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Resumo: Esta exposição se propõe a abordar a Bossa Nova como prática cultural historicamente 
contextualizada. Para tanto, traça um breve panorama cultural do Rio de Janeiro das décadas de 1930 
e 1940, onde se formariam duas forças culturais hegemônicas: o samba da era do rádio, e a música 
norte-americana. Estas, teriam agido sobre os atores sociais que ao fim da década de 1950 integrariam 
o movimento que veio a ser chamado Bossa Nova. A análise das escolhas que referenciaram prática 
musical destes atores está amparada na relação entre identidades narrativas e música, proposta pelo 
musicólogo Pablo Vila.  
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Escrever a respeito Bossa Nova (BN) parece, ainda hoje, caminhar sobre um 
campo ideologicamente minado. Esta sensação se explica em função da produção 
sobre a BN nunca ter, aparentemente, passado do estágio que este autor entende por 
“linchamento ideológico ou esforço por sua legitimação”. Todos os trabalhos 
consultados até o momento, apresentam narrativas apaixonadas e, na maior parte das 
vezes, flagrantemente pendentes para um ou outro lado. Tendo o entendimento da 
inexistência de “neutralidade absoluta” do pesquisador hoje reconhecido 
(GOLDENBERG, 2004: 45), este trabalho esclarece não estar se referindo a este tipo 
de bias, ou parcialidade, mas às aprovações ou reprovações efusivamente ostentadas 
em textos mais ou menos panfletários a respeito da BN.  

Como o presente texto não comporta uma revisão bibliográfica extensa, é 
tomada como exemplo da polarização política em torno da BN, a interlocução travada 
na década de 1960 entre José Ramos Tinhorão e Brasil Rocha Brito. O primeiro, ao 
tratar 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, 1966: 48-49). 

 

Para Rocha Brito, por outro lado, 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).  
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Passado mais de meio século do lançamento do disco Chega de Saudade de 
João Gilberto, a impressão obtida a partir das leituras – inclusive de trabalhos mais 
recentes – é de que não se pode abordar a BN como objeto de estudo sem fazer uma 
escolha entre dois lados: o da defesa da cultura popular nacional, aviltada por uma 
manifestação musical alienada; ou o outro, que entende o movimento como uma 
manifestação cosmopolita, propondo uma visão da arte como algo que transcende 
fronteiras. 

A polêmica parece ainda não ter sido resolvida e tampouco abandonada. 
Com efeito, a abordagem de música popular dentro da etnomusicologia, por vezes 
sugere o objeto como mero pretexto para discutir questões políticas, aparentemente 
consideradas “mais relevantes”. Nesta perspectiva, a BN, enquanto manifestação 
musical burguesa que veio a ter grande reconhecimento, seria um objeto que não 
justificaria qualquer empenho em sua análise, a não ser para revelar o jogo de poder 
que levou aquela geração a ser reconhecida em detrimento de artistas que não 
gozariam da mesma posição social.  

Por outro lado, a leitura de trabalhos da área, realizados em outros países, 
revela o empenho de outras culturas em dominar o instrumental analítico das 
manifestações musicais nacionais, muitas vezes amparando-se em referenciais 
teóricos da mesma procedência. O entendimento do presente trabalho é que as 
potencias culturais reforçam, desse modo, a posição hegemônica dentro do campo. 
Tratam dos próprios objetos, amparando-se em instrumentais teóricos construídos, 
ou adaptados para analisá-los. É neste sentido que, passadas algumas décadas do 
reconhecimento da BN enquanto prática musical, o empenho em buscar compreender 
esta manifestação para além da polarização política panfletária parece relevante para 
a pesquisa em música popular brasileira. 

