final da década de 1940 havia uma demanda 
relativamente grande pela gravação ao vivo do JATP All-Stars. Após gravações 
iniciais no começo de 1946 pela Asch Records, Granz começou seu próprio selo, 
Clef, ao fim do mesmo ano. Em 1953 começou outro selo, Norgran. Então, em 1956, 
ele juntou os dois selos de jazz na muito bem sucedida Verve Records. 
Indiscutivelmente o produtor de jazz mais importante de todos os tempos Granz 
gravou os maiores músicos de jazz da época, incluindo Ella Fitzgerald, Duke 
Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Charlie Parker, Billie Holiday, Oscar 
Peterson, Stan Getz, Art Tatum, Dizzy Gillespie, Lester Young, Roy Eldrige, 

																																																								
48	In the fall of 1944, Kessel joined the Artie Shaw Band, and he was featured as a soloist both in the orchestra 
and in the small ensemble named the “Gramercy Five” […]. The Los Angeles newspapers were full of the news 
of the Artie Shaw’s new band.   
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Coleman Hawkins, Illinois Jacquet, Barney Kessel, Ray Brown, Harry Edson, Ben 
Webster, Anita O’Day e muitos outros 49 (SUMMERFIELD, 2008: 28).    

 

Em paralelo, como guitarrista autônomo, Kessel também estava integrando, como 

guitarrista convidado, o trabalho de artistas como Sarah Vaughn e Anita O’Day entre outros 

(KESSEL, 2014: 54).  

Em 1947 Kessel é premiado entre os melhores músicos de jazz do ano de 1946 pela 

revista Esquire. Na ocasião, o guitarrista foi considerado o segundo melhor músico do 

instrumento atuante no ano de 1946, ganhando o Esquire Silver Jazz Award (KESSEL, 2014: 

61). Deixando a banda de Goodman em janeiro de 1947, Kessel transitava do swing para o 

bebop. Em fevereiro do mesmo ano, “Barney Kessel era um membro do Charlie Parker All 

Stars, gravando quatro músicas para a Dial Records incluindo Carvin’, The Bird e Relaxin’ At 

Camarillo” 50 (SUMMERFIELD, 2008: 28). Para Jo Kessel, no período, Barney “tornou-se 

conhecido como um excelente guitarrista de bebop e continuou a apresentar ‘Relaxin’ At 

Camarillo’ durante seus concertos e trabalhos em clubs com seu próprio trio” 51 (KESSEL, 

2014: 62).  

Ainda na década de 1940, Kessel seria também convidado a integrar conjuntos e se 

apresentar no evento Just Jazz produzido por Gene Norman, que por algum tempo foi o 

principal produtor de jazz no sul da Califórnia. Em paralelo à carreira de instrumentista, no 

mesmo período em LA, o guitarrista investia no estudo da música para além do instrumento. 

 Em 1943 teve aulas de contraponto com  Wesley Kuhnle (1898-1962), em 1948 e 

1949 teve aulas de arranjo com Roy Palumb, em 1951 estudou orquestração com Mario 

Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), de 1951 a 1953 estudou orquestração com Albert Haris. 

Além disso, estudou técnicas de música em filmes com Leith Stevens (1909-1970), principal 

compositor da Paramount Pictures e professor da UCLA em Westwood, Los Angeles. Barney 

Kessel também estudou regência com Victor Bay (1901-1988) maestro da Orquestra 

Sinfônica de Cleveland. “Estes quinze anos de estudo avançado garantiram que Barney 
																																																								
49	Granz recognized from the late 1940s there would be a relatively large demand for live concert recordings of 
the JASP All-Stars. After some initial recordings in early 1946 for Asch Records, Granz began his own record 
label, Clef, later that year. In 1953 he started a second jazz record label, Norgran. Then, in 1956, he joined the 
two jazz record labels into the highly successful Verve Records. Arguably the most important jazz record 
producer of all time Granz recorded the great jazz musicians of the day, including Ella Fitzgerald, Duke 
Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Charlie Parker, Billie Holiday, Oscar Peterson, Stan Getz, Art Tatum, 
Dizzy Gillespie, Lester Young, Roy Eldridge, Coleman Hawkins, Illinois Jacquet, Barney Kessel, Ray Brown, 
Harry Edson, Ben Webster, Anita O’Day and many more.    
50	In February 1947 Barney Kessel was a member of Charlie Parker All Stars recording four songs for Dial 
Records including Carvin’, The Bird and Relaxin’ At Camarillo. 
51	Kessel became known as a superb bebop guitarist and continued to feature “Relaxin’ At Camarillo” during his 
concert and club dates with his own trio.  
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ficasse muito requisitado nos estúdios de Hollywood por muitos anos não só como solista de 

guitarra, mas como compositor, arranjador e orquestrador” 52 (SUMMERFIELD, 2008: 31). 

O final dos anos 1940 e início dos anos 1950 marca um período na carreira de Kessel 

onde o guitarrista estava solidamente posicionado na indústria cultural de massa. De 1948 a 

1951 trabalhou para a Capitol Records em Hollywood, em animações para os estúdios 

Paramount, M.G.M, 20th Century-Fox, R.K.O, Columbia e Universal internacional. Atuou 

também liderando e escrevendo arranjos para bandas de Hollywood além de tocar e escrever 

para diversos artistas do cinema e música, dentre os quais destacamos Frank Sinatra 

(SUMMERFIELD, 2008: 31). 

Quanto à entrada de Kessel no mercado televisivo, Jo Kessel ressalta que 
Em 1951-1952, ele tocou na Bob Crosby Orchestra para o Show da Sopa Campbell, o 
programa nacional diário de Crosby. Ele era proeminentemente apresentado no 
Johnny Staccato Show, onde era um artista performático do programa com uma parte 
em exibida semanalmente 53 (KESSEL, 2014: 70).   

 

Além de cinema e televisão, Kessel também trabalhou no rádio de 1949 a 1951, 

tocando cinco dias por semana no The Jack Smith Show, exibido pela CBS, onde 

acompanhava o cantor (KESSEL, 2014: 71). O guitarrista também atuou no mercado 

publicitário tocando 
na orquestra para comerciais das empresas The Little Friskies, Figurines e Malboro. 
As companhias Weinerschnitzel e Rice Krispies contrataram Kessel para produzir 
totalmente [a parte musical de] comerciais para seus produtos nos quais ele compunha 
a música, fazia os arranjos, e regia a orquestra 54 (KESSEL, 2014: 71). 

 

Em 1952, já estabelecido como um dos principais músicos de estúdio de Hollywood, 

Kessel recebera o convite de Norman Granz para integrar o trio de Oscar Peterson ao lado do 

baixista Ray Brown (SUMMERFIELD, 2008: 33; KESSEL, 2014: 73). A experiência seria 

lembrada tanto pelo guitarrista quanto por Peterson, como um período de grande crescimento 

musical. Para Barney Kessel, seria uma projeção diferente da que vinha tendo em big bands. 

