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Resumo 
 
Esta pesquisa visa investigar, a partir do estudo das mudanças dos padrões culturais da 
geração jovem dos anos 1960, a criação, pela moda, de uma nova imagem dos jovens 
brasileiros pelo programa Jovem Guarda, que foi proposto pela agência de publicidade 
Magaldi, Maia & Prosperi (MM&P) a pedido da TV Record e exibido entre os anos de 
1965 e 1968. A Jovem Guarda tinha como apresentadores três jovens cantores da época 
– Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa – que por terem forte empatia dos jovens, 
foram escolhidos pela  MM&P para servirem como suportes para propagar essa nova 
imagem construída para a juventude. Apesar de a música ser uma característica de 
grande destaque da Jovem Guarda, o presente trabalho visa analisar o programa sob a 
ótica da moda, uma vez que o quesito música já foi amplamente estudado por outros 
pesquisadores. Para isso, a moda da década de 60 foi estudada a partir das inovações 
surgidas nesse período, como o conceito de unissex, a propagação dos jeans no 
vestuário do brasileiro, os tecidos sintéticos e a minissaia. Dessa forma, o estudo 
estabelece uma relação entre o programa de TV e o desenvolvimento da moda. 
Comprova-se que o programa Jovem Guarda foi determinante na mudança de 
comportamento e na moda jovem brasileira na década de 1960. Para atingir esses 
objetivos, o trabalho adota metodologicamente os conceitos de iconofagia, de Norval 
Baitello Junior, e de imagem, de Vilém Flusser e de Hans Belting. Para embasar os 
conceitos ligados à moda, são utilizados os pensamentos de Gilles Lipovetsky sobre o 
consumo de moda, e a análise histórica de João Braga sobre a moda brasileira e 
internacional. Pesquisas na Hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade, da Prefeitura 
de São Paulo, e no Arquivo Público do Estado de São Paulo também foram realizadas. 
  
Palavras-chave: Jovem Guarda e TV; Moda Jovem Guarda; Jovem Guarda; Imagem e 
Moda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

By the point of changing of cultural standards from 60’s youth generation, this research 
investigates the creation of a new young Brazilian image built by fashion and spread by 
Jovem Guarda, a TV program that was created by the advertising agency Magaldi, Maia 
& Prosperi (MM&P) attending a claim from Record channel and exhibited between 
1965 and 1968. Jovem Guarda’s presenters were three young singers from that time – 
Roberto Carlos, Erasmo Carlos and Wanderléa – that were chosen by MM&P because 
of their sympathy to support the new image which had been built for youth. Although 
music is a great Jovem Guarda’s characteristic, this research analyses de TV program by 
the optic of fashion, once music has been studied by others researchers. It was also 
studied fashion innovations from the 60’s, such as the concept of unisex, the 
propagation of jeans in Brazilian wardrobe, synthetic fabrics and miniskirts. In this way, 
this search builds a connection between the TV program and the fashion development. 
It proves that Jovem Guarda was fundamental in the behavior change and in the young 
Brazilian 60’s fashion. To achieve these objectives, this research methodology adopts 
concepts of iconofagia, from Norval Baitello Junior, and image, from Vilém Flusser and 
Hans Belting. To sustain fashion concept Gilles Lipovetsky’s thought about fashion 
consume is used, as João Braga’s historical analyses of national and international 
fashion. It was also made researches in the Hemeroteca from Mário de Andrade’s 
Library, from São Paulo City hall, and in the Public Archive from São Paulo Estate.  
 
Key-words: Jovem Guarda and TV; Jovem Guarda’s Fashion; Jovem Guarda; Image 
and Fashion. 
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Introdução 

 

 No Brasil, mesmo não existindo monarquia, é comum o emprego do adjetivo rei 

para dois personagens nacionais: um o jogador de futebol Edson Arantes do 

Nascimento, popularmente conhecido como Pelé, o Rei do futebol. E a segunda pessoa 

que recebe o nobre título é o cantor Roberto Carlos, muitas vezes chamado apenas de 

Rei.  

 

 Esse título foi conquistado quando o cantor tornou-se apresentador do programa 

Jovem Guarda, ao lado de Erasmo Carlos e Wanderléa, em 1965. Antes de subir no 

palco da TV Record para apresentar seus sucessos iê-iê-iê, Roberto Carlos já havia 

gravado discos, mas apesar de ser conhecido pelos jovens, não tinha o séquito de fãs 

que conquistou após o Jovem Guarda. 

 

 O apresentador, como será visto no decorrer desta dissertação, foi moldado pela 

agência de publicidade MM&P – criadora do Jovem Guarda – para se adequar ao 

público-alvo, ou seja, ele era moderno ao ponto de atrair os jovens, mas sem ultrapassar 

os limites da ousadia que chocasse os adultos. Seus trejeitos no palco, suas gírias e 

principalmente sua maneira de se vestir foi toda pensada por homens de negócios que 

tinham como objetivo lucrar com sua imagem por meio de uma marca de produtos 

atrelada ao Jovem Guarda: Calhambeque. 

 

 A estratégia de marketing usada para promover esta marca, bem como o 

histórico da criação do programa Jovem Guarda, a história de seus apresentadores e o 

contexto histórico e social da década de 1960, período em que o programa foi ao ar, está 

presente no primeiro capítulo desta dissertação, que ainda aborda a importância da 

imagem dos apresentadores para a formação de um movimento juvenil. A resistência de 

outros cantores à Jovem Guarda, como os músicos da Bossa Nova, por exemplo, 

também é abordada, principalmente no que se refere ao argumento de que suas músicas 

não eram intelectualizadas e promoviam a alienação dos fãs. Mesmo com essa fama, a 

Jovem Guarda colaborou com a introdução de novos instrumentos musicais que seriam 

usados por outros movimentos musicais juvenis, como a Tropicália. 



 Como a Jovem Guarda foi um programa de televisão moldado por uma agência 

de publicidade com a finalidade de lucrar por meio de uma marca de produtos atrelada 

ao programa, foram usados diversos suportes para propagar a imagem de Roberto 

Carlos e seus companheiros de palco, uma vez que foi através da imagem do cantor que 

tanto a Jovem Guarda quanto a Calhambeque obtiveram sucesso. E o principal suporte 

usado foi o próprio corpo do cantor, ou seja, as roupas e os acessórios que ele usava. 

Por esse motivo que o tema central do segundo capítulo é a moda. Nele a moda dos 

anos 1960 é tratada usando como evidências reportagens e editoriais de moda 

publicadas na época nas revistas Manchete e Fatos&Fotos. 

 

 Aliás, ao longo dessa dissertação o uso de fotografias, textos e informações 

publicados nessas revistas é recorrente. Isso porque para a elaboração deste trabalho foi 

feita uma profunda pesquisa no Arquivo Público do Estado de São Paulo, bem como na 

Hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade, da Prefeitura de São Paulo, à procura de 

notícias referentes à Jovem Guarda e seus apresentadores. Para isso, foram necessárias 

diversas visitas às sedes dessas instituições para pesquisar todos os arquivos das revistas 

datados de 1965 a 1968 – período que o Jovem Guarda foi ao ar. 

 

 Portanto, apesar de todo o trabalho conter informações adquiridas por meio da 

pesquisa feita no Arquivo Público do Estado de São Paulo e na Hemeroteca da 

Biblioteca Mário de Andrade, é o segundo capítulo desta dissertação que concentra um 

maior número de imagens e dados compilados dos textos analisados daquelas revistas. É 

ainda no segundo capítulo que há uma contextualização do mercado têxtil brasileiro e 

seu reflexo na moda do período, assim como as inovações em modelagem e tecidos e 

como isso foi absorvido pela marca Calhambeque para promover a imagem da Jovem 

Guarda. 

 

 Por fim, é no terceiro capítulo que se discute o uso dos outros suportes usados 

para a imagem da Jovem Guarda, no caso, o cinema, a publicidade e a fotonovela. 

Mesmo utilizando diversos suportes, a imagem da Jovem Guarda não conseguiu 

mimetizar seus fãs por mais de três anos e devido a uma combinação de fatores políticos 

e sociais, o programa foi encerrado. E com ele, o fim da marca Calhambeque e da 

imagem de uma juventude moderna, romântica e inocente. Seu lugar foi ocupado por 



jovens politizados, contestadores e ousados. Era a Tropicália ganhando força por meio 

de suas letras contestatórias.  

 

 Aliás, por mais que ao longo do trabalho sejam analisadas algumas letras de 

músicas, essa pesquisa não tem como objetivo estudar a música em si, como ritmo, 

rimas, notas e melodias. Mas levando-se em conta que o objeto de estudo foi um 

programa musical que acabou virando sinônimo para um movimento juvenil, fez se 

necessário atravessar o caminho da música, mas sempre de uma maneira superficial. 

Afinal, para se fazer o aprofundamento no tema, esta pesquisa teria que se desdobrar em 

um segundo estudo. 

 

 Por fim, para a realização deste trabalho, além da pesquisa nos acervos públicos, 

foi adotado metodologicamente os conceitos de iconofagia, de Norval Baitello Junior, e 

de imagem, de Vilém Flusser e de Hans Belting. Para fundamentar os conceitos ligados 

à moda, foram utilizados os pensamentos de Gilles Lipovetsky sobre o consumo de 

moda, a análise histórica de João Braga sobre a moda brasileira e internacional, e o 

pensamento de Lars Svendsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1 

 

1. A situação política sócio-econômica dos anos 1960 

 

 Drogas, sexo, música, contestação. Essas são algumas das palavras usadas para 

definir os anos 60, década marcada por conflito de ideologias políticas sócio-

econômicas em quase todo o mundo. Neste período, a Europa via sua economia se 

reerguer após a sangrenta Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que dizimou suas 

principais capitais, indústrias e produção agrícola. Ao mesmo tempo, o Velho Mundo 

encontrava-se entre o conflito do capitalismo com o comunismo, esses representados 

respectivamente pelas duas potências bélicas, Estados Unidos e União Soviética. A cada 

dia, esse conflito, a Guerra Fria (1945-1989), ganhava proporções assustadoras por 

meio dos avanços tecnológicos empregados na indústria bélica e na incessante corrida 

espacial. Em agosto de 1961, a cortina de ferro que separava o capitalismo do 

socialismo materializou-se por meio do Muro de Berlim que cortou ao meio a cidade 

alemã pelos 28 anos1 seguintes. Essa fragmentação de Berlim, como ocorre com todo 

rompimento abrupto, deixou profundas cicatrizes na cidade, na política, na economia e 

na cultura berlinense que, mesmo após a derrubada do muro em 1989, levou alguns 

anos ainda para se cicatrizarem. 

 

 Ainda em 1961, Cuba rebelou-se contra os Estados Unidos e obrigou o então 

presidente norte-americano John Kennedy a romper suas relações diplomáticas com ela. 

Em abril daquele ano, soldados formados por cubanos exilados e mercenários norte-

americanos desembarcaram na baía dos Porcos na tentativa frustrada de derrubar o 

então líder da ilha, Fidel Castro.  

 

 Quatro anos mais tarde, em 1965, iniciava-se a Guerra do Vietnã, que teve uma 

intervenção maciça das tropas norte-americanas contra a guerrilha sul-vietnamita2. Os 

Estados Unidos recrutaram jovens soldados que, quando vivos, retornavam as suas 

casas mutilados por minas-terrestres, um dos trunfos dos vietnamitas contra a armada 

norte-americana. O medo e a revolta desses soldados convocados para uma guerra que 

                                                 
1 HOBSBAWN, 1995, p. 248 
2 Ibid., p. 215 



duraria dez anos e da qual os Estados Unidos acabariam derrotados, estimularam uma 

passeata pela paz nas ruas de Washington, capital norte-americana. Jovens pregavam o 

amor e a paz ao invés do conflito desmedido. Com flores em punho, os manifestantes 

acreditavam no flower power3 e colocaram nos canos das armas apontadas para eles 

dezenas delas. Surgia assim, o movimento hippie, que pregava o desprendimento pelo 

material e uma maior proximidade com a natureza.  

 

Como resposta à ação armada dos Estados Unidos, esses jovens rasgaram suas 

carteiras de reservistas e foram viver em comunidades afastadas dos centros urbanos. 

Foi a partir dessa atitude dos jovens norte-americanos que surgiu a contracultura. 

 

“Contracultura foi o nome que recebeu a rebelião de jovens na segunda metade 
da década de 60 do século XX, principalmente jovens universitários norte-
americanos de classe média que se recusavam a cumprir serviço militar em 
função da Guerra do Vietnã. Buscando uma vida alternativa, também criavam 
uma nova música e negavam uma sociedade de alta tecnologia e sociedade de 
consumo correspondente.” (FEIJÓ, 2009, p. 7) 

 

Nas ruas parisienses, jovens manifestavam contra o governo de Charles De 

Gaulle e apoiavam a maior paralisação trabalhista que aquele país vivera até então4. Por 

dois dias, 11 milhões de trabalhadores entraram em greve, o que afetou drasticamente a 

economia francesa. Esse foi um momento do qual os jovens ajudaram a chacoalhar a 

sociedade francesa, alertando-a para mudanças que deveriam ser feitas nas relações de 

trabalho e no sistema de educação. Para isso, confrontaram o sistema administrativo das 

universidades, assim como a polícia5. Como um bom general, De Gaulle respondeu com 

violência àquela rebelião, o que inflamou ainda mais o conflito, repercutindo-o para 

diversos países onde outros jovens se solidarizaram com a causa dos jovens franceses e 

se inspiraram neles para enfrentar seus governos locais. 

 

Os países da América Latina fervilhavam com os conflitos armados e as 

ditaduras militares que se formavam no Brasil, Argentina e Chile, por exemplo. Em 9 de 

abril de 1964, era outorgado no Brasil o Ato Institucional nº 1 (AI-1) pela Junta Militar, 

que acabara de assumir o poder6. Assim como nos demais conflitos ao redor do mundo, 

                                                 
3 Em tradução livre, o poder da flor. 
4 HOBSBAWM, 1995, p. 432 
5 Idem 
6 CHIAVENATO, 2004, p. 71 



no Brasil os jovens estavam diretamente ligados aos movimentos sócio-políticos dos 

anos 1960. A União Nacional dos Estudantes (UNE) mobilizou estudantes a lutarem 

contra a repressão política, principalmente contra o governo do marechal Artur da Costa 

e Silva (1967-1969)7. Bem como na França, as primeiras manifestações estudantis 

estavam ligadas a problemas específicos da educação.  

 

Em março de 1968, jovens manifestaram diante do Calabouço, restaurante da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por preços mais baixos e por melhor 

qualidade da comida. Houve intervenção da polícia e o estudante Edson Luís de Lima 

Souto foi morto e milhares de estudantes acompanharam seu velório, enterro e missa8. 

Consequentemente, esses estudantes foram às ruas protestar contra a violência a seus 

iguais e contra o governo militar. O governo respondeu violentamente a essas 

reivindicações por meio da polícia e do exército. Essa atitude do governo militar fez 

com que outras camadas sociais, como a classe média e a Igreja9, se solidarizassem com 

aqueles jovens, aumentando assim o número de manifestantes nas ruas.  

 

Em outubro de 1964, a UNE foi declarada ilegal pelo governo militar, mas isso 

não impediu que fossem realizadas reuniões clandestinas da entidade10. Jovens 

membros da organização continuaram a se encontrar até o fatídico encontro realizado 

pela UNE em Ibiúna, cidade do interior do Estado de São Paulo, no qual 1.240 dos 

principais líderes estudantis foram presos, levando ao enfraquecimento do movimento.  

 

Em reportagem publicada pela revista Manchete em 13 de abril de 1968, 

intitulada de A Rebelião Universal dos Jovens e escrita pelos correspondentes da 

Europa, a fúria juvenil dos anos 1960 foi registrada como sendo um comportamento 

comum em todo o mundo, tanto em países comunistas quanto capitalistas. Alemanha, 

Estados Unidos, Suécia, Tchecoslováquia11, França, Japão, Itália e Inglaterra foram 

alguns países que enfrentaram a rebeldia dos jovens contra os sistemas políticos e 

econômicos de seus países. A reportagem destacou: “Os estudantes estão se formando 

como classe social independente, exigindo participação na política e na administração 

                                                 
7 Ibid., p. 112 
8 Ibid., p. 184 
9 Ibid., p. 185 
10 Ibid., p. 178 
11 Após 1993, o país foi dividido em dois: República Tcheca e Eslováquia. 



de seus países.” (Revista Manchete, 1968, p. 18). Pelo começo da reportagem percebe-

se o estranhamento da sociedade perante o comportamento contestador do jovem 

daquela época: 

 

“’Que podemos fazer neste mundo que vocês fizeram? Em nome do quê, tendo 
em vista o resultado de suas ações e de suas omissões, vocês pretendem nos dar 
conselhos e ordens?’. Em Roma e Londres, Praga e Berlim, em Berkeley e 
Varsóvia, em Madri, em Nanterre e no Rio de Janeiro, perguntas como estas 
tiram o sono dos líderes do mundo. Pela primeira vez êles12 começam a admitir 
que os protestos estudantis são mais que exigências na secular rebeldia dos 
jovens.  Para alguns, trata-se de algo inteiramente salvo. Nos países capitalistas e 
nos comunistas, nos países democráticos e nos totalitários, as características não 
conseguem reprimir as manifestações.” (Revista Manchete, 1968, p. 17) 

 

Em meio a esse cenário caótico, o jovem percebeu que poderia contestar 

condutas tradicionais e pensamentos reacionários. Esse grupo de pessoas com idade até 

25 anos13 foi capaz de reunir centenas de milhares em lugares públicos para manifestar 

contra governos autoritários e sistemas educacionais caducos. O jovem da década de 

1960 tomou consciência que tinha voz e uma participação na sociedade, esta que até 

então não o reconhecia como sendo um grupo relevante, ativo e contestador.   

 

“A rebelião estudantil foi um fenômeno fora da economia e da política. 
Mobilizou um setor minoritário da população, ainda mal reconhecido como um 
grupo definido na vida pública, e – como a maioria de seus membros ainda 
estava sendo educada – em grande parte fora da economia, a não ser como 
compradores de discos de rock: a juventude (classe média).” (HOBSBAWM, 
1995, p. 280) 

 

Assim, os jovens passaram a rejeitar tudo o que remetia à geração anterior, ou 

seja, a de seus pais. Essa rejeição permeava o estilo de vida ligado às severas tradições14 

quase vitorianas, na qual a pílula anticoncepcional era vista como a deturpação da 

conduta moral, assim como o uso discriminado das drogas, embalado por notas 

estridentes tocadas de uma guitarra elétrica. As gírias, gestos e roupas eram os 

acessórios finais para diferenciar esse grupo dos demais membros da sociedade de 1960. 

“A antinomia essencial da nova cultura jovem surgiu mais claramente nos momentos  

                                                 
12 Nota‐se que a ortografia da palavra não condiz com as atuais normas ortográficas da Língua 
Portuguesa. O motivo é que nesta dissertação foi optado por respeitar o vernáculo condizente com a 
época em que os textos transcritos foram escritos. Isso se repetirá ao longo da dissertação. 
13 SAVAGE, 2009. p.82 
14 HOBSBAWN, 1995, p. 325 



 

Figura 1: Confronto entre estudantes e militares na Avenida Rio Branco e Rua 
Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Crédito: Evandro Teixeira/CPDoc JB.  

 

 

Figura 2: Passeata do Cem Mil. Crédito: Evandro Teixeira/CPDoc JB.  
 



 

Figura 3: Manifestações na Suécia. Crédito: Arquivo Manchete 
 
 

 

Figura 4: Manifestações dos jovens japoneses. Crédito: Arquivo Manchete 
 
 



em que encontrou expressão intelectual, como nos instantaneamente famosos cartazes 

dos dias de maios de 1968 em Paris ‘É proibido proibir’ (...)” (HOBSBAWM, 1995, 

p.280).  

 

Dessa forma, a sociedade começava a tomar consciência que a fase transitiva 

entre a infância e a idade adulta não se resumia apenas à puberdade, ao 

desenvolvimento fisiológico e ao amadurecimento sexual do homem. Segundo Jon 

Savage15 explica em seu livro A criação da juventude, a partir de 1944, as palavras 

teenage e teenager16 passaram a serem aceitas como uma nova maneira de descrever 

jovens como um mercado de massa. Os teenagers, segundo Savage, não eram 

adolescentes nem jovens delinquentes. “O consumismo oferecia o contrapeso para o 

tumulto e a rebelião: foi o jeito americano de desviar sem causar danos à energia 

destruidora dos jovens.” (SAVAGE, 2009, p. 484).  

 

Portanto, o termo teenager foi adotado pelos profissionais do marketing, assim 

como pelos próprios jovens. Segundo Savage, era “claro, simples e dizia o que 

significava. Tratava-se da Era – o período distinto social, cultural e economicamente – 

dos teen”. (SAVAGE, 2009, p. 485). 

 

Os jovens que passavam por esse momento na década de 1960 puderam perceber 

que tinham um papel social e, como diz Hobsbawn, eram agentes sociais 

independentes17. E esse pensamento era transmitido por meio da música, do cinema e da 

televisão. Esta, aliás, o veículo de comunicação inovador daquele período porque 

permitia a transmissão, ao vivo – e mais tarde gravadas no videotape – de programas 

jornalísticos e de entretenimento. No Brasil desde 1950, a televisão foi um importante 

difusor do estilo de vida, música, atitude e moda jovem. 

 

“Embora estivesse inicialmente fora dos padrões preconizados pela sociedade 
estabelecida, a cultura jovem passou a ser devidamente assimilada e 
comercializada pela indústria cultural, que a divulgou através dos meios de 
comunicação, tornando-a universal.” (BRANDÃO; DUARTE, 2002, p. 12) 

 

                                                 
15 SAVAGE, 2009, p. 484‐5 
16 A origem da palavra provém da forma flexionada de ten, que significa dez, e é acrescentado aos 
numerais de três a nove para denominar os numerais de 13 a 19. Por exemplo: thirteen, fourteen, 
fifteen, sixteen, seventeen, eighteen e nighteen. (Ibid., p. 485). 
17 HOBSBAWN, 1995, p. 317 



Porém, como ocorre quando novas tecnologias são lançadas, a televisão na 

década de 1960 não era um meio de comunicação de fácil acesso como o é atualmente. 

O rádio ainda liderava a posição de veículo mais popular e por conta disso, foi o 

aparelho utilizado para difundir o rock’n’roll aos quatro cantos do mundo, assim como 

os discos de vinil e posteriormente, as fitas18. O cinema e as revistas reforçavam o 

conceito de juventude nessa época ao exibirem artistas e pessoas influentes vestindo 

jeans e falando novas gírias. “Difundiam-se ainda pela força da moda na sociedade de 

consumo que agora chegava às massas, ampliada pela pressão dos grupos de seus pares. 

Passou a existir uma cultura jovem global.” (HOBSBAWM, 1995, p. 321). 

 

Mas é errado pensar que o conceito de juventude surgiu na década de 1960. 

Conforme explica Savage, a denominação dada a essa fase intermediária entre a 

infância e a idade adulta já era comentada no final do século XIX e seu reconhecimento 

social começou a despontar na década de 1950 e culminou em sua plena identificação 

na década de 1960 do século XX. 

 

“Mas a cultura jovem do pós-guerra não é tão nova como pode parecer. Desde o 
último quartel do século XIX houve muitas tentativas conflitantes de imaginar e 
definir o status do jovem – fosse mediante esforços combinados para 
arregimentar adolescentes usando políticas nacionais, fosse a partir de visões 
proféticas, artísticas, que refletiam o desejo dos jovens de viverem segundo suas 
próprias regras.” (SAVAGE, 2009, p.11) 

 

 A década de 1960, portanto, foi o período o qual a juventude passou a ser vista 

como uma camada social autônoma, cujos valores distinguiam-se das gerações 

anteriores. Afinal, até então, já era esperado a existência de uma tensão entre jovens e 

seus pais e professores, que insistiam em tratá-los como crianças, sendo que não se 

sentiam dessa forma19. “O meio burguês esperava que seus rapazes – diferentemente das 

moças – passassem por um período de turbulência e ‘cabeçadas’, antes de ‘assentar-se’” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 319).  

 

Vale ressaltar que grupos etários formados por pessoas em crescimento físico e 

intelectual, e sem a experiência da vida adulta, não era novidade20. Porém, foi a partir da 

década de 1960 que essa parcela social, cuja forte potencialidade econômica saltou aos 

                                                 
18 HOBSBAWN, 1995, p. 321 
19 Ibid. p. 319 
20 Ibid., p. 318 



olhos da indústria de bens de consumo, ganhou notoriedade, assim como o 

reconhecimento de suas particularidades.  

 

De acordo com Hobsbawm, o surgimento de uma cultura jovem não poderia ter-

se dado em outro momento a não ser na década de 1960 por causa na maior extensão do 

tempo de educação da época em relação aos períodos anteriores e também devido ao 

maior convívio social, especialmente dentro dos ambientes escolares, entre rapazes e 

moças21. Outro ponto ressaltado pelo autor é um poder aquisitivo maior desses 

adolescentes em comparação com seus antecessores devido à inserção no mercado de 

trabalho em tempo integral com uma idade entre 16 anos22.  

 

A prosperidade econômica dessa década, conhecida como Era de Ouro23 em que 

havia pleno emprego e permitia que os pais dependessem menos da renda dos filhos 

para complementar o orçamento familiar, foi determinante para o sucesso 

mercadológico juvenil. Para Hobsbawm, “Pode-se medir o poder do dinheiro jovem 

pelas vendas de discos nos EUA, que subiram de 277 milhões de dólares em 1955, 

quando o rock apareceu, para 600 milhões em 1959, e dois bilhões em 1973.”. (1995, p. 

321 apud HOBSBAWM, 1993, p. 29). 

 

Essa prosperidade financeira também se refletia no Brasil dos anos 1960. Apesar 

de viver uma desigualdade social gritante e não ter uma economia estabilizada, o País 

teve um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 7% ao ano e a renda per capta 

aumentou quatro vezes mais que nos demais países da América Latina durante o 

governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961)24. Nos anos seguintes, apesar da alta 

inflação, do aumento da dívida externa e da desaceleração da economia durante o 

governo de Jânio Quadros (1961)25, o Brasil viveu o milagre econômico, idealizado 

pelo economista e então ministro da Fazenda, Antonio Delfim Netto, que consistia no 

maciço ingresso de capitais estrangeiros na economia brasileira.  

 

                                                 
21 HOBSBAWN, 1995, p. 321 
22 Idem. 
23 HOBSBAWN, 1995, p.318 
24 CHIAVENATO, 2004, p. 135 
25 Idem. 



As empresas privadas brasileiras absorviam parte desse capital estrangeiro, 

principalmente as indústrias têxteis e de alimentos, ou seja, de bens de consumo não-

duráveis26. Logo, a criação de uma demanda para escoar toda essa produção era 

necessária. E as indústrias passaram a prestar atenção na juventude como sendo um 

forte e potencial mercado a ser explorado.  

 

Para escoar suas produções, as indústrias tinham que reforçar o conceito de 

juventude ou, como denomina Savage, o termo teenager nas campanhas de marketing 

para refletir o poder de consumo visível dos adolescentes27. Conforme François Baudot 

comenta, “A juventude é, daqui por diante, vivida como uma entidade, dotada de poder 

de compra e de um mercado que lhe é próprio. Tendo alcançado a idade de ter a palavra, 

os filhos do baby-boom28 são os heróis anônimos dessa saga.” (2005, p. 188). 

 

 Aliás, os baby-boomers29 experimentavam o que seus pais não puderam: o 

consumismo. Esses jovens encontraram na moda a sua maneira de melhor se expressar. 

“Logo, a moda deve incentivar o consumo rápido. Isso se deu a partir dos anos 60 com 

essa nova geração ávida pelo consumismo, porém, tornando-se, cada vez mais, exigente 

e necessitando ser ouvida.” (QUIRINO; FRANÇA, 2002, p. 67). 

 

 Como toda causa há uma consequência, o resultado dessa autonomia juvenil 

adquirida na década de 1960, assim como o estímulo aos jovens a consumirem produtos 

destinados a eles, pode ser visto na geração atual, dos anos 2000. De acordo com Norval 

Baitello Junior, o prolongamento do processo de aprendizagem do homem, que passou a 

ser bombardeado com tantas informações, permitiu que a manutenção do espírito jovem 

e a prolongação da vida tornassem possíveis. Esse fenômeno da juvenilização faz com 

que o velho mantenha-se sempre jovem e a criança e o jovem tornem-se precocemente 

adultos. É o que Baitello Junior chama de senilização da juventude. 
                                                 
26 CHIAVENATO, 2004, p. 128‐129 
27 SAVAGE, 2009, p. 11 
28 Segundo Feijó, baby‐boom e uma denominação dada à geração que surgiu logo após a Segunda 
Guerra Mundial formada por jovens concebidos em meados dos anos 1940 e início dos anos 1950. 
Devido às atrocidades vividas durante aquele período, essa nova geração queria novos parâmetros e 
rejeitava todo o comportamento social e cultural que se assimilasse com o de seus pais. É a “[...] geração 
dos que nasceram e se formaram no contexto da Guerra Fria, da aventura espacial, da revolução 
científica e tecnológica, da emergência do rock, da revolução sexual, da luta pelos direitos civis, e que 
puderam testemunhar, ou até participar ativamente, de transformações importantíssimas, que até hoje 
assustam conservadores de vários tons e ideologias.” (FEIJÓ, 2009, p. 4‐5) 
29 Nome dado aos que pertencem à geração do baby‐boom. (Idem). 



“O ser humano jovem é chamado cada vez mais cedo ao acesso irrestrito dos 
padrões informacionais e comportamentais adultos. A criança e o adolescente 
são irrestrita e irrefletidamente vistos como ‘consumidores’ e submetidos a um 
arsenal de imagens educacionais, informacionais, comportamentais, publicitárias 
e comerciais sem precedentes na história. Os mais recentes meios eletrônicos 
franquearam a adolescentes e crianças as portas de acesso a mundos de 
inimaginável complexidade e incalculável risco, a conteúdos de sedução 
inconseqüente, a relatos e documentos imagéticos sobre fatos ou práticas 
assustadoramente cruéis.” (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 27). 

 

 A oferta irrestrita e infinita de imagens sedutoras e apelativas ao consumo 

desenfreado confere às crianças e aos jovens uma aparente autonomia e auto-suficiência 

para decidirem sozinhos, questões importantes de suas próprias vidas.  

 

“O que vestir, o que comprar, o que comer, com o que brincar, deixam de ser 
decisões dos pais e dos adultos próximos. Passam a ser decisões pré-fabricadas, 
oferecidas pela mídia, pela publicidade dos heróis de consumo fácil, eles 
próprios pré-fabricados para servirem aos fins em questão. Os imperativos de 
uma sociedade fundada na visibilidade e suas estratégias são cada vez mais 
invasivos. Não apenas há uma inegável proliferação inflacionária das imagens. 
Essas imagens não são apenas visuais, mas também acústicas, performáticas e 
comportamentais, olfativas ou simplesmente mentais, distribuídas pela 
disseminação do imaginário que acompanha todo movimento cultural.” 
(BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 28-29) 

 

 Esse excesso de imagens – que contemplam todos os sentidos – disseminam 

valores, critérios e preconceitos que ferem diretamente a essência da comunicação, que 

é o vínculo afetivo. Percebe-se um isolamento das crianças e dos jovens que se 

escondem atrás de telas de computador, tablets e celulares em detrimento do convívio 

familiar e social30. Depressão, violência, déficit de atenção e ansiedade são algumas das 

doenças do século XXI que esses jovens enfrentam em decorrência do estímulo ao 

consumo por meio das imagens que se deu início na década de 1960 com a televisão e 

que hoje abrange todas as demais mídias terciárias31. “As imagens que nos cercam, 

restringem nossa própria capacidade e autonomia de gerar vínculos mais sadios, reais, 

de carne e osso, que nos alimentem a necessidade humana de fazer parte de um tempo e 

um espaço de vida.” (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 29). 

                                                 
30 Em O Pensamento Sentado, Baitello Junior discute a teledependência, que é um problema social atual 
que consiste na dependência de adolescentes e jovens às telas de mídias terciárias – como celulares, 
computadores e tablets – a tal ponto de perderem a propriocepção, ou seja, o sentido do próprio corpo. 
“A teledependência é a manifestação mais extremada da nova forma de nomadismo sem o corpo, viajar 
nas janelas sintéticas, navegar, surfar sem limites, na imagem e com a imagem. É uma dependência da 
busca, a tentativa de preenchimento de um presente e de uma proximidade esvaziados, sem corpo.” 
(BAITELLO JUNIOR, 2012, p. 90). 
31 São mídias eletrônicas, como a televisão e o rádio. Esse conceito será explicado no subcapítulo 1.8 

desta dissertação. 