Da música urbana pré-Bossa Nova no Rio de Janeiro 
  

O primeiro equívoco que as abordagens apaixonadas – tanto favoráveis, 
como desfavoráveis à BN – cometem grande parte das vezes é comparar este objeto 
com o chamado “samba tradicional”. Esse último, seria uma manifestação cultural 
“autenticamente brasileira”, destilada através dos séculos em encontros em rodas, 
onde conhecimentos ancestrais seriam desenvolvidos e amalgamados até desembocar 
em uma linguagem genuinamente brasileira que teria origem na prática cultural e 
social. O presente trabalho entende que a comparação entre BN e “samba tradicional” 
não é pertinente porque a geração que viria a compor o movimento chamado Bossa 
Nova em fins de 1950, crescera conectada não a este samba, mas ao “samba 
nacionalizado”. A “violência” à manifestação “genuinamente popular” vinha 
ocorrendo desde a década de 1930. A referência de símbolo nacional não seria o samba 
de roda, ou o samba de partido alto, mas um samba “‘inventado’ num contexto onde 
sua exterioridade se presta a fornecer a homogeneidade, escorregando de sua 
(problemática) vinculação com o popular para adoção mais conciliadora do ‘nacional’” 
(BRAGA, 2002: 314).  

Longe de ser uma realidade restrita ao samba, nos casos da cueca chilena, 
pasillo equatoriano, e bambuco colombiano, gêneros também alçados a categoria de 
“nacionais”, 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. 
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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-nação19 (OCHOA, 2003: 87). 

 

A extensa citação se justifica por acusar uma espécie de violência a 
determinadas práticas musicais, sempre que estas são incorporadas a projetos de 
nação que as usam como símbolo identitário, o que, no entendimento desta exposição 
é comum também ao caso do samba. Nas palavras de Luiz Otávio Braga,  

 

... 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. Essa transformação, portanto, está 
fundamentalmente ligada ao desenvolvimento da radiofonia brasileira. Aliás, 
supomos que é nesse momento mesmo que o samba é inventado como 
tradição de música nacional e para o qual não pode abrir mão de todas as 
possibilidades técnicas afluentes no período (BRAGA, 2002: 342). 

 

Seria este o samba a agir sobre a geração que seria jovem em fins da década 
de 1950. Um samba desritualizado, amputado da atmosfera em que se desenvolveu e 
veiculado pela indústria de discos e radiofônica, consumido, portanto, de forma 
individual e subjetiva. Sobre este samba “inventado” já incidiam forças decorrentes 
dos meios de comunicação e avanços tecnológicos que impunham mudanças e 
descaraterizações à linguagem praticada em rodas. Seria ainda na década de 1930 que 
o microfone e o rádio possibilitariam 

                                                           
19 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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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, sem “berreiro” 
(BRAGA, 2002: 83). 

  

Dataria também do mesmo período, a pressão para adoção de 
instrumentação e técnicas de arranjo norte-americanas. Sobre isso, afirma o autor que 

 

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). 

  

Nota-se, portanto, que algumas características geralmente atribuídas à BN, 
como a aproximação com a linguagem jazzística ou o “canto falado”, já se encontravam 
e curso décadas antes da consolidação do gênero, em uma música veiculada como 
nacional. Por este motivo, argumentos amparados nestes traços musicais, para 
condenar ou validar a prática musical da BN, seja como prática “alienada” ou como 
manifestação de maior sensibilidade são, para este trabalho, improcedentes.    

Constituição de forças culturais hegemônicas no Brasil das décadas de 
1930-40 

Em verdade, o que parece de fato ter ocorrido ao longo das décadas de 1930 
e 1940 foi a consolidação de dois vetores culturais hegemônicos: o samba “de rádio” 
como referência de música nacional, e a cultura norte americana como paradigma de 
modernidade. O entendimento de Braga de que “é no albor dos anos 30 que a rádio 
difusão no Brasil começará a invadir o espaço privado na vida do Rio de Janeiro e 
passará a exercer um impacto profundo e transformador na cultura, num nível que 
será intenso nos anos 40” (BRAGA, 2002: 56), converge com a avaliação do historiador 
Antônio Pedro Tota, para quem 

A veiculação, pelo rádio, de estereótipos do estilo de vida americano ocorria 
desde a década anterior, mas os programas daquela época não se 
comparavam, quantitativamente e qualitativamente, aos produzidos nos anos 
40 (TOTA, 2000: 153). 

