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Assunto: Resoluções 3ª série – Música – Décio 

 
01. A bossa nova e a jovem guarda foram tendências que surgiram simultaneamente no final da década de 1950 na 

cultura brasileira. Ambas dialogavam com gêneros musicais estrangeiros. A bossa nova com a canção e o jazz 
norte-americanos e a jovem guarda com o rock, que naquele momento era praticamente mais inglês que norte-
americano (embora tenha nascido nos Estados Unidos). Enquanto a bossa nova era um estilo mais contemplativo 
e intimista e, por isso, mais restrito aos círculos intelectuais, a jovem guarda era muito popular entre os jovens 
de todo o país e era massificada pelo rádio e pela televisão (essa a grande novidade da época). Portanto, uma 
era sofisticada e elitizada (bossa) e outra (jovem guarda), simples, direta e focada no entretenimento. Nem uma 
nem outra se detiveram sobre questões sociais e políticas. 

 
02. O tropicalismo foi um movimento artístico baseado na linguagem da cultura de massa. Não apenas pela influência 

do rock, mas pelas referências no comportamento, no vestuário e nas letras das canções. Nesse sentido, a 
proposta tropicalista tinha um certo paralelo com a pop art de Andy Warhol. Ela pretendia aproveitar esse estoque 
imenso de significantes (imagens e sons) da indústria cultural e propor uma nova gramática artística.  

 
03. Embora um tenha eclodido em 1922 (modernismo) e o outro em 1968 (oficialmente), modernismo e tropicalismo 

se assemelham em alguns pontos. A diferença mais crucial é que os modernistas ainda nem desconfiavam da 
importância que a cultura de massa teria para a formação das plateias. O público consumidor de arte no Brasil 
da década de 1920 era uma minúscula elite abastada que tinha formação cultural europeia. O problema para os 
modernistas era trazer a realidade cultural brasileira para a arte. No tropicalismo a dinâmica passou a ser um 
pouco diferente. O país já conseguia entender e aceitar os propósitos nacionalistas. Todavia a dimensão mais 
renovadora, na década de 1960, era a cultura de massa, o rock e a cultura norte-americana. Diante disso, a 
metodologia modernista que se encaixou perfeitamente nas necessidades tropicalistas foi a “antropofagia 
cultural”: absorver a cultura estrangeira sem mimetizá-la totalmente. Absorver o melhor da cultura universal de 
modo a trazer essas virtudes para a criação de uma arte de vanguarda nacional. Essa é a ideia que aproxima os 
dos movimentos. 


