




Entre os expoentes do cool jazz encontram-se o
saxofonista Gerry Mulligan [1927-1996), com seu fa-
moso quarteto sem piano, o também saxofonista Stan
Getz (1927-1991), o trompetista Chet Baker (1929-
1988) e o pianista Lennie Tristano (1919-1978). Em-
bora mais introspectivo e contido, seria equivocado
generalizar e considerar o cool jazz uma espécie de
jazz 'frio', sem suingue ou sem alma. As gravações
cool também contém ritmos ágeis, solos intensos e
síncopes que nada deixam a dever ao bebop.

Os músicos bossa-novistas e os adeptos do cool
jazz tinham em comum uma consciência do mo-
mento - final da década de 1950 - como uma etapa
importante rumo a uma modernidade avassaladora.
E, o que é mais importante, acreditavam que o mo-
derno se realiza por meio de procedimentos come-
didos, econômicos, e de uma estética despojada.
Assim, os criadores da bossa nova desenvolveram
uma atitude parecida com a dos músicos do cool
jazz, que viam a prática sinfônica das big bands e
de outros ritmos como obsoleta e pouco represen-
tativa de um mundo que apresentava céleres trans-
formações e se tornava cada vez mais pragmático,

exigindo, em contrapartida, uma estética cool.
No caso brasileiro (ou carioca, para ser mais |

precisa], o passado a ser negado era principalmente °
o da Rádio Nacional, que divulgava, através de seus |
programas de auditório e de cantores como Emilinha s

Borba (1922-2005), Marlene, Ângela Maria e Cauby
Peixoto, uma estética considerada excessiva pelos
bossa-novistas. A música divulgada, como sambas-
canções e outros gêneros influenciados pelo bolero
mexicano, peio tango argentino e por baladas norte-
americanas e européias, era vista corno dramática,
por tratar poeticamente desgraças amorosas. Musi-
calmente, criticavam-se tanto os arranjos (pelo re-
curso a instrumentos em profusão, com violinos ao
fundo) quanto a interpretação (pelo uso da voz à
maneira operística) e a apresentação de palco (pelo
emprego ostentatório de figurino de gala e pela
gesticulação considerada ultrapassada).

Predispostos, portanto, a mudar radicalmente a
tradição recente da música popular, alguns músicos
e poetas, como João Gilberto, Tomjobim (1927-1994),
Newton Mendonça (1927-1960), Carlos Lyra, Viní-
cius de Moraes (1913-1980), Roberto Menescal,

24 • C I Ê N C I A H O J E • V O l . 41 • na 246



ANTROPOLOGIA DA MUSICA

Ronaldo Bóscoli (1928-1994) e Nara Leão (1942-
1989) - esta atuou como intérprete e idealizadora
- criaram o estilo bossa nova, com seu ritmo pecu-
liar (ver 'Samba estilizado').

Há outras novidades musicais que caracterizam a
bossa nova, relativas à maneira de lidar com a voz
e o violão. Se tradicionalmente o violão era relega-
do a segundo plano, como acompanhamento vocal,
João Gilberto faz uso diferente de voz e instrumen-
to, de modo que ambos atuem no mesmo plano e
provoquem uma tensão criativa. De maneira seme-
lhante, a grande orquestra, com violinos ao fundo,
é substituída por uma formação camerística de vio-
lão, piano, percussão e baixo. E a voz também é
colocada de outra maneira: o modelo virtuosístico
é substituído pelo procedimento de dialogar com o
instrumento musical. A voz pequena da bossa nova
torna-se potente, entretanto, no sentido de criar uma
nova corporalidade, pois voz e corpo se harmonizam
e criam uma linguagem intimista. Assim, a voz mo-
dulada em um registro despojado combina à perfei-
ção com o modelo do banquinho e violão inaugu-
rado por João Gilberto.