O objeto do relevante estudo de Tota é a criação, em 16 de agosto de 1940, 
de uma agência no governo Roosevelt, de relações culturais com a América Latina, 
comandada por Nelson Rockefeller. Nomeada no primeiro ano como Office for 
Coordination of Cultural Relations between the Americas, e no ano seguinte, Office of 
the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA), a agência era organizada em 

três divisões: Divisão Comercial e Financeira, Divisão de Comunicações e 
Divisão de Relações Culturais. Objetivos político-econômicos estavam na 
base do projeto da agência, que falava numa “hemisphere economic policy”. 
No entanto, para atingir esse objetivo, deu-se uma importância notável às 
atividades culturais e à comunicação (TOTA, 2000: 51). 

Ainda nas palavras do historiador 

A ideia dos Estados Unidos como modelo era um dos pontos centrais da 
filosofia de Nelson [Rockefeller] e de seu pessoal. As transmissões de rádio, 
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cinema, os projetos de saneamento e saúde e os programas econômicos 
tinham um sentido paradigmático, isto é, os Estados Unidos possuíam o 
segredo do progresso e, o que era mais importante, estavam dispostos a 
compartilhá-lo com o Brasil (TOTA, 2000: 180). 

Dentro da Divisão de Relações Culturais, a Divisão de Rádio do OCIAA 
deveria combater a disseminação ideológica do Eixo – visto que havia programas 
regulares dirigidos ao Brasil por rádios alemãs e italianas. Segundo o profissional de 
propaganda Don Francisco, diretor da Divisão  

O rádio ajuda a criar uma opinião pública dinâmica no hemisfério ocidental, 
apoiando de forma contínua o esforço de guerra das repúblicas americanas. 
A opinião pública, uma vez informada, não aceitará nem tolerará a 
propaganda dos países do Eixo que atinge o continente (FRANCISCO, apud 
TOTA, 2000: 73). 

Assim, o primeiro empreendimento radiofônico realizado pelo Office, seria 
um radiojornal produzido pela CBS. Em 1940, a empresa anunciaria a contratação do 
radialista Luís Jatobá. A familiaridade de Rockefeller com o empresariado norte-
americano lograria 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. No Brasil, jornais e revistas como Seleções e Em 
Guarda, divulgavam o horário e programação radiofônica do Office. Esta era 
transmitida no Rio de Janeiro por rádios como Cruzeiro do Sul, Mayrink Veiga e Tupi. 
Fora isso,  

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, funcionários do alto escalão do DIP que 
haviam sido cedidos para o Office of the Coordinator of Inter American Affairs 
(TOTA, 2000: 76-77). 

 

Na programação havia, de um lado, diversos programas de rádio como 
Nações Unidas Falam, Estamos em Guerra, ou Marcha do Tempo, que divulgavam a 
resistência moral e material ao avanço do Eixo. De outro havia “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). 

Entre outras contribuições, o trabalho de Tota esclarece que ao fim da 
Segunda Guerra, os Estados Unidos eram, para o Brasil, o paradigma de modernidade 
a ser seguido. Isso também se manifestaria nas práticas musicais. Apesar de o 
historiador entender, com base em uma pesquisa do Ibope de 1944, que a música não 
foi um bom veículo do americanismo, dado que os brasileiros escutavam mais música 
brasileira do que norte-americana, o presente trabalho entende que escapara ao 
historiador o fato de o processo de “americanização” via música, não poder ser 
identificado nesta pesquisa do Ibope. Trata-se, no fundo, da diferença de natureza 
entre pesquisas quantitativas e qualitativas. Os valores norte-americanos se 
insinuavam dentro da produção musical brasileira conforme foi apontado por Braga. 
Produzíamos nossas músicas populares, mas desde a década de 1930, os arranjos e o 
instrumental tinham como paradigma a música popular norte-americana. Daí a 
revolta e alarmismo de autores como Tinhorão, vendo a produção musical 
“autenticamente” brasileira sendo afetada por técnicas estrangeiras. 
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É, portanto, com base na elevação do samba a música nacional durante da 
Era Vargas, e com a Política da Boa Vizinhança que, no referido período, a cultura 
norte-americana e “samba de rádio” passam a constituir forças hegemônicas no plano 
cultural. Vetores que agiriam sobre a formação dos jovens que cresciam no Rio de 
Janeiro da época, e viriam a integrar a primeira geração da Bossa Nova. 