O formato de trio revelaria outras habilidades do instrumentista, concedendo-lhe muito mais 

																																																								
52	These 15 years of advanced study ensured that Barney was very much in demand in the Hollywood studios 
for many years not only as guitar soloist but as a composer, arranger and orchestrator. 
53	Kessel leaped into the television milieu with full force. In 1951-1952, he played in the Bob Crosby Orchestra 
for the Campbell Soup Show, Crosby’s daily national program. He was featured prominently on the Johnny 
Staccato Show, where he was an on-screen performing artist with an on-going running part every week. 
54	Highly involved in commercial work as well, he played in the orchestra for The Little Friskies, Figurines and 
Marlboro cigarette commercials. The companies of Weinerschnitzel and Rice Krispies hired Kessel to totally 
produce commercials for their products in which he composed the music, orchestral scores, and conducted the 
orchestra.   
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espaço como solista. Nos termos do guitarrista este seria um grande passo em sua carreira e 

crescimento musical, afinal 
Isto mostrou às pessoas um lado diferente da minha forma de tocar. Só se pode 
responder ao que se vê e ouve, e poderiam pensar em mim como um bom solista, mas 
em uma big band. Em um trio você está muito mais exposto, e sujeito a mostrar suas 
fragilidades bem como suas contribuições positivas. É claro que, Oscar e Ray são 
inacreditáveis no que diz respeito à proeza técnica, são músicos dinâmicos; portanto 
isto demandou muito de mim 55 (KESSEL in LES TOMKINS, Crescendo Magazine 
[UK], 1969, apud SUMMERFIELD, 2008: 33). 

 

Em 1953,  
o Peterson Trio integrou um ilustre grupo de estrelas de todos os tempos cuja 
celebridade internacional e proeminente musicalidade contribuíram para amplificar a 
crescente reputação de Kessel. Era o grupo de turnê do Jazz At The Philharmonic 
(JATP) de Norman Granz. Eles viajaram por cinco semanas na Suécia, Noruega, 
Finlândia, Alemanha, França, Inglaterra, Suíça, Norte da África, Itália e Irlanda 56 
(KESSEL, 2014: 75). 

 

Antes de partir para a última turnê do JATP, Ella Fitzgerald expressou a seu 

empresário Norman Granz, o desejo de gravar um disco com músicas de Duke Ellington. 

Tanto no registro fonográfico deste trabalho, quanto em outras apresentações, o guitarrista 

acompanhador foi Barney Kessel. No mesmo período, Granz levou o guitarrista para a Clef 

Records, onde registrou seu trabalho como solista e intitulado The Barney Kessel Quartet, e o 

Oscar Peterson Trio gravou um disco pela Verve, cujo convidado era Lester Young, intitulado 

Pres, Teddy and Oscar (KESSEL, 2014: 77). 

Uma década após sua chegada em Los Angeles, Kessel havia tocado e gravado com  

as principais big bands de sua época, e estava compondo, arranjando e gravando com grande 

assiduidade em Hollywood. Havia também integrado trabalhos de jazz e bebop como os de 

Charlie Parker e Oscar Peterson, fora gravações como artista convidado em trabalhos de 

outros nomes do jazz. Para além disso também estava levando à frente seu trabalho solo, e 

integrando a lista de artistas de jazz ligados a Norman Granz, o principal produtor de jazz de 

sua época. Assim, ao deixar o trio de Oscar Peterson em 1953, Barney Kessel já era um artista 

																																																								
55	It showed people a different side of my playing. People can only respond to what they see and hear, and they 
might have thought of me as a good soloist, but in a big band. In a trio you’re much more exposed, and able to 
show your frailties as well as your positive contributions. Of course, Oscar and Ray are both beyond belief as far 
as technical prowess goes, just dynamic musicians; so it demanded a lot from me.  
56	Another important career step developed in 1953, when the Peterson Trio joined an illustrious group of all-
time all-stars whose world-wide celebrity and preeminent musicianship served to further enhance Kessel’s rising 
reputation. This was Norman Granz’ Jazz At The Philharmonic (JATP) touring group. They toured for five 
weeks in Sweden, Norway, Finland, Germany, France, England, Switzerland, North Africa, Italy, and Ireland.  
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plenamente consolidado  no mercado norte-americano, fosse como guitarrista, arranjador ou 

produtor. 

Saindo do trio em 1953, Kessel tornou-se compositor, diretor musical e arranjador do 

Bob Crosby Show, levado ao ar cinco vezes por semana (SUMMERFIELD, 2008: 37; 

KESSEL, 2014: 81). Segundo Jo Kessel foi desempenhando esta função que o guitarrista 

atraiu a atenção de Lester Koenig (1917-1977), presidente da Contemporary Records 

(KESSEL, 2014: 81). 

Koenig havia criado a Contemporary Records em 1951, inicialmente para registrar 

música erudita. Entretanto, com o interesse do empresário por jazz, o selo foi usado para 
lançar gravações dos melhores músicos de modern jazz residindo na Costa Oeste, 
incluindo Sonny Rollings, Ornette Coleman, Curtis Counce, Harold Land, Jack 
Sheldon, Carl Perkins, Ben Webster, Art Pepper, Ray Brown, Shelly Manne, 
Hampton Hawes, Leroy Vinegar e particularmente Barney Kessel. Koenig, como 
Norman Granz e Gene Norman, reconheceu cedo a arte jazzística de Barney, e ao 
longo dos anos seguintes lançou algumas das melhores gravações de Barney, 
incluindo cinco históricas gravações do The Poll Winners 57 (SUMMERFIELD, 2008: 
38). 

  

Em dezembro de 1953 Kessel gravava Easy Like, sua primeira gravação pela 

Contemporary. O disco foi lançado em 1954 e recebido com críticas muito positivas de 

periódicos como TIME, Billboard, Chicago Daily Tribune e JazzBeat (KESSEL, 2014: 81-

82). Devido ao sucesso do primeiro disco, em junho de 1954 era gravado Kessel Plays 

Standards. Lançado no mesmo ano, o disco trazia uma formação de quinteto com baixo, 

bateria, piano, guitarra e sax tenor/oboé (tocados por Bob Cooper). O álbum é geralmente 

aceito como primeiro a ter um oboé tocando jazz (Summerfield, 2008: 39). Ainda em 1954, 

Kessel participara do disco de outros artistas como do disco Kid Ory’s Creole Jazz Band 1955 

pela Good Time Jazz, com Roy Eldridge pela Clef Records, com Lester Young pela Norgran 

Records, e as faixas “If The Moon Turns Green” e “Autumn In New York” com Billie 

Holiday pela Clef Records (KESSEL, 2014: 84-85). Mesmo com esta agenda, o 

instrumentista ainda encontrava horários para outras gravações e performances em clubs e 

eventos. 

Em 1955 gravou To Swing or Not To Swing também com formação de quinteto. No 

mesmo ano Kessel tocava no 881 Club com a cantora Julie London ao lado do baixista Ralph 

																																																								
57	However as Koenig became passionate about modern jazz he used his Contemporary label to release 
recordings by the best modern jazz musicians resident on the West Coast including Sonny Rollings, Ornette 
Coleman, Curtis Counce, Harold Land, Jack Sheldon, Carl Perkins, Ben Webster, Art Pepper, Ray Brown, 
Shelly Manne, Hampton Hawes, Leroy Vinegar and in particular Barney Kessel. Koenig, like Norman Granz 
and Gene Norman, recognized Barney’s great jazz artistry early on, and over the next few years released some of 
Barney’s finest recordings, including five historic The Poll Winners recordings. 



	 100 

Pena (SUMMERFIELD, 2008: 43; KESSEL, 2014: 87). O marido de London, Bobby Troup, 

tentava mediar o contrato da cantora com diversas gravadoras, e conseguiu que Sy Waronker,  

o presidente da Liberty Records, fosse ao club vê-los. Resolvido a contratar London, 

Waronker sugeriu que ela fosse acompanhada pelo quarteto de Troup, porém esse insistiu que 

no primeiro disco Julie is Her Name ela deveria ser acompanhada apenas por Barney Kessel e 

o baixista Ray Leatherwood. O single Cry Me A River vendeu mais de um milhão de cópias 

(SUMMERFIELD, 2008: 43). A relevância do primeiro LP Julie is Her Name para a presente 

abordagem será retomada adiante. 