 Esse pensamento de Baitello Junior vai ao encontro da discussão proposta pelo 

psiquiatra Dr. J. Alves Garcia no artigo Juventude 67, publicado na revista Fatos&Fotos 

em 21 de outubro de 196732. De acordo com o médico, três fatores convergiram para 

modelar o estilo de vida da juventude de 1960: a aceleração biológica do ser humano no 

século XX; as mudanças da estrutura familiar devido a uma maior ausência dos pais; e 

as mudanças tecnológicas e a aceleração da informação. O médico afirma em seu artigo 

que a puberdade passou a ocorrer precocemente nos adolescentes. Segundo Garcia, ao 

invés de acontecer aos 14 anos de idade, a puberdade começou a ocorrer aos 11 e 12 

anos de idade ainda na década de 1960. Diferente do que imaginamos, essa aceleração 

hormonal já vem ocorrendo em nossa sociedade há cinco décadas, ou seja, não é um 

problema dos dias atuais, mas sim, uma continuidade do que vem acontecendo desde os 

anos 60 do século passado.  

 

 A menopausa, ainda naquela época, também apresentou um atraso de cinco a 

nove anos, segundo Garcia. Essas alterações biológicas, de acordo com o psiquiatra, 

refletia no comportamento social dos jovens daquele momento. “Os jovens de hoje, 

mais que os de outrora, querem ‘eliminar o pai’ ou ‘destronar o rei do lar’. A nota 

dominante nas novas gerações é a desobediência à autoridade da família, da cidade, do 

Estado. Este é um fenômeno de âmbito mundial.”. (GARCIA, 1967, p. 48). E esse 

comportamento foi refletido na maneira de se vestir e se expressar daqueles jovens. 

 

“A aceleração biológica e a adolescência prolongada são fenômenos ecumênicos, 
mais evidentes nas aglomerações das grandes metrópoles industrializadas. E 
como expressão da interssexualidade prolongada devemos compreender os 
cabeludos afeminados, de calças justas, e as mocinhas que usam vestes berrantes 
e indecisas, apertadas, a amassar os seios, e desqualificar a feminilidade.” 
(GARCIA, 1967, p. 48) 

 

 A emancipação da mulher e a sua saída de casa para trabalhar fora do lar refletiu 

na estrutura familiar a partir daquele período, assim como o aumento do número de 

divórcios. “Essa ausência da família, com a sua omissão ou desintegração, dá lugar a 

uma verdadeira orfandade existencial dos menores e adolescentes, daí o seu transvio 

alarmante.” (GARCIA, 1967, p. 49). 

                                                 
32 O artigo completo pode ser lido ao final desta dissertação, em Anexos. 

 



 Por fim, o psiquiatra discorre sobre os avanços tecnológicos da comunicação e 

como eles afetaram o comportamento dos jovens na década de 1960. O médico afirma 

que as mídias terciárias, que começaram a ganhar maior espaço nas sociedades desde a 

década de 1950 com o advento da televisão, acelerou o curso da História. Um conflito 

armado que acontecia no Vietnã, por exemplo, era rapidamente visto e sentido pelas 

pessoas do outro lado do globo. E, segundo Garcia, isso começou a gerar um sentimento 

de angústia na população. “A nova tecnologia destruiu ou está destruindo todos os 

sistemas de valores materiais, éticos e religiosos, sob cuja égide nos criamos. As igrejas 

perdem, a cada dia, mais fiéis.” (GARCIA, 1967, p. 49). 

 

 O médico afirma que esse aumento da velocidade das informações causam uma 

aceleração do curso da História e isso gera um grande desconforto às pessoas, uma vez 

que elas não conseguem acompanhar o novo ritmo da existência, ou seja, não 

conseguem se informar, refletir, decodificar e interpretar todos os acontecimentos 

mundiais que chegam até elas por meio das mídias terciárias. Garcia propunha em artigo 

que por conta disso, os adultos deveriam ser mais compreensíveis com os jovens, pois 

aquele comportamento rebelde, em seu ponto de vista, chegaria ao fim tão logo 

atingissem a idade adulta.  

 

Contudo, o que o psiquiatra desconhecia era que esse fenômeno da iconofagia33 

também alteraria o comportamento dos jovens das gerações futuras e que ele se 

agravaria a cada novo suporte inventado para alimentar a comunicação feita por meio da 

mídia terciária. Como será visto, hoje os jovens não são apenas rebeldes como também, 

começaram a sofrer de doenças causadas pelo excesso do uso dessas mídias, como a 

teledependência. 

 

Mas na década de 1960, com a televisão ganhando o seu espaço como mídia 

terciária no País, um programa marcaria essa década como sendo responsável por um 

movimento juvenil: o Jovem Guarda.  

 

1.1 A construção do programa Jovem Guarda 

                                                 
33 Termo criado por Norval Baitello Junior para designar a devoração da imagem pela imagem. Esse 

conceito será explicado no subcapítulo 1.8 desta dissertação. 



Domingo, 22 de agosto de 1965, quatro e meia da tarde. Três jovens cantores, 

um capixaba, um carioca e uma paulista, subiram ao palco do teatro da TV Record, 

localizado na Rua da Consolação, em São Paulo, para dar início ao programa televisivo 

Jovem Guarda. Naquela tarde, os cantores Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa 

– selecionados para apresentarem o programa – iniciaram não apenas um simples 

programa musical de auditório, como também, começaram um movimento dentro da 

cultura brasileira que nos três anos seguintes, apontaria novos rumos para a música, para 

a moda e para o comportamento nacional.  

 

A Jovem Guarda, é certo dizer, foi a resposta encontrada por um grupo formado 

por empresários do mercado fonográfico, às comunicações e às indústrias têxteis e de 

bens de consumo à demanda de um nicho consumidor ainda pouco explorado no Brasil: 

o jovem34. A fórmula é a união dos elementos música e moda que se consolidam nas 

figuras dos cantores-apresentadores, cujas imagens foram construídas para serem 

expostas exaustivamente através da mídia e assim, despertar o desejo de consumo aos 

produtos fabricados por aqueles que sustentam essa cadeia.  

 

Portanto, o primeiro passo foi a criação do programa Jovem Guarda pela agência 

de publicidade Magaldi, Maia & Prosperi (MM&P), a pedido da Record. A emissora 

havia acertado um acordo com a Federação Paulista de Futebol para transmitir ao vivo 

os jogos de domingo à tarde. A audiência aumentou, assim como as vendas de 

televisores em todo o Estado de São Paulo35. A consequência foi o esvaziamento dos 

estádios, pois as pessoas preferiam ficar no conforto de suas casas a ir aos estádios 

torcer pelos seus times. Os clubes diziam que o torcedor era a motivação para os 

jogadores trabalharem bem. Mas segundo os autores de Histórias da Jovem Guarda 

(2005), sem o público nos estádios não havia arrecadação. E sem arrecadação, não tinha 

como custear a folha de pagamento dos jogadores. Os clubes ameaçaram paralisar a 

competição caso as transmissões ao vivo dos jogos pela televisão não fossem suspensas. 

A Record, portanto, foi obrigada a suspender a transmissão dos jogos de futebol e 

precisava urgentemente de uma nova atração para o horário. 

 

                                                 
34 FRÓES, 2000, p. 43 
35 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p.157‐158 



Sem patrocinadores, que se retiraram com o fim da transmissão dos jogos de 

futebol36, a Record solicitou à MM&P que fizesse uma pesquisa para entender melhor o 

perfil de seus telespectadores. Um dos resultados obtidos foi a necessidade da emissora 

produzir um programa que tivesse os jovens como telespectadores. A MM&P 

apresentou então à direção da Record uma proposta inspirada com o que acontecia nos 

Estados Unidos e na Europa: um programa voltado à juventude brasileira, no qual a 

agência de publicidade garantia que era possível conquistar audiência e ganhar dinheiro 

com a venda dos direitos de transmissão ao vivo para São Paulo e Rio de Janeiro, dos 

teipes para outros estados, e principalmente, com a publicidade e o licenciamento de 

produtos relacionados ao programa37. Dessa forma, a Jovem Guarda entrou para a 

programação da Record. 

 

Em princípio, dois nomes foram pensados para batizar o programa: Os Reis do 

Iê-Iê-Iê – uma alusão ao quarteto inglês The Beatles – e Festa de Arromba38, nome do 

sucesso musical de Erasmo Carlos e que foi sugerido por ele próprio e por Roberto 

Carlos. Carlos Maia de Souza, conhecido no meio publicitário como Carlito Maia39, por 

sua vez, achou melhor optar por Jovem Guarda40. Curiosamente, sua inspiração para a 

escolha desse nome veio da frase do revolucionário soviético Vladimir Lênin: “O futuro 

pertence à jovem guarda, porque a velha está ultrapassada”.  

 

Antônio Aguillar e autores, porém, afirmam que também existem outras duas 

explicações para a escolha do nome. Uma delas é que a Jovem Guarda seria o 

movimento que sucedeu a Velha Guarda, ou seja, a geração de cantores representada 

por Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Sílvio Caldas entre outros41. A 

terceira explicação seria por conta de duas colunas em jornais. Segundo o próprio 

Aguillar conta em seu livro: “Nessa época, se não me engano, o jornalista Tavares de 

Miranda tinha na Folha de S.Paulo uma coluna denominada Velha Guarda. No Rio, 

                                                 
36 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 157 
37 Ibid., p. 158 
38 Ibid., p. 159 
39 Publicitário e um dos sócios da MM&P. O Maia presente no nome da agência de publicidade referia‐se 
a ele. Os outros sócios eram João Carlos Magaldi, Carlos Queiroz Telles e Carlos Prosperi. (MARTINHO, 
2003, p. 30) 
40 MEDEIROS, 1984, p. 46 
41 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p.163 



Ricardo Amaral batizou sua coluna no jornal Última Hora de Jovem Guarda” 

(AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 163). 

 

 Como o programa queria atingir um telespectador jovem, os apresentadores 

teriam que ser figuras que despertassem a atenção, o respeito e, principalmente, a 

admiração dos rapazes e das moças brasileiras. E os publicitários da MM&P foram 

buscar no cenário musical essas personalidades que acreditaram serem as ideais para o 

papel de apresentadores do Jovem Guarda.  

 

 A Record sempre quis um apresentador ou uma apresentadora jovem, 

preferencialmente, líder na vendagem de discos e com um grande número de fãs. 

Segundo Aguillar e autores, a cantora Celly Campello chegou a ser sondada42. Voz que 

eternizou Estúpido Cupido, Celly havia começado sua carreira na década de 1950 junto 

com seu irmão Tony Campello. Nascidos em Taubaté, cidade do interior de São Paulo, 

Sérgio e Célia Benelli – nomes de batismo de Tony e Celly, respectivamente – fizeram 

sucesso com um rock menos rebelde43. No final de 1961, Celly, que tinha contrato com 

a gravadora Odeon, comunicou ao público que se preparava para casar e por conta 

disso, abandonaria indefinidamente sua carreira de cantora, no auge de seu sucesso com 

o recém-lançado álbum Brotinho Encantador44. “Era incrível, mas, apesar de estar 

afastada da vida artística há quase três anos, Celly ainda era muito ouvida nas rádios e 

tinha um grande e fiel fã-clube. Mas ela estava decidida a ser apenas esposa e mãe.” 

(AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 159).  

 

 Outro cantor que teria sido sondado pela MM&P para apresentar o Jovem 

Guarda foi Ronnie Cord45, que recusou o convite por não acreditar na estrutura do 

projeto e achá-lo audacioso demais46. 

 

 O terceiro nome na lista da MM&P para apresentar o Jovem Guarda era Roberto 

Carlos. “Ninguém questionava sua qualidade como cantor e compositor, mas talvez o 

                                                 
42 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 159 
43 FRÓES, 2000, p. 20 
44 Idem 
45 Nascido Ronald Cordovil, o cantor era filho do maestro e compositor Hervé Cordovil. Em 1961, gravou 
Biquíni de Bolinha Amarelinha Tão Pequenininho, versão de seu pai para Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow 
Polka Dot Bikini, que Bryan Hyland lançou no mesmo ano. (JOVEM GUARDA, 2014) 
46 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 159. 



achassem tímido e jovem demais para apresentar um programa desse porte. Mas a 

direção da Record resolveu correr o risco.” (AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 

2005, p. 159-160).  

 

“Roberto apresentou sua proposta à direção da Record. Dizem que teria pedido 
mais de 5 milhões de cruzeiros mensais, uma fortuna naquela época. (...) pelo 
contrato que foi assinado, Roberto Carlos teve – resumidamente – as seguintes 
condições atendidas: salário fixo mensal um pouco abaixo de sua proposta 
inicial, mas ainda sim um ótimo salário; participação de 20% da bilheteria, uma 
vez que seria cobrado ingresso para o programa; participação nos lucros 
auferidos nas vendas dos teipes dos programas para outras emissoras no país, em 
locais onde não eram feitas a exibição ao vivo; todas as viagens de avião pagas 
pela Record e liberdade para assinar contratos fora de São Paulo. Certamente o 
cantor foi consultado e indicou os amigos Erasmo Carlos e Wanderléa, artistas 
lançados no Rio de Janeiro, mas que vinham alcançando grande sucesso em São 
Paulo. Essa trinca, sob o comando de Roberto, tomaria conta do novo programa. 
Dos três, somente Roberto teria salário mensal fixo; Erasmo e Wanderléa 
receberiam cachês das mãos de Marcos Lázaro, o mesmo acontecendo com os 
artistas convidados a participar do programa.” (AGUILLAR; AGUILLAR; 
RIBEIRO, 2005, p. 161-162) 

  

1.2 Quem eram os apresentadores 

 

Caçula dos quatro filhos da costureira Laura e do relojoeiro Robertino, Roberto 

Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941 em Cachoeiro do Itapemirim, cidade do 

Espírito Santo hoje com pouco mais de 200 mil habitantes. Desde os quatro anos de 

idade, demonstrava interesse por música e com essa idade, já cantava para a família 

canções de Bob Nelson47 e Capiba48. Segundo Oscar Pilagallo conta em seu livro 

Roberto Carlos49, foi dona Laura quem ensinou as primeiras noções musicais a Roberto 

Carlos e por dois anos, ele estudou piano no conservatório da cidade, mas nunca deixou 

de cantar.  

 

 Aos seis anos de idade, Roberto Carlos sofreu um acidente que lhe causou a 

amputação de parte da perna direita porque ela foi prensada pela roda de um trem. 

Como na época a família não tinha dinheiro para comprar uma prótese, Roberto Carlos 

passou a infância andando com o auxílio de uma muleta50. Embora nunca fale 

                                                 
47 Cantor paulista (1918‐2009) que misturava música sertaneja com country norte‐americano e foi 
premiado pela versão em Português da canção Oh, Suzana. 
48 Músico e compositor brasileiro de frevo. 
49 PILAGALLO, 2008, p. 18 
50 Ibid., p. 20 



publicamente sobre esse acidente, o cantor abordou o tema em duas músicas gravadas 

na década de 1970: O Divã e Traumas.  

 

Apesar da amputação da perna, Roberto Carlos seguiu cantando e em 1950, 

estreou sua carreira de cantor ao se apresentar na Rádio Cachoeiro, a única emissora de 

rádio de sua cidade-Natal, cantando o bolero Amor y Mas Amor, de Bobby Capó51. Mais 

tarde, aos 17 anos, mudou-se para a casa de parentes em Niterói, no Rio de Janeiro, 

onde conheceu Tim Maia e juntos formaram The Sputniks52. Neste mesmo período, 

Roberto Carlos também reencontrou o colega e radialista Carlos Imperial53. Na época, 

Imperial comandava o programa Clube do Rock54, onde The Sputniks se apresentou. 

Mas o grupo durou apenas um ano, pois Tim e Roberto se desentenderam.  

 

Enquanto Tim Maia partiu para os Estados Unidos onde conheceu o soul, 

Roberto Carlos tentou ser crooner de bossa nova. Paralelamente, Roberto procurou 

Imperial para apresentar sua imitação de Elvis Prestley. E em abril de 1958, Roberto 

Carlos junto com outros integrantes do Clube do Rock abriria o show de Bill 

Haley&His Comets55 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Ele cantaria Hound Dog, de 

Elvis Prestley. Como não tinha decifrado a música em Inglês, foi apresentado a Erasmo 

Esteves, um garoto carioca que colecionava tudo sobre o cantor norte-americano.  

 

Roberto Carlos acabou não se apresentando no show de abertura de Bill 

Haley&His Comets por conta de um impedimento do Juizado de Menores56, mas a 

amizade e a parceria com Erasmo permaneceriam pelas décadas seguintes. 

 

Carioca do bairro da Tijuca, o então Erasmo Esteves57 sempre foi apaixonado 

por rock e por conta disso, tornou-se secretário particular de Carlos Imperial. Ele fazia  

 
                                                 
51 PILAGALLO, 2008, p. 18 
52 The Sputniks era o nome do primeiro satélite artificial, lançado pela União Soviética em 1957. 
(MEDEIROS, 1984, p. 28) 
53 FRÓES, 2000, p. 29 
54 Uma inserção semanal com 15 minutos de duração num programa da TV Tupi exibido diariamente na 
hora do almoço. (PILAGALLO, 2008, p. 24) 
55 Cantor norte‐americano que ajudou a popularizar o rock no início dos anos 50 com o grupo Bill 
Haley&His Comets e com a canção Rock Around the Clock. 
56 PILAGALLO, 2008, p. 25 
57 Foi a semelhança dos estilos de Roberto e Erasmo que fez com que Carlos Imperial sugerisse que 
Erasmo mudasse seu nome de Erasmo Esteves para Erasmo Carlos. (FRÓES, 2000, p. 46) 



O Divã58  

Roberto Carlos 
Compositor: Roberto Carlos - Erasmo Carlos 
 
Relembro a casa com varanda                                    Afinal, de que me queixo                           
Minha mãe lá dentro dela                                           São problemas superados  
Me dizia num sorriso                                                 Mas o meu passado vive 
Mas na lágrima um aviso                                          Em tudo que eu faço agora 
Pra que eu tivesse cuidado                                       Ele está no meu presente 
Na partida pro futuro                                               Mas eu apenas desabafo 
Eu ainda era puro                                                    Confusões da minha mente.   
Mas num beijo disse adeus.                                        
Minha casa era modesta mas                                   Essas recordações me matam     
Eu estava seguro                                                      Essas recordações me matam                              
 Não tinha medo de nada                                         Essas recordações me matam  
Não tinha medo de escuro                                       Essas recordações me matam 
Não temia trovoada 
Meus irmãos a minha volta 
E meu pai sempre de volta 
Trazia o suor no rosto 
Nenhum dinheiro no bolso 
Mas trazia esperanças. 
 
Essas recordações me matam 
Essas recordações me matam 
Essas recordações me matam 
Por isso eu venho aqui.  
 
Relembro bem a festa, o apito 
E na multidão um grito 
O sangue no linho branco 
A paz de quem carregava 
Em seus braços quem chorava 
E no céu ainda olhava 
E encontrava esperança 
De um dia tão distante 
Pelo menos por instantes 
Encontrar a paz sonhada.  
 
Essas recordações me matam 
Essas recordações me matam 
Essas recordações me matam 
Por isso eu venho aqui.  
 
Eu venho aqui, me deito e falo 
Pra você que só escuta 
Não entende a minha luta 

                                                 
58 Música do álbum Roberto Carlos (1972). PILAGALLO, 2008, p.128 



Traumas59 
 
Roberto Carlos 
Compositor: Roberto Carlos - Erasmo Carlos 
 
Meu pai um dia me falou                               Meu pai tentou encher de fantasia 
Pra que eu nunca mentisse                            E enfeitar as coisas que eu via 
Mas ele também se esqueceu                        Mas aqueles anjos agora já se foram 
 
De me dizer a verdade                                  Depois que eu cresci 
Da realidade do mundo                               Da minha infância agora tão distante 
Que eu ia saber                                           Aqueles anjos no tempo eu perdi 
Dos traumas que a gente só sente 
Depois de crescer                                         Meu pai sentia,  
                                                                     Sentia o que eu sinto agora 
Falou dos anjos que eu conheci                  Depois que cresci 
No delírio da febre que ardia                     Meu pai tentou 
Do meu pequeno corpo que sofria             Tentou encher de fantasia... 
Sem nada entender 
 
Minha mulher em certa noite 
Ao ver meu sono estremecido 
Falou que os pesadelos são 
Algum problema adormecido 
 
Durante o dia a gente tenta 
Com sorrisos disfarçar 
Alguma coisa que na alma 
Conseguimos sufocar 
 
Meu pai tentou encher de fantasia 
E enfeitar as coisas que eu via 
Mas aqueles anjos agora já se foram 
Depois que eu cresci 
Da minha infância agora tão distante 
Aqueles anjos no tempo eu perdi 
 
Meu pai sentia o que eu sinto agora 
Depois que cresci 
Agora eu sei o que meu pai 
Queria me esconder 
Às vezes as mentiras 
Também ajudam a viver 
 
Talvez um dia pro meu filho 
Eu também tenha que mentir 
Pra enfeitar os caminhos 
Que ele um dia vai seguir 

                                                 
59 Música do álbum Roberto Carlos (1971). PILAGALLO, 2008, p. 127 



parte do quarteto The Snakes60 formado por Arlênio Lívio, José Roberto “China” e 

Edson Trindade61, ex-integrantes do The Sputniks.  

 

Mesmo tendo se arriscado na Bossa Nova, Roberto Carlos chegou a participar do 

novo grupo de Erasmo Carlos, The Snakes, por algumas semanas. Sua participação, 

porém, foi interrompida devido ao convite de Carlos Imperial para integrar o grupo Os 

Terríveis, onde cantou músicas do cantor norte-americano Elvis Presley. Após essa 

participação no grupo Os Terríveis, Roberto Carlos gravou um 78 rpm62 com duas 

composições de Carlos Imperial: João e Maria e Fora do Tom.  

 

Mas foi em 1961 que Roberto Carlos finalmente gravou seu primeiro Long Play 

(LP), Louco por Você, um disco que continha canções que misturavam baladas e 

boleros63. Após lançar seu primeiro LP, Roberto Carlos gravou canções que 

aumentaram sua fama como cantor: Splish Splash, É Proibido Fumar, Parei Na 

Contramão e Minha Fama de Mau. Essas duas últimas músicas, aliás, foram compostas 

em parceria com Erasmo Carlos. E mesmo após décadas de terem sido lançadas, essas 

canções ainda são conhecidas do grande público e foram (e ainda são) regravadas por 

diversos cantores e bandas. 

 

Em 1973, Raul Seixas gravou É Proibido Fumar e em 1977, Rita Lee cantou a 

música num show de Gilberto Gil, que foi gravada ao vivo e entrou como faixa do 

álbum Refestança64. Décadas mais tarde, Samuel Rosa, vocalista da banda Skank e que 

não era nascido quando a música foi lançada, regravou É Proibido Fumar com 

elementos do funk e dancehall jamaicano65. 

 

A cantora Cássia Eller, morta em 2001, também inovou ao gravar Parei na 

Contramão. “A gravação deixa poucos vestígios do ingênuo iê-iê-iê. Num andamento  

                                                 
60 The Snakes era o nome da melhor guitarra elétrica nacional na época. Por isso a escolha do nome do 
grupo de rock. (MEDEIROS, 1984, p. 28) 
61 FRÓES, 2000, p. 33 
62 Disco de vinil com 78 rotações por minuto que continha apenas uma faixa em cada um dos lados. 
(MEDEIROS, 1984, p. 29) 
63 FRÓES, 2000, p.32 
64 PILAGALLO, 2008, p. 108 
65 Idem 



 

Figura 5: Roberto Carlos e Erasmo Carlos cercado por admiradoras. Amigos fora dos palcos. 
Crédito: Zigmunt Haar. 

 

 

Figura 6: Roberto Carlos e Erasmo Carlos se exibem para as fãs num 
conversível. Crédito: Zigmunt Haar.  
 
 



mais lento, ela imprime um pouco de malandragem na cadência, desloca o ponto do 

breque e substitui o som da buzina pela própria voz.” (PILAGALLO, 2008, p. 109). 

 

Já O Calhambeque66, foi gravado por Lulu Santos na década de 1980 e nos anos 

1990, interpretada por Caetano Veloso para o álbum comemorativo aos 30 anos do 

programa Jovem Guarda67. 

 

 E enquanto Roberto Carlos lançava seu primeiro LP com músicas compostas em 

parceria com Erasmo Carlos, a gravadora Columbia – que mais tarde passaria a se 

chamar CBS – preparava para lançar Wanderléa Salim, natural de Governador 

Valadares, Minas Gerais, para ocupar o posto de rainha da juventude, que até então era 

de Celly Campello68.  

 

Wanderléa gravou seu primeiro 78 rpm e em 1962, gravou duas faixas para o LP 

As 14 Mais. Mas foi no final de maio de 1964, ao gravar seu segundo álbum – Quero 

Você, com composições de Roberto e Erasmo Carlos –, que a cantora mineira teve seu 

primeiro sucesso69. Pode-se afirmar, portanto, que esse foi o primeiro trabalho em 

conjunto do trio. “Aquilo que mais tarde se chamaria Jovem Guarda surgiu, pode-se 

dizer, no espaço disponível entre a inocência familiar de Celly Campello e o ceticismo 

sem saída da ‘juventude transviada’, modelada no estilo Marlon Brando e James 

Dean.”70  

 

Porém, a própria Wanderléa afirmou em entrevista ao jornalista Carlos Marques 

para a revista Manchete, que não acreditava que a juventude era rebelde. “Já ouviu falar 

de beatniks e hippies, mas não tem opinião a respeito. Não acredita em juventude 

revoltada. Acha que os jovens querem é se distrair.”, dizia a reportagem Vanderlea – 

Juventude e Ternura. 

 

E uma distração para aquela juventude brasileira dos anos 1960 era assistir aos  

                                                 
66 A música é uma versão de Erasmo Carlos para Road Hog, de Gwen Loudermilk e John D. Loudermilk, e 
faixa do álbum É Proibido Fumar (1964), de Roberto Carlos.  (PILAGALLO, 2008, p. 124) 
67 Ibid., p. 109 
68 Ibid., p. 35 
69 MEDEIROS, 1984, p. 23 
70 Idem 



 

Figura 7: Erasmo Carlos, Wanderléa e Roberto Carlos: o trio de apresentadores do Jovem 
Guarda. Crédito: Eveline Muskat e Zigmunt Haar.  

 

 

 

Figura 8: Roberto Carlos, Wanderléa e Erasmo Carlos. Crédito: Arquivo Manchete.  
 

 

 



programas de auditório que eram transmitidos, ao vivo, pelas emissoras de televisão. 

Eles consistiam basicamente em apresentações de novos e jovens cantores, 

compositores, músicos e bandas. Ou seja, a combinação entre os dois elementos com os 

quais aqueles jovens gostavam de se entreter: música e televisão. E o programa Jovem 

Guarda foi mais um desses programas que foram criados para atender aos anseios desse 

público e que exploravam o universo musical.  

 

Como toda atração televisiva, o programa Jovem Guarda necessitava de dinheiro 

proveniente de anunciantes para que pudesse ir ao ar todas as tardes de domingo. 

Porém, nenhuma grande empresa teve interesse em patrocinar o programa no seu início. 

Embora a música jovem conquistasse grande espaço nas rádios, ainda existia 

preconceito contra esse estilo musical, assim como com o comportamento e com o 

visual dos jovens cantores71. Mal as empresas da época sabiam que estavam perdendo 

uma grande chance de exposição de suas marcas, assim como de aumentar 

exponencialmente seus lucros. “Era como se um jovem e desconhecido Henry Ford 

convidasse você para ser sócio de uma pequena fábrica de automóveis que ele estava 

criando e você fosse adepto da boa, clássica e segura carruagem puxada por cavalos.” 

(AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 164). 

 

Mesmo empresas que tinham como objetivo atingir os jovens, num primeiro 

momento, recusaram patrocinar o Jovem Guarda.  

 

“Roberto Carlos ainda não era suficientemente conhecido em São Paulo. E a 
franjinha do cabelo, o babado da camisa, a atitude transgressiva, nada disso 
contribuía para a construção da imagem adequada para a venda de certos 
produtos. A Ovomaltine, interessada em atingir o público jovem, não quis 
financiar ‘aqueles cabeludos deliquentes’. Outras empresas reagiram de forma 
semelhante.” (PILAGALLO, 2008, p. 42).  

 

Diante da negativa sistemática das empresas consultadas e do custo para 

produção do Jovem Guarda sem anunciante, a MM&P resolveu tomar o programa para 

si mesma72. A solução encontrada pela agência de publicidade foi examinar tudo o que 

estivesse ligado à personalidade de Roberto Carlos e chegou à conclusão de que uma 

música de grande sucesso permitia a criação de um símbolo comercial. A música era O 

                                                 
71 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 164 
72 MARTINS, 1966. p. 50 



Calhambeque e seu nome foi imediatamente registrado como marca de propriedade da 

MM&P73. “A engenhosidade do marketing coincidia com o momento inaugural da 

segmentação do mercado, com ênfase no jovem consumidor” (PILAGALLO, 2008, p. 

42). 

 

1.3 O Calhambeque 

 

A música O Calhambeque nada tem a ver com a versão original, Road Hog, de 

Gwen Loudermilk e John D. Loudermilk. Enquanto a versão original conta a história de 

um xerife que prende um motorista por dirigir em alta velocidade e desrespeitar as leis 

de trânsito, a versão brasileira fala sobre a paixão de um jovem por seu velho automóvel 

e como ele o ajudava a chamar a atenção das garotas. Isso evidencia como a Jovem 

Guarda passava uma imagem de inocência quase pueril em suas letras açucaradas e 

alegres. 

 

Como O Calhambeque era interpretado por Roberto Carlos, o cantor era o 

garoto-propaganda da marca homônima. Mais tarde, a estratégia de marketing utilizada 

pela MM&P seria ampliada com as franquias Tremendão e Ternurinha, que faziam 

alusão, respectivamente, aos apelidos de Erasmo Carlos e Wanderléa74. 

 

De acordo com Rui Martins, além de garoto-propaganda de Calhambeque, 

Roberto Carlos também era sócio da MM&P nesse empreendimento que acabou se 

tornando o traço marcante da Jovem Guarda75, esta que além de denominar o programa 

de televisão também passou a designar o movimento juvenil que surgia por conta do 

programa.  