Breve contextualização histórica da década de 1950 
  

A prática musical que veio a ser chamada BN situa-se e um contexto 
histórico onde as referências hegemônicas constituídas desde a década de 1930 e 
intensificadas em 1940, incidiriam com grande vigor, especialmente em função do 
projeto de nação de Juscelino Kubitschek. Apesar de frequentemente lembrado de 
maneira otimista e atrelado à forte industrialização, as leituras sobre o período 
revelam um quadro de forte tensão política que pôde ser superado em função da 
habilidade política de JK.  

Lembre-se que Kubitschek 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 
Prado20 esclarece que  

O suicídio de Vargas em agosto de 1954 tornou-se o ponto de referencia 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). 

 
Situado entre o suicídio de Vargas e a renúncia de Jango, o governo JK foi 

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). 

 Apesar disso, a era JK é lembrada como politicamente estável. Maria 
Victória Benevides21 atribui este fato à capacidade de Juscelino de administrar e 
superar crises. Para a historiadora Rosilene Dias Montenegro22, “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). 
                                                           
20 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. 
21 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. 
22 Professora associado da UFCG atuando nos cursos de graduação e pós graduação em História. 
Doutora em História pela UNICAMP.  
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Assim, a forma como JK lidou com a sensibilidade social decorrente do suicídio de 
Getúlio, e conseguiu deslocar e ressignificar 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. 

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). 

As palavras da historiadora permitem constatar que JK encontrara o 
caminho para a industrialização previamente pavimentado, e o que seria o grande 
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 
pesquisado expõe 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 – fossem os 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).  

As análises políticas são caras a este trabalho por evidenciarem um 
ambiente político muito coerente com as análises culturais do período. A ideia de 
progresso e modernidade vinculadas à industrialização, (também) trariam os Estados 
Unidos como paradigma desde a década de 1930. Como vimos, esta referência seria 
consideravelmente intensificada a partir da década de 1940 através das atividades do 
OCCIA. Na década de 1950, seria nestas bases de valores que o governo Kubitschek 
garantiria sua estabilidade. Um exemplo eloquente desta política seria a expressão 
“desenvolvimentismo”, cunhada em seu projeto político em substituição ao que antes 
de chamava “fomento ao desenvolvimento” (BENEVIDES in GOMES, 1991: 9). Há um 
movimento de continuidade entre os termos, porém, enquanto “fomento” sugere 
estímulo para que o desenvolvimento ocorra, “desenvolvimentismo” dá a ideia de que 
isto já se encontra em curso. Não poderia ser diferente em um projeto de governo cujo 
slogan desde a sua candidatura era “50 anos em 5”. Para atingir tamanho feito – 
alcançar o desenvolvimento proporcional a 50 anos em apenas 5 –, após eleito, 
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Juscelino lançaria mão do Programa de Metas. Nas palavras de Ronaldo Costa 
Couto23 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 (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).  

Foi este 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 presentes desde Era Vargas 
que seriam vinculados ao projeto nacional desenvolvimentista. Os trabalhos 
consultados permitem interpretar que a habilidosa manobra política de JK, passa pelo 
redirecionamento de parte 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 sociedade brasileira, o Programa de Metas viria a levar 
este entendimento a outro patamar, por um lado vinculando definitivamente o 
imaginário de modernidade à figura 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.  

Mobilização do imaginário social nacional desenvolvimentista 
 
Assim, a presente pesquisa entende que muito da imagem comumente 

associada ao período JK deve-se à mobilização do imaginário social vinculado à 
modernidade realizada em seu governo. José Murilo de Carvalho entende que “a 
elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer regime 
político” (CARVALHO, 2005: 10) sendo particularmente relevante em momentos de 
mudança política e social, e em momentos de redefinição de identidades coletivas 
(CARVALHO, 2005: 11) pois, 

É por meio do imaginário que se pode atingir não só a cabeça mas, de modo 
especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de um 
povo. O imaginário social é constituído e se expressa por ideologias e utopias, 
sem dúvida, mas também – e é o que aqui me interessa – por símbolos, 
alegorias, rituais, mitos (CARVALHO, 2005: 10). 

