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RESUMO 

 

Além do aspecto político, com o golpe militar, o cenário cultural também foi marcante nos 

anos 60. A Bossa Nova ultrapassava as fronteiras brasileiras e ganhava o mundo. A 

televisão iniciava sua consolidação enquanto veículo de massa, tendo a música como 

elemento principal. Programas como o Fino da Bossa e Jovem Guarda fizeram história. As 

influências estrangeiras na música brasileira ocasionavam discussões acaloradas. O 

intercâmbio entre culturas era criticado pelos nacionalistas e exaltado positivamente pelos 

que defendiam uma cultura sem barreiras. Essas visões divergentes nortearam um dos 

principais debates sobre a cultura brasileira, nos anos 60. Este artigo lança um olhar para as 

ideias de Augusto de Campos, tendo como eixo o livro, Balanço da Bossa, de 1968. Trata-

se de uma obra, na qual estão presentes os anseios pela modernidade e pela evolução da 

música popular brasileira.  

 

PALAVRAS-CHAVE: bossa nova; televisão; vanguarda; grupo baiano. 

 

 

Introdução 

 

Vários aspectos marcaram em definitivo a década de 60. Além da conturbada cena 

política - com o golpe militar em 1964 e a instauração, em 1968, do ato institucional nº 5, 

um dos mais cerceadores da história - o cenário cultural também foi palco de debates e 

polêmicas. 

Em meio a tantas questões que emergiram, na época, de ordem ideológica e estética, 

estão as concepções divergentes sobre a cultura brasileira de José Ramos Tinhorão e 

Augusto de Campos. Tinhorão parte em defesa da autêntica música brasileira, sem 
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hibridismos ou imitações dos modismos culturais estrangeiros e Augusto de Campos 

defende a abertura à música universal.  

As ideias dos pesquisadores foram expressas em artigos escritos por Tinhorão, de 

1961 a 1965, no Diário Carioca, Jornal do Brasil e na revista Senhor e por Augusto de 

Campos no Correio da Manhã e O Estado de S. Paulo, entre 1966 e 1967. Alguns desses 

artigos foram reunidos em dois livros dos referidos críticos, são eles: Música Popular: um 

tema em debate, de Tinhorão, lançado em 1966 e Balanço da Bossa – antologia crítica da 

moderna música popular brasileira, de Augusto de Campos, lançado em 1968.  

Concomitantemente a essas discussões, a televisão vai se consolidando enquanto 

veículo de comunicação de massa. Importantes programas musicais são criados, em uma 

aliança jamais repetida entre televisão e música, o que, por sua vez, motivou uma 

mobilização inédita entre público e música via TV. Fino da Bossa, Jovem Guarda, os 

Festivais, Divino Maravilhoso, Bossaudade, são alguns dos programas musicais que 

marcaram época. 

Dessa união entre música e televisão surge a questão que motiva a pesquisa: de que 

forma a televisão se colocou como um elemento subjacente ao embate nacionalista x 

antropofágico, ocorrido na música, na década de 60? A obra de Augusto e de Tinhorão 

subsidiam formando o corpus do trabalho. 

Ainda em fase inicial, o estudo tem como objetivo geral verificar como as 

concepções de cultura, que iluminam esse debate, se colocam no quadro televisivo da 

época. Pretende-se também avaliar o contexto comunicacional de difusão musical do 

período e investigar as relações entre produção cultural e os modos de veiculação da 

canção. 

Diferentes abordagens já foram dadas a esse tema, ora sob a luz da história, da 

música e da própria comunicação, mas agora se trata de um olhar sob a perspectiva 

midiática. Este estudo pretende contribuir para a compreensão de questões em torno das 

condições de difusão cultural na década de 60. Tema fundamental para o entendimento dos 

desdobramentos culturais que aconteceriam no Brasil posteriormente. 

Como procedimento metodológico pretende-se além da análise bibliográfica, utilizar 

a análise documental e entrevistas, bem como os subsídios da teoria da cultura e da 

comunicação.  