 

“Atualmente, os produtos Calhambeque incluem calças, saias, chapéus, cintos, 
sapatilhas, botinhas, blusas de inverno, blusões de couro, chaveiros, bôlsas e 
fichários escolares, havendo um mercado sequioso para adquiri-los. A fim de 
manter relações bastante cordiais com os pais dos jovens adolescentes e crianças, 
os publicitários selecionam os produtos que desejam usar a marca Calhambeque. 
Êles sabem que o mercado juvenil e infantil terá bons compradores enquanto os 
pais prestigiarem a Jovem Guarda e a considerarem como divertimento 
inofensivo. Há, portanto, a necessidade de tomar-se certas precauções para  

                                                 
73 MARTINS, 1966, p. 50 
74 PILAGALLO, 2008, p. 42 
75 MARTINS, 1966, p. 50 



O Calhambeque (Road Hog)76  

Roberto Carlos 
Compositor: (John D. Loudermilk / Gwen Loudermilk) Versão: Erasmo Carlos 
 

Mandei meu cadillac pro mecânico outro dia 
Pois há muito tempo um conserto ele pedia 
Como vou viver sem meu carango pra correr 
Meu cadillac, bip, bip, quero consertar o cadillac 
 
Com muita paciência o rapaz me ofereceu 
Um carro todo velho que por lá apareceu 
Enquanto o cadillac consertava eu usava 
O calhambeque, bip, bip, quero buzinar o calhambeque 
 
Saí da oficina um pouquinho desolado 
Confesso que estava até um pouco envergonhado 
Olhando para o lado com a cara de malvado 
O calhambeque, bip, bip, buzinei assim o calhambeque 
 
E logo uma garota fez sinal para parar 
E no meu calhambeque fez questão de passear 
Não sei o que pensei, mas eu não acreditei 
Que o calhambeque, bip, bip, o broto quis andar no calhambeque 
 
E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho 
Falavam "que estouro, que beleza de carrinho" 
E fui me acostumando e do carango fui gostando 
O calhambeque, bip, bip, quero conservar o calhambeque 
 
Mas o cadillac finalmente ficou pronto 
Lavado, consertado, bem pintado, um encanto 
Mas o meu coração na hora exata de trocar 
O calhambeque, bip, bip 
Meu coração ficou com o calhambeque 
 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Faixa do álbum É Proibido Fumar (1964). PILAGALLO, 2008, p. 124 



Road Hog77 

Compositor: John D. Loudermilk / Gwen Loudermilk 
 
Have you ever been driving down the road? 
And come up on a fella who was just poking along straddlin' the white line 
And when you try to pass him he'd speed up 
Ha ha well around here we call this falla a Road Hog 
 
This is a story about him and his eventual end 
 
Well me and my buddy went a ridin' last night 
Me and my buddy went a ridin' last night 
We topped a hill and we saw his lights 
Road Hog beep beep do do do do Road Hog beep beep do do do do 
 
When we saw him we almost died when we saw him we almost died 
He was a comin' at us on our side 
Road Hog beep beep do do do do Road Hog beep beep do do do do 
 
My buddy said that fella sure come mighty near 
Probably some learner who don't know how to steer 
And then I saw his lights a comin' up in my mirror 
Road Hog beep beep do do do do Road Hog beep beep do do do do 
 
He passed us a goin' bout a hundred I guess 
He passed us a goin' bout a hundred I guess 
And then he slowed down to twenty or less 
Road Hog beep beep do do do do Road Hog beep beep do do do do 
 
I tooted my horn and I started to pass I blinked my lights and I started to pass 
And then that Road Hog stepped on the gas 
Road Hog beep beep do do do do Road Hog beep beep do do do do 
 
You'd better get him up some money for bail 
You'd better get him up some money for bail 
Cause tomorrow morning he will be in jail 
Road Hog beep beep do do do do Road Hog beep beep do do do do 
 
The boys will have him in the morning behind bars 
The boys will have him in the morning behind bars 
Cause I'm the County Sheriff in my unmarked car ha ha ha 
Road Hog beep beep do do do do Road Hog beep beep do do do do 
 

 

 
                                                 
77 Faixa do álbum Twelve Sides of John D. Loudermilk (1962) 



Espírito de Porco78 

Você já dirigiu pela estrada 
Até que chega um cara que fica ziguezagueando pela pista 
E quando você tenta ultrapassá-lo, ele acelera? 
Ha ha, bem, por aqui nós chamamos esse cara de espírito de porco 
 
Esta é uma história sobre ele e seu eventual fim 
 
Bem, eu e meu camarada estávamos em uma ronda ontem à noite 
Eu e meu camarada estávamos em uma ronda ontem à noite 
Nós subimos a colina e vimos as luzes dele 
Espírito de porco, beep do do do do; espírito de porco, beep do do do do 
 
Quando nós o vimos, quase morremos; quando nós o vimos, quase morremos 
Ele foi chegando até nós, ao nosso lado 
Espírito de porco, beep do do do do; espírito de porco, beep do do do do 
 
Meu camarada disse que o cara com certeza se aproximaria 
Provavelmente algum aprendiz que não sabia como dirigir 
E então vi as luzes dele vindo por meio do meu espelho 
Espírito de porco, beep do do do do; espírito de porco, beep do do do do 
 
Ele passou por nós a cem por hora, eu acho 
Ele passou por nós a cem por hora, eu acho 
E então ele diminuiu para 20 por hora ou menos 
Espírito de porco, beep do do do do; espírito de porco, beep do do do do 
 
Eu buzinei e comecei a ultrapassar; pisquei o farol e comecei a ultrapassar 
E depois aquele espírito de porco pisou no acelerador 
Espírito de porco, beep do do do do; espírito de porco, beep do do do do 
 
É melhor arranjar dinheiro para a fiança dele 
É melhor arranjar dinheiro para a fiança dele 
Porque amanhã ele vai estar na cadeia 
Espírito de porco, beep do do do do; espírito de porco, beep do do do do 
 
Os rapazes o terão atrás das grades pela manhã 
Os rapazes o terão atrás das grades pela manhã 
Porque eu sou o xerife do condado no meu carro não identificado, ha ha ha 
Espírito de porco, beep do do do do; espírito de porco, beep do do do do 
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satisfazer uma sociedade que é bastante moralista e até quase puritana na 
educação dos filhos, embora permita certas liberdades para os adultos.” 
(MARTINS, 1966, p. 51) 

 

Ter o aval dos pais dos jovens era um pré-requisito para a aceitação e, 

principalmente, para o sucesso de Calhambeque. Por essa razão que a marca nunca foi 

associada à bebida alcoólica79, pois se isso acontecesse, a imagem de pureza e 

ingenuidade que os pais tinham da Jovem Guarda seria desfeita.  

 

Portanto, a MM&P tinha o trabalho de selecionar quais os produtos que melhor 

se associariam com a imagem Roberto Carlos e assim, cediam o uso da marca 

Calhambeque às indústrias interessadas mediante pagamento de royalties. “Para a 

confecção das calças, por exemplo, é cobrado um royalty por dois metros de tecido 

utilizado. O tecido é fabricado por uma indústria têxtil com exclusividade para a 

Magaldi, Maia & Prosperi.” (MARTINS, 1966, p. 52). 

 

Dessa forma, a MM&P estabeleceu um mecanismo de controle sobre o volume 

de vestuário fabricado pelas confecções80, cujos contratos assinados traziam 

especificações de fabricação, colocação de etiquetas e modelo, além de garantir ampla 

cobertura publicitária. Já o controle dos demais produtos, como acessórios, por 

exemplo, baseava-se nas estimativas de produção e venda81. E os produtos eram 

comercializados nas grandes capitais e em lojas de departamentos, como Clipper, A 

Exposição e Dom José82. 

 

1.4 Estreia do programa Jovem Guarda 

 

Dessa forma, esse programa de auditório lançou a marca Calhambeque, que 

vestiu boa parte daquela geração que passou a consumir não apenas a moda usada pelos 

apresentadores da Jovem Guarda, como também, a imitar os gestos, gírias e atitudes de 

Wanderléa, de Erasmo Carlos e, principalmente, de Roberto Carlos.  

 

                                                 
79 MARTINS, 1966, p.51 
80 As Indústrias Camelo, ou Confecção Camelo como também era conhecida, era uma das principais 
fabricantes das peças de roupas da marca Calhambeque. 
81 MARTINS, 1966, p. 52 
82 Anúncio publicitário publicado em 27 de novembro de 1966 no jornal O Estado de S.Paulo (figura 14) 



“O cabelo comprido de Roberto (tamanho John, Paul, George e Ringo), os anéis 
e colares reluzentes de Erasmo, as roupas berrantes, as gírias (É uma brasa, 
mora!), qualquer gesto repetido no palco se transformava logo em signo, moeda 
circulante a atestar quem estava ‘na onda’ entre os maiores de 12 anos, em 
1967”. (MEDEIROS, 1984, p.48) 

 

No dia da estreia do programa, segundo a nota E agora, meu amigo Erasmo 

Carlos, publicada no extinto Jornal da Tarde, Roberto Carlos vestia calça jeans, camisa 

com botões de cima abertos e muitos anéis de ouro em quase todos os dedos.  

 

“Às 16 horas do dia 22 de setembro de 1965, Roberto Carlos subia ao palco 
da TV Record pela primeira vez. Arrumou o microfone exibindo vários anéis de 
ouro e, após proferir algumas gírias, curvou o tronco até a altura dos joelhos, 
esticou o braço e o polegar e anunciou: ‘e agora, o meu amigo, Erasmo Carlos!’. 
A platéia, formada por jovens de no máximo 20 anos, veio abaixo, em gritos 
histéricos. Mais tarde, Wanderléa se juntou ao grupo. Começava a ‘Jovem 
Guarda’, expressão que passou também a definir um estilo de música, também 
conhecido como ‘iê-iê-iê’, uma versão brasileira para o rock-and-roll americano, 
popular desde os anos 50.” (JORNAL DA TARDE, 1966, capa de Variedades) 
 

E nos pés, Roberto Carlos calçava uma bota de cano curto preta bem engraxada. 

Essa bota, aliás, tornar-se-ia uma forte característica de Roberto Carlos e o mesmo seria 

o garoto-propaganda das botas Calhambeque, produzidas pela Samello, segundo nota 

publicada pela revista Fatos&Fotos em 1966:  

 

“Rei Roberto Carlos vai de Calhambeque – Roberto Carlos, em companhia dos 
Srs. Esis de Barros Rocha, diretor de propaganda, e Wilson S. Melo, diretor-
superintendente da Saméllo, examina um par das novas botinhas Calhambeque, 
lançadas por essa fábrica. Calhambeque é uma das maiores criações do rei do ié-
ié brasileiro. Seu sucesso entre a juventude inspirou a concepção das novas 
botinhas Saméllo, desenhadas especialmente para a jovem guarda de todo o país. 
Roberto viu as botinhas, experimentou-as e achou que são ‘uma brasa’”. 
(FATOS&FOTOS, 1966, p. 52)  

 

Na estreia de Jovem Guarda, não apenas o visual de Roberto Carlos causaria um furor 

entre o público como também, seus gestos e gírias. O bordão “o meu amigo, Erasmo 

Carlos”, dito pela primeira vez naquele dia, viria acompanhado de outro: “e a minha 

maninha, Wanderléa”. Segundo afirmam Antônio Aguillar e autores, neste mesmo dia, 

em um dado momento do programa, alguém jogou uma rosa no palco. Roberto Carlos 

abaixou-se, pegou a flor, beijou-a e a jogou de volta para a plateia83. Começava, então, 

outro gestual que até hoje o cantor faz em suas apresentações: beijar rosas e jogá-las ao 

público. 

 
                                                 
83 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 166 



 

Figura 9: Empresários da Samello, fabricante das botinhas Calhambeque, ao lado de Roberto Carlos, 
que examina mais um produto do qual seria garoto-propaganda. Crédito: Arquivo Fatos&Fotos.  
 
 

 



Porém, Pilagallo afirma que toda essa suposta espontaneidade do cantor era 

estudada com a finalidade de compor o ambiente despretensioso do programa. Com 

uma hora de duração, o Jovem Guarda não tinha roteiro definido e os números dos 

convidados nem sempre eram bem ensaiados. “Mas Roberto Carlos dominou logo o 

formato e, carismático diante das câmeras, compensava eventuais falhas.” 

(PILAGALLO, 2008, p. 42). O gesto de Roberto Carlos de se curvar e apontar para a 

coxia, anunciando a entrada no palco de Erasmo Carlos e de Wanderléa, surgiu nos 

gabinetes dos produtores. Já as gírias, como “papo firme” e “barra limpa”, vieram das 

ruas e foram apropriadas pelos apresentadores. Apenas “é uma brasa, mora”, teria sido 

realmente inventada por Roberto Carlos84.  

 

 Nos dias que se seguiram à estreia, os discos dos cantores e grupos que se 

apresentaram no Jovem Guarda praticamente desapareceram das prateleiras das lojas. 

Segundo Aguillar e autores, nunca antes a indústria fonográfica vendera tantos discos 

em tão pouco tempo, principalmente os discos de Wanderléa, Roberto e Erasmo Carlos, 

cujas tiradas foram aumentadas e mesmo assim, continuavam se esgotando rapidamente. 

A indústria de instrumentos musicais também cresceu, principalmente no segmento de 

teclados, guitarras, baixos, baterias e amplificadores85, ou seja, instrumentos de 

rock’n’roll. 

 

1.5 Jovem Guarda: modelo mimético para outros grupos musicais 

 

Logo nas primeiras semanas de exibição, o programa atingiu quase 100 pontos 

de audiência na pesquisa do Ibope86, número altíssimo para a época e principalmente 

para os dias atuais que, devido a enorme oferta de canais de televisão, a competição 

entre as emissoras é extremamente acirrada.  

 

O sucesso do programa Jovem Guarda disseminou uma mudança de 

comportamento entre os jovens que refletiu na moda, nas atitudes, no gosto musical e 

no modo de falar – as gírias como “broto”, “brasa”, “bicho” passaram a fazer parte do 

vocabulário dessa juventude. “Tudo o que fosse lançado ou divulgado no programa era 
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rapidamente absorvido pelos fãs. Foi assim com as roupas, os chaveiros, os bonecos, as 

gírias, os produtos dos patrocinadores e, é claro, os discos dos cantores e grupos que lá 

se apresentavam” (AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 170). 

 

As letras melosas e inocentes quando combinadas com os acordes da guitarra 

elétrica, faziam os jovens remexerem seus corpos em movimentos ritmados pelo 

compasso das batidas da música. E transformavam qualquer encontro de amigos em 

uma Festa de Arromba87. E esse sucesso não ficou restrito apenas às músicas de 

Roberto Carlos, Wanderléa e Erasmo Carlos, como também foi compartilhado com os 

convidados que cantaram no palco do Jovem Guarda, como Renato e Seus Blue Caps, 

Os Incríveis, Sérgio Reis, The Fevers, Wanderley Cardoso, The Golden Boys, Eduardo 

Araújo, Os Vips, Ronnie Von, Sylvinha, The Brazilian Bitles, Vanusa, Jerry Adriani, 

Martinha, Lafayette, Getúlio Cortes e Fred Jorge88. 

 

Em entrevista aos jornalistas Odacir Soares, André Kallás e Jorge Aguiar, da 

revista Manchete, Erasmo Carlos afirma que os artistas que eram convidados a cantar 

com o trio tornavam-se populares e assim, alcançavam o sucesso. “O Jorge estava 

cansado de ver o público batendo palmas frouxas. Agora, ao nosso lado, ele está 

sentindo o que é a vibração de uma plateia. Na semana passada, em Belo Horizonte, 

terminamos um programa abraçados, chorando de emoção.” (SOARES, KALLÁS, 

AGUIAR, 1966, p. 64). 

 

Esse apadrinhamento do trio de apresentadores do Jovem Guarda aos novos 

talentos ia além do palco do Teatro Record. Os cantores apresentavam seus afilhados 

aos seus produtores musicais, às gravadoras e até gravavam músicas compostas por 

esses novos talentos para impulsionar a carreira desses jovens músicos. Em 1968, a 

revista Manchete publicou uma reportagem intitulada Como Subir no Iê-Iê89, na qual 

apresenta os novos talentos ao lado de seus respectivos padrinhos, ídolos da Jovem 

Guarda. Nesta reportagem, assinada por Renato Sérgio, além de Roberto Carlos, 

                                                 
87 Música  composta Erasmo Carlos e Roberto Carlos, e  faixa do álbum A Pescaria  (1965), de Erasmo 
Carlos. 
88 O número de cantores que se apresentaram no palco do Jovem Guarda é muito extenso e ainda conta 
com Rosemary, Prini  Lorez, Marcos Roberto, Ed Carlos, Ed Wilson, Antônio Marcos, Valdirene, Nalva 
Aguiar, Deny&Dino, Leno&Lílian, Os Tremendões, Os Wandecos e Os Caçulas. (FRÓES, 2000, p. 43) 
89 SÉRGIO, 1968, p. 44‐49 



Wanderléa e Erasmo Carlos, também aparecem como padrinhos de promissores 

cantores Jerry Adriani, Sérgio Murilo e Vanusa. E a reportagem ainda destaca a receita 

para se tornar um ídolo: 

 

“Os afilhados estão fazendo vestibular para ídolo: os padrinhos e madrinhas já 
têm intimidade com a glória. O curso completo inclui uma versão muito 
característica sobre a maneira de vestir, noções gerais sobre estilo musical – isto 
é, iê-iê – e todo um aprendizado sobre comportamento em público, ou seja, a arte 
de fazer um auditório delirar. Como diploma, o direito ao sucesso – bons 
contratos, gravações, turnês, um carrão e, se possível, uma casa com piscina e 
tudo. A única exigência digna de nota é a idade: os candidatos a ídolos devem ser 
jovens como os próprios. E basta um nome, simples ou composto, mas fácil de 
guardar (Estefânia Giovana Agra tornou-se Cleópatra de um dia para o outro). 
Finalmente, a aparência deve ser pra frente, como demonstra uns dos afilhados, 
Serguei que usa lentes de contato verdes, azuis ou vermelhas, conforme a 
ocasião, e que já desfilou descalço pela cidade, levando um cartaz ‘contra o 
convencionalismo burguês’. Política entre eles vale zero.” (SÉRGIO, 1968, p. 
45) 

 

Promover concursos musicais entre os fãs e pessoas comuns foi outra estratégia 

usada pela Jovem Guarda para encontrar novos talentos. Em 1966, aconteceu o I 

Encontro Nacional da Jovem Guarda90, que aconteceu no Ibirapuera91, em São Paulo, e 

teve quatro mil inscritos oriundos de Minas Gerais, Guanabara92 e São Paulo. Foram 

sete conjuntos musicais e cantores finalistas, sendo três vencedores para cada categoria 

e um prêmio especial que foi dado a um menino de apenas cinco anos de idade. Todos 

os vencedores, segundo informa a reportagem assinada por Carlos Acuio para a revista 

Fatos&Fotos, receberam os cumprimentos de Wanderléa e Erasmo Carlos.  

 

Esta necessidade dos aspirantes a artistas e mesmo fãs que reproduziram gestos, roupas 

e músicas nos palcos desse concurso musical promovido pela Jovem Guarda retrata a 

mimese midiática a qual essas pessoas foram submetidas por um produto da televisão. 

A partir do momento que os jovens aspirantes a cantores interpretam músicas de seus 

ídolos ou então cantam composições próprias inspiradas nas letras e melodias das 

canções dos cantores da Jovem Guarda, eles se copiam, ou seja, eles se juntam  

 

                                                 
90 ACUIO, 1966, p. 63 
91A reportagem não informa se Ibirapuera refere‐se ao Parque do Ibirapuera ou ao Ginásio Geraldo José 
de Almeida, conhecido como Ginásio do Ibirapuera. 
92 As unidades federativas em 1966 eram diferentes das atuais e por isso na reportagem aparecem o 

Estado da Guanabara, extinto em 1975 e que abrangia a cidade do Rio de Janeiro, antiga capital 

federativa brasileira. (Alerj, 2013) 



 

Figura 10: Erasmo Carlos padrinho de Olga Soer. Crédito: Gervásio Batista, Milton Carvalho e 
Antônio Trindade.  

 

 

Figura 11: Roberto Carlos com seu afilhado do mundo musical, Fernando Pereira, que 
segundo a reportagem, viajou aos Estados Unidos graças ao seu padrinho. Crédito: 
Gervásio Batista, Milton Carvalho e Antônio Trindade.  

 

 
 

Figura 12: Wanderléa, madrinha de João Luiz. Crédito: Gervásio Batista, Milton Carvalho e Antônio 
Trindade.  

 



sensorialmente. E essa aproximação acontece devido à empatia que uns sentem pelos 

outros, ou seja, a empatia que os fãs sentem por seus ídolos.  

 

Esse ato inconsciente de olhar para o outro e imitá-lo é natural da convivência 

social humana, como bem explicam Günter Gebauer e Christoph Wulf em Mimese na 

Cultura93. O conceito de mimese passou por diversas transformações ao longo da 

história da humanidade e ela pode ser aplicada aos diferentes âmbitos da vida humana. 

O conceito mais difundido de mimese que conhecemos é o ecológico, o qual se aplica 

também as demais espécies de seres vivos.  

 

“São imitadas as cores, as características formais e as formas de comportamento. 
Em contraposição à mimese dos homens, no mimetismo de plantas e animais 
trata-se de um resultado de uma evolução. Esta produz enfim, por meio da 
seleção e da mutação de várias gerações, as características mais apropriadas para 
a sobrevivência. O pré-requisito para o desenvolvimento do mimetismo por meio 
da evolução é o proveito da procriação que o imitante tem por meio do 
mimetismo.” (GEBAUER; WULF, 2004, p. 40). 

 

Porém, o homem também vive o comportamento mimético social, que consiste 

pela percepção de não somente padrões vivos como também, de ideias e de imagens 

representadas pela arte ou pela ciência. Assim como as ações reais, as ações imaginárias 

também se tornam referências miméticas sociais.  

 

 “A mimese social não ocorre somente pela percepção imitante de padrões vivos. 
Pode haver também idéias, ou seja, representações criadas por pela arte, pela 
poesia ou pela ciência com as quais a atividade mimética se relaciona. Não só 
ações sociais reais podem tornar-se pontos de referência da mimese social, mas 
também ações imaginárias, representações e imagens. Devemos falar de mimese 
social quando o comportamento mimético faz referência a situações, ações ou 
modos de comportamento construídos de forma real ou imaginária, literária ou 
artística.” (GEBAUER; WULF, 2004, p. 131) 

 

De acordo com Gebauer e Wulf, o comportamento mimético é prazeroso às 

crianças e aos jovens, pois o desejo pelo agir mimético já é observado nos primeiros 

gestos e palavras proferidas. E o sucesso do processo de mimese social permite que a 

criança e o jovem assemelham-se ao adulto e tenham o sentimento de pertencimento e 

proteção. Este “instinto de rebanho”, como descreve Malena Segura Contrera em seu 

texto Mimese e Mídia94, é o que permite que a comunicação de massa seja bem 
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94 CONTRERA, 2012. p. 418 



sucedida, pois o sentimento de pertencimento é elevado. “Se há novas formas de 

sincronização social, temos de a elas aderir para nos mantermos no rebanho; o apelo da 

adesão é mais forte do que imaginamos.” (CONTRERA, 2012, p. 419). 

 

E para manter-se nesse rebanho juvenil, era preciso vestir-se adequadamente, ou 

seja, com os produtos que pertenciam ao universo da Jovem Guarda. Além daqueles que 

passaram a comprar os produtos Calhambeque pela oportunidade que traziam de 

identificação com o ídolo, Martins afirma que muitos foram obrigados a aderir aos 

produtos para não serem excluídos pelos colegas95. “Assim, a fôrça da propaganda 

instituindo uma nova moda para adolescentes, crianças e jovens, adquiriu feições de 

compulsão social.” (MARTINS, 1966, p. 51). 

 

Essa compulsão social nada mais era do que a intensa vontade desses jovens em 

consumir a imagem de Roberto Carlos e seus companheiros de Jovem Guarda. Para 

entender esse fenômeno, portanto, é necessário entender o conceito de imagem. A 

imagem é caracterizada pela mimese e/ou pelo mito. A primeira característica é a 

representação do objeto representado. Um exemplo comum são as imagens nas paredes 

das cavernas feitas pelo Homem no período Neolítico, no qual as imagens são registros 

por traços elementares das figuras. É uma forma de conhecimento linear96 e elementar. 

A segunda forma de conhecimento por meio da imagem é da natureza do mito, que leva 

a representação do representado, mas não da simples ordem do reflexo. Ela envolve 

certo percurso e desenvolvimento entre a representação e o representado. A imagem 

mítica é conturbada por outros elementos, como a narrativa, pois a imagem promove o 

conhecimento do representado pelo modo como se fala dele. E esse modo de “como se 

fala” é capaz de alicerçar um conhecimento compartilhado daqueles que usufruem da 

narrativa. Aquela narrativa é capaz de guardar na memória aquele conhecimento97.  

 

Assim, a imagem mítica exige um lugar adequado para se apresentar. Ela não é 

reconhecida como imagem senão naquela atmosfera que lhe é adequada. Não se pode 

                                                 
95 MARTINS, 1966, p. 51 
96 Para Vilém Flusser, o pensamento em linha, a linearidade, segue os princípios cartesianos; existe uma 
lógica, uma sequência linear para se ler tanto a escrita quanto a imagem. (FLUSSER, 2007) 
97 De acordo com Hans Belting, para se interpretar uma imagem é necessário utilizar as imagens mentais 
ou a memória; ou seja, é preciso usar as lembranças imagéticas de outrora para compreender aquilo 
que se vê. “Nunca houve imagens físicas sem a participação de imagens mentais, uma vez que uma 
imagem, por definição, é algo que é visto (e só é algo quando é visto).” (BELTING, 2005, p. 73)  



imaginar Netuno sem o tridente, assim como não se pode imaginar Baco sem as ramas 

de uva. Por isso, a imagem mítica se revela através da narrativa que a sustenta, dos 

índices que a caracterizam, do lugar em que ela se apresenta e do modo como ela se 

apresenta.  

 

A partir do final do século XIX, com a invenção da fotografia, a forma mítica 

sofreu uma transformação. A relação representação e representado entrou em crise, pois 

a representação tornou-se o próprio representado. E isso também se tornou presente no 

cinema e mais tarde, na televisão.  

 

Belting (2005) propõe a interrelação triangular, na qual a imagem, corpo e meio 

se conjugam como três marcos para o conceito de imagem. Para se compreender sobre 

tal conceito, um bom exemplo é o usado pelo próprio autor para entendermos a criação 

das imagens: os funerais. Belting explica que no lugar do corpo ausente do morto são 

instaladas imagens. Essas imagens, porém, carecem de um corpo artificial para ocupar o 

lugar do falecido. Portanto, o corpo artificial pode ser chamado de meio (não apenas 

material) no sentido que as imagens necessitavam de corporificação para adquirir 

qualquer forma de visibilidade.  

 

Para isso, é necessária a interação entre os corpos e as imagens externas e essas, 

por sua vez, dependem de um terceiro parâmetro chamado medium – no sentido de 

vetor, agente, suporte, anfitrião, ferramenta – para que possa fitar98 as imagens. 

Somente assim, ao fitar a tela, é que se consegue apreender a imagem nela contida. Por 

isso Belting diz que “as imagens mentais são inscritas nas externas e vice-versa” (2005, 

p. 73). E para que haja essa interação entre as imagens internas e externas é necessário 

um medium (meio), o que para Belting acaba sendo o nosso próprio corpo99.  

 

                                                 
98 O fitar para Belting (2005) é transmitir imagens de natureza mental; é a força que transforma um 
quadro numa imagem; é ordenar o visível. 
99 Uma das premissas de Belting é que nosso corpo funciona como um medium vivo e ela dialoga com a 
diferença entre corpos de Platão: medium vivo e medium artificial (2005). A etimologia da palavra 
medium é tratada no subcapítulo 1.8 desta dissertação. 



Dessa forma, a tríade imagem, corpo e meio está formada, capacitando assim, a 

materialização da imagem. E se a moda passa a ser o próprio corpo que veste a moda100, 

passa então a existir uma completa aderência da natureza do corpo e da imagem. 

 

Portanto, como será visto adiante, a moda foi um suporte amplamente explorado 

pelos empresários envolvidos diretamente na execução do programa, para retroalimentar 

esse comportamento de mimetização. Isso gerou um estranhamento por parte daqueles 

que não eram alvos do programa – como músicos e cantores mais velhos – e 

consequentemente, uma aversão por parte deles a Jovem Guarda.  

 

1.6 Resistência à Jovem Guarda 

 

A turma do iê-iê-iê101 enfrentou resistência no meio musical e suas composições 

e melodias foram ouvidas com preconceito. Para os integrantes dos movimentos 

estudantis, quem cantava canções sobre o cotidiano dos jovens brasileiros não merecia 

sua atenção e respeito, pois essas canções soavam como um desaforo e alienação, já que 

o Brasil enfrentava uma ditadura militar (1964-1985)102. Os artistas que formavam a 

Bossa Nova, por sua vez, acreditavam que as guitarras elétricas dos conjuntos da Jovem 

Guarda eram uma afronta à Música Popular Brasileira (MPB).  

 

 Embora iniciada sem nenhum vínculo com as questões sociais103, a Bossa Nova 

em determinado instante, aderiu ao movimento contra o regime militar e tronou-se um 

tipo de manifestação de arte engajada. A partir desse momento, suas composições 

passaram a apresentar mensagens reformistas, abordando temas ligados aos anseios 

populares. Mas embora falassem do povo e de seus problemas, as músicas eram muito 

elaboradas e com letras bastante intelectualizadas, e por essa razão, não atingiram as 

                                                 
100 BAITELLO JUNIOR, 2012, p. 43 
101 Segundo Paulo Sérgio Carmo, a expressão iê‐iê‐iê surgiu a partir do refrão da música dos The Beatles 
chamada She Loves You. O refrão diz She loves you/yeah, yeah, yeah, que numa livre tradução para o 
Português significa “Ela te ama/iê, iê, iê”. (CARMO, 2003. p. 43)  
102 MEDEIROS, 1984, p. 58‐59 
103 A música Chega de Saudade, de João Gilberto, é o marco do início da Bossa Nova. A canção, assim 
como as outras que a seguiram, fala sobre um homem com saudades de sua amada. (MARTINS, 1966, p. 
41) 



camadas populares. Ao contrário, as músicas eram apreciadas pela classe média e pelos 

intelectuais104. 

 

 E apesar de terem êxito, a Bossa Nova não se corporificou em nenhum de seus 

representantes como aconteceu com a Jovem Guarda. Nara Leão, Maria Bethânia, Edu 

Lobo, Geraldo Vandré ou Elis Regina não conseguiram o êxito que Roberto Carlos, 

Wanderléa e Erasmo Carlos conseguiram. Os cantores da Bossa Nova, segundo 

Martins, foram aceitos como intérpretes das músicas de vanguarda que traziam 

mensagens sociais. “Aplausos irrompiam nos auditórios aos acordes de Deus com a 

Família, Terra de Ninguém ou Carcará, dando a entender que os ouvintes não se 

fixavam no cantor mas nas letras que satisfaziam sua oposição ao sistema vigente.” 

(MARTINS, 1966, p. 42).  

 

A Bossa Nova, portanto, não era uma manifestação musical da juventude, mas 

sim, um movimento de cunho político, consciente e com forte participação universitária. 

E justamente por ser apoiada por intelectuais que reprovavam o regime militar, a Bossa 

Nova passou a desagradar a classe média pró-regime militar. Carcará, por exemplo, foi 

composta em 1963, mas foi gravada somente em 1965, ao ser cantada por Nara Leão no 

Teatro Oficina105. Mais tarde, a música foi gravada por Maria Bethânia, Chico Buarque 

e Zé Ramalho106. Apesar de ter sido escrita antes do golpe militar, a letra de Carcará foi 

associada à força e determinação juvenil que lutava contra o regime militar e por isso, 

entrou para a lista das canções mal vistas pelos militares. Apenas canções como Garota 

de Ipanema, sem qualquer matiz político, é que ainda eram aceitas pela classe média107. 

Outro fato que colaborou para a adesão à Jovem Guarda pelos jovens em detrimento da 

Bossa Nova foi justamente as letras elaboradas e ritmo menos dançante que o iê-iê-iê. 

 

“Realmente, a Bossa Nova não se preocupara em atingir o mundo dos 
adolescentes que, no Brasil, constitui uma parcela considerável da população. 
Gênero muito elaborado, não só na própria música como na letra, a Bossa Nova 
ficava acima da compreensão dos adolescentes que desejavam apenas um ritmo 
alegre. As questões sociais não estavam em suas cogitações. O iê-iê-iê, enfim, os 
satisfez por ser uma música muito mais simples e alegre, capaz de provocar, 
inclusive, movimentos físicos e utilizar o seu excesso de energias. (...) Além das 
simples versões, foram feitas composições nacionais que chegaram a ter mais 

                                                 
104 MARTINS, 1966, p. 41 
105 MORAIS, 2011 
106 VAGALUME, 2014  
107 MARTINS, 1966, p. 43 



êxito que as importadas. Fugindo das letras intelectualizadas da bossa, os novos 
autores desenvolveram temas encontrados em revistas infantis, com cuja leitura 
estavam acostumados. A simplicidade das letras, praticamente sem conteúdo, 
agradou aos adolescentes também familiarizados com os personagens das 
revistas infantis (...)” (MARTINS, 1966, p. 44) 

 

E justamente a infantilização das letras das músicas da Jovem Guarda era a 

principal justificativa usada pelos integrantes da Bossa Nova para torcerem o nariz para 

as canções iê-iê-iê. Elis Regina nunca escondeu sua aversão à Jovem Guarda e ao voltar 

de uma excursão internacional, ficou aborrecida ao verificar que o novo gênero musical 

estava nas paradas de sucesso. 

 

“De volta ao Brasil, eu esperava encontrar o samba mais forte do que nunca. O 
que vi foi essa submúsica, essa barulheira que chamam de iê-iê-iê, arrastando 
milhares de adolescentes que começam a se interessar pela linguagem musical e 
são assim desencaminhados. Esse tal de iê-iê-iê é uma droga: deforma a mente 
da juventude. Veja as músicas que eles cantam: a maioria tem pouquíssimas 
notas e isso as torna fácil de cantar e de guardar. As letras não contêm qualquer 
mensagem: falam de bailes, palavras bonitinhas para o ouvido, coisas fúteis. 
Qualquer pessoa que se disponha pode fazer música assim, comentando a última 
briguinha com o namorado. Isso não é sério nem é bom. Então, por que manter 
essa aberração? (...) Nós, brasileiros, encontramos uma fórmula de fazer algo 
bem cuidado para a juventude, sem apelar para rocks, twists, baladas, mas 
usando o próprio balanço do nosso samba. Será que vamos ser obrigados a pegar 
esses ritmos alucinantes e ultrapassá-los, para fazer deles a nossa música 
popular? Isso é ridículo. Cada um tem sua consciência. Cuidado, gente! Mais 
tarde ela vai pesar demais...” (FRÓES, 2000, p. 89) 

 

Além das letras pouco intelectualizadas, o uso das guitarras elétricas era outro 

motivo para a turma da Bossa Nova não gostar dos cantores da Jovem Guarda. O 

preconceito por parte dos integrantes da Bossa Nova foi tamanho que chegou ao ponto 

de realizarem uma passeata contra as guitarras elétricas.  

