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A expressão "bossa nova" extrapolou os limites musicais, designando tudo o que pretendia ser 
moderno e arrojado. 

 

 
Congresso Nacional, obra do "projeto messiânico" de Niemeyer e JK (Reprodução/Mario Roberto Duarte) 

 

É bem conhecida a onda bossanovista que varreu o país há exatos 50 anos e que em tantos 
domínios se intrometeu - de novos produtos à culinária, da política aos esportes - tudo 
embalado pelo novo estilo de se fazer samba que, recém-nascido, já se exportava para o 
mundo como produto nacional de qualidade.        

Era uma época de expansão nas comunicações de massa e dinamização na economia 
impulsionada pela crescente industrialização. A população se concentrava nas cidades e o 
espírito consumista e hedonista já começava a marcar o compasso de nossas vidas. Neste 
cenário de grandes transformações, tudo tinha necessariamente de ser revestido com a marca 
do "moderno". Na segunda metade da década de 1950, a obsessão pelo novo assumiu ares de 
projeto de construção nacional; meio pelo qual se tentava deixar para trás um passado agrário 
e antiquado.         

O limiar dos anos de 1950 havia marcado o início do sonho concretista brasileiro, por 
intermédio do qual as vanguardas artísticas e intelectuais defendiam valores positivos ligados 
à idéia de construção em si, planejamento e progresso social. A arquitetura de Oscar Niemeyer 
e o movimento bossa nova ecoaram de forma exemplar o ideal de racionalidade que ali já 
estava posto. Juntaram-se a um projeto de fundo messiânico, que envolveu esforços para 
superar a lacuna que nos separava das nações desenvolvidas. Era uma tentativa de 
ultrapassar a realidade colonial, o regionalismo e o espaço social caótico e multicultural por 
intermédio de um racionalismo rigoroso e, sobretudo, planificador. Essas vanguardas 
construtivas assumiram uma missão civilizatória que resultou num projeto nacional de 
modernidade, bem de acordo com a época de expansão urbana e urgente incentivo à indústria 
do governo JK.  

      



A expressão "bossa nova" explodiu mesmo em 1960 e foi empregada para designar tudo o que 
se queria moderno e atual, ou, pelo menos, transformado. Representava um estado de espírito 
bem afinado com seu tempo, descontente e desconfiado da tradição. A bossa nova extrapolava 
em muito os limites musicais, designando tudo o que pretendia ser arrojado. Veio coroar e em 
certa medida dar fechamento a um período que vibrava com as perspectivas de prosperidade, 
hoje saudosamente lembrados como tempos "dourados".        

O cenário brasileiro era todo propício a otimismos: o país começava a ter visibilidade 
internacional graças ao futebol campeão do mundo, aos destaques de Maria Ester Bueno no 
tênis e Éder Jofre no boxe. Tínhamos a canção popular com uma batida diferente, uma capital 
projetada, clima tropical, paz e tranqüilidade. Para que mais? Assim surgia a bossa nova como 
representação de um novo estilo de vida; nascida localmente, mas criadora de um imaginário 
otimista que se alastrava e apostava num futuro brilhante. Época muito rara, das poucas em 
que o brasileiro sentiu-se convidado a viver instantes de confiança no futuro, ainda que 
fazendo vistas grossas (ou mesmo ignorando) os mais sérios problemas nacionais.         

O jornalismo ilustrado participou ativamente desse cenário de renovação bossanovista em 
todas suas vertentes. A lendária revista O Cruzeiro, por exemplo, ativa de 1928 a 1983, não 
apenas deu visibilidade à nova onda, como era de ofício, mas se apoderou da sigla, lançou 
uma Bossa Nova no Jornalismo e levou adiante uma transformação gráfica, fazendo de si 
própria o dado novo, introduzindo novas e inventivas diagramações que revolucionaram o 
modelo de fotorreportagem até então praticado. Devemos nos lembrar, também, da reforma 
gráfica que o Jornal do Brasil já vinha fazendo com auxílio do desenhista e escultor Amílcar de 
Castro e do lançamento da revista Senhor, em março de 1959, concebida por designers 
gráficos e pelo pintor Carlos Scliar. 
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Infiltrada em muitos e diversos campos, a bossa nova definiu e adjetivou um variado leque de 
situações e personagens. Por isso, o fenômeno chega a ser referido como uma verdadeira 
invasão a assolar o país e também o mundo. Por sua força sugestiva, relacionada a inovação e 
movimento, a nova onda encontrou ampla e rápida difusão, fazendo parte do imaginário de 
uma época. No contexto da transição para os anos 1960, a bossa nova inaugurou um período 
de ciclos e marcas, impulsionando a formação de segmentos de mercado e produtos que em 