Em sua tese de doutorado, Montenegro esclarece que este imaginário vinha 
sendo trabalhado desde a candidatura de JK e, ao destacar a receptividade ao Plano 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 

                                                           
23 Economista pela UFMG, doutor em história pela Universidade de Paris-Sorbonne, membro do 
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, da Academia Brasilense de Letras e da Academia 
Mineira de Letras.  
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imaginário posto em ação atingia a todos os grupos sociais. Mobilizava seus 
sonhos (MONTENEGRO, 2001: 293). 

A relevância do imaginário social ganha importância substancial no 
entendimento de nação como  

uma comunidade política imaginada – e inerentemente imaginada tanto 
limitada quanto soberana. Ela é imaginada porque mesmo os membros da 
menor nação nunca irão ver a maioria do seus companheiros, conhecê-los, ou 
mesmo ouvir falar deles, mesmo assim na mente de cada um deles vive a 
imagem de sua comunhão. [...] Comunidades devem ser distinguidas não por 
sua falsidade/genuinidade, mas pelo estilo em que são imaginadas. 
(ANDERSON, 1996: 7)24.  

Assim, ao encontrar a sociedade ainda sensível ao suicídio de Getúlio e um 
quadro politicamente instável, parece razoável que o então presidente tenha recorrido 
ao imaginário de modernidade 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 superação do subdesenvolvimento. 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 [...] (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).  

Não rompendo com parte do populismo varguista, vinculando-se a um 
imaginário pré-exsitente, o imaginário de modernidade juscelinista aproxima-se  

daquilo que Baczko chamou de comunidade de imaginação ou comunidade 
de sentido. Inexistindo esse terreno comum, que terá suas raízes seja no 
imaginário pré-existente, seja em aspirações coletivas em busca de um novo 
imaginário, a relação de significado [entre dois objetos, duas idéias, ou entre 
objetos e idéias, ou entre duas imagens] não se estabelece e o símbolo cai no 
vazio, se não no ridículo (CARVALHO, 2005: 13). 

Dessa forma, a relação entre a industrialização e o imaginário de 
modernidade 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 

                                                           
24 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. It is imagined because 
the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or 
even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion. (...) Communities are 
to be distinguished, not by their falsity/genuineness, but by the style in which they are imagined. 
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imaginário fica evidente nos oitenta e seis discursos de Juscelino registrados no ano 
de 1957 dos quais 

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). 

Esta breve contextualização histórico-política respalda o entendimento de 
que, a ideia de modernidade, estaria presente desde as gestões de Vargas, e desde o 
decênio de 1930 traria o modelo norte-americano como referência. A partir da 
Segunda Guerra, o investimento norte-americano consolida os Estados Unidos como 
paradigma de modernidade a ser seguido pelo Brasil, tanto no aspecto econômico 
quanto no cultural. Na década de 1950, quando da gestão de Juscelino Kubitschek, 
este imaginário é trabalhado de forma consideravelmente mais intensa, e se encontra 
presente na sociedade carioca, Distrito Federal até a inauguração de Brasília.    

Construção de Identidades Culturais 
 
A presente abordagem da BN enquanto prática musical urbana baseia-se na 

proposta de Pablo Vila (1996), que aborda a construção de identidades culturais sob a 
perspectiva pós-subculturalista e pós-estruturalista, admitindo portanto, negociações 
dos atores sociais em relação a seus objetos de identificação. Para compreender o 
processo de formação identitária, o musicólogo argentino adota primeiramente a 
teoria da articulação junto à teoria das interpelações na música popular. A primeira 
teoria busca superar a ideia de homologia estrutural entre gêneros musicais e classes 
sociais preservando 

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 sentido25 (VILA, 1996: 5). 