 

Aliás, nessa passeata estava presente a cantora Elis Regina que, ao lado do 

cantor Jair Rodrigues, apresentava O Fino da Bossa (1965-1967), programa musical que 

era gravado às segundas-feiras e transmitido às quartas-feiras, também pela TV 

Record108. Segundo Marcos Napolitano em seu texto A Cultura a Serviço da Revolução, 

O Fino da Bossa valorizava a MPB e tinha como público-alvo os adultos e intelectuais, 

enquanto o programa Jovem Guarda era transmitido aos domingos e era voltado aos 

jovens e pessoas pouco politizadas109.   

 

                                                 
108 SENNA, 2009 
109 NAPOLITANO, 2004. p. 55 



Carcará110  

Compositor: João do Vale e José Cândido 

 

Carcará                                                           Carcará é malvado, é valentão 

Lá no sertão                                                    É a águia de lá do meu sertão 

É um bicho que avoa que nem avião             Os burrego novinho num pode andá 

É um pássaro malvado                                 Ele puxa o umbigo inté matá 

Tem o bico volteado que nem gavião 

                                                                      Carcará 

Carcará                                                        Pega, mata e come 

Quando vê roça queimada                          Carcará 

Sai voando, cantando, 

                                                                     Num vai morrer de fome 

Carcará                                                      Carcará 

Vai fazer sua caçada                                  Mais coragem do que homem 

Carcará come inté cobra queimada          Carcará 

 

Mas quando chega o tempo da invernada 

No sertão não tem mais roça queimada 

Carcará mesmo assim num passa fome 

 

Os burrego que nasce na baixada 

Carcará 

Pega, mata e come 

Carcará 

 

Num vai morrer de fome 

Carcará 

Mais coragem do que homem 

Carcará 

 

Pega, mata e come 

                                                 
110 Faixa do álbum O Poeta do Povo (1965), de João do Vale 



Como ambos os programas pertenciam a mesma emissora de televisão, os 

artistas tinham a possibilidade de se apresentarem tanto em O Fino da Bossa quanto no 

Jovem Guarda, apesar de suas diferenças ideológicas. Porém, o mais comum era que os 

artistas rejeitados por O Fino da Bossa se apresentassem no Jovem Guarda, que era mais 

aberto às novidades. E foi o que aconteceu com o cantor Jorge Ben111.   

 

Em meio a tantos nomes dos quais hoje poucos se recordam Jorge Ben – 

compositor e intérprete das canções, como Por Causa de Você Menina e Mas que Nada 

– encontrou abertura e boa receptividade junto ao público da Jovem Guarda, uma vez  

que sua originalidade não se adequava ao O Fino da Bossa112.  

 

Mas segundo Carlos Calado, em seu livro Tropicália: a História de uma 

Revolução Musical, com a baixa audiência de O Fino da Bossa devido ao sucesso da 

Jovem Guarda, Machado de Carvalho, chefe da TV Record na época, criou uma nova 

atração musical para substituir O Fino da Bossa chamada Frente Única – Noite da 

Música Popular Brasileira. O programa era comandado por sete artistas que se 

revezavam semanalmente: Elis Regina, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré, Wilson 

Simonal, Chico Buarque, Nara Leão e Gilberto Gil113.  

 

Calado afirma que nas reuniões de preparação do programa, a direção da 

emissora estimulava essa rivalidade entre os cantores da MPB contra os da Jovem 

Guarda como uma estratégia de marketing. E foi a partir desse conflito nos bastidores 

da TV Record que surgiu a ideia de se fazer um ato público em defesa à música 

brasileira com a presença de todos os sete apresentadores e artistas convidados do 

Frente Única. Isso, de acordo com Calado, deixou Gilberto Gil em uma situação 

constrangedora, uma vez que ele era fã dos Beatles e esperava-se que ele fosse contra os 

artistas do iê-iê-iê, que eram diretamente influenciados pelo quarteto britânico114. 

Mesmo assim, o cantor baiano participou da “passeata contra as guitarras elétricas”, 

como ficou conhecido o ato. Mas Calado afirma: “Na verdade, o ‘protesto’ não foi 

                                                 
111 O cantor mudou seu nome artístico em 1986, passando a se chamar Jorge Ben Jor. (JANOT, 2010)  
112 MEDEIROS, 1984, p. 47 
113 CALADO, 1997, p. 107‐108 
114 Isso é abordado no capítulo 3 desta dissertação 



dirigido especialmente contra as guitarras elétricas, como diz a lenda, mas sim contra a 

invasão da música estrangeira no país.” (1997, p.108). 

 

Mesmo dentro desse contexto de rejeição, a Jovem Guarda conseguiu firmar-se 

como um estilo musical que mesclava um pouco do rock e da MPB115. Pode-se dizer 

que a tentativa de Roberto e Erasmo Carlos em grupos de rock antes de se tornarem 

apresentadores do Jovem Guarda116 os influenciou nas composições de seus grandes 

sucessos, assim como o bolero também influenciou as melodias do Rei117.  

 

“Se é certo que a Bossa Nova é um movimento musical mais complexo e de 
conseqüências sem dúvida muito mais profundas, não se pode deixar de 
reconhecer que a Jovem Guarda, com todas as suas limitações e o seu 
primarismo, nos ensina uma lição. Não se trata apenas de um problema de moda 
e de propaganda. Como excelentes ‘tradutores’ que são de um estilo 
internacional de música popular, Roberto e Erasmo Carlos souberam degluti-lo e 
contribuir com algo mais: parecem ter logrado conciliar o mass-appeal com um 
uso funcional e moderno da voz. Chegaram, assim, nesse momento, a ser os 
veiculadores da ‘informação nova’ em matéria de música popular, apanhando a 
Bossa Nova desprevenida, numa fase de aparente ecletismo, ou seja, de diluição 
e descaracterização de si mesma, numa fase até de regresso, pois é indubitável 
que a ‘teatralização’ da linguagem musical (correspondendo a certas incursões 
compositivas no gênero épico-folclórico) se vincula às técnicas do malsinado bel 
canto de que a Bossa Nova parecia nos ter livrado para sempre. (CAMPOS, 
1974, p.56) 

 

Assim, a Jovem Guarda caracterizou seu estilo musical: uma mistura do iê-iê-iê 

dos Beatles, com pitadas de Bossa Nova e rock. “Com ritmo veloz e acordes quadrados, 

as letras simples e diretas se iniciam geralmente sob um clima de tensão para terminar 

com alguma chave de ouro, ou alguma ‘lição’, tipo moral da história.” (MEDEIROS, 

1984, p.31). 

 

Antes do episódio da passeata contra a guitarra elétrica, a cantora Maria 

Bethânia já havia convencido seu irmão mais novo, Caetano Veloso, de que a Jovem 

Guarda não era apenas um programa de televisão musical como também, um 

movimento de vanguarda no cenário musical.   

 

“Diz Caetano: ‘Eu fui alertado para o Roberto Carlos por Maria Bethânia. Ela me 
dizia: vocês ficam nesse papo furado e o que interessa mesmo é o Roberto 
Carlos. Vocês já viram o programa Jovem Guarda na televisão? É genial, tem 

                                                 
115 PILAGALLO, 2008. p. 30 
116 FRÓES, 2000, p. 33 
117 PILAGALLO, 2008, p. 19 



força, não é essa coisa furada ai. Eu senti aquela coisa brutal pelo modo como ela 
estava falando e, quando fui olhar, desbundei’”. (MEDEIROS, 1984, p. 58) 

 

Na ocasião da passeata contra as guitarras elétricas, Caetano Veloso não 

participou, pois Nara Leão o convenceu que aquele ato nada mais era do que uma 

questão comercial. E por essa razão, mesmo estando envolvidos com o programa Frente 

Única, tanto Nara quanto Caetano acompanharam a manifestação da janela do Hotel 

Danúbio, onde estavam hospedados. “O que estava em jogo não era o aparente conflito 

ideológico entre a MPB e o iê-iê-iê, mas sim a queda de audiência de um programa de 

TV e o consequente prejuízo econômico para os envolvidos, no caso, os artistas e a 

emissora.” (CALADO, 1997, p. 108). 

 

1.7 A influência da Jovem Guarda na Tropicália 

 

Algum tempo mais tarde, o alerta de Maria Bethânia a Caetano Veloso para 

prestar atenção na música iê-iê-iê seria refletido em seu estilo musical e de seus 

companheiros da Tropicália. “Com a Tropicália, Caetano, Gil, Rogério Duarte, 

Torquato Neto e outros desativaram alguns mitos da Jovem Guarda para resguardar sua 

atualidade contestatória, numa abrangência e agudeza jamais sonhada e pretendida pela 

própria Jovem Guarda.” (MEDEIROS, 1984, p. 57). 

 

A Tropicália, aliás, foi um movimento musical brasileiro que começou a ser 

concebida concomitantemente com a Jovem Guarda, mas ganhou força em 1968 após 

Caetano Veloso lançar seu disco homônimo naquele ano pela gravadora Philips. Assim, 

como Gilberto Gil, Caetano Veloso se destacava a cada dia no festival de música 

promovido pela TV Record e por essa razão, o produtor musical Manoel Barenbein foi 

escalado pela gravadora para produzir os LPs desses artistas. Afinal Domingo no 

Parque e Alegria, Alegria – a primeira, canção de Gilberto Gil e a segunda, de Caetano 

Veloso – conquistaram os jovens que frequentavam os festivais e por essa razão, a 

Philips não perdeu a oportunidade de produzir essas e outras músicas desses artistas que 

começavam a despontar para o sucesso118.  

 

                                                 
118 CALADO, 1997, p. 159 



Ambas as músicas são do ano de 1968, um ano depois de Roberto Carlos ter 

gravado Eu Sou Terrível, composta em parceria com Erasmo Carlos e uma das faixas de 

maior sucesso do LP Em Ritmo de Aventura119, último álbum de Roberto Carlos lançado 

quando o cantor ainda apresentava o Jovem Guarda.  

 

É visível a diferença entre as três canções, pois enquanto Roberto Carlos cantava 

que ele tem um automóvel muito potente e que a “garota que andar do meu lado/vai ver 

que eu ando mesmo apressado”, Caetano Veloso e Gilberto Gil marcaram o início da 

Tropicália ao cantarem, respectivamente, “por entre fotos e nomes/ Sem livros e sem 

fuzil/ Sem fome sem telefone/ No coração do Brasil” e uma música narrativa sobre um 

duplo homicídio passional. 

 

O nome Tropicália foi sugerido por Luis Carlos Barreto, fotógrafo dos filmes 

Vidas Secas e Terra em Transe, que ao escutar a faixa homônima do LP do amigo 

Caetano Veloso, perguntou qual era o nome da faixa. Como Caetano Veloso ainda não 

havia dado um título para sua canção, Barreto sugeriu Tropicália por se tratar do nome 

de uma obra do artista plástico Hélio Oiticica que havia sido exposta no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro em abril de 1967120. A obra consistia em um ambiente que 

continha duas tendas que Oiticica chamou de penetráveis. O chão era coberto por areia e 

brita e ao redor, vasos com plantas e araras criavam um clima tropical. Dentro das 

tendas, após atravessar um labirinto, o público deparava-se com um aparelho de 

televisão ligado. Segundo relata Calado em seu livro, Oiticica quis criar o mito da 

miscigenação dos negros, índios e brancos e mostrar que, para se ter uma verdadeira 

cultura brasileira, as culturas negra e indígena precisariam absorver antropofagicamente 

as culturas europeia e norte-americana121.  

 

E Caetano Veloso, que no começo foi resistente à sugestão de Barreto em 

nomear sua canção de Tropicália, acabou cedendo por entender que a obra de Oiticica 

tinha algo em comum com o que acreditava que a música brasileira tinha que ser: uma 

deglutição de gêneros musicais que resultassem em um estilo pop e universal. E o nome 

de sua canção acabou sendo referência para o grupo de amigos – formado pelos  

                                                 
119 Nome homônimo do longa‐metragem estrelado por Roberto Carlos que teve direção de Roberto 
Farias. 
120 CALADO, 1997, p. 162 
121 Ibid., p. 163 



Eu Sou Terrivel122  

Compositor: Roberto Carlos - Erasmo Carlos 

 

Eu sou terrível e é bom parar                               Eu sou terrível, vou lhe dizer 

Que desse jeito me provocar                               Que ponho mesmo pra derreter     

Você não sabe de onde eu venho                        Estou com a razão no que digo 

O que eu sou e o que tenho                                Não tenho medo nem do perigo 

                                                                          Minha caranga é máquina quente   

Eu sou terrível, vou lhe dizer 

Que ponho mesmo pra derreter                       Eu sou terrível, Eu sou terrível 

Estou com a razão no que digo                       Eu sou terrível 

Não tenho medo nem do perigo 

Minha caranga é máquina quente 

 

Eu sou terrível, e é bom parar 

Porque agora vou decolar 

Não é preciso nem avião 

Eu vôo mesmo aqui do chão 

 

Eu sou terrível, vou lhe contar 

Não vai ser mole me acompanhar 

Garota que andar do meu lado 

Vai ver que eu ando mesmo apressado  

Minha caranga é máquina quente 

 

Eu sou terrível, eu sou terrível 

 

Eu sou terrível e é bom parar 

De desse jeito me provocar 

Você não sabe de onde eu venho 

O que eu sou e o que tenho 

 

                                                 
122 Faixa do álbum Em Ritmo de Aventura (1967). PILAGALLO, 2008, p. 125 



Alegria, Alegria123  

Caetano Veloso 

 

Caminhando contra o vento                             Eu tomo uma Coca-Cola 

Sem lenço, sem documento                              Ela pensa em casamento 

No sol de quase dezembro                              E uma canção me consola 

Eu vou                                                           Eu vou 

 

O sol se reparte em crimes,                           Por entre fotos e nomes 

Espaçonaves, guerrilhas                               Sem livros e sem fuzil 

Em cardinales bonitas                                 Sem fome sem telefone 

Eu vou                                                         No coração do Brasil 

 

Em caras de presidentes                              Ela nem sabe até pensei 

Em grandes beijos de amor                        Em cantar na televisão 

Em dentes, pernas, bandeiras                   O sol é tão bonito 

Bomba e Brigitte Bardot                           Eu vou 

O sol nas bancas de revista                      Sem lenço, sem documento 

Me enche de alegria e preguiça               Nada no bolso ou nas mãos 

Quem lê tanta notícia                              Eu quero seguir vivendo, amor 

Eu vou                                                     Eu vou 

                                                              Por que não, por que não... 

Por entre fotos e nomes                            

Os olhos cheios de cores 

O peito cheio de amores vãos 

Eu vou 

Por que não, por que não 

 

Ela pensa em casamento 

E eu nunca mais fui à escola 

Sem lenço, sem documento, 

Eu vou 

                                                 
123 Faixa do álbum Caetano Veloso (1968) 



Domingo no Parque124  

Gilberto Gil 

 

O rei da brincadeira (ê, José)                                A rosa e o sorvete (ô, José)  

O rei da confusão (ê, João)                                   Oi, girando na mente (ô, José)  

Um trabalhava na feira (ê, José)                          Do José brincalhão (ô, José) 

Outro na construção (ê, João)                                   

                                                                             Juliana girando (oi, girando) 

A semana passada, no fim da semana                Oi, na roda gigante (oi, girando)  

João resolveu não brigar                                   Oi, na roda gigante (oi, girando)  

No domingo de tarde saiu apressado                O amigo João (João) 

E não foi pra Ribeira jogar capoeira               O sorvete é morango (é vermelho)  

Não foi pra lá, pra Ribeira, foi namorar          Oi girando e a rosa (é vermelha)  

O José como sempre no fim da semana           Oi, girando, girando (é vermelha)  

Guardou a barraca e sumiu                             Oi, girando, girando...  

Foi fazer no domingo um passeio no parque   Olha a faca! (olha a faca!) 

Lá perto da Boca do Rio  

Foi no parque que ele avistou Juliana              Olha o sangue na mão (ê, José) 

Foi que ele viu                                                   Juliana no chão (ê, José) 

Foi que ele viu Juliana na roda com João       Outro corpo caído (ê, José) 

Uma rosa e um sorvete na mão                       Seu amigo João (ê, José) 

Juliana seu sonho, uma ilusão                       Amanhã não tem feira (ê, José)  

Juliana e o amigo João                                 Não tem mais construção (ê, João)  

O espinho da rosa feriu Zé                          Não tem mais brincadeira (ê, José) 

E o sorvete gelou seu coração                      Não tem mais confusão (ê, João) 

 

O sorvete e a rosa (ô, José)  

A rosa e o sorvete (ô, José)  

Foi dançando no peito (ô, José)  

Do José brincalhão (ô, José)  

 

O sorvete e a rosa (ô, José)  

                                                 
124 Faixa do álbum Gilberto Gil (1968) 



cineastas Glauber Rocha, Cacá Diegues, Gustavo Dahl e Arnaldo Jabor, o fotógrafo 

Luís Carlos Barreto e o jornalista Nelson Motta – batizarem aquele movimento que 

começava a surgir no cenário cultural brasileiro de Tropicalismo. 

 

“A ideia era celebrar algo que ninguém sabia ainda explicar muito bem, mas já 
estava acontecendo. Os amigos não precisaram de muita conversa para 
concluírem que Tropicália – a recém-lançada canção de Caetano Veloso, que o 
próprio Barreto ajudara a batizar, semanas antes, ligando-a à obra homônima de 
Hélio Oiticica – tinha tudo a ver com o delírio tropical de Terra em Transe, de 
Glauber, ou com a antropofagia oswaldiana da peça O Rei da Vela, cuja 
temporada carioca começara havia três semanas. Algo de novo parecia estar 
ocorrendo na cultura brasileira e, na falta de outro nome, entre risadas e rodadas 
de chope,a coisa foi chamada de Tropicalismo.” (CALADO, 1997, p. 173) 

 

No dia seguinte, Nelson Motta escreveu uma espécie de manifesto tropicalista 

em sua coluna Roda Viva, que era publicada diariamente no jornal Última Hora, e deu o 

título de A Cruzada Tropicalista. E assim, no dia 5 de fevereiro de 1968, o 

Tropicalismo era lançado publicamente125. 

 

Mas antes do surgimento da Tropicália, Jovem Guarda enfrentava a rejeição 

pelos integrantes da Bossa Nova, rejeição essa que foi endossada pelo Conselho 

Regional da Ordem dos Músicos do Brasil. Em 1967, o Conselho solicitou a cassação 

da licença de 600 conjuntos musicais que adotavam o estilo iê-iê-iê, inclusive do RC-7, 

o grupo musical de Roberto Carlos. O Conselho acreditava que os jovens músicos 

tinham que comprovar seus conhecimentos musicais por meio de provas escritas e 

teóricas e aqueles que fossem reprovados, estariam proibidos de aparecerem nos shows 

musicais exibidos pela televisão. Na reportagem Começou a Guerra do Iê-Iê, assinada 

por Ivy Fernandes e publicada pela revista Manchete, esse fato – que atualmente soa um 

tanto quanto absurdo – é relatado.  

 

“Uma guerra começou. Em São Paulo, o Conselho Regional da Ordem dos 
Músicos do Brasil poderá cassar a licença de 600 conjuntos de iê-iê, entre êles, o 
RC-7, do cantor Roberto Carlos. Defendendo a profissionalização dos grupos 
musicais, o Conselho achou que não basta tocar guitarra elétrica, e exigiu que os 
jovens cabeludos confirmem seu conhecimento e habilidade através de provas 
escritas e teóricas. Os que forem reprovados não mais poderão aparecer nos 
shows de tevê, rádio e boates. ‘Esses rapazes nada entendem de solfejo e 
deturpam a boa música – diz o Conselho. ‘O iê-iê é livre, surge no momento, 
permite tôdas as variações possíveis, está de acordo com o seu tempo e recebe o 
aplauso de multidões, pois é um ritmo nôvo e independente’ – respondem os 

                                                 
125 CALADO, 1997, p. 173‐177 



membros da jovem guarda, revoltados com o ataque dos músicos oficiais.” 
(FERNANDES, 1967, p. 48) 

 

 Em outra reportagem da época, Êles Cantam a Vitória do Iê-Iê – esta publicada 

pela revista Manchete e assinada por Carlos Marques –, afirmava que a Jovem Guarda 

havia vencido a guerra contra o Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil, 

uma vez que além do apoio dos fãs, o movimento musical iê-iê-iê também ganhara 

apoio de outros cantores, como Caetano Veloso e até do poeta e compositor de músicas 

da Bossa Nova, Vinícius de Moraes. 

 

“Seis meses após o início de uma verdadeira guerra promovida pelos teóricos da 
música popular brasileira em quase todo o país, o iê-iê saiu vitorioso da batalha – 
inclusive com a adesão de muitos que antigamente o combatiam. Hoje, com 
inúmeros conjuntos que se formam a cada dia – sômente na Guanabara existem 
mais de quinhentos – e uma tendência para a dissolução de alguns porque o 
mercado está saturado, rapazes e môças planejam e atuam em função da música 
que eles chamam sem fronteiras. Foi, inegavelmente, a linguagem jovem de 
Roberto Carlos que desencadeou êsse processo, provocando debates em 
assembléias legislativas, seminários em universidades e uma reunião que marcou 
época no Museu da Imagem e do Som, na Guanabara. (...) O esquema nôvo 
montado após o sucesso de Caetano Veloso e os Beat-Boys, mostra claramente 
que o iê-iê ganhou a guerra contra todos os tradicionalistas que levantaram 
bandeiras ao estilo criado pelos Beatles e diziam que era necessária ‘salvar a 
autêntica música popular brasileira’. (...) A verdade é que o iê-iê, hoje, é ouvido 
em quase todo o mundo – e nenhuma pessoa de bom-senso diria que esse ritmo 
vai acabar com a música nacional de cada país. Assim como o tango e o bolero 
não mataram o samba, e assim como a bossa nova não acabou com a música 
norte-americana, também o iê-iê poderá existir pacificamente com a música 
brasileira.” (MARQUES, 1968, p. 88-89)  

 

Apesar desse apoio recebido por outros cantores, inclusive pelo próprio Vinícius 

de Moraes, a rejeição da MPB à Jovem Guarda perduraria até 1967, quando O Fino da 

Bossa foi encerrado. Nessa época, o programa Jovem Guarda atingia o auge do seu 

sucesso e os fãs não cansavam de rodopiar ao som de Quero que Vá Tudo Para o 

Inferno, Festa de Arromba, Splish Splash, É Proibido Fumar e outras tantas mais.  

 

Assim, é inegável a contribuição que a Jovem Guarda deixou para a cultura 

brasileira dos anos 1960. “A Jovem Guarda marca uma profunda mudança de 

comportamento. É uma adolescência coletiva, que termina no ano emblemático de 1968. 

É um período de transição dos anos dourados, em que floresceu a Bossa Nova, para os 

anos de chumbo, da Tropicália.” (PASTA, 2008, p. 2). 

 

 



 
 
Figura 13: Vinícius de Moraes e Roberto Carlos juntos no Barra Limpa, restaurante do cantor da Jovem 
Guarda que ficava na Avenida São Gabriel, em São Paulo, e que promovia shows como os de Jorge Bem e 
Sérgio Reis. A legenda original dessa foto, publicada na revista Manchete, informava que “Vinícius de 
Moraes foi para São Paulo especialmente para provar o scotch do Barra Limpa”. Crédito: Antônio Lúcio.  
 

 

 

 

 



1.8 A comunicação da Jovem Guarda: publicidade e cinema 

 

Conforme foi mencionado anteriormente no início deste capítulo, a MM&P 

criou a marca Calhambeque – e depois as outras marcas Tremendão e Ternurinha –, e 

Roberto Carlos, assim como Erasmo Carlos e Wanderléa, tornaram-se garotos-

propaganda de suas respectivas marcas. Por conta disso, os apresentadores também 

passaram a serem mídias, ou seja, as roupas que vestiam durante o programa ou com as 

quais fotografavam para anúncios publicitários podem ser consideradas como suportes 

transmissores de mensagens ao público-alvo, no caso, os jovens. 

 

“Igualmente os meios secundários ganham novos referenciais, pois tudo 
aquilo que serve de veiculador de mensagens passa a ser mídia, desde a 
escrita e todas as suas infindáveis manifestações até a roupa e a moda, as 
pinturas sobre o corpo e fora dele, o design urbano e o design de produtos, 
enfim todos os materiais portadores de imagens, desde frascos a carros, 
podem ser meios secundários de comunicação, pois agregam significados 
aos corpos que deles se utilizam.” (BAITELLO JUNIOR, 2010, p.64) 

 

 Pelo sucesso do programa, pode-se deduzir que a mensagem transmitida pela 

imagem de Roberto Carlos foi “consumida” pelos jovens, ou seja, foram os atributos 

imagéticos de Roberto Carlos que foram devorados, extenuados por aqueles jovens. 

Segundo Baitello Junior (2005), em sua obra A Era da Iconofagia, as imagens provêm 

de outras imagens, que se originam da devoração de outras imagens e assim 

sucessivamente. Mas primeiro, é necessário entendermos o que é mídia e como ela se 

concretiza. 

  

De acordo com Baitello Junior (2005), a palavra mídia provém do Latim medium 

e significa meio. No Brasil, usamos a palavra “mídia”, que é a transcrição da pronúncia 

da inglesa para o plural latino de medium, por influência dos Estados Unidos. E como o 

Latim origina-se da língua Indo-Europeia, a palavra medium, por sua vez, originou-se 

da palavra medhyo, esta que significava espaço intermediário. “Assim, a mídia não é 

outra coisa senão o meio de campo, o intermediário, aquilo que fica entre uma coisa e 

outra.” (BAITELLO JUNIOR, 2005, p.31). 

  

Sendo assim, a comunicação pode se utilizar de três diferentes mídias: a mídia 

primária, a mídia secundária e a mídia terciária. A primeira delas, a mídia primária, 

nada mais é do que o nosso próprio corpo. Cada músculo, gesto, movimento, suor, 



movimentos dos cabelos e das sobrancelhas, e de todos os demais membros do corpo 

humano, geram uma palavra na linguagem corporal126. Portanto, trata-se de uma mídia 

extremamente completa e complexa. Porém, a comunicação só existe nessa mídia de 

forma presencial, ou seja, os corpos precisam co-habitar o mesmo espaço ao mesmo 

tempo. Caso contrário, a comunicação não existe. 

 

“Ou seja, a mídia primária para funcionar exige que estejamos no mesmo espaço 
e no mesmo tempo que o interlocutor. Se nada adiantaria falar em um espaço 
enquanto os ouvintes estivessem em um outro, pois não haveria a comunicação – 
a não ser por meio de aparelhos, artefatos e recursos extra-corporais. Então, a 
mídia primária – a voz, o cheiro, o gesto e o gosto – tem um limite temporal e 
espacial, exige o tempo e o espaço do aqui e o agora.” (BAITELLO JUNIOR, 
2005, p. 32) 

 

 Mas foi observando os animais que o homem percebeu que era possível deixar 

suas marcas em objetos e dessa forma, se comunicar mesmo com a ausência de seu 

corpo. Portanto, entre um corpo que emite um sinal e outro que recebe esse sinal há um 

meio de campo, ou seja, uma mídia – que pode ser papel, pedra, árvore e até a parede de 

uma caverna. Dessa forma, surge a mídia secundária. 

 

“Usando um objeto para transmitir seus sinais, sua informação, o homem 
consegue criar a presença na ausência, conseguindo perpetuar-se no tempo, 
criando um tempo virtualmente infinito. Podemos dizer que o homem consegue 
vencer a própria morte, deixando os sinais produzidos pelo seu corpo.” 
(BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 33) 
 

 Contudo, a mídia secundária não supre a mídia primária, uma vez que esta é 

quem produz os sinais para aquela. Há, portanto, uma soma de mídias. E essas mídias 

são compostas pelas imagens endógenas e exógenas127. Outra característica da mídia 

secundária é o tempo necessário para se decodificar e decifrar a informação por ela 

transmitida. Esse tempo é lento e demanda contemplação. Diz Baitello Junior: “Assim 

também, toda escrita exige decifração e tudo o que não deciframos nos devora – isto 

                                                 
126 BAITELLO JUNIOR, 2005, p.32  
127 Hans Belting conceitua a imagem em endógena e exógena, sendo a primeira as representações 
imagéticas interiores e a segunda, os registros feitos pelo homem em materiais externos ao seu corpo. E 
ambas estão diretamente relacionadas e uma alimenta a existência da outra. “Tais imagens endógenas, 
porém, também reagem a imagens exógenas que tendem a assumir o encargo de parte dominante 
nessa cooperação. As imagens não existem só na parede (ou na tevê) nem somente em nossas cabeças. 
Elas não podem ser desembaraçadas de um exercício contínuo de interação que deixou tantos vestígios 
na história dos artefatos.” (BELTING, 2005, p. 73) 
 



vale tanto para a imagem quanto para a sua transformação que é a escrita.” (2005, p. 

33). 

 

 O tempo que a mídia secundária demanda, portanto, é lento de forma que a 

morte não existe, pois por mais que os corpos sejam extintos, a informação permanece. 

“(...) imagem e escrita são a própria negação da morte, pois a durabilidade dos materiais 

garante a sobrevivência dos registros ali deixados por corpos que não durarão tanto 

tempo.” (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 33). 

 

 Apesar de a mídia secundária ampliar o alcance da comunicação no tempo e no 

espaço, ela enfrenta os obstáculos para transportar esses suportes, uma vez que tem que 

vencer as dificuldades do peso, custo, intempéries dentre outras barreiras físicas e 

geográficas. Ao passo que com a o advento da eletricidade, a comunicação entre dois 

corpos por meio de suportes torna-se viável, rápido e mais barato que os utilizados pela 

mídia secundária. Surge, portanto, a mídia terciária que vai da invenção do telégrafo, 

passando pelo rádio, telefone e televisão até os dias atuais com o celular, computadores 

e tablets. 

 

 Na mídia terciária o tempo é acelerado o que faz com que o espaço seja nulo. A 

mensagem de texto via celular ou – no caso da década de 1960 que é o período estudado 

nesta pesquisa – a imagem transmitida pela televisão chega instantaneamente à casa do 

telespectador. Os jovens assistiam pelo televisor Roberto Carlos, Wanderléa e Erasmo 

Carlos cantarem, assim como aqueles que estavam no auditório do Teatro Record.  

 

 Porém, enquanto a velocidade da transmissão da informação é muito alta, o 

tempo para decifrar a informação é muito pequeno, o que favorece a sonoridade e a 

visualidade que ganham ritmo frenético. Encerra-se assim, o tempo de contemplação. 

 

“Quando não temos o tempo – na mídia terciária não temos o tempo da 
decifração – ocorre uma inversão. Ao invés de as imagens nos alimentarem o 
mundo interior, é nosso mundo interior que vai servir de alimento para elas, girar 
em torno delas, servir de escravo para elas. Transformamo-nos em sombras das 
imagens, ou objetos da sua devoração. No momento em que não as deciframos, 
não nos apropriamos delas e elas nos devoram.” (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 
35) 

 



 E é justamente esse ato das imagens nos devorar que Baitello Junior chama de 

iconofagia. O autor explica que desde que o homem passou a viver em uma sociedade 

imagética, o fenômeno da iconofagia surgiu, que é essa vontade insaciável por imagens. 

Devido ao medo da morte, desde os primórdios da humanidade, o homem começou a 

produzir imagens dos mortos. Por medo dessas imagens, aceleramos a sua produção 

com a intenção de afastar de nós a vivência da nossa própria morte. Os excessos da 

reprodução dessas imagens nos remeteram ainda mais às recordações da morte. E para 

fugir desse ciclo as imagens tornaram-se superficiais que recordam apenas outras 

imagens. E assim, as imagens são oriundas da devoração de outras imagens que foram 

anteriormente devoradas por outras imagens. Baitello Junior denomina essa situação de 

primeiro degrau da iconofagia. “As imagens que povoam nossos meios imagéticos se 

constituem, em grande parte, de ecos, repetições e reproduções de outras imagens, a 

partir do consumo das imagens presentes no grande repositório.” (BAITELLO 

JUNIOR, 2005, p. 54). 