Este artigo representa apenas um pequeno trecho da pesquisa referida acima. Para a 

sua elaboração foi realizada análise bibliográfica, seguida de entrevistas. Serão abordados 
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alguns pontos do pensamento de Augusto de Campos, expressos no livro Balanço da Bossa, 

de 1968. Além de ter seu nome associado à poesia concreta, Augusto também se dedicou à 

crítica musical. Neste livro ele defenderá a busca pelo novo e a retomada da linha evolutiva 

da música, que na sua visão corria o sério risco de perder os avanços incorporados com a 

Bossa Nova. 

 

Augusto de Campos 

 

 Ele é reconhecido como um dos grandes nomes da poesia concreta. Ao lado de seu 

irmão Haroldo de Campos e de Décio Pignatari formou um dos grupos mais expressivos na 

experimentação da poesia brasileira. 

 O concretismo surgiu em 1956 objetivando realizar uma poesia de maior rigor 

formal, conectada aos novos aparatos tecnológicos que surgiam e em prol da modernidade. 

Pretendia-se atualizar a modernização cultural do país trazendo as informações dos grandes 

centros para o Brasil, bem como oferecer uma poesia para exportação. “O poema concreto 

segue exato, preciso, industrialmente projetado. Um poema reluzente, limpo, objeto 

industrial de padrão internacional: um produto nacional para exportação”. (HOLLANDA, 

2004, p. 46). 

O movimento privilegiava a estrutura interna do poema, ao invés de ser intérprete 

dos objetos exteriores e das sensações subjetivas. Na busca por novos princípios estéticos, o 

verso e a sintaxe convencional foram abandonados e as palavras rearranjadas em estruturas 

gráfico-espaciais. A letra passa a ser o elemento principal da composição. Empregam-se 

vários trocadilhos e utilizam-se da polissemia das palavras e sílabas, explorando seu lado 

sonoro e visual. Um exemplo é o poema de Augusto de Campos, publicado em 1972, Viva 

a Vaia. A forma na qual as duas palavras foram escritas, em disposições geométricas com 

duas cores alternadas, causou um efeito visual inusitado. 

O poema foi título da primeira coletânea de trabalhos do autor, reunidos entre 1949 

e 1979. O livro Viva a Vaia sintetizou vários dos princípios concretistas. Na obra estão 

algumas das criações mais relevantes de Augusto, como o poema Luxo e Lixo. 

A obra de Augusto de Campos vai além da poesia concreta. Ele também 

desenvolveu importantes trabalhos como ensaísta, tradutor e crítico musical. Como tradutor 

de poesias, Augusto especializou-se em recriar a obra de autores de vanguarda como Pound, 

Joyce, Maiakóvski, entre outros. Como ensaísta publicou livros tratando da poesia de 
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vanguarda, como Teoria da Poesia Concreta, em 1965, com Haroldo de Campos e Décio 

Pignatari. 

Como crítico musical escreveu artigos para o Correio da Manhã e para O Estado de 

S. Paulo, entre 1966 e 1967, contribuindo de forma pioneira para os estudos sobre a MPB e 

o Tropicalismo. Em 1968, publicou o livro Balanço da Bossa – antologia crítica da 

moderna música popular brasileira, no qual uniu aos seus artigos, trabalhos de críticos que 

acompanharam de perto a “evolução” da música, na época abordada.  

A maioria dos ensaios que compõem a obra foi publicada em suplementos literários 

de jornais da época (Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, Correio da Manhã). Trata-

se de reflexões críticas sobre a Bossa Nova e sobre o rumo musical brasileiro após o 

sucesso mundial do movimento. 

Assim, Balanço da Bossa conta com o trabalho de musicólogos considerados de 

vanguarda, como Júlio Medaglia, Brasil Rocha Brito e Gilberto Mendes. “Trabalhos de 

diferentes autores e que julgo dos mais relevantes para a compreensão do que aconteceu 

com a nossa música, ou a parte mais consequente e inteligente dela”. (CAMPOS, 1968, p. 

7). 

 Embora sejam artigos de épocas diferentes e escritos por autores diversos, um 

musicólogo, um regente, um compositor e um poeta, os escritos partem de uma perspectiva 

em comum. “Estão, todos, predominantemente interessados na visão evolutiva da música 

popular, especialmente voltados para os caminhos imprevisíveis da invenção”. (CAMPOS, 

1968, p. 10). 