Já a teoria das interpelações na música popular, compreende seu objeto 
como um artefato cultural que oferece elementos usados pelos indivíduos 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 emocional26” (VILA, 1996: 5). O musicólogo recorre a Frith 
expondo a compreensão de que  

[...] usamos canções populares [pop songs] para criar uma espécie de auto-
definição, um lugar definido na sociedade. O prazer que a música popular 
[pop music] produz é um prazer de identificação – com a música que 

                                                           
25 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 continua por la conformación del 
sentido. 
26 De esta manera , el sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado ofrecen maneras de ser y 
comportarse, y por el otro ofrecen modelos de satisfacción psíquica y emocional.  
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gostamos, com os praticantes daquela música, com as outras pessoas que 
gostam dela27 (FRITH, 1987, apud VILA, 1996: 6).  

À complexidade de sentidos atribuíveis à música popular, agrega-se ainda 
o que se diz acerca dela. Descrições analíticas, apreciações críticas e artigos 
jornalísticos afetam seu significado. Na maior parte das vezes, “Argumentos quanto à 
música são menos referentes à sua qualidade e mais referentes a como classifica-las; 
sobre o que há na música para ser de fato acessado”28 (FRITH, 1990: 96-97, apud 
VILA, 1996: 7). Assim, ouvintes ordinários não estão preocupados com o sentido 
inerente da música, mas no que ela significa para eles. 

A abordagem de Vila, portanto, compreende que o objeto musical funciona 
como interpelador entre música popular e identidade, de forma articulada. Na 
articulação deste objeto, estão em jogo o sentido atribuído a ele pelo senso comum e 
pelo indivíduo que o escolhe ou não como parte de seu discurso identitário. 

Indivíduos participam em uma “dialética interpelativa”, e isto requer formas 
e áreas específicas de prática cultural ... a música popular tem estado 
centralmente envolvida na produção e manipulação da subjetividade ... a 
música popular esteve mais preocupada em oferecer formas nas quais pessoas 
possam  desfrutar e valorizar identidades pelas quais ansiavam ou acreditam 
possuir, do que em refletir uma realidade social29 (MIDDLETON, 1990, apud 
VILA, 1996: 7) 

Se o sentido da música não é inerente ao material musical, a saída é localizá-
lo nos discursos contraditórios, através dos quais as pessoas lhes atribuem significado. 
Para Vila, a razão do êxito de um significado sobre o outro (ou de uma interpelação 
sobre outra), em determinados atores sociais, não pode ser esclarecida apenas pela 
teoria da articulação e interpelação, mas pode encontrar explicação no 
desenvolvimento da teoria narrativa. 

Segundo esta teoria, a narrativa não é um estilo literário, mas uma categoria 
epistemológica. O sentido de uma experiência não é refletido pela linguagem, e sim 
construído por ela. Os indivíduos encontram vários discursos com os quais podem 
formar sua identidade em diferentes contextos culturais e “é precisamente no reino da 
cultura onde se desenvolve a luta pelo sentido das diferentes posições do sujeito, e a 
música é uma fonte muito importante de tal tipo de discursos”30 (VILA, 1996: 11).  

Para o autor,  

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 os nomes e 
rótulos que definem as diversas relações e posições sociais passam a integrar 
o reino do sentido comum (Gramsci, 1975: 1396) impregnados com as 

                                                           
27 ... 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. 
28 Arguments about music are less about the qualities of the music itself than about how to place it, 
about what is in the music that is actually to be assessed.  
29 Subjects participate in an “interpellative dialectic”, and this takes specific forms in specific areas of 
cultural practice … popular music has been centrally involved in the production and manipulation of 
subjectivity … popular music has been always concerned, not so much with reflecting social reality, 
as with offering ways in which people could enjoy and valorize identities they yearned for or believed 
themselves to possess. 
30 Así, es precisamente en el reino de la cultura donde se desarrolla la lucha por sentido de las 
diferentes posiciones de sujeto, y la música es una fuente muy importante de tal tipo de discursos. 
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conotações propostas pelos vencedores desta batalha pelo sentido31 (VILA, 
1996: 11).  