 

 O segundo grau da iconofagia, por sua vez, surge quando o homem começa a 

consumir imagens, ou melhor, os atributos imagéticos e não mais os objetos. Trata-se, 

portanto, do consumo da superfície das imagens. Baitello Junior ressalta que o verbo 

consumir está corretamente empregado com o substantivo imagem, uma vez que 

consumir em Latim, consumere, significa comer, devorar, destruir, debilitar, fazer 

morrer e extenuar128. Portanto, a expressão “consumir imagem” explica corretamente o 

significado de iconofagia. “Consumimos imagens em todas as suas formas: marcas, 

modas grifes, tendências, atributos, adjetivos, figuras, ídolos, símbolos, ícones, 

logomarcas.” (2005, p. 54). 

 

 Assim, os jovens da década de 1960 consumiram a imagem de Roberto Carlos e 

dos demais cantores da Jovem Guarda, principalmente a imagem de moda desses 

artistas. Por isso, o êxito da marca Calhambeque. Como foi dito anteriormente, diversas 

empresas produziam os produtos Calhambeque a partir do pagamento de royalties. E a 

Staroup era uma dessas empresas que também investia na imagem dos apresentadores 

do programa Jovem Guarda. Em um anúncio publicitário publicado pela empresa no 
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Jornal da Tarde do dia 27 de agosto de 1966 (figura 15), a Staroup explica o sucesso de 

suas três marcas relacionadas ao programa Jovem Guarda: Calhambeque, Tremendão e 

Wanderléia. E para isso, utilizou-se do depoimento de João Carlos Magaldi, publicitário 

e um dos sócios da MM&P, agência de publicidade responsável pela criação do 

programa Jovem Guarda. Ele diz no anúncio: 

 

“Jovem Guarda é hoje uma marca, uma expressão registrada por nós e de 
propriedade de nossa agência. Primeiro compramos o programa. Depois 
sentamo-nos à volta de uma mesa e organizamos e fundamos uma emprêsa que 
não tem nada a ver com a agência. Chama-se Jovem Guarda Administração e 
Participação. Atraímos para essa emprêsa alguns nomes do show brasileiro. Elis 
Regina, por exemplo, já é nossa contratada. Ela vai fazer, através de veículos 
importantes, eventualmente na TV, o lançamento de sua coleção. Debaixo do 
mesmo guarda-chuva, virão outros grandes nomes. E, assim, quando o 
aniversário da Jovem Guarda acontecer de nôvo, as novas coleções e as novas 
fontes de renda e os novos ídolos estarão todos sob o guarda-chuva da Jovem 
Guarda.” (JORNAL DA TARDE, 1966, p. 4) 

 

 Na introdução do texto desse anúncio, o leitor é informado que 76 indústrias 

fabricavam roupas, botas, cintos, chaveiros, chapéus e anéis das marcas Calhambeque, 

Wanderléia e Tremendão. E que o cantor Roberto Carlos cobrava, na época, seis 

milhões para fazer um show e que isso foi conquistado “(...) num ano de Jovem Guarda, 

à base da ritmada, alegre, amena música brasileira de ié-ié-ié.” (JORNAL DA TARDE, 

1966, p.4).  

 

 Em seguida, a peça publicitária da Staroup afirma que no dia seguinte, os 

cantores Erasmo Carlos e Wanderléa apresentariam o Jovem Guarda vestindo as novas 

calças das marcas Tremendão e Wanderléia que haviam sido lançadas na Feira Nacional 

da Indústria Têxtil (Fenit)129. Além disso, uma linha de roupas infantil130 inspirada na 

Jovem Guarda também foi anunciada como lançamento da empresa.  

 

 Em outro anúncio publicitário (figura 14), publicado em 27 de novembro de 

1966 no jornal O Estado de S.Paulo, a fotografia de Roberto Carlos aparece em 

destaque, bem ao centro. A peça publicitária divulga o lançamento da marca de roupas  

                                                 
129 A Fenit foi criada em 1958 pelo empresário Caio de Alcântara Machado com o propósito de ser um 
evento que mostrasse os lançamentos de moda. A Fenit atingiu seu auge durante as décadas de 1960 e 
1970. (JORNAL DA TARDE, 1967, p. 11) 
130 Ao longo da pesquisa realizada para esta dissertação, não foi encontrada nenhuma referência a essa 
marca infantil e por isso, acredita‐se que ela nunca chegou a existir. 
 



 

 
Figura 14: Anúncio publicitário da marca Jovem Guarda publicada em 27 de novembro 
de 1966 no jornal O Estado de S.Paulo. Crédito: Arquivo O Estado de S.Paulo.  
 



 

Figura 15: Anúncio publicitário da Staroup publicado no Jornal da Tarde. Crédito: 
Arquivo O Estado de S.Paulo. 
 



Jovem Guarda, os preços e as condições de pagamentos oferecidas pelas lojas, ou 

melhor, magazines que comercializavam com exclusividade aquelas roupas, como 

Clipper, A Exposição e Dom José. Esses magazines eram lojas de departamentos que 

ofereciam roupas de pronta entrega, ou seja, vestuários industrializados e não aquelas 

roupas feitas sob medida pelas costureiras da família.  

 

Os magazines comercializavam roupas industrializadas que tinham como 

vantagem a rapidez e a praticidade de estarem ali, expostas e prontas para serem 

consumidas. Outra vantagem era a facilidade de poder encontrar nesses magazines 

peças de um mesmo modelo em diferentes tamanhos e cores. Apesar da qualidade da 

roupa ser questionável – uma vez que era feita em grande quantidade e não com 

exclusividade e sob medida –, os magazines eram um dos símbolos da modernidade, 

pois traduziam a rapidez e praticidade em se consumir um produto. Afinal, a roupa já 

estava pronta na arara, bastando ao consumidor selecionar o modelo, o tamanho e a cor 

desejados.  

 

“A substituição da roupa sob medida (artesanal e mais cara) pela roupa pronta 
(industrial, versátil e mais barata) era mesmo questão de tempo num país que se 
industrializava, urbanizava e inseria as mulheres no mercado de trabalho, 
absorvendo o tempo que antes dedicavam ao cuidado das vestes ou da 
alimentação da família. O cotidiano urbano passou a exigir hábitos práticos, e 
nenhuma resistência por parte da alta-costura – na França, ou aqui – coibiria o 
avanço da roupa pronta.” (BRAGA; PRADO, 2011, p. 368) 

 

 Além das peças publicitárias, o cinema foi um dos suportes explorados pela 

Jovem Guarda para divulgar a imagem dos ídolos Roberto Carlos, Erasmo Carlos e 

Wanderléa. A primeira proposta de longa-metragem, SSS Contra Jovem Guarda, que 

tinham os três apresentadores como protagonistas, nunca foi finalizada. Segundo Jean-

Claude Bernadet131, o cineasta Luis Sérgio Person o procurou para escreverem juntos o 

roteiro do longa-metragem para a Jovem Guarda. Porém, um desentendimento entre 

Roberto Carlos e sua agência acabou com as filmagens.  

 

“Um belo dia, inesperadamente, Person irrompe na sala da biblioteca onde 
pesquisava. Sorridente, ele se senta e me diz: ‘Vamos fazer um filme com 
Roberto Carlos.’ Meu espanto não podia ser maior, tanto mais que eu ignorava 
quem era Roberto Carlos. Ele me falou da Jovem Guarda, da importância de todo 
esse movimento da juventude da segunda metade dos anos 60. Além disso, um 
filme com a Jovem Guarda, pelo sucesso que provavelmente teria, facilitaria a 
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produção posterior dos Naves. Não tinha o que fazer: fechei os jornais, guardei 
minhas fichas. Durante alguns meses trabalhamos sobre SSS contra Jovem 
Guarda, até que um desentendimento entre Roberto Carlos e sua agência fez 
naufragar o projeto, e o roteiro foi arquivado.” (BERNADET, 2004, p. 6-7) 

 

Na matéria Roberto Carlos faz Filme com Wanderléa, publicada pelo Jornal da 

Tarde em 1966, foram informados detalhes sobre a produção desse longa-metragem que 

nunca chegou a ser exibido nas telas de cinema. De acordo com a reportagem, o filme 

seria rodado em São Paulo em preto-e-branco e seria claramente baseado no primeiro 

filme dos Beatles, A Hard Day’s Night132. Na matéria, Roberto Carlos declarou que o 

longa-metragem teria como trilha sonora canções de sua autoria, assim como novas 

composições.  

 

Mas existe outra versão para o filme não ter sido produzido. De acordo com 

Erazê Martinho, em seu livro Carlito Maia, a Irreverência Equilibrista, o filme não foi 

realizado devido a um desfalque na contabilidade da agência MM&P promovido pelo 

diretor financeiro da empresa. Martinho conta a sua versão da história: 

 

“Enquanto os sócios da Magaldi-Maia & Prosperi e seus parceiros faziam 
projetos para a realização do filme, a agência era vítima de um golpe de mestre, 
tramado nos bastidores por seu diretor de finanças, um vilão irresponsável e 
inconseqüente cujo nome fica fora desta narrativa por ter sido ele perdoado pelas 
principais vítimas. ‘O que adianta mandar um filho-da-puta desses para a 
cadeia?’, argumentou Carlito, durante a reunião em que os sócios decidiram 
optar pela falência da empresa sem denunciar judicialmente o pai de três crianças 
que a camaradagem de Carlos Queiroz Telles, Carlos Prosperi, João Carlos 
Magaldi e Carlos Maia de Souza transformara, de reles contador crediarista das 
Lojas Clipper, sempre trajando camisa volta-ao-mundo, em diretor financeiro da 
MM&P e maior freguês do alfaiate que costurava sob medida para os titulares da 
firma – um freguês, aliás, muito assíduo, sempre estreando ternos a intervalo de 
tempo três vezes menor que o dos quatros Cs. Sem perceber a ladroeira, os 
sócios da MM&P, co-produtores do sonhado filme, bancaram a primeira 
iniciativa concreta: a compra de película virgem. Rolos e rolos de filme cobriram 
metade da parede de uma das salas da agência. Com o fracasso do projeto, a 
muralha de latas passou a ser o muro das xingações, cada vez que Carlito dava de 
cara com ela. Os palavrões, na verdade, tinham pouco a ver com a frustração de 
realizar o filme. Eram o canto do cisne da agência golpeada.” (MARTINHO, 
2003, p. 38-39) 

 

 A história do filme, ainda segundo Martinho, fora criada por Person e pelo 

humorista Jô Soares, além do próprio Bernadet. O roteiro narrava a conspiração de uma  

                                                 
132 Dirigido por Richard Lester, o filme – que em Português chama‐se Os Reis do Iê‐Iê‐Iê – foi lançado em 
1964 e mostra a viagem do quarteto inglês de sua cidade‐Natal, Liverpool, para Londres para se 
apresentar na televisão. Porém, no caminho, eles têm que resgatar o excêntrico avô de Paul McCartney 
de várias situações embaraçosas, além de terem que procurar pelo baterista Ringo Starr, que some 
pouco antes da apresentação do grupo. (IMDB, 2014) 



corporação de alfaiates inconformada com o despojamento e a falta de tecido das calças 

justas e de cintura baixa usadas pelo trio da Jovem Guarda que estavam acabando com a 

lucratividade das confecções tradicionais, uma vez que essas produziam enormes 

paletós e calças pregueadas com bainhas. Além de co-autor, Jô Soares também 

interpretaria o papel do chefe da corporação dos alfaiates que planejaria o sequestro e 

desaparecimento dos ídolos da Jovem Guarda.  

 

“(...) vivia-se o surgimento de uma espécie de ‘Era da Juventude’, marcada pelas 
revoltas dos jovens contra tudo aquilo feito por quem tinha mais de 30 anos e em 
quem já não se podia mais confiar. A época era, portanto, favorável ao consumo 
de produtos dirigidos ao público jovem. Vale dizer que o sonho desse exército de 
Brancaleone poderia até se tornar um empreendimento rentável. Poderia.” 
(MARTINHO, 2003, p. 38) 

 

Apesar de SSS Contra a Jovem Guarda não ter sido filmado, em 1968, meses 

antes do programa Jovem Guarda ser extinto da televisão, Roberto Carlos finalmente 

chega às telas do cinema com o longa-metragem Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. 

Dirigido por Roberto Farias, o filme beirava o absurdo com cenas um tanto irreais, 

como a que o protagonista dirige um Cadillac e ao entrar pelo Túnel do Paissandu, no 

Rio de Janeiro, saia no Anhangabaú, em São Paulo, fugindo de perseguidores que 

disparavam metralhadores contra o rei do iê-iê-iê. A crítica da época – como Roberto 

Carlos em Ritmo de Cinema, publicada na Manchete –  reconheceu que o filme chegava 

a ser cômico de tão absurdo que era. “Como nos filmes dos Beatles, Roberto Carlos 

vive situações cômicas, perigosas ou simplesmente absurdas. A produção do filme foi 

planejada minuciosamente para ser a mais perfeita do cinema brasileiro.” 

(MANCHETE, 1968, p. 81). 

 

No mesmo ano, também foi a vez de Wanderléa protagonizar o longa-metragem 

Juventude e Ternura, dirigido por Aurélio Teixeira e estrelado por Anselmo Duarte, que 

havia ganhado a Palma de Ouro e o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannes de 

1966 com o longa-metragem O Pagador de Promessas. Porém, o filme Juventude e 

Ternura não foi bem recebido pela crítica. Segundo o crítico Marco Antônio de 

Rezende, no texto Juventude e Ternura publicado no Jornal da Tarde em 1968, o filme 

era ruim porque a direção e texto não tinham qualidade, além de Wanderléa não saber 

interpretar.  

 



 

Figura 16: Anselmo Duarte e Wanderléa durante a gravação de Juventude e Ternura. 
Apesar de a estrela ser ídolo da juventude da época, filme não foi bem recebido pela 
crítica nem pelo público. Crédito: Arquivo Manchete. 

 



“As risadas da plateia nos momentos sentimentais e ou dramáticos e em certas 
partes do diálogo, todo ele ruim, ilustram a mediocridade de Aurélio Teixeira 
como diretor. Wanderléa não é boa atriz, e não é exatamente bonita. Se a 
fotografia em cores do filme é de ótima qualidade, os primeiros planos do rosto 
de Wanderléa não chegam a favorecê-la. (...) Com tudo para fazer um bom filme 
em que é a estrela, Wanderléa não foi feliz ao aceitar um argumento que a 
despreza, uma fotografia que não a favorece, uma direção que a ignora.” 
(REZENDE, 1968) 

 

 Os filmes, assim como a televisão, o rádio e os anúncios publicitários serviram 

como suporte para promover a mimetização do comportamento dos apresentadores da 

Jovem Guarda entre os jovens brasileiros dos anos 1960 com o objetivo de capitalizar 

uma gama de produtos, que incluía roupas, acessórios, discos e filmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 
 
2. A Moda nos anos 1960 

 

Os anos 1960 são marcados pelas mudanças políticas, sociais e culturais que 

ocorreram em todo o mundo. Como foi visto anteriormente, diversos países passavam 

por transformações em seus regimes políticos e econômicos, ao passo que novos estilos 

musicais conquistaram os jovens com os acordes das guitarras elétricas e outros 

instrumentos musicais. 

 

A preferência dos jovens pelo novo também foi refletida na moda, uma vez que 

eles queriam se parecer com seus ídolos musicais e um dos modos de isso acontecer era 

por meio da moda. Ainda mais se as roupas escolhidas fossem ousadas para a época e 

bem diferentes das que seus pais costumavam usar. 

 

Isso está diretamente ligado ao conceito de moda de Svendsen, que afirma que a 

moda aponta para a modernidade. “O desenvolvimento da moda foi um dos eventos 

mais decisivos da história mundial, porque indicou a direção da modernidade. Há na 

moda um traço vital da modernidade: a abolição de tradições” (SEVNDSEN, 2010, p. 

25).  

 

E carregar essa imagem de inovação e modernidade, assim como tantas outras 

imagens, é uma característica da vestimenta. Segundo Baitello Junior, o homem se 

inspirou nas máscaras e nas pinturas corporais para começar a cobrir seu corpo com 

outras peles e materiais estranhos ao próprio corpo e assim, deu origem ao que 

chamamos de roupa133. Primeiramente, as roupas foram feitas de fibras de plantas e de 

peles de outros animais e com a evolução humana, os tecidos planos foram sendo 

criados sempre com a finalidade de proteger o corpo, além de adorná-lo.  

 

“Uma roupa é uma superfície vestível, quer dizer, modelada ao corpo que ela 
quer vestir, mas também modeladora de um corpo que se deseja. E como as 
superfícies são apropriadas para carregar imagens, as roupas também o fazem: 
emprestam aos corpos que as vestem suas cores, suas formas, seus sentidos, que 
podem mudar de acordo com a situação social, de festa, de guerra ou de culto. 

                                                 
133 BAITELLO JUNIOR, 2012, p. 43 



Peles de animais ou galhos com folhas, flores e cores ou fibras vegetais, pelos e 
cabelos de animais, tecidos ou prensados – a possibilidade de mimetizar os 
outros seres e reinos, animais, vegetais ou minerais, sempre foi infinita. Assim, o 
corpo torna-se suporte de imagens e as anima” (BAITELLO JUNIOR, 2012, p. 
43) 

 

 Ao cobrir o corpo com outros materiais inerentes à própria pele, essa vestimenta 

permite que o corpo suporte outras imagens e que ele próprio passe a ter um caráter 

midiático. “Eis aqui, na moda, um espaço de sobrevivência do corpo em sua vivacidade 

mimética arcaica, em sua capacidade de portar imagens com as quais ele se funde” 

(BAITELLO JUNIOR, 2012, p. 44). 

 

E a imagem que a moda da década de 1960 carregou foi da modernidade e do 

futurismo. Foi uma moda que introduziu no cotidiano novas peças de roupas e novos 

tecidos. A moda sessentista simbolizava bem a modernidade do período e todas as 

mudanças sociais pelas quais o mundo passava. A imagem que a moda daquele período 

trazia era o futurismo por meio de tecidos sintéticos, como o plástico e o tergal; cores 

chamativas – principalmente o prateado que remete à ideia de metal, Lua, galáxia –; 

linhas retas, como vestidos em evasê ou no formato de A (figura 17); e comprimentos 

ousados para o momento, como a minissaia. 

 

Aliás, a minissaia é uma das peças mais simbólicas dos anos 1960 por ter sido 

inventada justamente nesse período. Sua criação é reivindicada pelos estilistas Mary 

Quant e André Courrèges, uma vez que ambos encurtaram as saias134, estas que subiram 

para acima dos joelhos e conquistaram rapidamente o gosto das garotas do mundo e o 

estranhamento dos mais velhos. 

 

A fim de registrar essa nova tendência da moda que influenciou o 

comportamento social, a revista Manchete publicou em 1965 a reportagem A Bossa da 

Saia Curta, na qual mostrava por meio das fotografias as reações das pessoas ao 

avistarem uma modelo vestindo minissaia e caminhando pelas ruas do centro do Rio de 

Janeiro. A matéria ressalta a importância de André Courrèges ao inventar a  

                                                 
134 Em 1963, em Londres, Inglaterra, Mary Quant criou a minissaia. Porém André Courrèges também 
trabalhou muito o curto e formas estruturadas em suas coleções, combinando a minissaia com botas de 
saltos baixos. BAUDOT, 2005, p. 186‐233 



 

Figura 17: Vestido em evasê feito em tecido sintético, de cor amarelo forte e comprimento 
curto: exemplo de moda jovem dos anos 1960. Crédito: Arquivo Manchete.  

 



minissaia135 classifica como um visionário, um futurista da moda e previa o choque que 

causaria aos leitores, em um primeiro momento, mas afirmava que as mulheres mais 

elegantes da Europa já haviam aderido à nova tendência de exibir as pernas.  

 

A matéria termina com uma citação de Bernard Shaw para explicar tal invenção: 

“As opiniões, até agora, estão divididas entre os que classificam a nova linha de 

audaciosa demais e os que seguem o pensamento do escritor Bernard Shaw: ‘Venho 

assistindo ao encurtamento das saias e ao prolongamento dos decotes. Espero estar vivo 

para assistir ao encontro triunfal.’” (MANCHETE, 1965, p. 38). 

 

Um ano após a publicação dessa matéria, a revista Manchete publicou 

Primavera Sublime, na qual falava sobre as tendências da moda para a primavera de 

1966. E lá estava novamente a minissaia como uma das principais peças do guarda-

roupa feminino daquela estação. E em Paris, a saia curtíssima também triunfava, como 

mostrou a matéria O ABC da Nova Moda, também publicada pela revista Manchete 

naquele mesmo ano.  

 

Tamanho impacto causou a minissaia a partir de 1966, a revista Manchete 

dedicou diversas reportagens sobre o tema, ou melhor, sobre esse pequeno corte de 

tecido: a minissaia. Aqui vamos destacar algumas. A primeira, intitulada de A Linha 

Dura da Moda, foi publicada em abril daquele ano e comentava, conforme texto 

transcrito abaixo, como em pouco tempo a minissaia havia diminuído de comprimento e 

que as cariocas eram as mais ávidas por usá-la: 

 

“Primeiro, tímidos sete centímetros acima dos joelhos femininos. Depois, treze. 
Agora – cessa tudo quanto a antiga moda canta –, dezesseis! A saia curta 
empolga o mundo inteiro, indiferente aos ‘reacionários’ que nela nada mais vêem 
do que um retôrno ao estilo da década de vinte. A vitória da saia revela-se tão 
completa e arrasadora, que a própria silhueta da mulher moderna passou a ser 
moldada à sua feição: penteados igualmente curtos e sapatos baixos. (...) O 

                                                 
135 A revista Manchete atribui ao estilista francês, André Courrèges, a invenção da minissaia. Porém, 
como foi abordado anteriormente, há contradição em relação à invenção da minissaia, uma vez que a 
estilista inglesa Mary Quant também apresentou a saia curta no mesmo período que André Courrèges. 
Em 20th Century Fashion, a autora Linda Watson afirma que Courrèges apresentou sua primeira 
minissaia em 1964 e na ocasião, a revista Vogue declarou‐a como sendo a mais curta de Paris. “Shortly 
afterwards, he announced that his designs were being plagiarized and suspended giving shows until 
1967, but continued to design for private customers”. Em tradução livre, o trecho significa: “Pouco 
tempo depois, ele anunciou que seus modelos estavam sendo plagiados e deixou de realizar desfiles até 
1967, mas continuou a criar para clientes privados”. (WATSON, 2004, p. 202) 



brasileiro – o carioca em particular – está eufórico. Para êle, a saia curta é a mais 
importante invenção da era eletrônica, ‘principalmente quando a mulher cruza as 
pernas’.” (MANCHETE, 1966) 

 

A outra matéria publicada pela revista Manchete sobre a minissaia foi impressa 

no mês subsequente, em maio. Intitulada de Mini-saia: a Descoberta dos Joelhos e 

assinada por Nura Klemm, a reportagem entrevistou jovens do Rio de Janeiro e São 

Paulo para saber se gostavam da minissaia, se tinham coragem de usá-la e se seus pais 

aceitavam que elas andassem pelas ruas exibindo boa parte das pernas.  

 

“Perguntamos a algumas jovens se o uso da mini-saia causará algum problema 
com os pais. ‘Muitos. Mas os velhos acabarão se acostumando’. Dentro de casa, 
elas lançam mão de um argumento infalível: o biquíni. Logo que êste apareceu, 
papai e mamãe foram categóricos: ‘Biquíni! Nem em sonho’. Mas o biquíni 
acabou se impondo – e de tal forma que se transformou num dos uniformes de 
verão dos brotos do Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades do Brasil. O 
mesmo acontecerá com as mini-saias. Diante dela, o velho e a velha ainda se 
escandalizam. Mas um ‘escândalo’ que se repete todos os dias e enfrenta a luz do 
sol deixa de ser escândalo e passa a integrar o trivial cotidiano. Vitoriosas já em 
Londres, Paris, Nova Iorque, Roma, etc., a mini-saia, no Rio e em São Paulo, já 
pode também cantar sua vitória.” (KLEMM, 1966, p. 93) 

 

No ano seguinte, a mesma revista publicou uma reportagem que destacava o 

sucesso da minissaia em Paris e a rápida adesão das francesas por essa roupa ousada e 

transgressora, mesmo tendo uma forte resistência da sociedade. Segundo a reportagem 

Paris: A Mini-Saia é o Máximo, a imprensa francesa fez campanha contra a minissaia: 

“Morrendo de inveja dos inglêses, a imprensa francesa moveu campanha contra a mini-

saia.” (MANCHETE, 1967, p. 40). Em outro trecho, o texto informa que “Depois de 

resistir ferozmente ao assédio da mini-saia, Paris acabou se rendendo. Suas novas 

coleções são francamente inspiradas em Mary Quant.” (MANCHETE, 1967, p. 42). 

 

Enquanto isso, aqui no Brasil, a sociedade ainda mostrava-se bem resistente em 

aceitar que jovens mulheres desfilassem pelas ruas exibindo suas pernas. O artigo A 

Mini-Saia e suas Conseqüências, publicado em 15 de abril de 1967 na coluna O Ponto 

de Vista de Carlinhos Oliveira, da revista Fatos&Fotos, narra uma situação hostil da 

sociedade carioca ao ver a então atriz Ítala Nandi vestindo uma minissaia. Primeiro, a 

atriz foi ao bairro da Tijuca acompanhada pelo seu professor de Inglês Jeff Thomas e foi 

bem recebida pelos moradores que, mesmo surpresos com a nova moda e parando em 

volta da atriz para admirá-la, não a incomodaram. Depois, Ítala Nandi acompanhada de 

seu professor seguiu para o centro da cidade. Lá, ela parou em uma lanchonete para 



tomar um refresco e logo começaram os comentários maliciosos e agressivos contra a 

atriz. Em poucos minutos, a jovem viu-se rodeada por estranhos que queriam agredi-la e 

foi obrigada a dirigir-se rapidamente para seu veículo que a aguardava na porta da 

lanchonete. Mesmo assim, os curiosos e os inconformados com tamanha ousadia da 

atriz em vestir minissaia cercaram seu veículo para ofendê-la. Mais tarde, em 

Copacabana, a atriz ouviu gracejos de adolescentes que jogavam futebol na areia ao 

passar por eles, mas não foi agredida.  

 

“De repente, a multidão se tornou hostil. Queriam bater na môça. Outros faziam 
menção de pegar nela. E a cada momento chegava mais gente. Por medida de 
segurança, Ítala Nandi e Jeff Thomas se refugiaram no automóvel, que logo foi 
também cercado, com os curiosos enfiando a cabeça pela janela para dizer 
gracinhas. Durante cinco minutos, tentamos em vão romper a massa compacta. 
Finalmente, com a ajuda de um táxi que passava, escapamos daquilo que seria de 
fato um linchamento, em nome do pudor em primeiro lugar, mas também 
inspirado em obscuras paixões e frustrações do homem comum.” (OLIVEIRA, 
1967, p. 84)136 

 

No auge da polêmica sobre o uso da minissaia pelas jovens brasileiras, a cantora 

francesa Sylvie Vartan – que era ícone da música iê-iê-iê da França – quis ter a sua 

própria marca de roupas. Por essa razão, segundo a reportagem A Butique iê-iê de Sylvie 

Vartan, publicada na revista Manchete, a cantora inaugurou no número 115 da Avenida 

Victor Hugo, em Paris, a Sylvie Vartan Boutique, cuja característica principal era 

vender vestidos curtos e muitas minissaias. A inauguração da loja foi um sucesso e a 

coleção de modelos curtos foi bem aceita pelos franceses da época.   

 

Em 1968, por sua vez, quando a minissaia parecia já ter conquistado seu espaço 

no guarda-roupa das jovens brasileiras, a revista Manchete publicou um editorial de 

moda chamado A Moda de Parar o Trânsito, que traz modelos trajando vestidos curtos 

que evidenciavam seus joelhos e boa parte de suas pernas. 

 

Naquele mesmo ano, a revista Manchete também havia publicado uma matéria 

um tanto quanto ousada até para os dias atuais. A publicação sugeria com a matéria A 

Moda dos Rapazes Arejados que os homens também deviam vestir minissaias, algo 

similar aos kilts137 usados há séculos pelos escoceses. Por isso, pediu para dois rapazes  

                                                 
136 O texto pode ser lido na íntegra em Anexos. 
137  Kilt  é  uma  saia  na  altura  dos  joelhos  que  geralmente  é  plissada  ou  então,  presa  com  alfinetes. 
Segundo História Ilustrada do Vestuário, o kilt data o século XVI e surgiu como “(...) uma capa feita de 



 

Figura 18: Mulheres observam e comentam a minissaia usada pela modelo 
nas ruas do Rio de Janeiro a pedido da revista Manchete. Crédito: 
Fernando Amaral.  

 

 

Figura 19: A minissaia chama a atenção dos transeuntes do Rio de Janeiro 
na década de 1960. Crédito: Fernando Amaral.  

                                                                                                                                               
um  longo pedaço de  tecido de  lã  listrada e multicolorida, que passou a ser conhecida como plaid. Ao 
longo dos séculos, essa peça mudou de formato e ganhou cores variadas, constituindo o tartã, padrão 
da famosa saia escocesa – que identifica e une os membros de cada clã, que por sua vez usam um tartã 
diferente dos outros grupos. Acessórios como a bolsa de couro (sporran) foram  incorporados e o tartã 
passou a ser plissado e composto com cintos e alfinetes. O  traje  regional escocês  representa, hoje, a 
evolução de uma indumentária simples que se tornou um elo familiar, além de símbolo de rebeldia e de 
identidade nacional”. (LEVENTON, 2009, p. 232) 



passearem pelo centro do Rio de Janeiro trajando a transgressora e polêmica peça do 

vestuário feminino. Nem é preciso dizer que ela foi rejeitada pelos transeuntes de ambos 

os sexos e a proposta não vingou até os dias atuais. 

 

A resposta para isso, segundo Gilles Lipovetsky afirma em seu livro O Império 

do Efêmero138, por mais que haja um esforço em igualar a moda entre os gêneros 

sexuais, ela nunca será equivalente para ambos os sexos. Sempre haverá uma pequena 

diferença, por menor que ela seja. Isso porque há códigos da diferenciação que estão 

enraizados em nossa cultura. A imagem antropológica que temos de homem e de mulher 

foi construída a partir das diferenças acentuadas da construção da identidade sexual. 

Com o passar dos séculos, esse dimorfismo sexual foi diminuindo, mas não foi 

completamente extinto. Até por que, características biológicas entre os corpos femininos 

e masculinos sempre existirão. 

 

“Se as mulheres podem permitir-se usar quase tudo, incorporar a seu guarda-
roupa peças de origem masculina, os homens, em compensação, são submetidos 
a uma codificação implacável, fundada na exclusão redibitória dos emblemas 
femininos. O fato maior está aí, os homens não podem usar em nenhum caso 
vestidos e saias, assim como não podem maquiar-se. Por trás da liberalização dos 
costumes e da desestandardização dos papéis, um interdito intocável continua 
sempre a organizar, no plano mais profundo, o sistema das aparências, com uma 
força de interiorização subjetiva e de imposição social que tem pouco 
equivalente em outras partes: vestidos e maquiagem são apanágio do feminino, 
são rigorosamente proscritos aos homens.” (LIPOVETSKY, 2006, p. 132) 

 

Por essa razão, a experiência da revista Manchete em vestir rapazes com 

minissaias não passou de um experimento e homens continuam a não vestir saias139, 

sejam elas curtas ou longas.  

 

A minissaia, por sua vez, foi uma vestimenta bem presente no guarda-roupa de 

Wanderléa140 e o fato de ela ter aparecido por diversas vezes no programa Jovem 

Guarda trajando vestidos tubinhos curtos que deixavam os joelhos evidentes, assim  

                                                 
138 LIPOVETSKY, 2006, p. 131 
139 Com exceção dos kilts escoceses. 
140 Na reportagem da revista Manchete O Mundo Encantado de Vanderléia, com texto de Jayme 
Negreiros e publicada em 23 de março de 1968, a cantora aprece em quase todas as fotos tiradas em 
sua casa pelo fotógrafo Mituo Shiguihara vestindo saias e vestidos com cumprimentos bem curtos. Em 
Jovem Guarda: Moda, Música e Juventude, Maíra Zimmermann também confirma a ousadia de 
Wanderléa em se vestir: “Ao mesmo tempo em que trazia elementos de rebeldia no seu vestir ousado, 
com calças compridas, minissaias e decotes, ela apresentava‐se (ou era apresentada pelos meios de 
comunicação), como uma menina ingênua”. (ZIMMERMANN, 2013, p. 135) 



 

Figura 20: À esquerda, rapazes vestem minissaias e conversam com garotas, à direita, no centro 
do Rio de Janeiro. Crédito: Moacir Gomes.  
 

