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ARTE 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do conhecimento: Contextos e Práticas. 

 

História da Bossa Nova 

 

A Bossa Nova é um estilo musical de origem brasileira, que 

surgiu em um momento de crescente urbanização e 

industrialização no Brasil. O movimento surge entre 

músicos jovens da classe média carioca, que se reuniam 

com o intuito de experimentar e inovar nas composições. 

Em 1958, o lançamento do compacto de João Gilberto, um 

dos maiores representantes da Bossa Nova, consolida o 

estilo musical. O movimento da Bossa Nova durou pouco 

mais de uma década, terminando em 1966. Posteriormente, aparece outro estilo, a MPB (Música 

Popular Brasileira), que valoriza e se referencia na Bossa Nova. 

Origem do termo "Bossa nova" 

O termo "Bossa" foi utilizado pela primeira vez numa canção composta por Noel Rosa, Coisas 

Nossas, na década de 1930. Na letra, Noel diz: "O samba, a prontidão e outras bossas, são coisas 

nossas". A expressão era uma gíria utilizada para se referir a um "jeito de fazer as coisas". Dessa 

forma, os artistas se apropriaram do termo "bossa nova" para sugerir que estavam compondo e 

cantando de uma nova maneira. 

Músicas famosas da cultura brasileira como Garota de Ipanena, Desafinado, Samba de benção, 

Águas de março, Ela é Carioca e o Pato se tornaram marcas registradas do Brasil, no cenário 

internacional. Entre os compositores e músicos mais marcantes da Bossa Nova estão João Gilberto, 

Tom Jobim, Toquinho, Nara Leão, Vinicius de Moraes, Elis Regina, Newton Mendonça, Billy Blanco, 

Aloysio de Oliveira, Baden Powell, Oscar Castro Neves, Carlos Lyra, Ronaldo Bôscoli, Roberto 

Menescal entre muitos outros. 

Fonte: adaptação de todamateria.com.br acesso em 24/072020 

 

Compreendendo os significados 

Compositor é um profissional que escreve música. Diz-se do músico que elabora ou escreve 

peças musicais obedecendo aos padrões da arte. 

Fonte: Michaelis.uol.com.br acesso em 31/07/2020. 
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1- Qual a origem do nome “Bossa Nova”? 

  

  

  

 

2- Leia o texto novamente e grife o nome dos compositores e músicas mais marcantes desse 

estilo musical. Em seguida, escreva pelo menos 3 desses nomes abaixo: 

1-   

2-   

3-   

 

Leia um trecho da música, da Bossa Nova, abaixo: 

 

O barquinho 

Compositores Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 

 

Fonte: freepik.com.br  

Dia de luz 

Festa de sol 

E o barquinho a deslizar 

No macio azul do mar 

Tudo é verão 

O amor se faz 

Num barquinho pelo mar 

Que desliza sem parar 

Sem intenção nossa canção 

Vai saindo desse mar 

E o sol beija o barco e luz 

Dias tão azuis 

Volta do mar 

Desmaia o sol 

E o barquinho a deslizar 

E a vontade de cantar 

Céu tão azul Ilhas do Sul 

E o barquinho é um coração 

Deslizando na canção 

Tudo isso é paz 

Tudo isso traz 

Uma calma de verão e então 

O barquinho vai 

A tardinha cai 

O barquinho vai 

 
Se for possível, escute a música O barquinho, disponível em: https://youtu.be/uNrvRpik6RI 

https://www.elo7.com.br/
https://youtu.be/uNrvRpik6RI
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3- Quem são os compositores da música O Barquinho? 

  

  

 

 

4- Leia novamente a letra da música O Barquinho e descreva ou desenhe como estava o dia e 

o mar na música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais... 

No dia 25 de janeiro comemora-se o Dia Nacional 

da Bossa Nova. A data faz referência ao 

aniversário do maestro Tom Jobim (1927-1994), 

um dos criadores do movimento musical 

valorizado pelo mundo todo. 

Quer ouvir mais sobre a Bossa Nova? A TV Brasil 

apresentou o espetáculo "Bossa Novinha - A festa 

do pijama" com brincadeiras, danças e encenações com as músicas mais famosas do 

estilo musical. Se for possível, acesse: https://tvbrasil.ebc.com.br/musica-

animada/2018/01/musica-animada-apresenta-bossa-novinha-festa-do-pijama 

Fonte: senado.leg.br/radio/1/curta-musical/dia-da-bossa-nova 

https://tvbrasil.ebc.com.br/musica-animada/2018/01/musica-animada-apresenta-bossa-novinha-festa-do-pijama
https://tvbrasil.ebc.com.br/musica-animada/2018/01/musica-animada-apresenta-bossa-novinha-festa-do-pijama