 Balanço da Bossa parte em defesa da música nacional universal, aquela que não se 

fecha em si mesma, mas está aberta a novas influências e experiências, como fez a Bossa 

Nova, por exemplo. Para alicerçar essa ideia, o autor resgata o pensamento de Oswald de 

Andrade sobre a antropofagia, ou seja, a capacidade não de copiar a cultura alheia, mas sim 

de incorporá-la a nossa, resultando em um produto original. O maestro Júlio Medaglia, um 

dos colabores do livro, salienta:  

 

Incorporar, portanto, experiências positivas de outras músicas à nossa 

prática composicional, não representa, em si, nada de negativo. Saber 

digeri-las aqui e aplicá-las criativamente – lembre-se da antropofagia 

sugerida por Oswald de Andrade! - isto sim é que constitui o principal 

problema da invenção artística. (MEDAGLIA, J. In: CAMPOS, A. 1968, 

p. 96). 
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Oswald de Andrade era a favor de um nacionalismo crítico e antropofágico, aberto a 

todas as nacionalidades, em lugar do nacionalismo ufanista. A ordem era fundir, misturar, 

deglutir, partir da síntese das diferenças rumo ao novo. De acordo com Jorge Schwartz,  

 

Deglutir o outro para assimilar seus atributos, e produzir com esse ato de 

incorporação a síntese das diferenças, é uma alternativa possível e criativa, 

aplicável não apenas ao Brasil, mas a qualquer um dos países que se 

defronta com a questão da identidade. (SCHWARTZ, 1995, p. 466). 

 

Augusto de Campos se posiciona logo na introdução do livro, contra ao que chama 

de “Tradicional Família Musical”, um grupo que era marcado pelo nacionalismo 

“alienante”. Trata-se de uma obra contra os defensores da tradição e da “pureza” da música 

brasileira. É um livro de tomada de posição e por isso mesmo polêmico.  

 Para o autor, já em 1968, ano em que a obra foi escrita, não fazia sentido apregoar a 

defesa da cultura nacional, já que com os novos meios de comunicação de massa (rádio, 

TV, jornal) era praticamente impossível “preconizar uma impermeabilidade nacionalística 

aos movimentos, modas e manias de massas”. (CAMPOS, 1968, p. 48). Para o autor, a 

intercomunicabilidade universal tornava-se incontrolável, de modo que as criações 

intelectuais de um país passaram a ser propriedades comuns a todos os demais; logo a 

antropofagia era inevitável. 

Outra fonte buscada por Augusto para subsidiar sua tese sobre a inovação trazida 

pela Bossa Nova e também sobre a necessidade de dar continuidade ao caminho aberto por 

João Gilberto, de inovação na música popular, foi a Teoria da Informação. 

 No ensaio Informação e Redundância na Música Popular, de 1968, que compõe o 

livro Balanço da Bossa, Augusto de Campos vai valer-se da Teoria da Informação para 

explicar a oposição feita às novas ideias artísticas e, de certo modo, justificar sua defesa 

pela vanguarda. 

 O autor cita o estudo de André Moles, Machines à Musique, de 1957, no qual é 

abordado a questão da informação transmitida em uma mensagem artística. Segundo Moles 

a mensagem artística oscila na dialética banal x original, previsível x imprevisível e 

redundante x informativa.  

Quanto maior for a imprevisibilidade contida no texto artístico, maior será a 

quantidade de informação nova que o ouvinte receberá. Contudo, toda mensagem deve 

possuir certa redundância, garantindo que a informação se torne compreensível ao receptor. 

Por outro lado, o excesso de redundância e previsibilidade causa um efeito de banalidade 
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em quem ouve, levando até mesmo ao desinteresse. Augusto, baseado no estudo de Moles 

diz, 

 

O rendimento máximo da mensagem seria atingido se ela fosse 

perfeitamente original, totalmente imprevisível, isto é, se ela não 

obedecesse a nenhuma regra conhecida do ouvinte. Lamentavelmente, 

nessas condições, a densidade da informação ultrapassaria a capacidade de 

apreensão do receptor. (CAMPOS, 1968, p. 169). 
 