 



como minissaias combinadas com botas de cano alto brancas, ajudou na aceitação da 

sociedade brasileira a moda de mostrar as pernas femininas.  

 

“Com as roupas, não foi diferente: na Jovem Guarda, as garotas vestiam, além de 
minissaias tubinho, calças cigarrete e blusa de Ban-Lon141, tudo bem 
agarradinho. Rapazes prafrentex142 deviam usar cabelos na testa (franjas 
imensas), calças Saint-Tropez (de cós baixo) coladas nas pernas, botinha sem 
meia, terninhos carecas sobre blusa de malha com gola role ou camisa de tecido 
sintético com golas altas e pontudas (como as de Elvis Presley) aberta no peito 
exibindo correntes grossas no pescoço (e nos pulsos), além de anel Brucutu – 
item fundamental.” (BRAGA; PRADO, 2011, p. 275) 

 

Assim, tanto as botas de couro usadas sem meia por Roberto e Erasmo Carlos 

quanto as joias chamativas, como correntes e anéis, que adornavam seus pescoços, 

pulsos e dedos, eram imediatamente copiados pelos rapazes que ansiavam por se 

parecerem com seus ídolos. Esse estilo de roupa e acessório era completamente 

diferente do até então adotado pelos jovens, que costumavam se vestir como os adultos.  

 

Segundo a reportagem O que os Cabeludos Têm na Cabeça, de Henrique 

Ferreira Nunes e publicada em 1967 na revista Fatos&Fotos, a urbanização era a 

principal causa para que cada vez mais os jovens se unissem entre si e se afastassem dos 

adultos, ou seja, que parecessem cada vez menos com seus pais e avôs, fosse à maneira 

de se vestir, de viver, de agir ou de falar.  

 

“A intensa aglomeração urbana e o que ela comporta de vida impessoal. Onde a 
urbanização se acelera e tem lugar o processo de industrialização em grande 
nível, a família tende a se diluir. Os adolescentes formam pequenos grupos, que 
cada vez mais se diferenciam do grupo dos adultos, adotando características 
próprias para acentuar a revolta contra as gerações mais velhas. (...) Sem a 
escolha definitiva de um caminho certo, o adolescente fica prêso à adolescência. 
Exemplo característico: a tendência cada vez maior, nas canções, de 
infantilização das letras.” (NUNES, 1967, p. 28) 

 

Nessa passagem, fica evidente a crítica feita diretamente às músicas iê-iê-iê, uma 

vez que uma característica delas era justamente ter letras inocentes, açucaradas e que 

falassem sobre o universo juvenil, como namorada e automóvel, este um dos principais 

desejos de consumos dos jovens daquela década. A canção O Calhambeque, gravada 

por Roberto Carlos, é uma prova desse anseio.  

                                                 
141 Fibra sintética derivada do náilon. (BRAGA; PRADO, 2011. p. 280) 
142 Gíria comumente usada pelos jovens da década de 1960, principalmente pelos músicos e fãs do iê‐iê‐
iê, que significa pessoas que têm um comportamento moderno para o seu tempo. 



 

Figura 21: Jovens divertem-se em festa enquanto vestem a 
polêmica minissaia. Crédito: Pedro Braga.  

 

 

Figura 22: Editorial de moda que destacou vestidos curtos 
e minissaias. Crédito: Richard Sasso.  



No trecho a seguir – retirado da reportagem Êle é o maior, mas aparece bem 

menos, publicado na capa do Jornal da Tarde de 1966, fica evidente como Erasmo 

Carlos vestia-se de maneira chamativa e que ia de encontro com o jeito sóbrio e 

tradicional de se vestir do homem da década de 1960. 

 

“De trás das cortinas sai um moço grandalhão, que caminha para o centro do 
palco com passos largos, abaixando a cabeça levemente para agradecer os 
aplausos. Tem 23 anos de idade, pesa 90 quilos e mede um metro e oitenta e 
cinco, sem contar os cinco do salto da botinha com cano alto, até o meio da 
canela. Veste um paletó dourado e uma calça bem justa. No pulso esquerdo, uma 
pulseira de prata com seu nome em alto relêvo. Na mão esquerda, dois anéis com 
pedras pretas, um dêles com um brilhante no centro. Pendurada no pescoço, uma 
grossa corrente de prata.” (JORNAL DA TARDE, 1966) 

 

Essa moda jovem traduzia um estilo próprio, novo, inovador e um tanto ousado 

para os valores da época. A moda o meio pelo qual os jovens projetavam sua imagem de 

contestadores e irreverentes. Hoje é preciso ser muito mais ousado nas vestimentas para 

causar o impacto que a minissaia causou na década de 1960. Mas para a época, as cores 

nas roupas masculinas que não pertencessem à paleta do bege, já foi considerado 

inovador143. 

 

2.1 A antimoda 

 

A moda jovem usou e abusou do denim144 e das camisetas, que ganharam 

variações de modelos, com golas, mangas e corpo com recortes e acabamentos 

diferenciados145. Essa moda, acima de tudo, transmitiu uma imagem de despojamento, 

modernidade e conforto. O oposto do pregado pela moda que até então vigia, que 

prezava por cores sóbrias, recortes retos e tecidos de fibras naturais, como o couro e o 

algodão146. Completamente diferente da moda jovem que foi costurada a partir de 

tecidos sintéticos, pintada com cores chamativas e desenhada com muita estampa. E 

justamente por ser menos requintada e algumas vezes, um tanto rude, que ela foi 

denominada de antimoda147.  

 

 
                                                 
143 WATSON, 1999, p. 94 
144 Tecido usado na confecção do jeans. (BRAGA; PRADO, 2011, p. 391) 
145 Ibid., p. 390 
146 Ibid., p. 196 
147 Ibid., p. 388 



 

Figura 23: Da esquerda para a direita, as botas de couro de Erasmo Carlos que iam até o meio da 
canela; acima, o cinto; e abaixo, a mão do ídolo da Jovem Guarda adornada com vários anéis e 
pulseira. Crédito: Arquivo O Estado de S.Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A antimoda era um termo usado no final da década de 1960 para definir o estilo 

de se vestir dos jovens que pregavam a paz, os então hippies. Eles inclusive pregavam o 

fim da própria moda, uma vez que eram contra o consumo voraz. A antimoda surgiu nos 

festivais de rock, nos shows tropicalistas, nas passeatas e pregava uma roupa com estilo, 

mas despojada, que tinha como ícones o jeans e a camiseta, peças até então 

consideradas como roupas de operários148. 

 

“Mas a antimoda, depois chamada moda jovem, transformou radicalmente os 
padrões então predominantes no mercado, em nível internacional, pondo abaixo 
uma moda que tinha o papel de fazer a distinção entre as classes sociais, 
portanto, imposta de cima para baixo. A sociedade urbana contemporânea, 
estruturada na produção em massa, não comportava mais esse modelo advindo 
do artesanato elaborado dos alfaiates e costureiras ou, ainda, da sofisticada alta-
costura. Ele foi substituído por um novo padrão de vestes práticas, fáceis de 
lavar, passar, conservar e com menor diferenciação entre os gêneros, mas nem 
por tudo isso desprovidas de expressão de moda. É inegável, portanto, que a 
moda jovem tenha representado uma fase de transformação radical: pela primeira 
vez na história contemporânea, os padrões de vestir surgiram de baixo para cima, 
mudança comportamental bastante significativa.” (BRAGA; PRADO, 2011, p. 
388) 

 

E o mercado muito atento a essas transformações sociais, percebeu logo que se 

tratava de um mercado promissor e que rapidamente, teria que se adaptar para atender a 

demanda que surgia. As confecções mais antigas, habituadas a copiarem a moda 

parisiense, foram as primeiras a quebrarem justamente por terem dificuldade em 

interpretar os novos códigos da moda149. Essas empresas, na verdade, não souberam 

“ler” os jovens e as suas necessidades. Afinal, o tecido nada mais é do que fios 

independentes que, ao se fundirem numa trama precisa e justa, formam um tecido 

resistente e durável. E são esses tecidos que vão cobrir, proteger, acalentar e 

principalmente, adornar os corpos. São esses fios tramados que vão levar as mensagens, 

como letras que juntas formam palavras e as palavras unidas formam frases, que essas 

por sua vez, formam ideias. 

 

Porém, as empresas que conseguiram “ler” os jovens conquistaram um ávido 

mercado consumidor. Por mais que o conceito de moda jovem tenha nascido com 

jovens que desprezavam o consumismo e por essa razão esse estilo era chamado de 

antimoda, com o passar do tempo, a situação se inverteu. O conceito que era contrário à 

                                                 
148 BRAGA;PRADO, 2011, p. 388 
149 Idem. 



moda150 transformou-se na moda em si. As peças que eram fabricadas artesanalmente 

passaram a ser feitas em escala industrial. E a mensagem do desprendimento – 

justamente por essa razão o estilo despojado, largado – foi apagada de uma vez com os 

punhos de aço do capitalismo que estimulava o consumismo e vendia o conceito do 

desprendimento como uma moda e não como um estilo de vida.  

  

As indústrias têxteis e confecções de roupas tiveram um grande aliado: os ídolos 

juvenis. Como já foi dito, a Jovem Guarda aqui no Brasil e os Beatles no Reino Unido 

foram o grande trunfo dessas empresas, pois elas encontraram nesses jovens bonitos, 

famosos e adorados o meio ideal para projetarem a imagem do jovem perfeito e assim, 

aguçar o séquito de admiradores a comprar os mesmos produtos usados por seus ídolos. 

 

“‘Nós recebemos uma caravana com dois advogados e um cantor; eles foram nos 
visitar propondo que produzíssemos a calça Calhambeque. Era uma marca do 
Roberto Carlos; e nós chegamos a fazer 8,5 milhões de calças Calhambeque’151, 
relatou Roberto Chadad, então dono da Confecção Chadad (na década de 1970, 
McChad), situada em Santos, SP, e, depois, presidente da Associação Brasileira 
do Vestuário (Abravest). Mas não apenas a Chadad foi convidada a produzir a 
calça Calhambeque; outras antigas fabricantes da Far-West foram licenciadas 
pelo rei da Jovem Guarda, como a Star Roupas (depois, Staroup) que – na crista 
da onda – fabricou e faturou, ainda, com as marcas Tremendão e Ternurinha, 
todas associadas aos ídolos máximos do movimento musical: Roberto Carlos, 
Erasmo Carlos e Wanderléa. Esses produtos eram, normalmente, licenciados 
para um pool de confecções, que reproduziam modelos padronizados. A 
Calhambeque, por exemplo, era feita com um tecido tipo pied-de-poule 
acinzentado, em modelo único, com corte Saint Tropez (ou seja, de cós baixo), 
com três botões na frente e boca de sino. ‘Fizemos até 1969; acabou porque as 
confecções do Brás começaram a piratear a etiqueta Calhambeque. Pelo contrato 
que tínhamos com o Roberto Carlos, pagávamos um cruzeiro por ‘etiqueta’ 
vendida e tínhamos direito a dois shows para promover o produto. Fizemos em 
Santos, e tinha mais de 15 mil pessoas na rua...’152, relatou Roberto Chadad.” 
(BRAGA; PRADO, 2011, p. 391) 

 

2.2 O unissex e a emancipação feminina 

 

 Como foi discutido no capítulo anterior, o ritmo de vida frenético dos grandes 

centros urbanos faz com que o consumir torne-se um ato cada vez mais voraz e violento. 

A lentidão do processo de produção artesanal se esvai com a rápida expansão da 

indústria, seja ela têxtil, automobilística, alimentícia ou outra qualquer. Todas possuem 

a característica de devorar o tempo do processo de fabricação, que deve ser rápido. E, 

                                                 
150 Anti‐moda, ou seja, contrário à moda. 
151 Depoimento ao projeto HMB, gravado em julho de 2007. (Apud BRAGA; PRADO, 2011. p. 391) 
152 Idem. 



consequentemente, o tempo do consumo deve ser rápido. Pedir para a costureira copiar 

o modelo dos ídolos da Jovem Guarda é um processo que não condiz mais com a 

realidade do jovem que vivia na década de 1960. A sua realidade era ir até uma das lojas 

e comprar prontas as peças fabricadas pela confecção de Roberto Chadad e de outros 

empresários, desde que contivessem a etiqueta Calhambeque, Tremendão ou 

Ternurinha153.  

 

 Ao afirmar que sua empresa parou de fabricar as peças em decorrência da 

pirataria das peças, Roberto Chadad confirma a imensa procura pelos produtos os quais 

os ídolos da Jovem Guarda eram garotos-propaganda e dos quais emprestavam seus 

nomes e rostos. 

 

 E seus rostos tornavam-se a cada dia mais familiares aos consumidores que 

desejavam se parecer tanto com Roberto e Erasmo Carlos, quanto com Wanderléa. E foi 

justamente a calça jeans, essa que fora pirateada por confecções do bairro do Brás, em 

São Paulo, que simbolizava outra característica da moda dos anos 1960: o unissex. 

  

A não distinção do gênero tornou-se um atributo da juventude, pois 

revolucionava os padrões éticos e morais da sociedade de então. Ser mulher e se vestir 

com uma peça masculina ou ser homem e trajar uma peça que também era vestida por 

uma mulher, passou a ser visto como uma tendência no guarda-roupa daquele período.  

 

A calça jeans, feita de denim – um tecido até então popular por ser usado na 

confecção de roupas de operários e mineiros justamente por ter fibras muito resistentes 

às intempéries e também aos atritos do trabalho braçal –, foi a eleita pelos jovens como 

a peça que traduzia sua rebeldia e sua irreverência em se vestir154. Esta peça havia 

começado a ser adotada pelos jovens ainda na década de 1950, quando astros de 

                                                 
153  Em  1967,  a  revista  Manchete  junto  com  o  Ibope  realizou  uma  pesquisa  para  saber  sobre  o 
comportamento da mulher brasileira em relação à moda. Essa pesquisa apontou que apenas 19% das 
mulheres recorriam às costureiras para escolher o modelo de seus vestidos, pois 36% preferiam copiar 
modelos  de  revistas.  E  um  terço  das  entrevistadas  afirmou  comprar  suas  roupas  prontas,  mas 
confessaram que preferiam boutiques a magazines. (MUGGIATI, 1967, p.128) 
154 Segundo Lipovetsky, “(...) o jeans foi adotado em primeiro lugar pelos jovens, refratários às normas 
convencionais sempre em vigor, mas antinômicas aos novos valores hedonistas das sociedades liberais 
voltadas para o consumo. A rejeição dos códigos rigoristas e conformistas foi ilustrada diretamente pela 
música rock e pela roupa descontraída; a  inclinação pelo  jeans antecipou, guardadas as proporções, a 
irrupção da contracultura e da contestação generalizada do final dos nos 1960.” (2006, 148) 



Hollywood, como James Dean, Marlon Brando, Elvis Prestley e Paul Newman, 

apareciam nos filmes usando jeans. “A camiseta e o jeans foram se fixando como 

símbolos de juventude e inconformismo, mas só se tornaram moda generalizada a partir  

da segunda metade da década de 1960 (...)” (BRAGA; PRADO, 2011, p. 390). 

 

 E a indústria têxtil começaram a intensificar sua produção de denim para atender 

à demanda que começava a surgir por conta da popularidade da calça jeans, e depois, de 

outras peças feitas em denim, como saias, camisas e jaquetas. 

 

“Só no início da década de 1970, percebendo-se que a onda jovem era o novo 
establishment, têxteis de porte começaram a produzir por aqui o denim índigo 
blue. Mas até que isso ocorresse, vários modelos similares ao jeans foram 
lançados, sem que nenhum atendesse plenamente os desejos do mercado. O 
contrabando de calças Lee ou calças americanas – como elas eram conhecidas – 
foi se tornando crônico, quase um problema de segurança nacional (as 
importações era exíguas e controladas). Em 1965, a Alpargatas lançou as calças 
Topeka, já em confecção própria (...). O maior destaque no comércio de calças 
tipo jeans no mercado brasileiro, na segunda metade da década de 1960, foi 
mesmo a Topeka. Depois dela, só sua sucessora, a calça US Top (Top de 
Topeka, claro!).” (BRAGA; PRADO, 2011, p. 391-392) 

 

 Com a proliferação do jeans no guarda-roupa dos jovens, a proposta do unissex 

na moda disseminou-se rapidamente abrangendo vários tipos peças de roupas, inclusive 

a ousada proposta de vestir uma mulher com terno e gravata, traje até então estritamente 

masculino. Essa troca de peças entre o gênero feminino e masculino, ao contrário da 

ideia anterior de vestir os homens com minissaias, começava a tomar uma forma mais 

consistente na moda. Segundo Lipovetsky, “Quando a Alta Costura introduz a calça 

feminina em suas coleções, as mulheres já a tinham adotado maciçamente: em 1965, 

criavam-se industrialmente mais calças para mulheres do que saias. E quando Saint-

Laurent, em 1966, integra os jeans em suas coleções, essa roupa já fora escolhida pelos 

jovens há muito tempo.” (2006, p. 112). 

 

 A revista Manchete publicou em 1966 a reportagem Masculino Feminino que 

abordava justamente o tema do unissex e propunha que mulheres vestissem ternos e 

gravatas. Só que ao contrário das peças masculinas, a publicação sugeria peças 

coloridas, com a cintura marcada e adaptadas ao corpo da mulher. A matéria é composta 

por um editorial de moda no qual modelos femininos vestem ternos e chapéus e posam 

ao lado de homens com as mesmas roupas para dar a ilusão que todos ali presentes na 

foto são iguais, sem distinção de gênero.  



 As peças apresentadas no editorial são de autoria do costureiro carioca Luís 

Rossier, que na época possuía uma famosa boutique em Copacabana, no Rio de Janeiro. 

Na reportagem, o estilista afirma: “Quem lançou êste estilo revolucionário foram as 

próprias mulheres. Quem não se lembra de quando as mocinhas começaram a passear 

com a camisa do irmão mais velho? A alta costura se limitou a reconhecer que estavam 

com a razão e a agir em conseqüência” (CARDOSO, 1966, p. 57). Ao definir a sua 

coleção, Rossier diz que se inspirou nos musicais de Hollywood e a revista afirmou que 

a coleção, apesar de bem colorida, não era escandalosa. “O que é mais prodigioso é que 

êle consegue um resultado desprovido de qualquer escândalo”. (CARDOSO, 1966, p. 

59). 

  

Devemos lembrar que foi na década de 1960 que surgiu a pílula anticoncepcional e a 

emancipação da mulher começou a se tornar cada vez mais forte na sociedade. A 

mulher passou a conhecer melhor seu corpo e a dominá-lo. A pílula anticoncepcional 

permitiu que as mulheres escolhessem quando queriam engravidar e o medicamento 

passou a ser seu aliado para que tivesse uma vida sexual sem que para isso, precisasse 

se casar. Afinal, até a invenção da pílula anticoncepcional, as mulheres que tivessem 

relações sexuais corriam o risco da gravidez indesejada e caso não fossem casadas, 

ficavam à margem da sociedade porque normalmente, eram renegadas pela família e 

pelos amigos. Para acobertar a gravidez fora do matrimônio, era comum apressar os 

casamentos ou então, arrumar maridos para as mulheres solteiras e que não fossem mais 

virgens.  

 

Assim, ao usarem calças e ternos, as mulheres queriam mostrar seu poder sobre 

usas próprias vidas; ou seja, queriam exibir que eram senhoras de seus próprios 

destinos, mas que continuavam femininas, apesar de trajarem peças consideradas até 

então masculinas155.  

 

O objetivo do unissex, portanto, não era igualar os sexos ao ponto de transformá-

los em apenas um, mas sim, aproximá-los por meio da eliminação dos símbolos que  

 

                                                 
155 O estilista argelino, radicado na França, Yves Saint Laurent, inovou quando uma década depois, nos 
anos 1970, lançou a coleção Le Smoking, na qual vestiu as mulheres com a roupa de gala masculina: o 
smoking. E isso o impulsionou ao sucesso. (WATSON, 2004, p. 350) 



 

Figura 24: Modelo posa com terno criado por Luís Rossier. Crédito: Carlos Abrunhosa. 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 25: Modelos femininas vestem ternos coloridos e posam ao lado do modelo masculino para 
confundir a leitura da imagem e assim, provocar uma “igualdade” de sexos. Crédito: Carlos 
Abrunhosa.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



compõem a construção imagética do feminino e do masculino respeitando suas 

diferenças naturais.  

 

“(...) quando as mulheres usam calças, não procuram ficar parecidas com os 
homens, procuram oferecer uma imagem diferente da mulher, mais livre em seus 
movimentos, mais sexy ou mais descontraída. Não é mimetismo do outro, mas 
reafirmação de uma diferença mais sutil sublinhada pelo corte específico dos 
trajes ou pelos signos da maquiagem. Sem dúvida, numerosas são as 
manifestações de moda que testemunham a reabsorção democrática das formas 
da alteridade social. Contudo, com a persistência da disjunção do parecer dos 
sexos, há como um fracasso da dinâmica igualitária, que não pode chegar até o 
fim da anulação das dessemelhanças.” (LIPOVETSKY, 2006, p. 138) 

 

 Outro editorial de moda que evidencia a adoção de calças e blazers pelas 

mulheres foi Para o Próximo Verão MIC ou MAC, publicado na revista Manchete em 

1966. O tema era a nova coleção da boutique francesa Mic-Mac, que pertencia a 

Gunther Sachs, então marido da atriz também francesa e considerada uma diva da 

época, Brigitte Bardot. A boutique ficava em Saint-Tropez, na França, e naquele outono 

de 1966, apresentou uma de linha roupas com forte presença de indumentárias 

masculinas. Os blazers e as calças de corte reto apareceram com modelagens adequadas 

ao corpo feminino, mas evidenciaram a influência do unissex nas indumentárias 

sessentistas. 

 

 Portanto, as roupas unissex eram bem aceitas por jovens, que ajudavam a 

construir e disseminar esse novo conceito de moda que nada mais era do que o reflexo 

das mudanças sociais daquele período. As mulheres mais maduras, por sua vez, eram 

resistentes às mudanças e novidades na moda. E isso pode ser comprovado por meio da 

reportagem A Mulher Brasileira está na Moda, publicada pela revista Manchete em 

1967, que traz uma inédita pesquisa de opinião realizada em parceria com o Ibope sobre 

a relação da brasileira com a moda.  

 

A reportagem não informa a quantidade de mulheres entrevistadas ou qual foi a 

metodologia utilizada para colher e analisar os dados. Apenas os resultados foram 

divulgados e dentre eles, está o dado de que entre as mulheres ouvidas, apenas 17% 

tinham uma profissão além da obrigação de cuidar da casa e dos filhos. Isso mostra que, 

a emancipação da mulher ainda era muito tímida e estava apenas dando os primeiros 

passos rumo à independência financeira do marido e/ou do pai.  

 



 

Figura 26: A legenda original da fotografia informava que este conjunto fora inspirado 
nos uniformes dos comodoros de Saint-Tropez. Crédito: Arquivo Manchete.  
 



 E as mulheres que trabalhavam fora de casa foram unânimes em dizer que a 

roupa de trabalho era composta por saia e blusa. Já para passeio ou esportes, 30% das 

brasileiras preferiam usar calça comprida, 25% chemise ou vestidos, 24% saia e blusa e 

13% costume ou duas peças, como era costumado chamar o terno feminino. Na ocasião, 

as entrevistadas disseram que as mulheres deveriam saber que tipo de roupa usar em 

cada ocasião e poucas admitiram que fariam o que fez Gina Lollobrigida, atriz italiana, 

que na época havia ido a uma casa de campo em Teresópolis, no Rio de Janeiro, de 

vestido e chapéu. Isso foi um tanto ousado, pois a vestimenta não estava de acordo com 

o lugar e com a ocasião, uma vez que a atriz costumava trajar vestidos decotados.  

 

Quanto ao decote, as brasileiras eram mais conservadoras. A cada dez mulheres, 

apenas quatro optavam por usar decotes. Outro dado interessante é que 56% das 

mulheres escutadas pelo Ibope informaram que preferiam usar maiôs inteiriços 

tradicionais, ou seja, sem decotes e com a parte inferior parecida com um short. Apenas 

uma em cada quatro mulheres disse usar biquínis e elas são, segundo a revista, “das 

gerações mais novas”, ou seja, jovens. E eram essas jovens que usavam minissaias, pois 

para a maioria das mulheres ouvidas, a minissaia era a principal reclamação da moda da 

década de 1960. Das entrevistas, apenas 14% achavam a indumentária interessante e 

55% afirmavam que era uma peça para jovens. 

 

 As mulheres ouvidas pela pesquisa mostraram-se indignadas com o fato da atriz 

italiana Claudia Cardinale ter ido visitar o Papa Paulo VI no Vaticano vestindo uma 

minissaia.  

 

Em relação à beleza, 52% das entrevistadas consideravam os penteados 

modernos muito bonitos, mas uma em cada quatro afirmou que eles só ficavam bem em 

um tipo de rosto. E 16% delas disseram que os penteados eram extravagantes. Naquela 

época o tingimento das madeixas já era um hábito, pois uma em cada três tingia os 

cabelos. Outro recurso usado na época era a peruca. A revista conta que naquela época 

existia uma quadrilha que abordava mulheres de cabelos longos para cortar e roubar 

suas madeixas para fabricar perucas e que Minas Gerais era o maior produtor de perucas 

do Brasil, chegando até exportar o acessório. Porém, na entrevista, apenas oito em cada 

100 entrevistadas admitiram usar perucas. E dessas que usavam, 57% utilizavam em 

ocasiões especiais e 48% usavam regularmente. 



 Além da minissaia, as brasileiras também eram resistentes à palheta de cores 

vibrantes que tingiu os tecidos das roupas da década de 1960. Das escutadas pelo Ibope, 

apenas 23% gostavam das meias-calças coloridas e desenhadas, enquanto 74% eram 

contra esse acessório do guarda-roupa feminino. 

 

“Na Civilização da Imagem em que vivemos, as côres assumem dia a dia maior 
difusão. A moda não poderia escapar a esta mania cromática, num mundo em 
que até o homem parece raciocinar em têrmos de côres. (‘A Terra é azul!’ – foi a 
primeira observação do cosmonauta Gagárin.). Entretanto, é ainda ligeiramente 
reacionária a posição de nossas entrevistadas. Três em cada quatro mulheres 
preferem as côres mais amenas às fortes e vivas.” (MANCHETE, 1967, p. 128) 

 

 Outra rejeição da moda por parte das entrevistadas eram os tecidos sintéticos, 

novidade daqueles anos em decorrência das novas tecnologias que surgiam e do avanço 

e crescimento da indústria têxtil no mundo. Das mulheres escutadas pelo Ibope, 85% 

afirmaram que não usariam “(...) roupas modernas confeccionadas com novos materiais: 

plásticos, placas metálicas ou papel.” (MANCHETE, 1967, p. 128). E o que chama a 

atenção é que essas mulheres que rejeitavam os tecidos sintéticos eram de todas as 

idades e classes sociais. Mas esse dado é duvidoso se levarmos em consideração que a 

indústria têxtil se desenvolveu e cresceu muito nos anos 1960 justamente graças aos 

tecidos tramados a partir de fios criados em laboratórios. 

 

2.3 A relação da moda com as mudanças econômicas sócio-culturais dos anos 1960 

 

A moda está diretamente relacionada à evolução industrial e ao capitalismo. 

Antes da Revolução Industrial, a moda durava mais de um século, o que para os dias 

atuais soa como uma eternidade, uma vez que somos acostumados a consumir novas 

vestimentas a cada seis meses ou menos. “O vestuário europeu tinha mudado 

relativamente pouco da era romana até o século XIV. Embora tivesse havido, é claro, 

variações nos materiais e nos detalhes das roupas, para todos os efeitos sua forma 

permaneceu inalterada.” (SVENDSEN, 2004, p. 22-23). Não se pode esquecer que as 

primeiras máquinas criadas e que originaram a Revolução Industrial eram maquinários 

para a produção têxtil e por essa razão, a aceleração da produção de moda acompanhou 

o ritmo de desenvolvimento da produção têxtil das indústrias. A velocidade das 

máquinas passou a determinar a velocidade de mudança visual das roupas, ou seja, da 

moda. 



Saltando para a década de 1960, a indústria têxtil sofre mais um avanço e passa a 

produzir tecidos sintéticos, que podem ser tingidos com cores vibrantes e que possuem a 

tecnologia de não amassarem como o linho e o algodão. Essa tecnologia dos tecidos foi 

apresentada por novas modelagens, como a minissaia. 

 

“As calças de vinco deram lugar aos jeans colados ao corpo, bem sensuais. As 
camisas brancas de repente ganharam cores ousadas para a época: vermelhas, 
amarelas, cor-de-rosa, às vezes cheias de flores. Elas ganharam babados e cortes 
que nada lembravam aquelas Volta ao Mundo dos pais. As golas foram ficando 
enormes, redondas, rolê. No lugar do cinto fino e clássico, cinturões de couro 
com uma enorme medalha. Os delicados anéis, que até então só víamos nos 
dedos das moças de fino trato, foram trocados por outros, grossos e 
espalhafatosos, rateados e dourados, que envolviam não somente um dedo, mas 
quase todos os dedos das mãos. Os cabelos começaram a cobrir as orelhas, as 
meias fugiram dos pés e as botinhas sem meia eram tudo. (VILLAS, 2009, p. 
3)”. 

 

E a década de 1960 foi o período de ascensão avassaladora das fibras sintéticas. 

As indústrias químicas internacionais começaram a se instalar no Brasil, enquanto em 

suas matrizes – geralmente localizadas nos Estados Unidos ou em países europeus –, 

seus laboratórios desenvolviam mais e mais fibras artificiais que prometiam maior 

praticidade na manutenção e no uso dos tecidos pelo consumidor final. No Brasil, três 

indústrias químicas foram responsáveis pelo desenvolvimento da indústria têxtil 

brasileira justamente por transformarem as fibras sintéticas em produto para consumo 

de massa: Rhodia, Sudantex e DuPont. 

 

Em 1962, a Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) – organismo 

vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU) – apresentou o resultado de um 

estudo feito sobre a indústria têxtil brasileira que abrangia na época 855 empresas. A 

pesquisa apontou que o setor estava obsoleto, com máquinas antigas e com mais de 30 

anos de uso, além de problemas organizacionais. Tudo isso dificultava a competição no 

mercado internacional. Com isso, em 1964, o setor empregava apenas 20% da mão-de-

obra da indústria de transformação e em três anos, foram fechadas 130 tecelagens156.  

 

Para salvar a indústria têxtil nacional, em 1965 o governo autorizou o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) a financiar as empresas do 

ramo têxtil. Outra medida para salvar a indústria têxtil do colapso foi, por meio do 

                                                 
156 BONADIO, 2005, p. 74 



Grupo Executivo das Indústrias Têxteis (Geitex), conceder 100% de isenção de 

impostos para a importação de maquinários para o setor fabril157. Mesmo assim, o Brasil 

havia perdido seu posto de vice-líder no ranking mundial de produção têxtil e ocupava a 

sétima posição158.  

 

A indústria francesa Rhodia chegou ao País em 1919 e até hoje tem o Brasil 

como sede de seus negócios na América Latina159 e produz produtos químicos para 

diferentes setores, dentre eles, o setor têxtil. E os anos 1960 foram marcados pelo 

desenvolvimento de muitos fios sintéticos que foram os protagonistas da revolução na 

moda daquela década. Em 1966, a Rhodia instalou em Cabo de Santo Agostinho, em 

Pernambuco, uma unidade que fabricava somente poliéster, ou Tergal, nome da marca 

da Rhodia referente a essa fibra sintética.  

 

No decorrer daqueles anos, a Rhodia lançou o Rhodianyl, nome do polímero 

popularmente conhecido como náilon, Helanca ou Ban-Lon160. Nos anos 1960, era com 

esse fio sintético que a famosa camisa masculina Volta ao Mundo era feita161. Sua 

principal característica, que era tida como qualidade, é que ela não amassava nunca. 

Porém, o que a publicidade da época não esclarecia era que com o clima dos trópicos, os 

homens transpiravam muito com ela e sentiam muito calor, pois sua composição 

impedia a evaporação do suor162.  

