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Músicos como João Donato acham que há excesso nas comemorações. 

A Bossa Nova foi uma revolução na música brasileira. Gênios - nos dois casos a palavra é 
apropriada - como João Gilberto e Tom Jobim reinventaram a maneira de cantar e tocar 
samba, incorporando influências do jazz e da música erudita. Neste ano, o país comemora 50 
anos desta revolução. Há quem veja, no entanto, a Bossa Nova como um fantasma, uma 
presença opressiva dentro do cenário cultural do país. A Bossa Nova, segundo essa visão, seria 
um peso dentro da cultura brasileira. Depois que João Gilberto e Tom Jobim reinventaram a 
MPB - e a geração seguinte, de Caetano Veloso e Chico Buarque, manteve o nível -, o que 
mais restaria a ser feito? O excesso de comemorações só serviria para aumentar esse peso 
inibidor - e neste sentido a imagem do fantasma é apropriada. Essas comemorações estariam 
passando do limite? 

A megaexposição Bossa na Oca, que fica em cartaz em São Paulo até o próximo domingo, e os 
shows de João Gilberto, Roberto Carlos e Caetano Veloso foram os grandes - e concorridos - 
eventos organizados para comemorar a data. Somam-se à lista de homenagens duas estréias: 
o filme Os Desafinados, dirigido por Walter Lima Jr., chegou às telas no último fim de semana, 
e o musical Tom e Vinicius, de Daniel Herz, inicia temporada na capital paulista nesta sexta-
feira (5/9).  Desde o começo do ano, não se fala de outra coisa: pelo menos outros 20 eventos 
já celebraram a data em que Elizeth Cardoso eternizou a canção Chega de Saudade, 
acompanhada pelo violão ainda desconhecido de João Gilberto.  

Tantas são as homenagens que o músico acreano João Donato disse, em entrevista ao jornal 
Folha de S. Paulo, que não agüenta mais falar de Bossa Nova e que gosta mesmo é de Jazz. 
Em meados de julho, época da declaração, Donato subia aos palcos para apresentações em 
companhia de jovens músicos como Adriana Calcanhoto e Marcelo Camelo, todas dedicadas a 
homenagear a bossa. Requisitado a todo momento para falar sobre o assunto, o artista, 
mesmo tendo participado da gênese do movimento carioca, não se sente confortável com os 
convites, principalmente por não considerar seu trabalho restrito à Bossa Nova.  

O também músico e crítico musical Luiz Tatit, autor de livros e estudos sobre música brasileira, 
acredita que há um excesso nas comemorações. Situação que é até paradoxal  se pensarmos 
no recolhimento, característica básica da música deste movimento. "Uma coisa é o João 
Gilberto, que esteve no cerne da Bossa Nova, fazer shows e cantar músicas em homenagem a 
estes 50 anos. Outra é chamar músicos que não tiveram nenhum envolvimento só para cantar 
as canções famosas, como Chega de Saudade. Aí acho que existe um exagero. E é frustrante 
para os artistas que ainda estão em atividade, como é o caso do João Donato e também do 
Marcos Valle, que só falem sobre o passado", explicou Tatit, em entrevista à BRAVO! 

O crítico de música Zuza Homem de Mello, que lança ainda neste mês o livro Eis aqui os 
Bossa-Novas, também defende uma distinção entre os eventos. "A exposição Bossa na Oca, 
por exemplo, é marcante. Não me lembro de nenhuma outra exposição que tenha sido tão 
bem feita, que impressione tanto os jovens. Mas é claro que um clube pequeno que resolva 
fazer um show com várias pessoas que não estão à altura do movimento, não pode ser 
considerado como integrante das comemorações da bossa".  

 

 

 



A influência da bossa 

Para Zuza, quanto mais o movimento for lembrado e atingir os jovens, melhor. "O 
conhecimento da bossa pode despertar na juventude essa vontade de ouvir música brasileira 
de qualidade". Uma das cantoras mais promissoras da nova MPB, Nina Becker, endossa a 
opinião do crítico: "Essa geração mais jovem precisa, de todo jeito, conhecer Bossa Nova. Não 
acho que há exagero, não. O movimento me influenciou e continua influenciando. Aprendi a 
tocar violão com songbooks de músicos da Bossa Nova, uma música muito rica em sua 
harmonia". Mas não há, por parte de Nina, qualquer tipo de inibição criativa em relação à 
grandiosidade dos bossa-novistas, aos grandes nomes como o de Tom, Vinícius, João Gilberto.  

Luiz Tatit não acredita em um possível "fantasma da bossa", que dificultaria o desenvolvimento 
da nova música brasileira, diante da incomensurável qualidade do movimento iniciado em 
1958. " Não acho que os músicos de hoje fiquem inibidos por isso. Acho até que são mais 
completos do que no passado, têm maior habilidade instrumental, porque já se formaram a 
partir do patamar harmônico instituído pela bossa. O que acontece é uma retomada do 'gesto 
bossa nova': a fala baixa e o uso de poucos instrumentos".  

Organizando o movimento 

Embora também tenha tomado capas de revistas e de jornais, a grande efeméride cultural do 
ano passado, os 40 anos da Tropicália, não fez tanto barulho quanto as comemorações da 
Bossa Nova. A homenagem mais consistente ao movimento foi, apenas, a exposição Tropicália 
- Uma Revolução na Música Brasileira, que aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro.  

Para Zuza Homem de Mello, a discrepância entre a quantidade de homenagens é muito mais 
financeira do que artística. "No caso da Tropicália, faltou uma organização como a do Itaú 
Brasil [que patrocinou os shows de João Gilberto, de Roberto Carlos com Caetano, os de João 
Donato, além da exposição Bossa na Oca]. Faltou um investimento como esse. O Itaú, nesse 
ano da Bossa Nova, botou grana a fundo perdido nesses eventos, sem lei Rouanet, sem nada. 
A Bossa Nova recebeu muito investimento em 2008, e o resultado é que tá todo mundo feliz. 
Do Itaú aos cambistas".  
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