pouquíssimo tempo atingiriam a consolidação na forma de rótulos. Obviamente que em tal 
cenário, nem a política sairia ilesa; nada mais natural do que termos um presidente bossa 
nova. Melhor ainda se esse presidente liderasse mudanças rápidas e significativas nas feições 
do país, fosse belo, jovial e tivesse... bossa.       

O discurso de Juscelino Kubitschek, presidente entre fevereiro de 1956 e janeiro de 1961, 
trazia consigo imagens de riqueza, progresso e grandeza, com ênfase, sobretudo, econômica. 
Estava em jogo o projeto desenvolvimentista baseado no pensamento de Celso Furtado, que 
previa a rápida substituição das importações e transformação da economia brasileira de uma 
base agrário-exportadora para uma base urbano-industrial, com forte intervencionismo estatal. 
Nesse contexto, o governo veiculou enorme ânsia pelo crescimento, mobilizando a população e 
a classe empresarial em torno da idéia de que a prosperidade econômica era necessária e 
inevitável. A nostalgia por essa mobilização parece causada não tanto pelas ousadias, abusos e 
realizações do governo de JK, mas sim pela promessa de mudanças estruturais na economia 
que talvez fizessem superar nossa condição de país periférico, dependente e socialmente 
injusto.  

Reprodução           

Muitas histórias vinculam Juscelino à bossa nova musical. Conta-se que o senador Vitorino 
Freire costumava receber colegas políticos e o próprio JK em seu apartamento de Copacabana 
- o mesmo ambiente em que também se davam algumas reuniões dos jovens músicos bossa 
nova. Conta-se, ainda, que Juscelino, ao freqüentar a noite do Rio, normalmente se 
encontrava com Ronaldo Bôscoli, Vinicius de Moraes, Carlos Lyra e Tom Jobim e que em razão 
disso tenha surgido a oportunidade para Tom e Vinicius comporem a Sinfonia da Alvorada, 
utilizada na inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960. Verdades ou mitos, não importa, 
tais imagens da nossa história recente deixaram saudades pelo idealismo romântico nelas 
embutido. Naqueles tempos de liberalização dos costumes, soava bem moderno um presidente 
que tomava aulas de violão com Dilermando Reis, adorava dançar, namorar, voar e fazer 
coisas acontecerem da noite para o dia. Por tudo isso, JK nunca perderia o título de Presidente 
Bossa Nova, mas seu sucessor Jânio Quadros, no poder entre fevereiro e agosto de 1961, 
também foi, a seu modo, um presidente a altura do título.            

Muito menos charmoso e glamourizado do que Juscelino, sem o perfil sedutor e polido que se 
esperava de um estadista, Jânio virou bossa nova ao proporcionar quebras nos protocolos e 
hábitos políticos, além de tomar algumas medidas bastante polêmicas e excêntricas. Apesar do 
curto e atribulado -governo, Jânio lançou moda no Planalto ao tornar obrigatório o uso de um 
traje de verão, o slack, para ocasiões de protocolo menos rígido. Mistura de pijama com 
jaqueta militar, a vestimenta foi logo batizada pela imprensa como blusão nacional, ou bossa 
nova, e ganhou reportagem na revista O Cruzeiro, em maio de 1961, intitulada "Depois da 
linha JQ a linha BN". A matéria mostrou o presidente abdicando de seu estilo anterior (JQ) e 
aderindo à nova vestimenta (BN); defendia a idéia de que os homens brasileiros deixassem a 
moda ditada pelos países temperados - feita de tecidos quentes, gravatas e sapatos fechados - 
e adotassem o novo traje ecológico, de linho, com golas abertas, mangas mais curtas e usado 
por fora das calças.        