Ainda pela Contemporary, em 1956 foi gravado o disco Music To Listen To Barney 

Kessel By. Em 1957 foi gravado Lets Cook. Em dezembro de 1958 Kessel gravava seu arranjo 

de jazz para a ópera Carmen de Bizet. Em março de 1959 o guitarrista gravou um disco com 

as músicas do filme Some Like It Hot, com o mesmo nome do filme. Também pela 

Contemporary Records seria gravado um dos discos mais importantes do jazz guitar. Em 

março de 1957 era registrado o disco The Poll Winners, cuja idéia era registrar três 

instrumentistas que haviam ganhado prêmios de votação por dois anos consecutivos. Ray 

Brown (baixista), Shelly Mane (baterista) e Barney Kessel ganharam o prêmio de 

popularidade pelas revistas Downbeat, Metronome e Playboy. Segundo Summerfield,  
Este primeiro disco The Poll Winners foi o primeiro disco de jazz a ter uma formação 
apenas com guitarra elétrica, baixo e bateria. Com esta gravação Barney Kessel 
mudou o curso da história do jazz guitar dando à guitarra uma proeminência que 
nunca teve antes no jazz 58 (SUMMERFIELD, 2008: 39).   

   
Ao falar sobre a gravação deste disco pela Contemporary Records, Kessel destaca a 

importância de Lester Koenig em sua carreira afirmando que “Les me deu uma chance de 

gravar como líder quando quase ninguém mais daria. Para eles eu era apenas um bom 

sideman59” 60 (KESSEL in HOLLIS/FERGUSON; Cadence [Usa], agosto de 1987, apud 

SUMMERFIELD, 2008: 40). Koenig lançaria outros discos de Kessel, e mais quatro The Poll 

Winners (KESSEL, 2014: 96) 

Longe de gratuito, o nome do disco refere-se a um período marcado por uma série de 

premiações ao guitarrista. Destacamos alguns deles começando em 1947, com o All American 

Jazz Band Silver Award (New Star) pela Esquire; 1953, Jazz Critic’s Poll pela Downbeat; 

																																																								
58	This first The Poll Winners album was the first jazz recording to have a line up of only electric guitar, bass 
and drums. With this recording Barney Kessel changed the course of jazz guitar history by giving the guitar a 
prominence it had never previously enjoyed in jazz. 
59	O termo corresponde ao que os músicos brasileiros chamam “músico acompanhador”. 
60	... Les gave me a chance to record as a leader when hardly no one else would. To them I was just a good 
sideman. 
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1955 Musician of the Year pela Metronome; 1956, First Place Guitar pela Downbeat; 1957, 

First Place Guitar pelas revistas Downbeat, Metronome, Melody Maker, e Playboy; 1958 First 

Place Guitar pelas revistas Metronome (três prêmios da revista neste ano), Playboy (quatro da 

revista prêmios neste ano), Downbeat (quatro prêmios da revista neste ano), Melody Maker 

(três prêmios da revista neste ano); 1961, All Stars’ All Stars (KESSEL, 2014: 89-90). 

Além de atuar como guitarrista de jazz, arranjador e músico acompanhador, de 1956 a 

1960 Kessel trabalhou como A&R (artists and repertoire) para a Verve Records, contratando 

diversos artistas também do cenário pop e rock. O período marca a atuação do guitarrista no 

mercado pop rock atuando em gravações como do grupo Beach Boys ou a cantora Cher. Em 

1967 Barney Kessel foi convidado pelo dono da revista Guitar Player a escrever uma coluna 

regular para a revista, o que fez por alguns anos. Ainda na carreira hollywoodiana, o 

guitarrista atuou na orquestra de Orson Welles na trilha sonora do filme A Touch Of Evil e 

também participou como guitarrista na trilha da comédia de Billy Wilder Some Like It Hot. 

Kessel pode ainda ser escutado na trilha dos filmes de Elvis Presley Girls, Girls Girls (1962), 

Fun in Acapulco (janeiro de 1963),  It Happened at the World Fair (abril de 1963) e Paradise 

Hawaiian Style (1966). O músico gravaria ainda três discos pelo selo Reprise Records do qual 

os donos eram o advogado Micky Rudin e Frank Sinatra que, admirador de Kessel, convidou-

o a assinar com sua gravadora. Os discos registrados pela Reprise seriam Bossa Nova – 

Barney Kessel plus Big Band, Breakfast at Tiffani’s e Contemporary Latin Rhythms 

(SUMMERFIELD, 2008: 45-51). 

Entretanto, à medida em que a década de 1970 se aproxima, a projeção de Kessel no 

mercado começa a mudar. Ao final da década de 1960 sua agenda se divide cada vez mais 

entre Europa e EUA. No que diz respeito à massiva presença do guitarrista em estúdios, Jo 

Kessel nota que neste período Barney orienta a sua carreira para apresentações, seminários de 

guitarra e turnês. A autora registra que 
Em momento anterior, ele gostava da variedade de experiências musicais que o 
estúdio, rádio, filme, e trabalho com comerciais o proporcionavam. Mas cada vez 
mais músicos estavam em cena. Menos trabalhos estavam disponíveis levando a uma 
competição feroz. Ele achava preocupante o advento de reutilização da música e 
várias invenções eletrônicas que suplantavam músicos práticos. Os estúdios estavam 
demandando o uso de técnicas de amplificação e distorção. Isto era repugnante para 
Kessel. Ele começou a ficar incomodado com isso e ansiava por tocar apenas o que 
estava em sua mente e coração – jazz 61 (KESSEL, 2014: 120).  

																																																								
61	Previously, he had loved the variety of musical experiences that studio, radio, film, and commercial work 
provided him. But more and more musicians were on the scene. Fewer jobs were available, leading to fierce 
competition. He found unsettling the advent of the re-use of music and many electronic inventions that 
supplanted live musicians. The studios were calling for the use of amplifications and distortion techniques. This 
was repugnant to Kessel. He began to be bored with it and yearned to play solely what was in his mind and heart 
– jazz.   
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O que se nota na narrativa da biógrafa, é o começo de um deslocamento de mercado e 

de demanda que não apenas deixam Kessel desconfortável, como também o obrigam a 

redirecionar suas prioridades. Não esqueçamos que o momento em que o guitarrista chega em 

Los Angeles é precisamente durante a Segunda Guerra Mundial. Havia certamente menos 

concorrência do que quinze anos após o término da mesma. Fora isto, a ascensão 

mercadológica do rock, bem como os avanços tecnológicos começavam a exigir 

conhecimentos sobre os quais, segundo o relato de Jo, Barney não tinha tanto domínio. Entre 

eles, pode-se ressaltar o uso de distorção e efeitos na guitarra citados pela autora. O ponto que 

desejamos reter, e ao qual retornaremos, é que o período de maior projeção de Kessel no 

mercado coincide especificamente com o recorte temporal aqui adotado. Na década de 1940 

ele atuava em big bands, na década de 1950 estava envolvido com os principais movimentos 

de jazz – swing, bebop, West Coast Jazz – e acompanhando os principais nomes, ao mesmo 

tempo em que promovia seu trabalho solo. É este o período em que o guitarrista mais ganha 

premiações e sua guitarra é plenamente audível em suas gravações solo, ou em discos em que 

acompanha o cantor ou solista, como é o caso de Julie Is Her Name, The Poll Winners, ou 

Kessel Plays Standards. Daí, a pertinência da relação entre Kessel e a prática musical do Rio 

de Janeiro em fins de 1950 e começo de 1960. 