 O autor analisa que a música popular, condicionada pelos veículos de massa, oscila 

entre a contradição: informação e redundância e produção e consumo, encaminhando-se 

para o que Umberto Eco chamou de música “gastronômica”. Trata-se de um produto 

industrial, sem fins artísticos, que tem como objetivo satisfazer as exigências 

mercadológicas não acrescentando nada de novo. “Alguns ganham com isso 

(financeiramente falando). Só o ouvinte-receptor não ganha nada. Seu repertório de 

informações permanece, mesmissimamente, o mesmo”. (CAMPOS, 1968, p. 172). 

 Augusto conclui que para que haja informação estética deve haver alguma ruptura 

com o código do ouvinte ou ao menos um alargamento do repertório desse código. Sendo 

os produtos previsíveis a maior parte, o ouvinte já se acostumou com as convenções 

estabelecidas, de forma que algo novo, que rompa com o esperado, causa uma estranheza e 

até uma reação agressiva. 

 O autor lembra que nem tudo é redundância na música popular e que há os 

momentos de rebeldia com a estandardização e o consumismo. Prova disso foram o 

surgimento do Jazz Moderno e da Bossa Nova, movimentos que transcenderam regras e 

criaram novas possibilidades artísticas. 

 

O be-bop e a bossa nova extraíram a música popular ocidental dos seus 

padrões mais convencionais, ampliaram a liberdade de experimentação 

dos compositores e os incentivaram a se apropriar de técnicas mais 

avançadas. Mas, pela própria natureza de suas inovações, só conseguiram 

sensibilizar um auditório restrito. (CAMPOS, 1968, p. 173). 
 

 Para os autores de Balanço da Bossa, a Bossa Nova inaugurou um momento único 

na música brasileira, algo só retomado pelo grupo baiano com seus principais ícones 

Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
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O Salto Qualitativo 

 

 Para Augusto de Campos o lançamento em 1958, do disco Chega de Saudade, de 

João Gilberto, fez a música brasileira conhecer sua vanguarda. Nesse álbum, João Gilberto 

consegue imprimir à música brasileira, uma nova sonoridade, através de sua original batida 

no violão. Era o início da Bossa Nova, um movimento de jovens, da zona sul carioca, 

apaixonados pelo jazz e sedentos por novos ares musicais. 

A Bossa Nova apresentou inovações na estrutura musical, nas temáticas abordadas e 

na forma de cantar. A batida do violão de João Gilberto representou revoluções harmônicas, 

rítmicas e instrumentais. Em lugar da dor de amor retratada no samba-canção, as letras das 

músicas passaram a tratar do prazer de amar. O clima de Ninguém me ama de Antônio 

Maria e Fernando Lobo foi substituído pelo o amor, o sorriso e a flor (título do álbum de 

João Gilberto de 1960). Era a vez de um canto quase falado, bem baixinho, que criava uma 

atmosfera intimista, que em nada lembrava o canto empostado e as interpretações 

acaloradas de outrora. 

Em 1962, quatro anos após seu surgimento oficial, o movimento ganha o mundo 

com o Festival de Bossa Nova do Carnegie Hall, em Nova York, um marco para a música 

brasileira. Na plateia do grande concerto estavam artistas como Tony Bennett, Peggy Lee, 

Dizzy Gillespie, Miles Davis, Gerry Mulligan, Erroll Garner e Herbie Mann. Abria-se uma 

nova perspectiva para a música popular brasileira internacionalmente. Segundo Augusto de 

Campos: 

 

E foi justamente por não temer as influências e por ter tido a coragem de 

atualizar a nossa música com a assimilação das conquistas do jazz, até 

então a mais moderna música popular do Ocidente, que a bossa-nova deu 

a virada sensacional na música brasileira, fazendo com que ela passasse, 

logo mais, de influenciada a influenciadora do jazz, conseguindo que o 

Brasil passasse a exportar para o mundo produtos acabados e não mais 

matéria-prima musical (ritmos exóticos), macumba para turistas, segundo 

a expressão de Oswald de Andrade. (CAMPOS, 1968, p. 131). 
 