 

A empresa também criou as fibras sintéticas Rhodalba, Rhodosá e Rhodiela, 

além do Tergal, resultado da parceria com a inglesa Imperial Chemical Industries. O 

Tergal foi muito utilizado na fabricação de calças masculinas e em saias plissadas. A 

novidade na época era que as roupas feitas de Tergal dispensavam o ferro elétrico, o que 

                                                 
157 BRAGA; PRADO, 2011, p. 321 
158 BONADIO, 2005, p. 81 
159 Ibid., p.30. 
160 Helanca e Ban‐Lon eram marcas de fibras sintéticas que não pertenciam à Rhodia, mas que eram 
derivadas do polímero Rhodianyl. (BRAGA; PRADO, 2011, p. 280) 
161 Idem 
162 As fibras sintéticas eram mais baratas que as fibras naturais e isso impulsionou as vendas de roupas 
prontas para a classe média, mesmo que o produto não tivesse uma qualidade tão boa quanto os 
tecidos feitos de fios naturais. “Durante todo esse período houve quem colocasse em dúvida a 
adequação das fibras sintéticas ao nosso clima, por dificultarem a ventilação. Isso era em boa parte 
verdadeiro, especialmente nos primeiros tempos; mas a propaganda foi mais forte e convenceu! Depois, 
com a evolução das pesquisas, essas fibras foram aperfeiçoadas e acabaram por se tornar mais 
confortáveis e leves.” (Idem) 



era uma evolução para as mulheres que trabalhavam fora e não tinham tempo de passar 

roupas.  

 

Foi ainda nos anos 1960 que a concorrente da Rhodia, a empresa norte-

americana DuPont, lançou no Brasil duas fibras sintéticas: Lycra – ainda muito usada na 

confecção de roupas, principalmente em peças esportivas – e Orlon, esta como uma 

substituta da lã. 

 

Para não perder mercado para as concorrentes, a Rhodia apressou-se a lançar 

mais duas fibras sintéticas no mercado brasileiro: Crylor, uma fibra poliacrílica; e o 

Tercryl, que era a junção do Tergal com o Crylor163. E para anunciar essas duas 

novidades, a Rhodia realizou em 1969, no Clube da Cidade de São Paulo, na capital 

paulista, um desfile de modas onde apresentou peças de roupas feitas com tecidos de 

ambas as fibras sintéticas. O jornal Folha de S.Paulo cobriu o evento e publicou a 

matéria Desfile Crylor no Clube da Cidade. 

 

“Realizou-se na ultima quarta-feira, no Clube da Cidade de São Paulo, desfile de 
modas para a apresentação de Crylor-Tercryl – os mais recentes lançamentos da 
Rhodia. Setenta criações masculinas e femininas estiveram na passarela, numa 
exibição exclusiva para industriais, lojistas, compradores e jornalistas. 
Apresentaram-se, na oportunidade, modelos Crylor Inverno, Crylor Verão, 
Crylor Texturizado e Tercryl. Moda. Os modelos apresentados, quer em tricô, 
quer em malharia ou em tecelagem, seguiam os mais recentes lançamentos 
europeus, em interpretações diversificadas, daí as suas variações tanto em cores 
como em modelagem. Notavam-se pantalonas e tunicas, mantôs-capas, conjuntos 
de jaqueta e saia reta, modelinhos com aplicações de napa, ‘habillés’ com 
trabalho em ‘strass’ e longos para tardes e noites mais formais. Também os trajes 
masculinos listrados, escoceses e lisos, sobrios e elegantes harmonizam-se com a 
moda ditada pelo eixo Roma-Paris-Londres. O que é. Crylor é uma fibra acrílica, 
da qual se obtém malha, mais compacta para o inverno, mais leve e de 
propriedades termicas isolantes, para o verão e o texturizado mais brilhante é 
recomendado para peças mais luxuosas. O Tercryl (o mesmo que Crylor 
Tecelagem) apresentado na ocasião em roupas masculinas, será também 
empregado para roupas femininas. Crylor será lançado também em cortinas, 
novelos, tapetes, toldos, cobertores, toalhas de mesa, guardanapos, etc.” 
(FOLHA DE S.PAULO, 1969) 

 

Por mais que na pesquisa realizada em 1967 pela revista Manchete e pelo Ibope 

mostrasse que a grande maioria das brasileiras entrevistadas não usaria roupas feitas 

com materiais sintéticos, os dados a seguir informam o oposto. Entre os anos de 1955 e 

1970, a produção de fibras químicas (sintéticas e artificiais) cresceu 211,5%, enquanto a 
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produção de fio de algodão cresceu somente 24,2%164. Provavelmente esse aumento foi 

resultado da comunicação eficiente que foi empregada por essas empresas, uma vez que 

nos anos 1960 era muito comum se deparar com anúncios publicitários de fibras e fios 

sintéticos nas páginas das revistas femininas e de variedades. Além, é claro, de usar de 

outras estratégias de marketing, como desfiles de moda e concursos de beleza.  

“A Rhodia passou a expor na Fenit em 1960, ano em que o total de visitantes 
saltou da média de 30 mil, nas edições anteriores, para 61.380 visitantes. 
Evidentemente, esse público todo não ia ao Ibirapuera para ver as máquinas ou 
amostras de tecidos. Ia atraído por algo mais lúdico, ou seja, pelos shows de 
artistas da MPB e pelos desfiles de moda. No caso da Rhodia, eles foram 
ganhando vulto cada vez maior, ano a ano. (...) Por trás do espetáculo, havia uma 
explicação de ordem econômica: no Brasil e, lógico, na França, o grupo Rhodia 
passou, entre o final da década de 1950 e início da seguinte, por uma fase de 
expansão de sua divisão têxtil – resultado da exploração das enormes 
possibilidades de uso no vestuário dos fios sintéticos, derivados do petróleo. A 
estratégia da empresa era associar seus produtos – o Rhodianyl (náilon) e o 
Tergal (poliéster) e similares – à ideia de modernidade, promovendo-os por 
massivas campanhas publicitárias. (...) e a comunicação de massa focava 
principalmente os reclames para o rádio (spots gravados em discos de acetato) e 
a publicidade impressa (em jornais e revistas); em segundo plano, apareciam os 
cartazes e os painéis publicitários (outdoors). A televisão apenas começava sua 
expansão.” (BRAGA; PRADO, 2011, p. 326-327) 

 

Além do investimento em publicidade e em marketing indireto, como a 

promoção de desfiles de moda em feiras têxteis, o que também colaborou para a 

aceitação das fibras sintéticas pela massa consumidora foram as criações de estilistas 

internacionais que usavam a criatividade para propor uma nova maneira de se vestir. E 

essa nova proposta girava em torno de um tema muito comum na década de 1960: o 

espaço sideral.  

 

Em meio à Guerra Fria, a disputa entre os mundos capitalista e socialista pelo 

desenvolvimento de armamentos bélicos chegou ao espaço. A União Soviética e os 

Estados Unidos viviam a corrida espacial e disputavam a conquista do cosmo com 

lançamentos de satélites, construção de foguetes, instalação de bases espaciais na órbita 

da Terra e envio de astronautas ao espaço, inclusive à Lua, como ocorreu em 1969. 

Eram anos nos quais o desenvolvimento tecnológico bélico e espacial avançava com 

muita rapidez e pensar em astros, planetas e até formas de vida fora do planeta 

começaram a permear a vida cotidiana. Projetar o futuro e como seria a vida dali a 

algumas décadas tornou-se comum no dia-a-dia das pessoas e essas ideias futurísticas,  
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Figura 27: Anúncio publicitário da camisa Volta ao Mundo, que era feita com 
Rhodianyl. Crédito: Arquivo Rhodia.  
 

 

Figura 28: Anúncio da Helanca Saaba, que era derivada do Rhodianyl, mas era 
uma marca concorrente da Rhodia. Crédito: Arquivo Rhodia.  



 

Figura 29: Anúncio publicitário da Rhodia que informava sobre a nova fibra 
sintética da Rhodia: o Tergal. Crédito: Arquivo Rhodia.  
 

 
 
Figura 30: Anúncio publicitário que informava a principal característica do Tergal: a de 
não amassar. Crédito: Arquivo Rhodia.  

 



nas quais robôs, naves espaciais e engenhocas prateadas com design inovadores 

começaram a ganhar cada vez mais espaço na cultura, como literatura, música e cinema. 

Stanley Kubrick surpreendeu o mundo coma ficção científica 2001: Uma Odisseia no 

Espaço (1968); Jane Fonda encantou os espectadores com sua sensualidade em 

Barbarella (1968); e o ator escocês Sean Connery deu vida ao espião James Bond que 

dentre suas aventuras, perseguiu russos e impediu que bombas atômicas caíssem nas 

mãos de vilões, sempre ligados ao governo comunista. 

 

Esse futurismo também podia ser observado na moda. O italiano Pierre Cardin 

criou coleções inspiradas em ficções científicas e o resultado foram vestidos construídos 

com discos de plásticos e capacetes no lugar dos chapéus. Com essas criações, 

conquistou sua fatia no mercado de consumo de massa que estava em franca 

expansão165. 

 

Antes mesmo de o homem pisar na Lua, o francês André Courrèges já criava 

calças prateadas, óculos com armação de plástico branco e as famosas botas lunares, 

que tinham cano alto, eram sem salto e em couro branco. Wanderléa era uma das 

adeptas desse calçado que costumava combiná-lo com vestidos curtos e minissaias. 

“The Courrèges look was clean, streamlined and always looking to the future – white on 

white, silver on silver, sequins with moon boots, and space helmets accessorizing 

everything from shift dresses to trousersuits166” (WATSON, 2004, p. 202). 

 

Mas o mais radical dentre os estilistas da época foi espanhol Paco Rabanne, que 

impressionou o público ao criar os vestidos feitos com plaquetas de alumínio, correntes 

ou discos de plásticos multicoloridos que eram interligados por argolas de fios de 

arame. O estilista inclusive vestiu a bondgirl – como são denominadas as personagens 

que são pares românticos de James Bond em seus filmes – Claudine Auger no longa-

metragem 007 Contra a Chantagem Atômica (1965), como mostrou a reportagem 

Quando a Moda é Erótica, publicada na revista Manchete em 1968. A fixação de 

Rabanne era tamanha pelo misticismo e futurismo que na década de 1990 ele lançou  

                                                 
165 WATSON, 2004, p. 182 
166 Em tradução livre, o trecho transcrito significa: “O visual Courrèges era limpo, linhas simples e 
sempre visando o futuro – branco sobre branco, prateado sobre prateado, paetês combinados com 
botas lunares e capacetes servindo de acessório para tudo, de vestidos tubinhos a macacões.” (Ibid., p. 
202) 



 

Figura 31: Claudine Auger como bondgirl veste top e minissaias criados por Paco 
Rabanne e feitos de placas de alumínio pintadas e interligadas por argolas de 
metal. Crédito: Arquivo Manchete   



dois livros sobre o tema: Journey – From One Life to Another (1997) e Dawn of the 

Golden Age; a Spiritual Design for Living (1999)167.  

 

Dentre os estilistas internacionais dos anos 1960, o italiano Emilio Pucci não 

seguia a linha futurista, mas era inovador com suas propostas e usava muito o jérsei, 

tecido que originalmente era feito com fios de algodão, mas com o advento das fibras 

sintéticas, ganhou muitas versões e tornou-se o tecido conhecido por ser macio, muito 

maleável e “geladinho”. E Pucci aplicou o jérsei feito de fibras sintéticas em seus 

palazzo pyjamas, que eram macacões coloridos com as calças bem amplas, como se 

fossem pantalonas. Por ser extremamente confortável, em decorrência do tecido de que 

era feito e do corte, essa peça foi apelidada de pijamas168.  

 

Oposto do conforto proposto pelos palazzo pyjamas, as minissaias ganharam 

muitas versões com as fibras sintéticas e Mary Quant também usava esses materiais 

para confeccionar suas criações, que eram o desejo de consumo das londrinas. As peças 

que tinham como tema as margaridas, uma característica da estilista, eram as mais 

cobiçadas169. 

 

No Brasil, as jovens compravam roupas prontas claramente inspiradas nas 

criações dos estilistas estrangeiros em magazines ou então, mandavam as costureiras 

copiarem os modelos publicados nos editoriais de moda das revistas nacionais e, para as 

mais abastadas, das revistas internacionais. Enquanto isso, as mulheres mais velhas 

suspiravam pelos modelos clássicos, tradicionais e aristocráticos criados pelos 

costureiros de luxo da elite brasileira, como Dener Pamplona de Abreu, Clodovil 

Hernandes, Guilherme Guimarães e Ronaldo Esper170, por exemplo.  

 

“São Paulo se tornou o principal centro da moda brasileira no período, seguindo 
um fenômeno internacional: a moda florescia, sempre, nas metrópoles industriais 
do mundo, justamente porque elas concentravam maior poder econômico – casos 
de Milão (Itália), Londres (Inglaterra), Nova York (EUA) e, obviamente, Paris 
(França). Assim, foi principalmente na maior cidade do Brasil que os costureiros 
encontraram espaço para exercitar seu ofício de luxo. O início foi difícil para 
todos, ainda mais para os que advinham de origens humildes. Abria-se – contudo 
-, para eles, uma porta de entrada para a moda da alta-costura e das confecções, 

                                                 
167 WATSON, 2004, p. 341 
168 Ibid., p. 335 
169 Ibid., p. 338 
170 BRAGA; PRADO, 2011, p. 296 



ambas carentes de criadores, habituadas até ali à importação ou copiagem da 
moda francesa.” (BRAGA; PRADO, 2011, p. 296) 

 

Esses costureiros ganharam ainda mais notoriedade ao participarem de eventos 

promovidos pelo ramo têxtil, como a Fenit, que reunia os principais fabricantes de 

tecidos e fibras sintéticas e tinha a Rhodia como principal expositora171.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
171 BRAGA; PRADO, 2011, p. 325 
 
 



Capítulo 3 

 

3. A imagem da Jovem Guarda e seus suportes 

 

Conforme foi visto nos capítulos anteriores, mesmo sendo um programa de TV, 

a Jovem Guarda não ficou contida apenas na tela do televisor, como também, utilizou-se 

de outros suportes para projetar sua imagem. Essa imagem, aliás, que foi pensada, 

planejada, executada e mantida pelos publicitários da MM&P, que acompanhavam os 

passos dos apresentadores, principalmente de Roberto Carlos, o mais aclamado pelo 

público. Na reportagem Roberto Carlos: Mamãe é uma Brasa, Mora, de Hermes 

Marcelo Huck, para a revista Manchete, o repórter deixa evidente o envolvimento direto 

dos empresários da MM&P. 

 

“No setor puramente comercial há uma equipe voltada para êsse homem de 
negócios. Nela pontifica João Carlos Magaldi. Co-diretor de uma boa agência de 
publicidade, profundo conhecedor do mercado, Magaldi viu em Roberto Carlos a 
possibilidade de faturar e criar clientela. Diante de um auditório lotado para 
ouvir suas canções, um crítico musical certamente anotaria a qualidade do 
repertório, um sociólogo tentaria buscar mais uma explicação para as 
manifestações coletivas, um psicólogo encontraria soluções para o problema dos 
desmaios individuais – mas o gênio de Magaldi vê ali um imenso mercado em 
potencial, ávido por receber novidades. E se o seu ídolo disser que Calhambeque 
é a roupa mais adequada para uma noite de gala, os jovens imediatamente 
acatarão a moda, pois é a verdade emitida por um deus. Êste é também, portanto, 
o público de Magaldi, que conseguiu apreender seus menores desejos e lhes 
oferece a satisfação dêles. Hoje não há fabricante de roupas que não queira 
aceitar a etiquêta que Magaldi patenteou.” (HUCK, 1966, p. 48) 

 

A etiqueta em questão, a Calhambeque – assim como mais tarde as marcas 

Tremendão e Ternurinha –, foi um dos principais suportes utilizados para projetar a 

Jovem Guarda.  

 

Apesar da música ser a principal característica da Jovem Guarda, a moda tinha 

sim sua importância para a juventude, que reparava em cada gesto e fala de seus ídolos. 

Isso fica evidente na reportagem Os Frenéticos do Iê-Iê, escrita por Paulo Henrique 

Amorim para a revista Fatos&Fotos e publicada em 9 de abril de 1966. O repórter 

promoveu um debate entre oito jovens com idades entre 14 e 15 anos sobre os ídolos 

daquele tempo, que abrangiam o trio de apresentadores da Jovem Guarda, o quarteto 

Beatles e alguns outros cantores, como Rosemary, Wanderley Cardoso e Jerry 



Adriani172. Cada jovem defendia veemente um ou mais cantores e todo o texto é escrito 

em diálogos, no qual cada um aponta as qualidades de seu ídolo e para isso, utiliza-se de 

argumentos que vão da melhor música a melhor roupa. 

 

“(...) Rosalha – Os Beatles é que são criadores. O resto imita. Marília – Uma 
pequena correção: o Roberto Carlos não tem nem condição de imitar. Alai – Tá 
vendo? Porque é que você não falou dos outros, e foi logo dizendo que o Roberto 
Carlos não tinha condição de imitar? Isso significa que vocês estão apavorados 
com o sucesso dêle. Elisabete – E a Pescaria de Erasmo, não é genial? Como é 
que vocês me dão uma dessas, de dizer que ninguém tem condição de imitar os 
Beatles? Rosalha – Você disse bem. Só sabêm mesmo é imitar. (...) Rosalha - O 
Jerry e o Wanderley ficam mesmo umas belezocas com aquelas camisas furta-
côres. Marília – As roupas dos Beatles foram desenhadas pelo Cardin. (...) 
Ronaldo – E a Wanderléa que só usa as roupas da onda? (...) Luciane – O 
Wanderley só pensa na mãe. Elisabete – É, milha filha, isso é um problema 
muito delicado. É melhor a gente nem discutir. Ronaldo – Freud explica isso. 
Carlos Alberto – Quem é esse cara? Ronaldo – Mais tarde eu te explico. (...)” 
(AMORIM, 1966, p. 44-48) 

 

E eram esses jovens quem consumiam os produtos comercializados pelas marcas 

atreladas à Jovem Guarda e deixavam-se encantar por qualquer objeto que fosse 

ofertado pelos seus ídolos. Além da moda, outro suporte usado pela Jovem Guarda foi a 

fotonovela Caminho de Lágrimas, escrita por Amaral Gurgel, que tinha Wanderléa e 

Jerry Adriani173 como protagonistas. A fotonovela era vendida em bancas de jornal e 

contava a história de amor entre dois jovens, a empregada doméstica Marta e o filho de 

um milionário, Oswaldo. Eles se apaixonaram e ela engravidou. Porém, os pais dele não 

aceitaram a situação e mandaram Oswaldo morar em outra cidade enquanto tentavam 

prejudicar Marta e ficar com o neto. A moça fugiu para Santos e lá conheceu Antônio, 

um pescador por quem se apaixonou. Ele a ajudou a fugir das armações dos pais de 

Oswaldo. Por fim, Marta e Antônio se casam, uma vez que Oswaldo havia casado com 

outra mulher. E os pais de Oswaldo param de perseguir Marta e voltam a conviver com 

o neto. 

 

 

                                                 
172Apesar de não pertencerem ao programa Jovem Guarda, esses três cantores (assim como outros) são 
considerados da Jovem Guarda por serem contemporâneos à Wanderléa, Roberto e Erasmo Carlos e 
pelo estilo musical de suas canções serem similares aos dos apresentadores do Jovem Guarda.  
173 Cantor do estilo iê‐iê‐iê de muito sucesso no Rio de Janeiro e amigo de Roberto Carlos que chegou a 
apresentar, ao lado do comunicador Luiz Aguiar, o programa de televisão Excelsior a GO GO, da 
emissora Excelsior, concorrente do Jovem Guarda. O Excelsior a GO GO estreou em 1966 e era 
originalmente comandado pelo cantor Wanderley Cardoso, que depois foi substituído por Jerry Adriani. 
(FRÓES, 2004, p. 90‐96) 



 

Figura 32: Anúncio publicitário da fotonovela Caminho de Lágrimas, escrita por 
Amaral Gurgel, na qual os cantores Wanderléa e Jerry Adriani eram 
protagonistas. Crédito: Arquivo Fatos&Fotos. 

 

 

 

 

 

 



Outro suporte utilizado pela MM&P para propagar a imagem da Jovem Guarda 

de maneira romantizada foi o cinema. A estratégia não foi bem sucedida como o 

licenciamento dos produtos, uma vez que os dois únicos longas-metragens 

protagonizados pelos apresentadores do Jovem Guarda174 foram lançados poucos meses 

antes do encerramento do programa. Como já foi dito, o filme que era para ter sido um 

importante meio de exposição da Jovem Guarda – SSS Contra a Jovem Guarda –, não 

chegou se quer a ser produzido175. 

 

Dois anos após o encerramento do Jovem Guarda, em 1970, Roberto Carlos 

protagonizaria ao lado dos seus ex-companheiros de palco, Wanderléa e Erasmo Carlos, 

outro longa-metragem chamado Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. O longa-

metragem, com direção de Roberto Farias, foi gravado em 1968, mas somente em 10 de 

julho de 1970 foi lançado176. A história é sobre a ida do trio à Tóquio e lá compram uma 

estatueta que é roubada. Antes de embarcarem para Israel, Wanderléa decide comprar 

outra estatueta, mas desaparece. Roberto e Erasmo recebem a visita de um gênio que 

traz Wanderléa de volta e avisa que dentro da estatueta há um mapa do tesouro. E assim, 

o trio vai para o Rio de Janeiro atrás do tesouro que está supostamente escondido na 

Pedra da Gávea, mas são perseguidos pelo mesmo homem que havia roubado a estatueta 

e que também está atrás do tesouro. 

 

Houve também o projeto de outro produto que levaria a marca Jovem Guarda, 

mas que também nunca chegou a ser produzido: um gibi feito por Maurício de Sousa. 

Na crônica Meus Amigos Roberto e Erasmo Quase Viraram Gibi, publicada na seção 

Crônicas do site da Turma da Mônica177, Maurício de Sousa conta como conheceu os 

apresentadores e como surgiu a ideia de transformá-los em personagens de histórias em 

quadrinhos.  

 

                                                 
174 Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968), com direção de Roberto Farias e protagonizado por 
Roberto Carlos; e Juventude e Ternura (1968), com direção de Aurélio Teixeira e protagonizado por 
Wanderléa. 
175 Há divergência sobre o motivo do filme nunca ter sido rodado, conforme foi mostrado no capítulo 
anterior. Enquanto Bernadet diz que foi por causa de um desentendimento entre Roberto Carlos e a 
MM&P, Martinho – que foi funcionário da MM&P – afirma que a causa foi a falência da MM&P por 
conta de um desfalque feito pelo diretor financeiro da agência de publicidade. 
176 IMDB, 2014 
177 SOUSA, 2001  



“(...) buscávamos um tema forte para suportar uma revista de banca e a agência 
que cuidava dos interesses do Roberto e do Erasmo pensava em lançar seus 
contratados como personagens de gibi. Marcamos, então, uma reunião na 
agência — Magaldi, Maia e Prosperi era o seu nome — e saímos de lá, após uma 
primeira conversa com os cantores, planejando novas reuniões para conhecermos 
cada vez mais a personalidade dos novos ‘heróis’, sugestões sobre temas e 
informações sobre o universo da Jovem Guarda. Afinal, tudo da Jovem Guarda 
vendia horrores. E uma revista do Roberto e do Erasmo teria que atender ao que 
o público, principalmente jovem, esperava e desejava.” (SOUSA, 2001) 

 

 Segundo Maurício de Sousa, apesar de terem conversado com os publicitários da 

MM&P e ele e sua equipe terem desenhado as primeiras páginas com as histórias em 

quadrinhos, o projeto nunca se concretizou devido aos inúmeros compromissos dos 

cantores. 

 

 Mesmo sem esse produto ter sido lançado, a Jovem Guarda, ou melhor, o 

programa de televisão – mesmo que por apenas três anos –, conseguiu atingir o objetivo  

para o qual fora criado: conquistar o público jovem. E fazê-lo consumir. 

  

Os Beatles, aliás, foram o modelo usado pelos publicitários da MM&P ao 

criarem a Jovem Guarda. Sucesso no mundo todo, os jovens ingleses foram copiados 

pelos brasileiros desde o corte de cabelo e roupas até os acordes musicais e letras 

melodiosas sobre amores juvenis. A cada novo disco do Beatles, filas imensas formada 

por fãs ávidos por mais um produto de seus ídolos eram formadas nas portas das lojas 

com até três dias de antecedência da data de lançamento178. Enquanto o novo disco não 

saia, cada um dos membros do quarteto ficava em um lugar do mundo, se reinventando. 

“Mudar sempre para não passar nunca parece ser a estratégia do conjunto” 

(CUNNIGAN, p. 42, 1966). A reportagem A Nova Arma dos Beatles informa que 

enquanto John Lennon participava de uma filmagem, Ringo Starr descansava na 

Espanha com sua esposa; Paul McCartney compunha em Londres; e George Harrison 

viajava por dois meses à Índia para estudar citara e já adotava o estilo oriental de se 

vestir179.  

 

                                                 
178 CUNNIGAN, 1966, p. 40‐42 
179 Isso influenciaria todo o grupo não apenas na maneira de se vestir como principalmente, nos arranjos 
musicais e no estilo de vida zen. 
 



A Jovem Guarda, porém, não sobreviveu tempo suficiente para também adotar 

esse estilo de vida oriental que seria a característica dos Beatles na década de 1970. Mas 

enquanto existiu, a Jovem Guarda sempre bebeu na fonte dos Beatles: adotou guitarras 

elétricas como instrumento musical, escreveu letras inocentes sobre amores, festas e 

carros; gravou longas-metragens; licenciou diversos produtos ligados aos 

apresentadores e principalmente, explorou ao máximo a imagem dos mesmos. 

 

A cópia dos Beatles por parte da Jovem Guarda era tamanha que não era feito 

nenhum esforço por parte dos publicitários da MM&P para disfarçar a semelhança com 

o grupo britânico. “(...) Roberto Carlos mandava fazer 10 ternos no estilo usado pelos 

Beatles, para usar durante suas apresentações no programa que estava por estrear.” 

(FRÓES, p. 72, 2004). Isso fica ainda mais evidente na reportagem Roberto Carlos para 

Inglês Ver, de Adelaide Ferreira publicada em 10 de fevereiro de 1968 pela revista 

Manchete. O texto descreve a viagem que o cantor fez para Londres e destaca 

principalmente, as compras de roupas e acessórios feitas por Roberto Carlos.  

 

“A segunda-feira encontrou-o firme nas compras: as butiques exibiram-lhe o 
nôvo estilo, inspirado na linha gângster, ou seja, à base dos anos vinte. Em suma: 
a moda Bonnie and Clyde. E Roberto Carlos, depois de renovar o estoque de 
camisas estampadas, partiu para as luvas, chapéus, bonés e gravatas, que lhe 
agradaram duplamente – por serem a última palavra em matéria de 
excentricidade e por se adaptarem às mil maravilhas ao inverno londrino (por 
sinal, um dos mais rigorosos dos últimos anos).” (FERREIRA, 1968, p. 80-81) 

 

 Ao longo do texto, percebe-se a constante procura de Roberto Carlos por 

consumir produtos da moda, de preferência, aqueles que também eram consumidos 

pelos Beatles. Como seu encontro com o grupo inglês não aconteceu, para a frustração 

do cantor brasileiro, a alternativa para ficar mais próximo dos Beatles foi comprar 

algumas peças de roupas na Aple, loja localizada em Baker Street cujos proprietários 

eram os próprios Beatles. Para ilustrar a reportagem, foram feitas fotos posadas de 

Roberto Carlos vestido com as últimas tendências da moda londrina em pontos 

turísticos da capital inglesa, como o Palácio de Buckingham.  

 

3.1 A Festa de Arromba chega ao fim 

 

Quando Roberto Carlos fez esta viagem para a Inglaterra ele já havia se 

desligado do Jovem Guarda. A última vez que apresentou o programa foi em 17 de  



 

Figura 33: Roberto Carlos na Aple, loja que pertencia aos integrantes do 
Beatles, vestido de acordo com a última tendência de moda londrina. 
Crédito: Alécio Andrade.  

 



janeiro de 1968180. Aos poucos, o programa foi definhando por uma combinação de 

fatores. Devido ao seu demasiado sucesso, as portas do mercado internacional estavam 

abertas para Roberto Carlos que não perdeu a chance de se apresentar no Festival de 

San Remo, na Itália, onde interpretou Canzone Per Te, de Sergio Endrigo. Isso 

aumentou ainda mais sua popularidade, que, segundo Antonio Aguillar e autores, ao 

retornar ao Brasil com o prêmio do festival italiano foi recebido no Aeroporto do 

Galeão, no Rio de Janeiro, por milhares de fãs e jornalistas, assim como a seleção de 

futebol campeã do mundo em 1962 (AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 

188). 

 

O ano de 1968 é conhecido como o ano das manifestações juvenis por todo o 

mundo. E a situação política brasileira neste ano refletiu diretamente no programa 

Jovem Guarda. Os manifestos populares e juvenis começaram a ser reprimidos pelo 

governo militar e a inocência juvenil foi esvaindo-se conforme a repressão política 

aumentava. “Já não havia muito clima para a inocência e o descompromisso das canções 

do movimento Jovem Guarda. As músicas de protesto e com temas mais adultos 

passaram a ganhar a preferência dos jovens.” (AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 

2005, p.187). 

 

Desde os últimos meses de 1967, o programa também vinha apresentando uma 

queda na audiência em decorrência não somente do amadurecimento de seu público-

alvo como também, do aumento da concorrência. A TV Globo havia colocado no ar, na 

mesma faixa de horário do Jovem Guarda, um programa de auditório de variedades 

comandado por Silvio Santos, ex-locutor de comerciais da Rádio Nacional e futuro 

dono da emissora Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)181. A própria TV Record 

incluiu em sua grade de programação outros programas juvenis, como: Ternurinha e 

Tremendão, apresentados por Wanderléa e Erasmo Carlos no meio da semana à noite, 

além do dominical Jovem Guarda; O Mundo Encantado, apresentado por Ronnie Von, 

outro cantor do movimento Jovem Guarda; e o Festival da Música Popular Brasileira, 

que começou a ser promovido pela TV Excelsior e depois passou a ser transmitido pela 

TV Record. O Festival da Música Popular Brasileira lançou cantores e compositores até 

hoje conhecidos do grande público, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Gal Costa e Edu 

                                                 
180 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005. p. 187 
181 Idem 



Lobo182. “Letras mais politizadas, denunciando as diferenças sociais e as 

arbitrariedades, também passaram gradativamente a substituir as melodias mais 

adocicadas do movimento Jovem Guarda na preferência dos garotos e garotas.” 

(AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 190). 

  

 Antes de se desligar totalmente do programa, Roberto Carlos desvinculou sua 

imagem do marketing que envolvia a Jovem Guarda. Seu objetivo, segundo Aguillar e 

autores, era que seus fãs fossem todos os brasileiros, do adolescente ao idoso, da 

empregada doméstica ao empresário. E manter sua imagem vinculada aos produtos com 

a marca Jovem Guarda seria um impedimento para atingir esse novo objetivo. 

 

 Como a TV Record não queria perder Roberto Carlos, assim que o cantor voltou 

da viagem à Itália, a emissora ofereceu-lhe um programa ao lado de Chico Anysio. 

Roberto Carlos recusou, mas aceitou comandar outros dois programas: Roberto Carlos à 

Noite e Opus Número 7. Mesmo com os auditórios lotados, do carisma do apresentador 

e da boa qualidade das produções, ambos os programas foram um fracasso de audiência 

e pouco tempo depois, foram tirados do ar183. 

 

 No último domingo de maio de 1968, o Jovem Guarda – então apresentado 

somente por Wanderléa e Erasmo Carlos – foi ao ar pela última vez. E eles, assim como 

Roberto Carlos havia feito no início daquele ano, teriam que se reinventar para 

continuarem com suas carreiras de cantores. 

 

A imprensa logo divulgou os novos rumos da carreira de Roberto Carlos. Na 

reportagem de Ítalo C. Sani, intitulada como Depois de San Remo Os Novos Caminhos 

do Rei, e publicada pela revista Manchete, o ídolo da juventude brasileira falava sobre 

os shows que fez pela Europa após vencer o Festival de San Remo, um importante 

festival de música na Itália. Canzone Per Te foi a música interpretada por Roberto 

Carlos que deu a ele a vitória. Segundo a reportagem da Manchete, a expectativa era 

que a canção vendesse dois milhões de discos somente na Itália e assim, Roberto Carlos 

ficaria com 5% da venda bruta. Ou seja, Roberto Carlos, mesmo não sendo mais 

                                                 
182 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 189‐190 
183 Idem 



apresentador do Jovem Guarda, ainda era um ídolo que rendia muito dinheiro a quem 

investisse nele. 