Em 1968 Kessel se muda para a Europa. O músico alugou um apartamento em 

Londres do guitarrista Ike Isaacs (1919-1996) por pouco mais de um ano. Em Londres, 

costumava se apresentar-se no clube de jazz Ronnie Scott’s em Soho. Em maio de 1969 

Barney passaria uma temporada em Roma onde gravaria três discos. Em junho do mesmo ano 

iria para Paris, onde realizou gravações com Stephane Grapelli pelos selos RCA e Black Lion. 

Em outubro deste ano, o guitarrista viajaria para Tóquio com o Newport Jazz All Stars, show 

que foi gravado. No fim de outubro o evento estaria de volta a Paris onde seriam gravados 

dois discos. No mesmo ano o evento seria apresentado e gravado também em Basle e Berlin 

(SUMMERFIELD, 2008: 52-53).   

Em 1970 Kessel volta para os EUA, mas continua viajando muito, fosse com o duo 

com Herb Ellis, com seu trio, ou como artista solo. Em 1973 o guitarrista e biógrafo de 

Barney Kessl Maurice Summerfield o levaria para apresentar-se no nordeste da Inglaterra me 

um evento realizado em parceria com a organização Jazz North East. Em 1973 a convite de 

Kim Bonython, formou-se o trio composto por Barney Kessel, Charlie Byrd e Herb Ellis, o 

requisitado The Great Guitars. A primeira apresentação do trio foi em 1974 no Carnegie Hall 

em Nova York. O grupo gravou cinco discos com a formação original. Destes, dois foram em 
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estúdio e três ao vivo lançados respectivamente em 1974, 1976, 1978, 1980 e 1982 

(SUMMERFIELD, 2008: 55-56). O projeto é relevante na carreira de Kessel por marcar um 

período onde o guitarrista já não se encontrava assoberbado de trabalho vinculado ao mercado 

de massa, trabalhando principalmente com seus shows, a agenda do trio e seminários nos 

quais lecionava guitarra. 

Em 1981 Kessel voltou para Oklahoma para viver com sua então esposa Jo Ann 

Dodson – que adotaria o nome Jo Kessel e em 2014 lançaria uma biografia sobre o guitarrista. 

Em Oklahoma Kessel deu aulas na Central State University e também teve um programa de 

rádio regular sobre jazz que ia ao ar todas as segundas feiras que era apresentado da 

universidade. Após alguns anos, desmanchado o casamento, Kessel retornou à Califórnia 

(SUMMERFIELD, 2008: 56). Em 1989 Kessel mudou-se para San Diego onde se casou em 

janeiro de 1992 com Phyllis Van Doren, com quem teve um filho. Em maio do mesmo ano, 

aos 68 anos de idade o guitarrista sofreu um derrame que levou sua carreira a cabo. Em 1994, 

Kessel foi homenageado com um concerto beneficiente na cidade de Turim, Itália. A este, se 

seguiram concertos na Inglaterra, Alemanha e Los Angeles. Em 1996 ganhou um doutorado 

honorário pela Universidade de Oklahoma por sua contribuição à música. Em junho de 1997 

houve um outro concerto em sua homenagem, desta vez em Nova York, chamado To Barney 

Kessel – With Love From Your Friends, como parte do festival de jaz da empresa JVC. No 

outono de 2003 Kessel foi diagnosticado com um tumor no cérebro não operável, que 

deteriorou sua saúde levando-o a falecer em seis de maio de 2004 (SUMMERFIELD, 2008: 

57). 

 A breve biografia de Kessel aqui transcrita tem por objetivo não apenas apresentá-lo 

ao leitor, mas principalmente demonstrar, conforme colocado anteriormente, que o período de 

maior intensidade profissional do guitarrista se estende de meados da década de 1940 a 1960. 

Entre nós, trata-se do mesmo período em que os padrões culturais europeus cedem lugar aos 

norte-americanos (ORTIZ, 2001: 71), se estendendo até o período de forte industrialização 

quando o modelo de desenvolvimento e modernização reforça ainda mais o paradigma norte-

americano. Como seria de se esperar, o trabalho de Kessel foi notado pelos músicos ligados à 

BN e, ao menos parte de seu impacto foi registrado. 

 Para além das biografias sobre o guitarrista, empenhadas em transformá-lo em uma 

“lenda do jazz”, entendemos que o aspecto de sua prática mais relevante para nossa 

abordagem seja seu acompanhamento harmônico. Wes Montogmery (1925-1968) por 

exemplo, destacando-o como um de seus guitarristas prediletos declara que “ele tem muito 
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sentimento, e uma boa concepção de acordes no estilo jazzístico” 62 (MONTGOMERY in 

GLEASON, 1975: 76). É também significativo que o trabalho mais citado de Kessel pelo 

músicos brasileiros seja no disco Julie Is Her Name, dado que o guitarrista praticamente só 

harmoniza acompanhando a cantora, solando muito raramente.  

 Neste aspecto há uma ressalva a ser feita, no que diz respeito à relação entre este disco 

e a BN. Entendemos que a menção da referida relação em ambas as biografias do guitarrista, 

acusa a pertinência desta abordagem. Entretanto isto ocorre nas duas sem qualquer referência. 

Jo Kessel por exemplo ao tratar do disco relata que 
Durante uma viagem ao Rio de Janeiro nos anos 80, músicos brasileiros disseram a 
Kessel que a gravação [de Julie London] também influenciou a música brasileira e 
levou os músicos a experimentarem ideias diferentes, que culminaram na origem da 
bossa nova 63 (KESSEL, 2014: 87).  

  

Dizer que a bossa nova seria uma culminância da experimentação das ideias de Kessel 

parece um tanto reducionista e tendenciosamente valorizador da obra do guitarrista. 

Discordamos da forma como a biógrafa colocou a relação entre a prática musical da BN e a 

obra do guitarrista. Entretanto, o compositor e violonista Roberto Menescal parece convergir 

em parte com o relato de Jo Kessel no que diz respeito à manipulações de elementos presentes 

na música de Barney Kessel. Segundo Menescal 
O Tom já fazia quase tudo o que a gente faz hoje em dia. Até que surgiu aquele disco 
do Barney Kessel e Ray Brown com Julie London. Tenho a impressão que este disco 
abriu muito nossos olhos para harmonia. [...] Daí desenvolveu tudo: hoje em dia 
ninguém mais se espanta com acorde nenhum, mas naquela época um acorde 
daqueles era uma festa. A gente usava até não poder mais, em tudo quanto era 
música. Mesmo quando não desse, a gente botava o acorde (MENESCAL in MELLO, 
1976: 145).   

 

Consideravelmente mais problemática do que a consideração de Jo Kessel é a do outro 

biógrafo, Maurice Summerfield. O autor também afirma que o referido disco teria ajudado a  
formular as harmonias de jazz dos fundadores do novo movimento da Bossa Nova 
algumas mil milhas ao sul no Brasil. Está bem documentado que em 1965 um dos 
fundadores do novo movimento Roberto Menescal passou horas ouvindo o disco Julie 
is Her Name. [...] Muitos dos jovens músicos brasileiros consideravam Barney Kessel 
como uma de suas principais “influências do jazz” no começo do desenvolvimento da 
Bossa Nova. Eles adoravam a harmonia dos acordes de Barney e começaram a os 
incorporar em suas próprias harmonias 64 (SUMMERFIELD, 2008: 43-44).   