Com efeito, “nem todas as opções culturais têm a mesma força na luta por 
sentido, e aqui aparece o problema da construção da hegemonia (Gramsci, 1971: 
161)”32 (VILA, 1996: 11). A construção hegemônica se dá através de propostas de 
identidades funcionais aos interesses dos grupos hegemônicos que são oferecidas aos  
diferentes atores sociais.  

Hegemonia 
 

As diversas posições que integram nossos sistemas classificatórios vêm 
acompanhadas por informações; estão “carregadas de sentido e tal sentido usualmente 
está ligado à construção da hegemonia em uma sociedade e tempo determinados”33 
(VILA, 1996: 13). 

Edgar 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). 

                                                           
31 Así, nuestra posición teórica sostiene que la identidad social se basa en una contínua lucha 
discursiva acerca del sentido que define a las relaciones sociales y posiciones en una sociedad y tiempo 
determinados. Uno de los resultados de esta lucha discursiva es que los nombres e rótulos que definen 
a las diversas relaciones y posiciones sociales entran a formar parte del reino del sentido común 
(Gramsci, 1975: 1396) impregnados con las connotaciones propuestas por los “ganadores” de esta 
batalla por el sentido.  
32 Por supuesto no todas las opciones culturales tienen la misma fuerza en la lucha por el sentido, y 
aquí aparece el problema de la construcción de la hegemonía. 
33 … tales clasificaciones están cargadas de sentido y tal sentido usualmente está ligado  a la 
construcción de hegemonía en una sociedad y un tiempo determinados. 
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 Esta realidade não seria “determinante” – termo propriamente 
problematizada por Williams, e descartado para uma análise cultural pós-
estruturalista – para produção musical dos atores sociais que vieram a compor o 
movimento a que se veio chamar Bossa Nova. Mas seria um fator a ser levado em 
consideração nas decisões e escolhas feitas pelos indivíduos que praticavam música 
popular no Rio de Janeiro ao final dos anos 1950. É por este motivo que, para Williams  

o ponto-chave é a seleção – a forma pela qual, a partir de toda uma área 
possível do passado e do presente, certos significados e práticas são 
escolhidos e enfatizados, enquanto outros significados e práticas são 
negligenciados e excluídos. De modo ainda mais importante, alguns desses 
significados e práticas são reinterpretados, diluídos ou colocados em formas 
que dão suporte ou, ao menos, não contradizem os outros elementos dentro 
da cultura dominante eficaz (WILLIAMS in WILLIAMS & GLASER , 2011: 
54). 

Vila resolve o ponto-chave de Williams através da trama argumental. Esta 
seria o meio pelo qual os significados e categorias classificatórias de determinados 
objetos conferem coerência à narrativa. Nas palavras do musicólogo, “A trama 
argumental que utilizamos para compor nossas narrativas vão determinar o foco de 
nossa atenção, provendo-nos os princípios que vão permitir distinguir entre o que é 
um primeiro plano do que é só um contexto”34 (VILA, 1996: 22). 

Daí se pode afirmar que a batalha hegemônica mais importante se ganha 
quando os atores sociais aceitam (evidentemente através de um processo 
muito complexo de reconhecimento, luta e negociação) as posições do sujeito 
tal qual são oferecidas pelo grupo hegemônico. E é aqui justamente onde o 
tema das interpelações converge com o dos sistemas classificatórios e 
identidades narrativas35 (VILA, 1996: 12). 

 Assim, na proposta de Vila, as articulações de elementos culturais e 
ideológicos e as lutas decorrentes das articulações gerariam categorias classificatórias. 
Estas por sua vez, permitiriam aceitar ou refutar determinados artefatos culturais 
como objetos de interpelação pertinentes ou não à constituição da identidade social. 
Finalmente, a condição que permitiria a aceitação de um discurso ou de um elemento 
ideológico ou cultural, seria determinada pela narrativa que os atores sociais estariam 
construindo de sua própria identidade.  