A forma canção alcança sua plenitude com a
bossa nova. Assim como voz e violão se equiparam,
letra e música mantêm o mesmo estatuto. Ao con-
trário, por exemplo, de algumas experiências jazzís-
ticas, em que a voz é usada como instrumento, ou
da tradição operística, em que a palavra se submete
à sonoridade de tal modo que a letra muitas vezes
se torna incompreensível para a platéia, na bossa
nova letra e música se complementam perfeitamen-
te. Em alguns casos, como nas canções Desafinado
(1958) e Samba de uma nota só (1960), de Newton
Mendonça e Tom Jobim, os dois elementos da can-
ção realizam procedimentos metalingüísticos ao
comentar o próprio processo de composição.

No livro Da bossa novo à tropicália, de 2001,
expliquei a maneira como os autores dessas cauções
usam a metalinguagem:

"Desafinado permite [...] pelo menos dois tipos
de leitura: para um ouvido menos atento às inovações
musicais, trata-se de uma canção sentimental, em-
bora se lide com a temática amorosa de maneira
cool, irônica e sofisticada; para alguém habituado
às experimentações jazzísticas, letra e música, em
franca interação, remetem a experimentos vanguar-
distas que violam os padrões convencionais de re-
cepção musical. Por exemplo, no momento exato em
que se pronuncia a sílaba tônica da palavra 'desafi-
no', surge no plano da música um acorde imprevis-
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to, sendo a nota seguinte um semitom abaixo do que
seria de se esperar (uma blue note, para empregar a
terminologia jazzísticaj. Assim, toda a passagem
representa uma transgressão aos padrões harmônicos
da música popular convencional, Samba de uma
nota só, de maneira semelhante, é concebida mini-
malisticamente: a estrutura musical, restrita a pou-
cas notas, faz jus ao texto contido, em que questões
amorosas se mesclam com comentários musicais."

Retomando a discussão sobre a maneira corno os
músicos da bossa nova concebem a modernidade e
procuram ajustar a canção popular aos novos tem-
pos, poderíamos dizer que o espírito da bossa nova
é muito parecido com o dos projetos urbanísticos e
arquitetônicos de Lúcio Costa (1902-1998) e Oscar
Niemeyer relativos à criação da nova capital federal,
no final dos anos 50. De um lado, pelo fato de iodos
conceberem a modernidade como o tempo do despo-
jamento, que exige uma estética do 'menos', fugindo
do modelo do excesso. De outro, pelo fato de iodos
também se mostrarem afinados com o projeto desen-
volvimentista do governo [1956-1961] do presidente
Juscelino Kubitschek [1902-1976), que deu forma a
esse projeto com a construção de Brasília.

O desenvolvimentismo, como programa econô-
mico e político, tem como proposta retirar o Brasil
da condição de 'subdesenvolvido' e colocá-lo, por

meio do crescimento de sua economia e do processo
de modernização, no rol dos países que alcançaram
o progresso. Trata-se de um momento em que o na-
cionalismo radical dos períodos anteriores arrefece
em prol de uma abertura em relação aos países es-
trangeiros, no sentido de propiciar aos brasileiros as
benesses resultantes do avanço tecnológico.

O projeto arquitetônico de Niemeyer e o musical
de João Gilberto e Tom Jobim não só dialogam, de
certa forma, corn o projeto político de JK, como têm
em comum o apreço pela idéia de projetar o Brasil
no exterior. Nota-se aqui uma retomada do ideário
modernista, notadamente o do escritor Mário de An-
drade [1893-1945), no sentido de valorizar a busca da
singularidade nacional em prol de uma participação
fortalecida do Brasil no concerto das nações.

Outra proposta estética a ser mencionada é a poe-
sia concreta que, criada no final dos anos 50 pelos
irmãos Augusto de Campos e Haroldo de Campos
(1929-2003) e por Décio Pignatari, converge com
o espírito despojado e moderno da bossa nova e
da arquitetura de Niemeyer, Os poetas concretos
pesquisavam a forma poética adequada ao mundo
contemporâneo, encontrando-a em uma poesia mais
visual e menos discursiva, já que a realidade do
momento, segundo eles, exigiria objetividade e evita-
ria as soluções prolixas. Assim, o modernista revisi-
tado pelos concretos foi Oswald de Andrade (1890-
1954), a quem atribuíam precisão e objetividade.

