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A Bossa Nova está servindo de comissão de frente na sede da Organização das Nações Unidas, 
em Nova York. A mostra "50 Years of Bossa Nova", reunindo fotos e textos históricos sobre o 
gênero musical brasileiro mais conhecido internacionalmente, foi inaugurada no último dia 9, e 
segue até dia 19, no saguão do prédio da Comissaria na Primeira Avenida de Manhattan. Num 
espaço de três mil metros quadrados, a exposição conta, a trajetória da Bossa. As alegorias, 
neste caso, são painéis com material escolhido pelo Centro de Pesquisas e Documentação 
(CPDoc) do Jornal do Brasil. O JB é um dos promotores do evento, juntamente com a Casa 
Brasil, a Bradesco Seguros e Previdência, e com apoio da Sociedade de Língua Portuguesa da 
ONU (SLP).  
 
"O local é o mais apropriado para esta mostra. Se a Bossa Nova fosse tocada com mais 
freqüência aqui na ONU, talvez tivéssemos mais paz no mundo", disse o embaixador Piragibe 
dos Santos Tarrago, representante permanente do Brasil nas Nações Unidas.  
 
Para um movimento que nasceu em ambientes intimistas, a Bossa Nova demonstra que, como 
a ONU, abraçou o mundo nestes 50 anos. Três mil pessoas - número estimado pela segurança 
da casa - compareceram à abertura da exposição. A elas virão se somar 20 mil pessoas que 
diariamente passam pelo local. "Esta é uma generosa aula sobre um dos gêneros musicais 
mais aclamados do mundo. E não poderia haver melhor professor para esta tarefa. Afinal, o 
Jornal do Brasil é reconhecidamente o pioneiro e melhor cronista da Bossa Nova. Suas 
páginas, desde o final dos anos 50, serviram de manifesto à turma de músicos fabulosos que 
revolucionaram o samba", comentou Jay Morgan, veteranos crítico musical norte-americano da 
revista nova-iorquina Jazz Beat.  
 
O roteiro desta aula está dividido em segmentos evocativos da atmosfera da época da criação 
da Bossa. E neste aspecto, a Bossa também inovou e criou nova bossa no saguão da ONU. O 
imaginativo aproveitamento das colunas de sustentação, encobrindo-as com painéis, fugiu do 
design tradicional de eventos no local, que impunha painéis ordenados em forma de labirinto. 
O resultado gerou espaço limpo e fácil de ser trafegado. O’Connor, do Pratt Institute.  
 
Os segmentos da exposição estão divididos em: contexto histórico da criação do movimento- 
principalmente ao que se refere ao ano de 1958, grandes nomes pioneiros, a boemia e seus 
personagens, e cronologia. Um trecho especial está dedicado à Ipanema. Sobre este trecho, o 
presidente da SLP, Ivan Cordeiro, conta que uma bela foto da praia causou certo frisson na 
burocracia da casa. "Na ONU o protocolo é sempre visto com muito cuidado. A foto da praia 
mostra uma moça de biquíni, o que poderia ser considerado como quebra neste protocolo. 
Tivemos de ressaltar a importância da imagem para o contexto da mostra", diz Cordeiro.  
 
"A mesma ordem de respeito ao protocolo costuma ter muito cuidado com os temas e 
patrocinadores de exposições na ONU. Encontra-se muita dificuldade para que um único país 
seja o promotor de uma mostra. Há insistência para que os eventos tenham caráter 
multinacional. Mas nós conseguimos o privilégio de o Brasil bancar sozinho esta comemoração. 
Não foi a primeira vez. No ano passado, também em conjunto com a Casa Brasil, Jornal do 
Brasil e Bradesco Seguros e Previdência, fizemos uma bela mostra sobre o Cristo Redentor, 
numa promoção que visava mostrar a importância do monumento", diz Cordeiro.  
 
Jorge Nasser, diretor executivo de marketing do Grupo Bradesco de Seguros e Previdência, 
concorda com estas intenções. "Nós tivemos o prazer de co-oferecer a exposição do Cristo 
Redentor, e agora esta festa da Bossa Nova. Nossa intenção é a divulgação da cultura 
brasileira. Esta exposição, por exemplo, sai daqui para cidades como Madri (novembro), 
Estocolmo (dezembro) e Paris (fevereiro). Temos uma cultura rica, não vamos parar aqui. 
Conseguiu-se que nosso Cristo fosse eleito para a galeria de Maravilhas do Mundo. Acho que 
ajudamos nisso, e vamos também contribuir para a divulgação da Bossa", diz Nasser.  
 
O secretário-geral da ONU, o coreano Ban Ki-moon, parece concordar. Ele não costuma 
comparecer a eventos como este, já que sua presença implica em logística complicada para a 



segurança. Mas na manhã daquele dia 9, ao chegar na sede da ONU - já com a agenda 
apertada para reunião com representantes dos países do G-8, Ki-moon desviou da rota direta 
aos elevadores, e absorveu com sorriso as fotos dos painéis recém-montados. Anteriormente, 
o secretário-geral havia dito ao JB que conheceu a Bossa Nova quando ainda era estudante em 
Seul. "Aquela música invocava um País mágico, alegre e amigo, que me fazia sonhar. Era difícil 
encontrar LPs da Bossa Nova em Seul, mas sempre havia um soldado americano disposto a 
revender um exemplar para nós", recordou. O diretor-geral do JB, Marcos Troyjo, reforçou esta 
impressão do secretário geral, ao lembrar que "a Bossa Nova é o rosto do Brasil. Nada é tão 
brasileiro e ao mesmo tempo tão internacional como a Bossa", diz.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 set. 2008, Primeiro Caderno, p. A15. 