Identidades narrativas e a BN 
 
 A proposta de análise da BN aqui elaborada baseia-se na abordagem deste 
objeto sob o referencial das identidades narrativas e música (Vila, 1996). A prática 
musical popular urbana do Rio de Janeiro na década de 1950 encontrava-se em um 
contexto onde havia duas principais categorias classificatórias hegemônicas a respeito 
da música popular: o “samba do rádio” como símbolo de música nacional e a música 
norte-americana – o jazz, mais especificamente –, como símbolo de modernidade. 
                                                           
34 De ahí que la trama argumental que utilizamos para componer nuestras narrativas va a 
determinar el foco de nuestra atención, proveyéndonos de los principios que nos van a permitir 
distinguir entre lo que es un primer plano de lo que sólo es contexto.   
35 De ahí que se puede afirmar que la batalla hegemónica más importante se gana cuando los actores 
sociales aceptan (por supuesto a través de un proceso mui complejo de reconocimiento, lucha y 
negociación) las posiciones de sujeto tal cual son ofrecidas por el grupo hegemónico. Y es aquí 
justamente donde el tema de las interpelaciones converge con el de los sistemas clasificatorios y las 
identidades narrativas.    
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Com efeito, esses seriam vetores culturais incidindo sobre a primeira geração de 
músicos da BN durante grande parte de sua vida. 

Esses objetos culturais viriam a se articular na narrativa identitária desta 
geração e seriam pontos referenciais na trama argumental daqueles atores sociais. De 
um lado, a música brasileira, representativa da identidade nacional, já distanciada de 
sua expressão original, associada a uma música “de todos” por ser nacional, cujo 
consumo para a maioria dos brasileiros da camada média da sociedade era, desde a 
década de 1930, individual, subjetivo, separado da prática social que lhe dera origem. 
De outro a música norte-americana, convergente com o imaginário de 
desenvolvimento e modernidade amplamente divulgado no governo JK.  

Reforçando o referencial pós-estruturalista da teoria de Vila, o que se expõe 
aqui não é uma relação de causa e efeito, mas a exposição de elementos culturais que 
referenciariam as escolhas dos objetos interpeladores daquela geração e sua 
articulação. Conforme exposto acima, trata-se de pontos nodais, articulados em uma 
trama argumental que compunham a narrativa identitária da geração que ao fim da 
década de 1950 teria sua prática musical reconhecida, não por acaso, sob a chancela 
de “bossa-nova”. 

A proposta de JK de ressignificação de práticas políticas pré-existentes, e 
superação dos problemas nacionais através da modernização, tendo como paradigma 
os Estados Unidos, teria uma resposta análoga na prática musical do grupo de atores 
sociais que integraram a primeira geração da BN. A ideia de que a modernidade já 
havia chegado, e de que o desenvolvimento brasileiro já estava em curso, teria na BN 
uma correspondência ao estímulo que vinha ocorrendo há mais de duas décadas sobre 
a prática musical e que vinha sendo intensificada desde a posse de JK.  

Parte das características atribuídas à BN, como o “cantar falado” podem, 
efetivamente, estar conectadas a uma categoria classificatória entendida como 
nacional, dada a fixação do estilo por cantores de rádio como Mário Reis, vinculados 
ao samba “inventado”, duas décadas antes. A sonoridade jazzística pode também ser 
interpretada como algo presente no imaginário social de modernidade - vinculado à 
cultura norte-americana – e também à cultura nacional, decorrentes dos arranjos de 
samba elaborados para orquestra de sopros, com formação e técnicas de arranjos 
próximas às da música norte-americana.  

O fato é que, para além da suposta “alienação”, ou “maior sensibilidade” 
daquela geração, a prática musical que integraram encontra-se situada em um devir 
histórico que proporcionou condições para seu surgimento. Dentre estas condições, 
este trabalho destaca principalmente três: 1) as categorias classificatórias hegemônicas 
de música nacional e de música moderna, respectivamente samba do rádio e o jazz, 
presentes no Rio de Janeiro da década de 1950; 2) o imaginário social de modernidade, 
presente desde as gestões de Vargas e consideravelmente intensificadas no governo 
JK; 3) a trama argumental dos atores sociais que tinham como prática musical a BN, 
como justificativa da seleção dos dois gêneros populares – “samba nacional” e jazz – 
para compor parte de sua narrativa identitária.   
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