																																																								
62	Barney Kessel is one. He’s got a lot of feeling, he’s got a good conception of chords in a jazz manner. 
63	During a trip to Rio de Janeiro in the 1980s, Kessel was told by Brazilian musicians the recording had so 
influenced Brazilian music it led them to experiment with different ideas, which culminated in the origin of 
bossa nova.  
64	Barney’s guitar backing on Julie is Her Name also helped formulate the jazz harmonies of the founders of the 
new Bossa Nova movement a few thousand miles south in Brazil. It is well documented that in 1965 one of the 
founders of this new movement, Roberto Menescal, - spend hours listening to the record Julie is Her Name. […] 
Many of the young Brazilian musicians regarded Barney Kessel as one of their main “influencia do jazz” in the 
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Até aí nada demais. Menescal realmente relatou e relata muito o impacto do disco 

sobre sua música em diversas mídias. Entretanto, o autor prossegue afirmando que 
Barney uma vez me disse, que quando ele esteve tocando em alguns concertos no 
Brasil, conheceu Antônio Carlos Jobim que surpreendeu Barney apertando sua mão e 
agradecendo por dar a ele tantas idéias, através das gravações das gravadoras 
Contemporary e Liberty, para a harmonização de alguns de seus sucessos da Bossa 
Nova 65 (SUMMERFIELD, 2008: 44). 

 

Uma afirmação dessas sem qualquer referência já é de se surpreender e, embora vá ao 

encontro do que aqui se argumenta, é mencionado apenas para introduzir a total falta de ética 

do biógrafo quando escreve que “[...] Roberto Menescal – spend hours listening to the record 

Julie is Her Name. Not because of the sensual voice of Julie London, or the beautiful pin up 

on the LP album cover, but the guitar accompaniment of Barney Kessel” (SUMMERFIELD, 

2008: 44). O trecho muito se assemelha à passagem do livro Chega de Saudade, em que Ruy 

Castro relata que “Menescal passava horas escutando o disco Julie is Her Name. Não por 

causa da voz de cama da cantora Julie London e seu luxuriante decote na capa, mas pelo 

acompanhamento do violão de Barney Kessel” (CASTRO, 1990: 128).  

Destaca-se aqui que embora o livro de Ruy Castro seja mencionado na bibliografia de 

Summerfield, não consta qualquer referência ao livro ou ao autor na passagem aqui transcrita. 

Aparentemente, o critério usado por Summerfield no que tange às obras e reportagens norte-

americanas e inglesas não foi usado com o livro de Castro. Pedimos portanto, que o leitor 

desconsidere os comentários não referenciados do biógrafo, bem como o plágio, ficando esta 

menção apenas para registrar a falta de ética e rigor formal de Maurice Summerfield no que 

tange à obra do escritor brasileiro. 

  Conforme dito acima, o ator social ligado à BN que mais fartamente registra a 

contribuição do guitarrista norte-americano para a sua prática musical é Roberto Menescal. 

Anos mais tarde, o violonista e compositor ainda estaria afirmando que 
Entre os tantos discos de jazz que nós ouvíamos, houve um em especial que nos 
deixou completamente fascinados: “Julie is Her Name”, da cantora Julie London. 
Gravado somente com voz, guitarra (Barney Kessel) e baixo (Ray Leatherwood), foi 
meu primeiro contato com a música de Kessel. Aquelas harmonias que ele fazia eram 
completamente diferentes de tudo que nós tínhamos ouvido até então, e a partir daí o 
estilo dele influenciou o nosso modo de tocar e acelerou bastante o desenvolvimento 
da nossa música (MENESCAL in FONTE, 2012: 60). 
 

																																																																																																																																																																													
early development of Bossa Nova. They loved the harmony of Barney’s chords and began to incorporate into 
their own harmonies.	
65	Barney once told me, that when he was playing some concerts in Brazil, he met Antônio Carlos Jobim who 
surprised Barney by shaking him by the hand and thanking him for giving him so many ideas, from 
Contemporary and Liberty recordings, for the harmonization of some of his bossa nova hit songs.   



	 106 

Ratificando a ideia de modernização ligada à música norte-americana, que tanto se 

expôs neste trabalho, Menescal declara ainda que não gosta muito de músicas antigas, mas 

este disco da Julie London é referência para mim. De vez em quando ouço e fico 
impressionado como que naquela época – principalmente os músicos – tocavam tão 
bem, de forma que mesmo hoje a gente ainda não toca. É engraçado porque esse disco 
de 1955 é referência até hoje como um trabalho moderno, quer dizer, não é um disco 
que você ouve e diz: “Ah, esse aqui está ultrapassado” porque não tem nada de 
ultrapassado. Ouço muito por causa disso (MENESCAL in FONTE, 2010: 93). 

  

Convergindo com as afirmações de Menescal, Eumir Deodato também entende que 

“um dos [músicos de jazz] que influenciou muito, todos da BN, foi o guitarrista Barney 

Kessel num disco com Julie London. Aquele disco foi de uma importância praticamente vital 

na música brasileira” (DEODATO in MELLO, 1976: 193).  

As declarações dos músicos brasileiros são bastante claras no que diz respeito à 

relevância do contato com o trabalho do guitarrista. Na primeira, o “estilo” que influenciou o 

modo de tocar dos atores sociais ligados à BN, no segundo a importância “praticamente vital” 

para a música brasileira. Tais afirmações por parte de atores diretamente ligados à prática da 

BN levam a crer que há aspectos da prática de Kessel que fizeram de sua obra um objeto de 

interpelação identitário-musical por parte destes atores sociais.  

Na esteira desta relação, Baden Powell também afirmaria a Zuza Homem de Mello 

que  
De 15 a 19 anos só toquei jazz. Tocava samba e muito jazz. Ia a quase tudo quanto 
era Jam Session. Muitas. Ouvia muito disco. Muito, muito, muito. Na época eu era 
louco por Shorty Rogers. Guitarristas eram o Barney Kessel e o Les Paul (POWELL 
in MELLO, 1976: 193). 

 

 Foi provavelmente em 1967, quando “Barney foi agendado para tocar no Festival de 

Jazz de Berlim como parte de um Workshop de Guitarra com Jim Hall, Baden Powell e outros 

guitarristas” 66 (SUMMERFIELD, 2008: 52), que o violonista brasileiro foi 
falar com ele na Alemanha, como um garoto maluco para conhecer Barney Kessel. 
Sabe o que eu falei pra ele? “Sou o maior fã que você tem”. Ele morreu de rir e disse: 
“É, mas eu te conheço de disco de bossa nova, eu é que sou teu fã, entende?” Aí 
contei pra ele da gravação da Julie London, naquele tempo como a gente era no 
Brasil, falei que ele era muito querido por todos os guitarristas, ele ficou todo 
contente porque é um cara muito simples (POWELL in MELLO, 1976: 193). 