 Após o sucesso do evento em terras americanas, muitos músicos determinantes para 

o movimento não voltaram para o Brasil, optando por iniciar uma carreira internacional. 

Grandes parcerias foram formadas, como a de Stan Getz e João Gilberto resultando no 

disco Getz/Gilberto e Getz/Gilberto 2 e a de Tom Jobim e Frank Sinatra que originou no 
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álbum Sinatra/Jobim, no qual Frank Sinatra interpreta várias canções de Tom Jobim, como 

Dindi, Garota de Ipanema, Meditação, entre outras. 

 Enquanto isso no Brasil, o ano de 1965 projetou a jovem cantora Elis Regina como 

uma nova estrela da música popular. Vencedora do 1º Festival da Canção da TV Excelsior, 

com a canção Arrastão, Elis ganhava destaque com sua qualidade vocal e com 

interpretações extrovertidas e de grande efeito cênico. 

Logo após o festival, Elis foi convidada a participar, ao lado de Jair Rodrigues, dos 

espetáculos produzidos pelo disc-jockey Walter Silva, no Teatro Paramount. Walter Silva 

foi o responsável pelas primeiras experiências de aproximar a Bossa Nova das grandes 

plateias. 

 

Os shows por ele organizados no Teatro Paramount foram verdadeiros 

acontecimentos em que se presenciava, como talvez em nenhuma outra 

audição popular, total identidade espiritual-musical entre artistas e público. 

(MEDAGLIA, J. In: CAMPOS, A. 1968, p. 102). 
 

Pelo Teatro Paramount passaram os principais elementos da Bossa Nova, de forma 

que parece até curioso, que a Bossa Nova, um movimento tipicamente carioca, tenha saído 

do intimismo das boates do Rio de Janeiro para conquistar as grandes plateias em São 

Paulo. 

Os shows de Elis Regina e Jair Rodrigues causavam furor na plateia. O diretor da 

TV Record, Paulo Machado de Carvalho, percebendo a possibilidade de sucesso da dupla, 

contratou-os para fazer algo parecido, mas agora na TV. Assim, nasceu em maio de 1965, o 

Fino da Bossa, um programa dedicado à música nova brasileira. Caetano Veloso comenta: 

 

Esse programa era o maior sucesso da televisão brasileira e nascera da 

sagacidade empresarial dos donos da TV Record de São Paulo, Paulo 

Machado de Carvalho e seus filhos, em perceber o apelo de público – o 

potencial de audiência e prestígio – que a música popular representava no 

Brasil. (VELOSO, 2008, p. 117). 
 

Pelo palco do programa passaram os mais importantes músicos brasileiros, desde os 

da bossa clássica até novos nomes. Júlio Medaglia comenta em seu artigo, Balanço da 

Bossa Nova, que compõe o livro de Augusto de Campos, que o fato da Bossa Nova ter 

ganhado espaço na televisão representava o último toque de popularização desse estilo 

musical. (MEDAGLIA, 1968). A esse respeito, Augusto de Campos destaca o mérito de 

Elis na popularização da Bossa Nova: 
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Suas interpretações elétricas e eletrizantes, a alegria contagiosa que 

transmitia, não tanto com a sua voz, mas com um compósito de voz e corpo, 

canto e coreografia articulados numa alegria juvenil e irresistível, 

explodiram como uma verdadeira bomba no samba, com um alto poder de 

comunicação. (CAMPOS, 1968, p. 42). 
 

Augusto, contudo alertava para as alterações do comportamento musical da Bossa 

Nova, desde que passou a ter contato com um amplo público, via TV. Não demorou muito 

para que ficasse claro que a Bossa Nova, tal como foi formulada, já não se fazia presente no 

programa Fino da Bossa. A transição das pequenas plateias para um consumo de massa, 

promovido pelo programa de televisão, alterou sua estética que estava, agora, longe do 

caráter intimista e do canto quase falado.  

Mesmo tendo reconhecido o mérito de Elis Regina na divulgação da Bossa Nova, 

era certo para Augusto de Campos que ela tinha imposto uma estética de canto e de 

interpretação que mais lembravam os tempos superados pelo estilo do que a sua base 

formuladora. Jair Rodrigues também se voltava, cada vez mais, para o samba rasgado e para 

a batucada. 