  

3.2 A construção de um herói: Roberto Carlos 

 

 Apesar do frenesi que os três apresentadores causavam no público, Roberto 

Carlos era o mais admirado pelas fãs e o que acumulava maior prestígio – além de fama 

e dinheiro. As garotas eram obcecadas por aquele jovem rapaz sorridente de cabelos 

compridos. E chegavam a ter atitudes insanas apenas para ficarem próximas de seu 

ídolo. José Carlos de Oliveira, autor da reportagem Roberto Carlos: a Canção dentro do 

Pão, publicada em 19 de março de 1966 pela revista Manchete, descreve muito bem 

como essas jovens se comportavam diante do cantor: 

 

“Mas quando o espetáculo termina é que começa verdadeiramente o fenômeno. 
Na porta dos fundos do teatro, um grupo de policiais procura manter a ordem, e, 
sobretudo, proteger a vida de Roberto Carlos. Porque as mocinhas que vibraram 
no auditório só chegarão ao paroxismo no momento em que o rosto do ídolo 
surgir na rua. Ei-lo que surge: atrás da barreira de protetores, êle sorri. Então, 
algo indescritível se passa. Êsses brotinhos do interior de São Paulo, ou do 
Paraná, ou de Recife, investem a sôcos contra os policiais, que a custo 
conseguem conter a onda bravia de mocinhas de família momentâneamente 
enlouquecidas. Elas querem chegar perto do ídolo, querem beijá-lo, querem 
rasgar suas roupas para guardar os pedaços como troféus. Estão dispostas a 
sufocá-lo, a assassiná-lo sob mil beijos e mil abraços. Roberto Carlos sorri: êle, 
que tanto ama os automóveis espetaculares, e que tem um Impala novinho em 
fôlha à sua espera na porta é obrigado a fugir das suas admiradoras em viaturas 
do Corpo de Bombeiros ou em sombrios furgões que geralmente conduzem para 
o cárcere os bandidos mais perigosos... Mas lá vão as môças correndo atrás do 
carro, lá vão elas gritando, acenando, gemendo, chorando, jogando-se diante das 
rodas como para morrer em holocausto a êsse amor descomedido por um mito. E 
quando o carro desaparece é ainda Roberto Carlos quem as acompanha invisível 
pelas ruas, pois elas usam calças compridas, blusas, cintos da marca 
Calhambeque – a marca registrada de Roberto Carlos, que dá título a uma de 
suas mais belas canções e que se transformou no nome de uma fábrica 
especializada em roupas ‘estilo Roberto Carlos’.” (OLIVEIRA, 1966, p. 85) 

 

Essa relação entre fã e ídolo, segundo Sigmund Freud aborda em Psicologia das 

Massas, é um comportamento natural das massas, onde um conglomerado de pessoas 

obedece, segue ou atende às ordens de um líder. O líder é aquele que se apresenta para 

ser o denominador comum. O líder pode ser um discurso, uma pessoa ou um símbolo. 

Quando o líder age, a massa responde. No começo pode acontecer dessa liderança ter 

certa dificuldade de obter uma resposta da massa devido a sua passividade inicial. Mas 

depois de um tempo, a massa passa a responder. “A massa é um rebanho dócil, que não 



pode jamais viver sem um senhor. Ela tem tamanha sede de obediência, que 

instintivamente se submete a qualquer um que se apresente como seu senhor.” (FREUD, 

2011, p.30). 

 

Algumas vezes, porém, a massa pode vir a ter uma reação inesperada. Para que 

isso não aconteça, uma das atitudes fundamentais de um líder é saber seduzir a massa, 

seja por sua beleza, carisma, humor, atitude, expressões ou visual adotado. No caso da 

Jovem Guarda, era uma combinação delas onde o visual, a imagem, era o que mais se 

destacava por meio das cores chamativas das roupas que os apresentadores vestiam, nas 

pesadas correntes, na saia curta de Wanderléa e nos longos cabelos de Roberto e 

Erasmo Carlos, por exemplo.  

 

“(...) as necessidades da massa a tornam receptiva ao líder, mas este precisa 
corresponder a ela com suas características pessoais. Ele próprio tem de 
estar fascinado por uma forte crença (numa ideia), para despertar crença na 
massa; ele tem de possuir uma vontade forte, imponente, que a massa sem 
vontade vai aceitar.” (FREUD, 2011, p.30) 

 

Aliás, o estilo é o que singulariza no atacado. Para não sair do grupo, mas ao 

mesmo tempo possuir uma própria identidade, o líder tem que ter um estilo que o 

identifique como sendo único, mas ao mesmo tempo, pertencente ao grupo. É o que 

Freud chama de traço unário184. E só aqueles que o possuem conseguem se destacar no 

meio da massa. O ídolo é o ator que atua no ato e o líder é o agente que age. Contudo, 

ambos representam o diferente, um estilo único. No rebanho (massa) todos são iguais e 

o estranho é o líder185. Num jogo de futebol, por exemplo, os jogadores são os 

delegados dos torcedores, ou seja, os jogadores representam outrem: o torcedor, que é o 

coletivo (massa).  

 

Para Freud, há um lugar psíquico dentro de nós esperando um líder, um messias. 

Isso se deve à saudade da época em que nossos pais eram nossos heróis. E isso se inicia 

com o desamparo original186, que é a dependência do ser humano ao nascer. As 

crianças, totalmente dependentes, vêem os adultos como super. E os adultos também se 

                                                 
184 FREUD, 2011 , p. 30 
185 “A massa é extraordinariamente influenciável e crédula, é acrítica, o improvável não existe para ela.” 
(FREUD, 2011, p.25) 
186 Idem 



apresentam da melhor forma para as crianças. Dessa forma, Freud conclui que os pais 

são como deuses para as crianças187. 

 

Em épocas anteriores, o parâmetro de comportamento era os jovens quererem 

ser iguais aos seus pais. Era uma organização quase codificada, vide pelas próprias 

vestimentas que os jovens trajavam até o início da década de 1960: réplicas das roupas 

de seus pais. Esse afastamento do pai-herói/mãe-heroína está diretamente relacionado 

ao desenvolvimento e proliferação dos veículos de comunicação, pois quanto mais se 

tem acesso aos outros ideais, menor é o desejo de ter os pais como líder e 

consequentemente, em se parecer com eles188.  

 

Quando a Jovem Guarda foi ao ar, a televisão brasileira debutava189 e a MM&P 

optou por usar todas as mídias disponíveis na época para divulgar a Jovem Guarda. No 

rádio ouvia-se as músicas que os apresentadores e seus convidados cantavam na 

televisão; nas revistas e jornais publicavam-se fotos e reportagens sobre Wanderléa, 

Roberto e Erasmo Carlos, além dos anúncios publicitários em jornais e revistas que 

divulgavam as roupas da marca Calhambeque. 

 

Dessa forma, aqueles três jovens cantores, que falavam gírias, que tinham um 

corte de cabelo diferente, que vestiam roupas chamativas e ousadas, e que usavam 

colares e anéis grandes, tinham um estilo (traço unário) bem mais atrativo para os 

jovens do que seus pais. No texto exibido no anúncio publicitário (figura 34), esse 

distanciamento dos pais fica evidente:  

 

“O guarda-roupa é uma das áreas críticas na ‘guerra fria’ travada entre os jovens 
e os ‘coroas’. Os ‘barras-limpas’, se recusavam, sistematicamente, a envergar 
uma beca igual à dos mais velhos. Porém, Confecções Camelo acaba de eliminar, 
pelo menos, essa ‘área de atrito’. E aí está o Roberto Carlos, que não nos deixa 
mentir, mora!” (REALIDADE, 1966) 

 

A primeira condição de distanciamento é a linguagem adotada. Repleto de gírias 

da época, o texto nos remete a imagem do jovem em sintonia com o seu tempo. Neste 

                                                 
187 O mito do herói surge no princípio da mitologia, na qual o herói era aquele que havia matado o pai. 
Este, que por sua vez, teria sido o que Freud chamou de primeiro ideal para o filho. (2011, p.102‐3) 
188 Idem 
189 A televisão chegou ao Brasil em 1950 quando a TV Tupi foi inaugurada no País, na cidade de São 
Paulo, por Assis Chateaubriand. (MORAIS,  Fernando. Chatô – O Rei do Brasil. Companhia das Letras: São 
Paulo, 1994) 



caso, com a década de 1960, pois as diversas gírias usadas remetem a essa época. 

“Guerra fria”, por exemplo, significava o contexto político da data de publicação do 

anúncio – conflito bélico entre Estados Unidos e URSS – e no texto ganha a conotação 

de conflito entre o guarda-roupa dos jovens e dos adultos, no caso, tratados como 

“coroas”. A gíria “barra-limpa” significava indivíduo confiável190 que neste caso, são os 

jovens que seguiam a moda da época. 

 

Assim, percebe-se que todo o texto do anúncio evidencia esse distanciamento 

entre jovens e seus pais. Enquanto os adultos eram tratados como ultrapassados, 

“coroas”, os jovens eram referidos como sendo “barra-limpas”, indivíduos confiáveis. E 

para endossar esse pensamento, o nome e a imagem de Roberto Carlos aparecem para 

afirmar que vestir camisa cor-de-rosa com gravata branca e terno listrado preto-e-branco 

era sinônimo de modernidade, de estar na moda.  

 

Por essa razão, podemos afirmar que a condição de ídolo dos apresentadores da 

Jovem Guarda foi fundamental para o êxito mercadológico do programa. 

   

 

 

 

 

 

                                                 
190 AGUILLAR; AGUILLAR; RIBEIRO, 2005, p. 194 



Figura 34: Publicidade das Confecções Camelo, publicada na revista Realidade, da 
Editora Abril, em dezembro de 1966. Além de Roberto Carlos como garoto-
propaganda, o texto do anúncio traz gírias que eram faladas na Jovem Guarda, 
como “coroa”. Crédito: Arquivo Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Apesar de ter sido um programa aparentemente criado para jovens com o intuito 

de exibir os novos cantores juvenis, o programa Jovem Guarda foi além de sua proposta 

e tornou-se sinônimo de um movimento jovem no qual sua música, repleta de notas 

emitidas por instrumentos elétricos, passou a ser o hino de uma juventude ávida por um 

ídolo, alguém que admirasse. 

 

Esta admiração surgiu em decorrência das novidades que Roberto Carlos, 

Wanderléa e Erasmo Carlos traziam consigo, como gírias, gestos e principalmente, as 

roupas. Como foi discutido, a moda tem como característica inerente ser moderna. 

Logo, ao adotarem a moda como instrumento propagador de uma ideologia, é esperado 

que a modernidade esteja presente. E ela estava presente por meio das roupas feitas com 

novos tecidos, em novas modelagens e usando cores de novas maneiras, como homens 

vestindo cores que não fossem preto, branco e bege.  

 

A moda foi assim, um meio muito eficaz escolhido pela MM&P para propagar o 

programa criado que, como qualquer outro programa televisivo, precisava de lucro para 

se pagar. E a solução encontrada pela agência de publicidade foi a criação de uma 

marca, Calhambeque, que foi comercializada por meio de diversos produtos, de 

cadernos à sapatos – que eram fabricados por empresas que pagavam royalties à MM&P 

para poderem estampar o nome da famosa canção de Roberto Carlos, assim como a 

imagem do cantor em si, uma vez que ele era garoto-propaganda da marca e agregava 

ainda mais valor à imagem do produto que divulgava. 

 

A estratégia foi tão bem sucedida que a MM&P acabou por criar mais duas 

marcas, Tremendão e Ternurinha, e repetiu a estratégia de projetar a imagem de Erasmo 

Carlos e Wanderléa como sendo garotos-propagandas de cada uma das marcas.  

 

Mas a agência de publicidade, ao perceber que por meio das marcas criadas e 

vinculadas à Jovem Guarda conseguiu prover rendimentos para manter o programa no 

ar por três anos, resolveu apostar em outros suportes, como o cinema e a fotonovela. 

Porém, não esses meios foram tão rentáveis como a moda, mas cumpriram com o seu 



papel de divulgarem a imagem dos ídolos da Jovem Guarda para uma juventude que era 

considerada alienada a política e aos problemas sociais. 

 

Apesar das letras apolíticas, não é possível afirmar que o jovem que se vestia 

como o Roberto Carlos e escutava suas músicas não soubesse o que acontecia ao seu 

redor. É certo que o programa Jovem Guarda foi totalmente concebido para fins 

financeiros de uma agência de publicidade e de uma emissora de televisão e como foi 

analisado, não poupou esforços para intensificar sua imagem perante seu público-alvo. 

Mas nem por isso é correto afirmar que o programa funcionou como um veículo de 

comunicação de mensagem política da época, no caso, à favor dos militares. Dizer que 

as letras inocentes das músicas iê-iê-iê tinham como intuito alienar os jovens, ou seja, 

fazer com que eles não prestassem atenção aos polêmicos e polvorosos acontecimentos 

políticos que insurgiam no país durante aquele período é imprudente. 

 

A Jovem Guarda teve toda aprovação e apoio dos adultos. Isto porque ela não 

ameaçou ninguém e nem pôs em dúvida as verdades aceitas pela sociedade. Pelo 

contrário, parecia animar os jovens com uma pureza de propósitos e uma ingenuidade 

de adolescentes que foi aprovada pelos adultos. Sua oposição existiu apenas nas roupas 

e nos cabelos e, portanto, foi inofensiva. 

 

Contudo, a Jovem Guarda foi sim um movimento juvenil de relevância social. A 

delineação do público jovem realizada por ela foi fundamental para todos os 

movimentos culturais que a sucederam porque até então, não havia no Brasil nenhum 

produto cultural destinado exclusivamente aos jovens. A Bossa Nova, por mais que 

tivesse a participação de jovens cantores, não era um movimento que tratasse de 

questões do universo jovem, mas sim, de poesia e de questões políticas. As letras 

demasiadamente intelectualizadas da Bossa Nova repeliam o jovem comum, ao passo 

que as letras alegres e inocentes da Jovem Guarda atraiam a juventude.  

 

 Portanto, essa delimitação que a Jovem Guarda fez do jovem e a luz que 

projetou nele foi importante para o movimento subsequente: a Tropicália. Este 

movimento foi influenciado pela Jovem Guarda primeiramente, pelo uso de novos 

instrumentos musicais, como a guitarra elétrica, uma vez que ela havia sido 

popularizada pelas músicas iê-iê-iê. Mas a delimitação do jovem foi a principal 



colaboração da Jovem Guarda para com a Tropicália, pois por mais que as letras 

tropicalistas fossem politizadas, elas também tinham como público-alvo os jovens. E até 

um dos motivos apontados por Antônio Aguillar para o fim da Jovem Guarda foi a 

procura dessa juventude por letras que refletissem o espírito político contestador 

daqueles tempos. E a Tropicália conseguiu suprir essa demanda. Isso não significa, 

porém, que todo fã da Jovem Guarda virou um tropicalista. 

 

Outra inovação proposta pela Jovem Guarda foi a corporificação de um ídolo 

como representante do movimento. Por mais que Erasmo Carlos e Wanderléa tivessem 

fama, nenhum deles se aproximava do furor causado por Roberto Carlos. O cantor 

capixaba conseguiu por meio de seu carisma vender a imagem de jovem moderno e 

projetar a idolatria dos fãs a um patamar nunca antes visto entre as celebridades 

nacionais. A Bossa Nova conseguiu se estabelecer como um movimento, mas não teve 

uma corporificação, por exemplo.  

 

É certo que a televisão foi um veículo de comunicação fundamental para o 

sucesso da propagação da imagem da Jovem Guarda, pois ela deu movimento e voz ao 

herói que periodicamente adentrava seus lares. E para assegurar que esses encontros 

periódicos acontecessem, a publicidade se fez necessária, cujo objetivo era criar 

afinidades entre a imagem do herói com o espectador, ou seja, era aproximar Roberto 

Carlos da juventude. Transformado em imagem e produto, Roberto Carlos pode não 

somente ser visto como também adquirido por seus admiradores, que não cessaram em 

devorar sua imagem à exaustão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexos 

 

Texto 1: Juventude 671 

 Três fatores convergem agora para modelar as últimas gerações e os estilos de 

vida de nossos dias: 

 1 – A aceleração biológica do homem do século XX; 

 2 – a orfandade familial das crianças e jovens devido à omissão, à ausência da 

família, que perdeu o controle da colocação doméstica, a autoridade, e desintegra-se 

progressivamente, sob diversas formas: 

 3 – a aceleração do ritmo da História, produzida pela Revolução Tecnológica. 

 

As crianças “amadurecem” mais cedo 

 

 Na primeira e na segunda infâncias, ou seja, do 1º ao 7º ano, a criança adquire a 

experiência motora, ou orienta-se pelo primado da psicomotoridade, aprende os gestos, 

a marcha, a fala, a conduta social, e assimila o código moral da comunidade em que 

vive. 

  

 Na puerícia, ou seja, dos 7 aos 12 anos, o menor guia-se pelo primado do 

psiquismo, quando se desenvolve nele a curiosidade intelectual: já demonstra interesses 

especiais por jogos, por histórias de quadrinhos, e elege os brinquedos segundo os 

sexos. Figuram nas suas atividades caças, guerras, lutas, competições, ou quer participar 

de trabalhos de jardinagem, de cozinha, de costuras, etc. 

 

 Na pré-puberdade e na puberdade instala-se o primado da atividade social; nesta 

fase não se deve falar em anos, em idade (variável entre os onze e dezoito), mas no 

período em que ocorre o aparecimento dos pêlos e dos caracteres sexuais secundários. 

 

 Em um século, esses ciclos biológicos adiantaram-se, aceleraram-se no homem 

de nossos dias, sobretudo no Ocidente. A puberdade feminina, ao invés de ocorrer aos 

                                                 
1 Artigo publicado na coluna Cadernos de Medicina da revista Fatos&Fotos e de autoria do Dr. J. Alves 

Garcia, que na época era professor de Psicologia e Psiquiatria da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de 

Janeiro. GARCIA, J. Alves. Juventude 67. Fatos&Fotos, 23.10.67, ano 7, nº 351, p. 48‐49. 



14, aparece hoje aos onze ou doze anos. A menopausa atrasou-se de 5 a 9 anos, pois 

começa agora entre os 45 e 49, ao invés de na quarta década, como a um século, em 

função dos novos hábitos de higiene, de alimentação e de tratamento. Essa aceleração 

biológica é ainda mais evidente no rapaz, não só quanto aos caracteres sexuais, mas 

sobretudo no desenvolvimento corporal e psíquico. Os médicos e antropologistas 

militares registram que o homem cresce hoje mais rapidamente e adquiri maior estatura, 

comparando-se com os soldados de Frederico, o Grande, e os de Napoleão I. E os 

jovens de ambos os sexos começam a trabalhar hoje mais cedo; a criança agora vai à 

escola maternal aos 3 e 4 anos, e não aos 7 ou 8, como se fazia outrora. 

 

 É preferível dizer adolescência em lugar de puberdade, pois aquela compreende 

os aspectos corporais, os hábitos, o psiquismo, a moral, a ética da idade. Mas se houver 

a precocidade no aparecimento dos caracteres sexuais secundários, a interssexualidade, 

a indiferenciação prolonga-se agora. Em 58% dos jovens ocorre a dubiedade da 

orientação da libido, a par da ginecomastia (desenvolvimento excessivo da glândula 

mamária); da criptorquidia (ausência de testículos); e nos dois sexos estende-se a crise 

de originalidade juvenil, a rebeldia, o romantismo, o dogmatismo, a propensão a adotar 

modas e hábitos exóticos, extremados. Os jovens de hoje, mais que os de outrora, 

querem “eliminar o pai”, ou “destronar o rei do lar”. A moda dominante nas novas 

gerações é a desobediência à autoridade da família, da escola, do Estado. Esse é um 

fenômeno de âmbito mundial. Cabeludos, os blowsons noirs (França), beatnik-boys, 

hippies (EUA e Inglaterra), existem em todas as latitudes. A aceleração biológica e a 

adolescência prolongada são fenômenos ecumênicos, mais evidentes nas aglomerações 

das grandes metrópoles industrializadas. E como expressão da intersexualidade 

prolongada devemos compreender os cabeludos afeminados, de calças justas, e as 

mocinhas que usam vestes berrantes, apertadas, a amassar os seios, e desqualificar a 

feminilidade. 

 

A guerra veio desintegrar a família 

 

 Depois da Segunda Grande Guerra, aumentou subitamente a desintegração da 

família, em todos os países. Primeiro, houve o período dos grandes deslocamentos de 

massas humanas para as áreas industrializadas ou em vias de industrialização. Depois, 

as constantes migrações internas, com a separação de casais, de pais e filhos. O 



crescente empobrecimento da classe média, as tensões da vida nas grandes cidades, o 

trabalho da dona de casa fora do lar, contribuíram para o abandono das crianças. O uso 

de bebidas e de tranqüilizantes (de que existem mais de cem marcas no mercado) dá-nos 

um índice dos casais desajustados. Há um século, o divórcio alcançava 0,5 por mil 

casais; em 1920, 1,6 por mil; nos EUA, em cada quatro casamentos, um termina em 

divórcio em cinco anos. Nas classes pobres, a “deserção do lar” substitui o divórcio: 

anualmente, cem mil mulheres desertam do lar, deixando os filhos ao desamparo, ou 

entregues a estranhos ou a instituições. 

 

 Nas classes ricas, a vida social intensa ou promíscua, em festas, em reuniões 

noturnas, contribui para a desunião dos casais e a falta de ressonância afetiva entre pais 

e filhos. É freqüente, então, que os jovens protestem contra o abandono em que são 

deixados por meio de atos hostis, imorais, aliando-se a más companhias, para aventuras, 

uso de tóxicos, etc. Essa ausência da família, com a sua omissão ou desintegração, dá 

lugar a uma verdadeira orfandade existencial dos menores e adolescentes, daí o seu 

transvio alarmante. 

 

 A atual era tecnológica, com o seu espantoso arsenal de telecomunicações, 

precipitou a aceleração do curso da História. Tudo que acontece em qualquer parte do 

mundo afeta-nos de algum modo. Um conflito no Sudeste asiático ou no Oriente Médio 

desperta imediatamente um estado de angústia nos países mais longínquos. 

 

 A nova tecnologia destruiu ou está destruindo todos os sistemas de valores 

materiais, éticos e religiosos, sob cuja égide nos criamos. As igrejas perdem, a cada dia, 

mais fiéis. 

 

É difícil acompanhar um novo ritmo 

 

 Vivemos hoje num clima de contradições, e até os assuntos mais sérios e de 

caráter técnico são objeto de controvérsias. Adotar ou não adotar a pílula para 

limitações da natalidade explosiva é matéria de polêmica, quando deveria ser assunto de 

decisão estatal e de convenção internacional. Para cada problema há equações e até 

soluções em confronto entre as preocupações de uma civilização ou sistema de valores 

que agonizam, e as do novo processo histórico e humano nascente. É agora comum que 



certos grupos, sobretudo, entre os adolescentes, sirvam-se de valores antagônicos, e 

cheguem, em sua imaturidade, até à passionalização dos valores, à adoção de dogmas. 

Experimentamos, então, a incômoda sensação da aceleração do curso da História, com a 

nossa incapacidade de acompanhar o novo ritmo da existência. Se nós nos mostrarmos 

inseguros, apáticos, céticos, que podemos exigir dos jovens, dos adolescentes, que são 

por sua própria índole propensos a aceitar tudo o que é exótico, excêntrico e novo? 

 

 Mas nem tudo está perdido. Esses adolescentes excêntricos, independentes e 

dogmáticos, ostensivamente rebeldes, poderão amanhã esfriar a cabeça, voltar à 

realidade, readaptar-se. Eles nada mais fazem do que reagir, protestar, querem ser 

originais. Nós nem isso fazemos, os adultos, os velhos. Porque, como já vimos, se não é 

confortável ser adulto hoje, não deve ser agradável ter 13 ou 17 anos nestes dias de 

áspera transição histórica, social e cultural. 

 

Texto 2: Vamos pensar na renovação?2 

 Faz uma semana, simpósio que se reunia com o patrocínio da Semana do 

Folclore, em São Paulo, recusava-se a tomar conhecimentos de possíveis influências de 

ié-ié-ié sôbre a musica popular brasileira, por considerá-lo fenômeno ocasional, já em 

decadência. 

 

 Há dois dias, em conversa informal, diretor artístico de importante gravadora, 

dava mais seis meses de vida, apenas, para o sucesso artístico da Jovem Guarda. 

 

 Para amanhã, porém, o Canal 7 prepara a festa de primeiro aniversário do seu 

Jovem Guarda, certa de que organiza o grande acontecimento do ano artístico na TV de 

São Paulo. 

 

 Afinal – com quem está a verdade? O problema é meio maroto. 

 

 É verdade que os índices de audiência, hoje, já não apresentam os mesmos 

números de há três meses atrás. Tampouco o volume de venda de discos parece manter-

                                                 
2 Texto assinado por André Maria e publicado em anúncio publicitário no Jornal da Tarde. MARIA, 

André, Jornal da Tarde, anúncio publicitário, 27.8.66, p. 4. 



se, estas semanas, com os seus melhores faturamentos. Daí, porém, a decretar-se, por 

antecipação, o fim do movimento do ié-ié-ié, o salto é forçado. 

 Começa que a própria denominação é meio danadinha. Afinal, ié-ié-ié diz tudo 

precisamente por não dizer nada. É um cercado doido de confuso, que tanto guarda 

Tony Campelo, quanto os Beatles, com o Erasmo Carlos de cambulhada, para 

complicar. O único laço musical existente entre Rita Pavone e Roberto Carlos será, no 

máximo, a bateria do Netinho. Vai ver, nem isso. E ninguém contestará que é tudo ié-ié-

ié. 

 

 O que existe, isto sim, são mil formas de expressão de um fenômeno só, a que se 

chamou, já, de explosão musical da juventude e que vem de longe. Se os Beatles são o 

Alá, do nôvo credo, Elvis Presley foi o seu profeta. Claro que as formas de expressão 

hoje vigentes poderão ficar a meio do caminho, com o andar dos meses. Mas ficará, é 

certo, o fenômeno fundamental da explosão musical da juventude, que, por sua vez, 

corresponde a um fato mais amplo – o da crescente participação dos jovens no processo 

social. Apenas um exemplo: é relativamente recente a preocupação das agências de 

publicidade em dirigirem suas mensagens também á juventude, pois nela descobriram 

impressionante contingente que se veio somar ao mercado de consumidores. 

 

 Ora, o movimento da Jovem Guarda é, na musica popular, um dos sinais mais 

vivos dessa presença e tem, por isso, condições de longa permanência. 

 

 Esta, evidente, tão mais segura será quanto mais atentos estiverem seus líderes 

para as transformações que se vierem a operar e para as próprias deficiências atuais. E 

essas existem. Veja-se o caso dos elementos de suporte do programa que amanhã faz 

um ano. Quantos estarão, realmente, em condições de oferecer pano de fundo adequado 

á presença de Roberto Carlos e Wanderléa? Quanto canastrão tem sido lá promovido 

pelo bom coração do chefe. Está havendo alguma coisa parecida com falta de 

imaginação criadora, na produção. Também – diga-se baixinho – falta de renovação 

musical. 

 

 E – vamos fazer fofoca? Tudo isso quando o Fino volta furioso á ofensiva, com 

uma agressividade que vou te contar, montando um repertório que é uma brasa, mora. 

 



 Fofoca feita, vamos trabalhar e mandar uma lenha legal? 

 

Texto 3: A Mini-Saia e suas Conseqüências3  

 Atenção: as saias curtas que se usam no Rio, atualmente, se bem que bastante 

agradáveis à vista, não são mini. Elas foram criadas pelo costureiro Courrèges, e em 

geral se interrompem a 10 centímetros acima dos joelhos. A verdadeira mini-saia, 

invenção genial de Mary Quant, nunca está a menos de 30 centímetros dos joelhos. 

Todas as vezes que contemplei uma mini-girl, meu coração palpitou com violência. 

Essa moda se impôs rapidamente em Londres, onde a juventude se permite tôda 

extravagância em matérias de roupas. Preocupada com a concorrência, a alta costura 

francesa hesitou dois anos em reconhecer a supremacia do estilo Quant, mas acabou se 

rendendo, e Londres instituiu a sua ditadura em Paris. Em seguida, Mary Quant 

conquistou a Alemanha, a Escandinávia, encontrou alguma resistência em Roma (há 

poucas semanas, a Itália também cedeu) e chegou triunfalmente a Nova Iorque. Mary 

Quant ficou célebre, rica e foi condecorada pela Rainha. 

 

 A primeira mini-saia que apareceu no Rio de Janeiro foi usada por uma 

aeromoça alemã. Loura, já queimada pelo sol de Copacabana, ela foi vista uma tarde de 

sábado, na varando do Hotel Miramar. Sentada de frente para a calçada, escrevia uma 

carta. A rapaziada logo se juntou na calçada, e ali ficou a contemplá-la em silêncio – um 

silêncio que só não diria religioso porque era óbvio e intensamente pecaminoso. De vez 

em quando, ela nos fitava e sorria encabulada e desvanecida. Cheguei a imaginar a carta 

(provavelmente para a mãe deixada na Alemanha) assim: “Estou aqui na varanda, e 

todos os brasileiros parecem preocupados exclusivamente com as minhas pernas”. 

 

 As cariocas de mini-saia são raras, mas pertencem ao primeiro time: Danusa 

Leão, Norma Bengell, Odete Lara, Tânia Caldas, Ítala Nandi e algumas outras. Quando 

vi Ítala Nandi de mini-saia e observei a sensação que ela provocava, achei que estava na 

hora de conferir a tão falada sofisticação dos cariocas. Coloquei-a num automóvel e 

rumamos em primeiro lugar para a Praça Saens Peña, coração da austera Tijuca. Eram 
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três horas da tarde. Jeff Thomas, professor de inglês da jovem atriz, foi chamado a 

acompanhá-la, para evitar manifestações excessivas por parte dos tijucanos. 

 

 Pois bem. A Tijuca parou para vê-la passar. Homens, mulheres, crianças, 

aglomerados na calçada do Café Palheta, ficaram a examiná-la de longe. Na pracinha, 

alguns mais afoitos se aproximavam e inspecionavam o fenômeno. Os fotógrafos 

lambe-lambe ficaram obcecados pelos 30 centímetros de ausência de pano. Um homem 

de seus 35 anos perguntou a Ítala Nandi se ela estava lançando uma nova moda. 

 

 - Estou – disse ela. – Que é que o senhor acha? 

 Resposta imediata e entusiástica: 

 - Para os homens, é uma maravilha!  

 

 Na Tijuca, o povo ofereceu um espetáculo semelhante ao das multidões antes de 

um linchamento. No centro da cidade, as coisas se passaram de modo menos amistoso. 

Ítala Nandi, 24 anos, atriz de primeira categoria – sua interpretação de uma heroína de 

Górki, em Os Pequenos Burgueses, foi simplesmente inesquecível -, estava tomando 

um refresco no Bar Simpatia, em plena Avenida Rio Branco e em frente a uma banca de 

jornal. O povo ia passando, olhando, parando, pasmado, silenciado, rodeando. Os 

comentários, primeiro em voz baixa, depois aos gritos, começavam a chover: 

 - Isto é coisa de doido! 

 - Que pouca vergonha! 

 - Ela tem o que mostrar! 

 - Tira logo tudo de uma vez! 

 - A senhora não tem pudor! 

 - Isto é o fim do mundo! 

 

 De repente, a multidão se tornou hostil. Queriam bater na môça. Outros faziam 

menção de pegar nela. E a cada momento chegava mais gente. Por medida de 

segurança, Ítala Nandi e Jeff Thomas se refugiaram no automóvel, que logo foi também 

cercado, com os curiosos enfiando a cabeça pela janela para dizer gracinhas. Durante 

cinco minutos, tentamos em vão romper a massa compacta. Finalmente, com a ajuda de 

um táxi que passava, escapamos daquilo que seria de fato um linchamento, em nome do 



pudor em primeiro lugar, mas também inspirado em obscuras paixões e frustrações do 

homem comum. 

 

 Mais tarde, em Copacabana, seria a vez dos adolescentes que espiavam um jôgo 

de futebol na areia. Todos se voltaram automaticamente à passagem da môça de bonitas 

pernas, e os gracejos recomeçaram. Nos olhos de alguns, eu li a descoberta de um dos 

grandes encantos da vida. 

 

 A conclusão inevitável: o carioca é bem mais puritano do que êle próprio pensa, 

e até alardeia. Não estamos maduros para a mini-saia verdadeira. As môças que 

cultivam o estilo Mary Quant têm que ir de um lugar a outro em automóvel, oferecendo 

aos transeuntes uma rápida e fascinante visão, que tão cedo não será esquecida. Mas que 

é um negócio bonito e emocionante, ninguém pode negar. 
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