 

 Daí a compreensão de que o trabalho de Kessel, especialmente o disco Julie Is Her 

Name, esteve articulado na trama argumental dos violonistas daquela geração. Ligados à 

categoria classificatória de “moderno” como coloca Menescal, determinados traços estilísticos 

																																																								
66	In November 1967 Barney was booked to play at the Berlin Jazz Festival as part of a Guitar Workshop with 
Jim Hall, Baden Powell and other guitarists. 
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da obra do guitarrista teriam sido incorporados à linguagem harmônica de músicos brasileiros 

que tinham o violão como instrumento. Assim, procederemos a algumas análises 

comparativas a fim de observar elementos presentes em ambas as práticas – de Kessel e de 

dois violonistas da atuantes na música popular em fins de 1950 e início de 1960 – cuja 

temporalidade apontaria para uma apropriação e manuseio de traços harmônicos do guitarrista 

norte-americano que, articulados à trama argumental da prática musical do Rio de Janeiro da 

década de 1950 se “abrasileirariam”. 

O primeiro caso analisado é a possível assimilação destes traços por João Gilberto. 

Para Deodato, “João Gilberto é gênio, mas copiou a batida e o jeito de cantar do disco de 

Barney Kessel e Julie London Julie is Her Name de 1955” (DEODATO in MEIRELLES, 

2008: 194). Especificamente quanto ao aspecto harmônico do violão de Gilberto, Deodato é 

taxativo: 
Posso dizer até mesmo de onde vêm aqueles acordes do João Gilberto. Do Barney 
Kessel, um disco que mais marcou aqui no Brasil no tempo em que a Musidisc 
começou a lançar disco estrangeiro foi o disco do Barney Kessel com a Julie London. 
Se você escutar vai saber exatamente de onde veio. Ih, olha aqui! Ninguém sabe 
disso. Mas eu escutava os dois. (DEODATO in MEIRELLES, 2008: 194). 

  

Entendemos que no tecido harmônico do violão de João Gilberto há elementos que já 

se encontravam presentes na prática violonística popular anterior como por exemplo o uso de 

acordes invertidos com o baixo na região grave do instrumento. Entretanto, ao lado deles há 

recorrências de tensões como acordes alterados e conduções harmônicas que, em nosso 

entendimento, se ligam mais à prática jazzística. Uma destas formações características de 

Kessel, seria usada na gravação de João Gilberto de “Maria Ninguém” (Carlos Lyra). O 

primeiro acorde de João Gilberto após a entrada a capela é sem dúvida dominante e não tem 

baixo. É uma formação de chord melody que, como muitas outras, suporta inversões de baixo, 

podendo em função disso ser tanto um D7(13 b9)  quanto um Ab7 (#9): 

 

Figura 4: acorde dominante usado por João Gilberto na faixa “Maria Ninguém” do LP Chega de Saudade 
(transcrição do autor). 

 

Na mesma canção, João Gilberto utiliza regularmente um acorde dominante com nona 

aumentada, acorde que não era muito ouvido no violão de samba ou choro, mas 
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recorrentemente encontrado nas harmonizações de Kessel no disco Julie is Her Name. O que 

chama atenção no trecho transcrito é a presença de uma sequência harmônica tradicional no 

repertório de samba e choro (subdominante, diminuto de passagem, tônica, subdominante, 

dominante) e a presença dos acordes alterados, que hoje podem não causar qualquer 

estranheza, mas na época seriam algo pouco usuais.  

 
Figura 5: Seqüência harmônica realizada por João Gilberto na música “Maria Ninguém” no LP Chega de 

Saudade (transcrição do autor). 

 

No exemplo, João Gilberto usa as cordas mi e lá (sexta e quinta cordas do violão, 

respectivamente) soltas como baixo, fazendo com que a estrutura de acorde realizada por ele 

na mão esquerda se assemelhe muito às de Kessel a realizar progressões harmônicas 

amparado pelo contrabaixo. O que ocorre nos compassos 16 e 17 da figura 5 é um movimento 

muito característico do acompanhamento do guitarrista norte americano. Enquanto o baixo 

está em uma relação de quarta justa ascendente (lá-ré), a estrutura intervalar dos acordes 

A7(13) e D7(#9) é idêntica com uma diferença de meio tom entre elas. Os movimentos internos 

dos acordes (no caso do lá dominante, 13ª, 13ª menor, 5ª; e no caso do ré dominante  9ª 

menor, e 9ª aumentada) são operados dentro da mesma estrutura interna, deslocada apenas 

meio tom um em relação com o outro. Como foi dito acima, este tipo de estrutura não seria 

comumente encontrado no violão de samba e choro, mas ocorre muito nos acompanhamentos 

de Kessel, e pode ter contribuído para o impacto e inovação trazidos por João Gilberto no 

disco mencionado. A concepção de progressão harmônica do guitarrista norte-americano vai 

ao encontro da abordagem harmônica do trecho analisado de João Gilberto dado que para 
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Nós não pensamos em quais notas são boas para cada acorde, mas em encaixar os 
acordes embora com formatos individuais, os colocamos em uma corda e fazemos um 
colar. Nós encaixamos um acorde seguido de outro acorde, seguido de outro acorde, e 
chamamos isto de progressão de acorde, ou progressão harmônica 67 (KESSEL, 
Barney in KESSEL 2014: 248). 

 

A semelhança entre os acompanhamentos de Kessel e João Gilberto pode ser constatada na 

transcrição de baixo e guitarra da faixa “I love you” do disco Julie is Her Name. Os 

compassos transcritos na figura 6 mostram a cadência dominante da dominante, e dominante, 

voltando para a tonalidade da música em lá bemol maior (II7, V7): 

               
Figura 6: trecho do acompanhamento da faixa “I Love You” do LP Julie is Her Name (transcrição do autor). 

 

 Um outro exemplo de semelhança de estruturas harmônicas da bossa nova e Kessel 

pode ser encontrado na música “Insensatez” de Tom Jobim, interpretada por João Gilberto no 

disco João Gilberto de 1961. Os oito primeiros compassos da harmonia que João Gilberto faz 

na primeira parte da canção estão transcritos abaixo. 

 
Figura 7: Motivo harmônico inicial da primeira parte de “Insensatez” (Tom Jobim) gravada por João 

Gilberto (transcrição do autor) 
  

Eis agora a transcrição da harmonia dos quatro primeiros da segunda parte da canção “I 

should care” interpretada por Julie London acompanhada por Kessel. 

																																																								
67	We don’t think of witch notes are good in witch chords, but rather hooking up the chords as though we would 
like individual beads and put them on a string and make a necklace. We hook up one chord following another 
chord, following another chord, and we call this chord progression, or harmonic progression.  
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Figura 8: trecho do motivo harmônico da segunda parte da música “I should care” gravada por Barney 

Kessel e Ray Leatherwood no disco Julie Is Her Name (transcrição do autor).  
 

Como se vê, transposição à parte, os acordes são rigorosamente os mesmos. Levando 

em consideração as fórmulas de compasso, temos quatro unidades de tempo para cada acorde. 

A condução do baixo também é idêntica nas duas transcrições: movimentos descendentes de 

segunda menor. Em ambos os casos, o acorde dominante da tonalidade menor encontra-se 

com a sétima suprimida: F#/A# no caso de “Insensatez” e A/C# no caso de “I should care”. A 

inclinação para a região subdominante se faz pelo acorde do sétimo grau abaixado com sexta, 

podendo ser interpretado como a segunda inversão do relativo maior com sétima (Am6 ou 

D7(9)/A no caso de “Insensatez”, e Cm6 ou F7/C com a fundamental omitida no caso de “I 

should care”). A resolução deste acorde dominante se faz no quarto grau maior da tonalidade 

menor, E/G# no caso de “Insensatez” e Gadd9/B com a fundamental omitida no caso de “I 

should care”. Se por um lado, o leitor poderia alegar já ter visto o uso de quarto grau maior 

em tonalidade menor, por outro, pode-se argumentar que tomando-se os trechos transcritos 

por inteiro, trata-se de um caso de grande semelhança que não é recorrentemente encontrado 

no populário brasileiro.   