Com o tempo, talvez, com intuito de ampliar público, o Fino da Bossa foi se 

tornando cada vez mais eclético, deixando de ter a Bossa Nova como o carro chefe. No 

lugar da primazia da Bossa, o programa apresentava um apanhado de hits da música 

popular brasileira. O músico e diretor artístico do programa, Adylson Godoy
3
, confirma: 

“Nós tínhamos todas as tendências dentro do Fino da Bossa. Trabalho regional, jazzístico, 

trabalho lírico com orquestra, trabalho de música tipicamente brasileira, com chorinho”. 

Foi nessa altura que surgiu uma turma que era uma “brasa” e que abalou com as 

estruturas musicais da época, incomodando muita gente. 

 

Jovem Guarda 

 

Em setembro de 1965, estreia um novo programa nas tardes de domingo da TV 

Record, o Jovem Guarda. Sob o comando de Roberto Carlos, Wanderléa e Erasmo Carlos, 

o programa valeu-se das influências do rock´n roll e lançou o “iê-iê-iê
4
”. 

                                                 
3
 Entrevista com Adylson Godoy, realizada em 29/07/11, no SESC Bauru, em ocasião do show “Eternos Festivais”. 

4
 O termo “iê-iê-iê” vinha dos gritos “yeah yeah yeah” dos Beatles, na interpretação da canção She Loves You. 
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Em pouco tempo o Jovem Guarda tornou-se líder de audiência e explodiu como o 

maior fenômeno de consumo de massa no Brasil. As canções de “iê-iê-iê”, a maioria 

versões de sucessos americanos, versavam sobre temas românticos e pequenos atos 

rebeldes, “pasteurizando o comportamento do tipo “juventude transviada”: culto ao carro, 

às roupas, aos cabelos longos, às brigas de rua etc.” (NAPOLITANO, 2010, p. 93). 

Esse misto de rebeldia e romantismo contido nas canções do movimento fazia muito 

sucesso, sobretudo entre os jovens de classe média baixa. O público universitário, por sua 

vez, estava mais voltado à MPB. 

O movimento Jovem Guarda tinha suas intenções e qualidade musical questionada 

pelos artistas e intelectuais de esquerda. As críticas recaíam sobre a estrutura musical que 

era muito simplificada em comparação à MPB, sobre os temas das canções que eram 

considerados alienados em face do clima restritivo vivido pela nação e pelo uso de teclados 

e guitarras, uma vez que a esquerda defendia a música brasileira autêntica, ligada ao violão 

e a instrumentos percussivos. 

Adylson Godoy, músico e diretor artístico do Fino da Bossa, assim analisa o 

movimento:  

 

A qualidade musical do Fino da Bossa não tinha nada a ver com aquela 

turma que cantava Jovem Guarda com a raiz de blues americano. Você 

vai analisar, sem querer meter o pau, você vai analisar harmonicamente 

uma música feita por esse pessoal, tem meia dúzia de acordes. Agora vai 

tocar Toninho Horta, vai tocar Milton Nascimento, até minhas próprias 

músicas, vai tocar, tem 200 acordes numa música. É o trabalho muito mais 

elaborado, preocupado com a poesia, não é aquele “meu amor me 

abandonou, não posso mais viver sem você”, não é só isso, você pode 

dizer isso de várias formas, não tornar isso um lugar comum. (GODOY, 

2011). 
 

 Para Augusto de Campos “não se pode deixar de reconhecer que a Jovem Guarda, 

com todas as suas limitações e o seu primarismo, nos ensina uma lição”. (CAMPOS, 1968, 

p. 44). Augusto referia-se ao fato de que Roberto e Erasmo Carlos souberem deglutir um 

estilo internacional contribuindo com algo mais: possuíam apelo do público e faziam um 

uso moderno da voz. Para o autor, enquanto retrocedia-se ao exagero na interpretação das 

canções, pondo abaixo as inovações da Bossa Nova, a Jovem Guarda de Roberto e Erasmo 

Carlos estava mais próxima, em termos de interpretação, da enxutez de João Gilberto. 