Irônica e repleta de críticas veladas, a reportagem transparecia a cena política já bem 
conturbada de então, "verdadeira guerrilha rondando a política brasileira", além de sugerir 
hábitos e posturas mais coerentes com a realidade física do país. Para tanto, a matéria 
metaforicamente sugeria que se rompesse com os alinhamentos passados, tecendo longas 
considerações sobre as vantagens dos tecidos leves e o absurdo de os brasileiros continuarem 
a se pautar por hábitos de culturas gélidas e distantes.   



São conhecidos os namoros de Jânio Quadros com países socialistas. Neste sentido, a matéria 
sobre o blusão bossa nova pode ser entendida como manifesto a favor ou uma crítica irônica 
aos atos do presidente quando este preteriu as alianças com os países (de clima temperado) 
da Europa Ocidental ou Estados Unidos e as substituiu por aproximações a Cuba (de clima 
tropical, mais afeito à nossa realidade). O próprio estilo do blusão, que lembrava um pouco as 
roupas de campanha normalmente usadas por Fidel Castro e Che Guevara, permite estreitar as 
analogias.       

Manifesto  

A bossa nova também emprestou sua marca a um grupo de políticos da UDN, partido 
eminentemente conservador e elitista da época. Desde 1960, já havia notícias dessa ala 
moderna, jovem e renovadora que defendia uma nova linha para o partido, contrária à dos 
antigos líderes (os "bacharéis"), dos quais fazia parte Carlos Lacerda. Identificada como de 
centro-esquerda, a bossa nova da UDN afirmava seu interesse em programas de 
desenvolvimento com justiça social e apoiava as reformas de base do governo João Goulart, 
que em 1962 tinha Celso Furtado como Ministro do Planejamento. Os principais inspiradores da 
bossa nova, antigos defensores da candidatura Jânio Quadros, eram José Aparecido, José 
Sarney, Clóvis Ferro Costa e João Seixas Dória.      

Na Convenção Nacional de Curitiba, em 1963, foi apresentado o Manifesto da bossa nova, 
favorável a diversas reformas de grande abrangência social, em especial a reforma agrária 
com emenda à Constituição, medida que dificilmente seria aceita pelos conservadores. Por 
isso, a Convenção de Curitiba marcou a rivalidade definitiva entre o grupo de Magalhães Pinto 
(da bossa nova) e o grupo de Carlos Lacerda (líder dos conservadores). Mais ainda, a divisão 
causada pelas discordâncias em torno das polêmicas reformas de base ocasionou verdadeira 
ruptura no partido, levando à sua fragmentação. Com o golpe de 1964, e o progressivo 
endurecimento do regime militar, qualquer atitude bossa nova na política deixaria de fazer 
sentido. Ideais reformistas e nacionalistas (que a bossa nova cinco anos antes havia 
implantado com sucesso no âmbito da canção popular) já não tinham cabimento nem espaço 
diante da franca integração do Brasil ao capitalismo internacional e do tipo de modernização 
sem justiça social que as elites nacionais haviam abraçado.      

A bossa nova, aqui entendida tanto como estilo musical e marca distintiva ligada a evolução e 
renovação, acompanhou e deu colorido extra a um notável período de nossa história recente. 
Época de positivos saltos qualitativos em diversos campos, em que os exercícios democráticos 
alçaram grandes vôos. Mesmo que esses vôos tenham sido altos demais, desastrados demais 
para a nossa pouca experiência como civilização e pelo imediatismo e inconseqüência das 
elites políticas, jamais em nossa história republicana a democracia havia sido praticada de 
modo tão intenso e efetivo como nos três governos que precederam a instalação da ditadura 
militar. É por isso que desse passado próximo nos vem a idéia de um tempo em que, apesar 
de tudo, as coisas pareciam estar indo bem e podia-se sonhar com um futuro brilhante para o 
país. Afinal, até o golpe militar, que pôs um basta no jogo democrático, haviam sido plantadas 
sementes de uma possível sociedade mais justa, soberana e solidária que, infelizmente, até 
hoje não germinou de fato. 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em 5 ago. 2008 

 