Outro caso onde traços característicos da guitarra de Kessel são encontrados em um 

violão tipicamente brasileiro é a introdução de “Samba do avião” interpretada por Baden. 

Segundo consta na biografia do violonista e compositor, a introdução teria sido composta em 

uma situação onde se encontravam 
Tom ao piano e Baden tocando ao violão, os dois tocando. Nisso, Tom dedilhou o 
“Samba do Avião” no teclado, reclamou que não conseguira fazer a introdução e 
Baden a fez... entrando numa parceria, jamais oficializada porém efetiva, com Tom 
Jobim (DREYFUS, 1999: 60). 

 

O tema da introdução é todo construído sobre acordes quartais muito recorrentes como 

recurso interpretativo de Kessel. O guitarrista norte americano lança mão da sequência 

interpretando o tema “Love is Here to Stay” (George Gershwin) gravado no disco Kessel 

Plays Standards gravado em 1954, entre outras gravações. Na transcrição da figura 9, está a 

exposição do tema até a seqüência de acordes em quartas da faixa citada, gravada pelo 

guitarrista: 
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Figura 9: Guitarra solo e contrabaixo acústico da versão de “Love is Here To Stay” (Gershwin), interpretada por 

Barney Kessel no disco Kessel Plays Standards (transcrição do autor). 
 

O movimento em quartas do compasso 4 na figura 9, aparece na introdução de “Samba do 

Avião” interpretada por Baden no disco Baden Powell à vontade lançado pela Elenco em 

1963 da seguinte forma: 
 

 

Figura 10: primeiro motivo da introdução de “Samba do Avião” interpretado por Baden Powell no disco Baden 
Powell à vontade (transcrição do autor). 

 

O que chama atenção neste caso, é o fato de a melodia apoiar-se estritamente em 

acordes presentes na sequência transcrita de Kessel. Com efeito, considerando-se o C#m7 do 

compasso 9 de Baden (figura 10) como uma inversão de um F#m7 quartal (mais uma quarta 

justa aguda e a formação do C#m7 do compasso 9 de Baden seria rigorosamente a o mesmo 

acorde de F#m7 quartal do compasso 4 de Kessel), não há qualquer diferença de acordes ou 

relação intervalar entre eles nos exemplos de Kessel e Baden. Ressalte-se que, se para 

pianistas esta estrutura harmônica pode ser recorrente em função do repertório para o 

instrumento, no universo do violão popular brasileiro ela não é comum.  
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Fora isto, se levarmos em conta a afirmação de Dreyfus sobre a autoria da introdução 

ser de Baden, temos um interessante caso de apropriação do material musical jazzístico na 

música brasileira. Isto porque a introdução inteira consiste, basicamente na exposição do 

primeiro motivo transcrito, sua execução um tom abaixo e a reexposição na tonalidade 

original. Harmonicamente, a introdução é construída sobre um dos aspectos característicos da 

BN ressaltados por Rocha Brito. Trata-se de uma estrutura caracterizada 
pela sucessão: a) acorde de tônica; b) acordes maiores sobre o 7º grau abaixado (com 
função de dominante ou não). Esta sucessão geralmente redunda numa verdadeira 
progressão acordal, pela ocorrência de um 3º termo representado por um acorde igual 
ao primeiro da sequência. Dindi, Eu necessito de você, Menina Feia e muitas outras 
composições apresentam, logo de início, progressões acordais desta natureza (BRITO 
in CAMPOS, 2012: 28). 

 

Certamente, a introdução de “Samba do avião” possui mais de três acordes. 

Entretanto, o movimento quartal se opera em um centro tonal. Tanto na utilização de Kessel, 

quanto na de Baden, os acordes inicial e final são especificamente o acorde de tônica. 

Entretanto, quando Baden realiza o movimento em ré maior, transporta-o um tom abaixo, ou 

seja para dó maior, e retorna à tonalidade original, funcionalmente, o movimento harmônico 

se liga à análise de Rocha Brito. O que impressiona no manuseio do movimento quartal em 

“Samba do avião” é que, enquanto Kessel, na maioria das vezes utiliza a mesma sequência de 

acordes, na mesma ordem, Baden o faz originando uma sinuosa linha melódica amparada nas 

mesmas estruturas. Além disso, o baixo pedal em lá – que permanece por toda a introdução de 

Baden – introduz um elemento novo que, ao mesmo tempo em que acentua o caráter modal 

do movimento, se liga à tradição de violão brasileiro, onde este é responsável pelos 

“bordões”, e muitas vezes lança mão do baixo pedal justamente para valorizar o contraste 

entre o baixo e os movimentos das vozes mais agudas. 

Portanto, se analisarmos a introdução em relação à incorporação de elementos 

interpretativos do guitarrista norte-americano temos a apropriação de um traço estrangeiro 

incorporada à um eixo narrativo-musical brasileiro. Mais do que uma paráfrase musical, a 

estrutura dilui-se em um discurso musical onde elementos ligados à tradição musical anterior 

orientam a incorporação destes elementos. Por um lado, a análise funcional está ligada ao 

traço harmônico que Rocha Brito entende como característico da BN. Por outro, temos que a 

utilização do modo mixolídio – que tem por característica ser maior com a 7ª abaixada –, está 

ligado também ao nosso repertório regional. Mas neste caso, mais importante é constatar que 

a presença do “sabor” deste modo em uma música tonal pode ser encontrada em canções 

como “Baixa do sapateiro” de Ary Barroso, por exemplo. Trata-se precisamente do que 
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ocorre em “Samba do avião”. A introdução que se opera em uma estrutura harmônica modal 

(D-C-D), é seguida de uma música tonal cujo centro ainda é Ré maior. Fora isto, a presença 

de um baixo-pedal, refere-se à prática violonística de samba e choro pré-BN, cuja gramática 

era plenamente conhecida por Baden.  

Ou seja, não tratamos aqui que uma mera “paráfrase musical”, mas antes, de uma 

estrutura narrativa complexa que incorpora diversos elementos e os articula apresentando um 

terceiro objeto que não soa nem uma coisa nem outra.  

As sucintas análises nos permitem constatar que, para além das vagas menções a 

“influências do jazz” há, de fato, elementos comuns entre determinados traços harmônicos da 

música de Barney Kessel e a prática violonística de atores sociais cuja prática musical 

normalmente se liga à BN. Consideramos, portanto, a hipótese de Kessel ser uma das 

referências na prática musical violonística do Rio de Janeiro em fins de 1950 e começo de 

1960 no mínimo validada. Conforme anteriormente exposto, não se pretende com isto inferir 

que o guitarrista norte americano é responsável pelo “surgimento” da BN, ou que esta prática 

musical é “influenciada” por Kessel. Pretende-se, antes, observar que tais traços comuns 

encontram-se articulados em narrativas identitárias musicais que implicam o reconhecimento 

de uma coisa “outra”. Diferente do que ocorre em outras culturas, entre nós, isto não vira o 

“jazz que se toca no Brasil”, mas música brasileira. Isto porque junto aos esparsos traços 

harmônicos aqui analisados temos outros tantos traços harmônicos, ritmos, letras, melodias, 

estruturas composicionais amparadas em uma densa tradição musical. 