O fato é que quando Elis retornou, da viagem que tinha feito a Europa, encontrou 

um ambiente dominado pelo “iê-iê-iê” e seu programa perdendo a liderança. O programa 
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Jovem Guarda, bem como todo o movimento, passou a ser percebido como uma ameaça à 

MPB. 

Um grupo de músicos sentiu que era preciso reagir a esse movimento que subia na 

audiência e tinha apelo mais popular do que o programa Fino da Bossa. Com o apoio da 

direção da TV Record - que assumiu uma postura no mínimo inusitada ao defender um 

programa de sua grade contra a ameaça de outro da própria emissora - reuniram-se artistas 

como Elis Regina, Geraldo Vandré e até Gilberto Gil para realizar em 1967, uma passeata 

em defesa da “música nacional”, que ficou conhecida como Passeata contra a guitarra 

elétrica. Sobre essa passeata, abaixo os depoimentos de Adylson Godoy e do musicólogo e 

crítico musical Zuza Homem de Mello5
: 

 

E quando aquilo começou a infestar a nossa história, houve um: vamos 

fazer alguma coisa! Vamos sair, vamos gritar, vamos fazer algum negócio 

pra ver se a televisão se sensibiliza e não nos penalize pela audiência que 

tava caindo. (GODOY, 2011). 

 

O objetivo principal não era ser contra a guitarra, o objetivo principal era 

defender a música brasileira, na concepção deles. Ela aos poucos foi 

mudando de rumo, porque ao mesmo tempo em que se defendia a música 

brasileira, atacava-se a guitarra elétrica, porque ela simboliza esta entrada 

de uma forma imperialista na música popular brasileira, era como eles 

achavam. (MELLO 2012). 

 

O Fino da Bossa saiu do ar em julho de 67 e o Jovem Guarda, pouco tempo depois, 

em janeiro de 1968. O movimento Jovem Guarda deixou pontos que seriam aproveitados e 

aprofundados por outro grupo. Era vez do grupo baiano e do Tropicalismo. 

 

Retomada da linha evolutiva  

 

O cenário musical brasileiro vivia um impasse. Tínhamos a Bossa Nova 

descaracterizada de seus princípios estéticos, resgatando as interpretações teatrais, via 

televisão. A MPB ameaçada em face de uma música de caráter mais popular, produzida 

pela turma da Jovem Guarda. Isso sem contar com o predomínio crescente das canções de 

protesto, influenciadas, em grande parte, pelos rumos políticos do país (tomada do poder 

pelos militares em 1964). O fato é que em certo momento ficou muito complicado fazer 

canções à base da fórmula “amor-dor-flor”, como as da primeira fase da Bossa Nova. 

                                                 
5
 Entrevista realizada em 16/03/2012, com Zuza Homem de Mello, em sua residência em Pinheiros, São Paulo. 
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Esperava-se do artista uma arte engajada. O anteprojeto do manifesto do Centro Popular de 

Cultura – CPC – postula “em nosso país e em nossa época, fora da arte política não há arte 

popular”. (HOLLANDA, 2004, p. 21). 

Essa conjuntura deu margem para que os adversários da Bossa Nova propusessem o 

retorno ao “sambão quadrado” e ao “hino discursivo folclórico sinfônico”. (AUGUSTO, 

1968, p.49). 

Nesse confuso panorama da música popular surge um grupo de artistas sedentos por 

retomar o procedimento de criação musical inaugurado por João Gilberto. Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Tom Zé, Torquato Neto e Gal Costa eram os principais nomes a defender, o 

que julgavam, a retomada da inovação artística. 

No III Festival de Música Popular Brasileira, da TV Record, em 1967, tanto Caetano 

como Gil deram mostras de ousadia. Ambas as apresentações causaram muita polêmica, 

pois vieram acompanhadas da guitarra; Gil com Os Mutantes e Caetano com os Beat Boys. 