Pode-se dizer que, a partir dessa perspectiva, a §
bossa nova deu certo, obtendo grande projeção fora J
do país, principalmente a partir do início da década |
de 1960, em que composições de seus integrantes fo- |
ram gravadas nos Estados Unidos por músicos impor- |
tantes no cenário do jazz, como Miles Davis e Gerry §
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Mulligan, além de Ella Fitzgerald (1917-1996), Sarah
Vaughan (1924-1990) e Herbie Mann (1930-2003). E
em 1967 Tom Jobim gravou com Frank Sinatra (1915-
1998), na Califórnia, o LP 'Francis Albert Sinatra &
Antônio Carlos Jobim', em que a maior parte das
composições que Sinatra interpreta são de autoria
de Jobim. É importante também registrar que Garota
de Ipanema, canção criada por Tom Jobim e Vinícius
de Moraes em 1963, tornou-se, após a interpretação
de Sinatra, não apenas conhecida como também ex-
tremamente popular em todo o mundo.

A experiência da bossa nova trouxe também novi-
dades interessantes em termos sociológicos, relativas
à origem de classe e à profissionalização de seus
artistas. Tradicionalmente, os músicos populares,
principalmente os sambistas, salvo algumas exce-
ções, eram figuras 'periféricas' que sobreviviam de
biscates, fora do mercado de trabalho regular, e li-
davam de maneira diletante com a criação de can-
ções, que nasciam entre uma situação e outra de
boêmia noturna. Os compositores da bossa nova,
contrariando essa tradição, eram em sua maioria
jovens da Zona Sul carioca e de classe média que
assumiram a profissão e a identidade de músicos.

Alguns, como Tom Jobim, tinham sólida formação
musical, tendo iniciado seus estudos de piano com
professores reconhecidos por experimentações van-
guardistas e não afeitos, portanto, ao ensino con-
vencional de conservatório, como Tomás Gutierrez

de Terán (1896-1964), músico espanhol modernista
radicado no Brasil, e Hans-Joachim Koellreutter
(1915-2005), músico alemão que, refugiado do na-
zismo, aqui introduziu o dodecafonismo, técnica de
composição criada pelo austríaco Arnold Schoenberg
(1874-1951) na década de 1920 que rompe com o
sistema tonai. Outros, como João Gilberto, vivencia-
vam o aprendizado musical sem as informações
eruditas de Tom Jobim, procurando, entretanto, ao
longo de sua trajetória, não apenas o aperfeiçoamen-
to no uso do violão como também uma maneira
diferente de tocá-lo.

E não há como não ressaltar a figura de Vinícius
de Moraes, "poeta e diplomata", como ele mesmo
se definia. A despeito de pertencer a urna geração
anterior à dos músicos da bossa nova e de ter até
então a sua poesia circunscrita ao domínio erudito,
assumiu radicalmente a experiência de letrista de
canções da bossa nova a partir de Chega de sauda-
de, composição feita em parceria com Tom Jobim
em 1958 e que consagrou o estilo. A música alcan-
çou grande repercussão no ano seguinte, depois de
gravada por João Gilberto, tornando-se uma espécie
de hino da bossa nova.

A bossa nova faz 50 anos em 2008. Alguns acre-
ditam que ela faz parte do passado, tendo, portanto,
apenas valor histórico. Há quem diga, entretanto,
que ela tem longo fôlego. Mais do que um estilo
musical em si, a bossa nova seria acima de tudo
uma proposta cultural que se atualiza constante-
mente, por se configurar ao mesmo tempo como
música e como um processo bastante criativo de
revitalizar tradições. Esse argumento talvez nos
ajude a compreender o procedimento atual de jovens
que, imbuídos de urna sensibilidade 'moderna',
utilizam instrumentos acústicos ou equipamentos
eletrônicos para incorporar o estilo bossa nova, do
grupo francês Nouvelle Vague ao brasileiro Bossa-
cucanova, da cantora Bebei Gilberto ao cantor e
compositor Marcelo D2. •

Text Box
Fonte: Ciência Hoje, n. 246, p. 22-27, mar. 2008.