Ao mesmo tempo, rastrear as possíveis interferências musicais decorrentes de 

processos políticos econômicos que afetam a cultura, permite perceber de que forma este 

processo de apropriação se dá. Que tipo de deformações tais traços estrangeiros sofrem de 

modo a se diluírem a ponto de não mais se poder chamá-los pelo nome com que aqui 

chegaram. Permitem ainda compreender como se acomodam em nossas práticas e são 

ressignificados quando combinados a outros elementos musicais solidamente instalados em 

nossa prática cultural. 
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CONCLUSÃO 

 

 Com base no exposto ao longo do presente trabalho, entendemos que as imbricações 

entre projetos políticos e desenvolvimento socioeconômico desempenharam um papel de 

grande relevância no desenvolvimento da música popular praticada no Rio de Janeiro em fins 

da década de 1950 e 1960. A prática anterior, igualmente atravessada por interesses e projetos 

políticos, orientou em grande medida o desenvolvimento musical urbano no Rio de Janeiro, 

especialmente no que diz respeito à receptividade e aceitação de “um samba” menos sinuoso 

ritmicamente, e com traços estilísticos que já marcavam uma aproximação com a música 

norte-americana. 

 Por outro lado, o estreitamento de laços político-econômicos entre Brasil e América 

do Norte, decorrente dos interesses deste último sobre a América Latina a partir da Segunda 

Guerra Mundial, marcou a virada paradigmática cultural na qual a cultura norte-americana 

passa a ser considerada o modelo de modernização desejado. Assim, para além do contato 

com a indústria cultural dos Estados Unidos durante a década de 1940, nas décadas seguintes 

a incorporação de traços desta cultura seria, para o senso comum, desejável para o 

desenvolvimento de nossas produções culturais. 

 No fim da década de 1940, os interesses do empresariado nacional se voltam para a 

modernização da empreendimentos empresariais de cunho cultural, com vistas dominar o 

mercado da crescente camada social média, e ao mesmo tempo, operar com quantias mais 

vultosas, implicadas na modernização da referida indústria. Isto seria o começo do que se 

entende por “euforia” e “desejo de modernização” dentro do campo cultural ligados à década 

seguinte. 

 A segunda metade da década de 1950 é marcada pela eleição de Kubitschek que, 

como vimos, assume a presidência diante de um quadro instável politicamente. Entendemos 

que a estabilidade de seu governo passou por dois fatores essenciais: o projeto nacional-

desenvolvimentista que conciliava seus interesses aos interesses do empresariado nacional e 

internacional, e a mobilização do imaginário social de modernização ligado à progressiva 

proximidade de realização da utopia de um Brasil “outro”. 

 A efetiva mobilização do imaginário social por setores políticos e privados através da 

indústria de comunicação de massa, solidamente amparados na comunidade de sentido 

pavimentada pelas gestões de Vargas, ensejou um quadro hegemônico no plano musical onde 

identificamos dois vetores culturais principais: o “samba nacional” e a música norte-

americana. Vinculados aos interesses do grupo hegemônico, tais vetores ligavam-se às 
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categorias classificatórias de música nacional – no caso do samba – e de paradigma de 

modernidade – no caso da música norte-americana. 

 Ao fim da década de 1950, tais objetos se articularam de forma específica na prática 

musical de atores sociais amplamente expostos a eles e à mobilização do imaginário de 

modernização. Articulados em uma trama argumental, estes objetos constituíram uma 

narrativa musical identitária fixando uma outra prática musical, relacionada aos seus objetos 

interpeladores, mas fundamentalmente, regida por uma gramática distinta dos princípios 

orientadores dos elementos presentes em seu eixo narrativo. 

 Dadas as acaloradas discussões a respeito da nova prática ao início da década de 1960, 

seu impacto mereceu atenção para investigarmos em que medida tal “ruptura” havia de fato 

ocorrido. O que se constatou foram práticas heterogêneas que guardavam elementos comuns, 

atravessadas por interesses pessoais, políticos, mercadológicos, que implicaram não apenas a 

interferência de seu material musical, como também a ideia de homogeneização.  

Podemos citar os exemplos já aludidos do registro de “Pelo telefone” como 

modificador da estrutura composicional; a temática da “malandragem” no samba como 

decorrência do desenvolvimento socioeconômico trazendo condições desfavoráveis de 

trabalho para as camadas populares do Rio de Janeiro de 1930; a intervenção do DIP sobre 

esta temática impondo a valorização do trabalho como temática das letras; a incorporação de 

padrões norte-americanos de formação e arranjos sobre o samba-nacional; a presença de 

características harmônicas do jazz em sambas-canções ou em sambas como os de Johnny Alf; 

a temática de letras vinculadas ao lazer em função das campanhas publicitárias e da 

mobilização do imaginário social; a prática musical cultivada por atores sociais da classe 

média desvinculados das rodas de samba e voltados para a música norte americana; e por fim, 

reconhecimento de um “samba” e de uma “bossa nova”, em lugar de práticas musicais 

relacionadas. 

Por outro lado, através de relatos de músicos diretamente envolvidos neste processo 

musical, notamos a recorrência do nome de Barney Kessel como referência para sua prática, 

especialmente ao violão. Conforme observamos, o momento de maior projeção profissional 

do guitarrista coincide com o período no qual inicialmente o modelo cultural paradigmático se 

desloca da Europa para a América no Norte, e em momento posterior, se intensifica em 

função de o modelo econômico e industrial norte-americano ser o caminho proposto para a 

superação dos problemas nacionais. Trata-se, em nosso entendimento de relatos que não 

convém desprezar, dado que a relação entre as obras é apontada por ambas as partes, isto é, 

por atores sociais ligados à BN e pela biógrafa de Barney Kessel.  Por apontarem um caso 
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possível de manipulação de elementos musicais de outras culturas em uma prática musical 

autônoma, os relatos mereceram atenção deste estudo.  

O que nossas análises constataram foi a presença de elementos comuns nas obras. No 

caso dos trechos harmônicos abordados nas produções brasileiras, as estruturas comuns 

encontram-se somadas a elementos musicais presentes nas práticas musicais anteriores. 

Talvez o aspecto mais imediato seja a manipulação rítmica das estruturas harmônicas. 

Entretanto, se aprofundarmos a crítica, notaremos sua presença cercada em um discurso 

musical que implica o reconhecimento outros elementos musicais. É o que ocorre com a 

ausência de contrabaixo nas faixas analisadas, onde o violão é responsável pela parte grave, 

dos bordões. Outro aspecto é a articulação dos trechos analisados com as outras partes das 

respectivas obras, onde as estruturas harmônicas aparecem diluídas em sequências que 

remetem ao populário brasileiro, tal como a sequência harmônica de “Maria Ninguém”, e a 

estrutura modal-tonal na execução de “Samba do avião”.  

Objetos de querelas e discussões acaloradas, tais objetos musicais não são 

“propriedade” desta ou daquela corrente de pensamento, deste ou aquele grupo de autores. 

São parte de um mosaico musical onde suas cores e formatos se interpenetram, dialogam e se 

relacionam. Mais do que a necessária constatação de uma “dominação” ou de uma 

“evolução”, a prática musical popular responde ao jogo que se dá entre os atores sociais que a 

cultivam, as gramáticas que regem seus desenvolvimentos, e a realidade cultural e social que 

as cerca. Sendo a música um discurso eminentemente não verbal – excetuando-se, é claro, os 

versos das canções – a análise e compreensão deste jogo e das forças que o compõem, sem 

dúvida, tem muito a contribuir para a compreensão de nossos processos culturais. 
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