Segundo Augusto de Campos, a apresentação além de inovadora, foi corajosa, superando os 

preconceitos do público, do júri e dos demais artistas. Sobre sua apresentação no Festival da 

Record, Caetano diz: “Parti para a aventura de Alegria, Alegria como para a conquista da 

liberdade. Depois do fato consumado, eu sentia a euforia de quem quebrou corajosamente 

amarras inaceitáveis”. (VELOSO, 2008, p. 174). 

Em 1968, essa nova proposta estética e ideológica com objetivos de atuação 

experimental em busca de novos sons e novas letras, recebeu o nome de Tropicalismo. Esse 

movimento desejava abrir as janelas da música brasileira para o mundo. Recuperando as 

ideias de Oswald de Andrade, o grupo partia da antropofagia, na tentativa de incorporar o 

que surgisse de informação nova dentro da música popular brasileira, ultrapassando as 

fronteiras nacionais.  

O Tropicalismo representou uma conjunção de elementos da tradição cultural 

brasileira com influências vindas dos movimentos culturais e políticos que eclodiam nos 

Estados Unidos e Europa: os hippies, os Beatles e o cinema de Godard. Inquietos, 

desconfiados dos mitos nacionalistas, ousados e pondo em cheque os “bons” padrões de 

comportamento, esse grupo desempenhou um papel de referência não só para os músicos, 

mas para toda a produção cultural da época. (HOLLANDA, 2004). 

Alinhados aos ideais de modernização dos poetas concretos, o grupo baiano logo 

ganhou a simpatia dos escritores vanguardistas. O grupo era visto como representante de 

uma nova etapa da MPB e como a garantia de que a busca pela inovação, alcançada por 
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João Gilberto, seria perseguida. O compositor Gilberto Mendes, outro colaborador de 

Balanço da Bossa, atribui aos artistas baianos à salvação da música popular brasileira.  

 

Novamente os baianos, agora capitalizados em São Paulo, salvam a MPB. 

Dez anos atrás, João Gilberto, desta vez Gilberto Gil, Caetano Veloso e, 

de certo modo, Nana Caymmi, indicam a saída para um impasse surgido 

com mais uma volta às fontes da nacionalidade. (MENDES, G. In: 

CAMPOS, A. 1968, p. 122). 
 

Na concepção de Augusto de Campos o grupo baiano teve o mérito de abalar um 

panorama musical estagnado e trazer uma informação nova, fruto da deglutição do rock 

americano. Para o pesquisador Marcos Napolitano, “depois do Tropicalismo a MPB não 

seria mais a mesma. O impacto do movimento exigiu a revisão das bases estéticas e valores 

culturais que norteavam a MPB”. (NAPOLITANO, 2005, p. 67). 

 

Considerações Finais 

 

Esse artigo se propôs a salientar alguns aspectos do pensamento e do 

posicionamento de Augusto de Campos expresso no livro Balanço da Bossa – antologia 

crítica da moderna música popular brasileira, de 1968. Augusto, e os demais autores que 

participam do livro, partem em defesa da modernidade da música popular brasileira e se 

colocam contra as concepções nacionalistas e folclorizantes.  

O livro, em uníssono, anuncia a importância de dar seguimento à inovação musical. 

Para tanto, os autores valem-se de conceitos como a Antropofagia e a Teoria da Informação 

para justificar seus argumentos. 

Há que se considerar que essa obra foi publicada em 1968, resultando de artigos 

publicados em jornais anteriormente, ou seja, a maioria dos ensaios que compõem o livro 

foi escrito sobre o calor dos acontecimentos, em meio aos eventos que se desenrolavam. 

Contudo, nem por isso o livro mostrou-se fora de sintonia com o que ocorria, ao contrário 

fornece uma visão precisa dos principais eventos que retrata e uma interpretação calcada na 

busca pela invenção. 

Este artigo quis salientar os pontos que subsidiam a defesa pela modernidade, bem 

como a visão de Augusto de Campos sobre os produtos televisivos Fino da Bossa, Jovem 

Guarda e o aparecimento do grupo baiano, capitaneado por Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

Essa reflexão se mostra altamente pertinente para a compreensão do quadro cultural do 
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período. São os primeiros passos para futuros aprofundamentos sobre os reflexos do debate 

nacionalista versus antropofágico na televisão. 
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