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Designers da bossa nova eram tão modernos quanto a música  
 
A moderna música brasileira, envelopada pelo anguloso apelido genérico de bossa nova é, como 
se sabe, escorada num tripé: as melodias líricas, as harmonias ricas e orquestrações econômicas 
de Tom Jobim; as letras ao mesmo tempo de alto teor poético e calcadas na coloquialidade 
carioca de Vinicius de Moraes; o violão único, as invenções rítmicas, a emissão natural, o canto-
instrumento de João Gilberto. Tudo isso é muito, mas não é só. 
 
Houve também uma revolução visual. E nisso, aos nomes de João, Tom e Vinicius pode-se 
acrescentar — representando muitos jovens designers e fotógrafos que transformaram os discos 
brasileiros nos mais bonitos e comunicativos do mundo (embalando a melhor música do mundo) 
naquele momento, a virada dos anos 50 para os 60 — os de César G. Villela e Francisco “Chico” 
Pereira. 
 
A dupla, designer e fotógrafo, é responsável por centenas de capas realizadas entre Odeon (como 
as dos três primeiros discos de João Gilberto), Phillips e, principalmente, Elenco, o legendário selo 
do produtor e letrista Aloysio de Oliveira que, em seu período heróico (1962-1966) registrou e 
deu cara à bossa nova com suas capas elegantemente em preto-e-branco e detalhes em 
vermelho. 
 
Caetano tem a mais vasta coleção de LPs da época 
 
Quase todas as capas de Villela e Pereira estão, naturalmente, em “A Bossa nova e outras bossas 
— A arte e o design das capas dos LPs”, livro sem precedentes no Brasil do colecionador Caetano 
Rodrigues e do músico e pesquisador Charles Gavin. Quase todas as capas, aliás, de todo o 
período clássico da bossa nova, no Brasil e no mundo, estão no livro.  
 
E, didaticamente (e com não menor prazer visual), as capas que antecederam à revolução mas 
que já a anunciava. Como as mais antigas do livro, de 1954, entre as quais a do LP de dez 
polegadas da Sinfonia do Ro de Janeiro, com design moderno do argentino radicado no Rio Páez 
Torres — em traços retos e precisos, a praia branca e suas barracas coloridas ao lado de uma 
pauta musical sob um formato de violão estilizado — mas ainda menos moderna do que a música 
de Tom Jobim e Billy Blanco.  
 
O livro, um luxuoso coffe table book, é baseado na mais vasta coleção de discos da época (cerca 
de 1.500 LPs), a de Caetano Rodrigues, um engenheiro carioca louco por música (e por discos) 
que passou a vida comprando e guardando LPs por prazer. Prazer transformado agora num 
testemunho de uma época de revolução estética. Acompanha-se no livro essa revolução traço a 
traço: a de uma arte nova, o design, correndo atrás da música para se equiparar em termos de 
modernidade. 
 
A idéia do livro nasceu do encontro — em sebos do Rio e de São Paulo, naturalmente — de 
Caetano com Charles Gavin, o baterista dos Titãs que notabilizou-se como quixotesco garimpeiro 
de raridades fonográficas e por promover centenas de relançamentos de discos, sobretudo dos 
anos 60 e 70.  
 
Em suas pesquisas nos empoeirados depósitos das gravadoras, Gavin notou que resgatar os 
áudios originais dos discos até que não era problema, as masters estavam bem conservadas. As 
capas originais dos discos, contudo, as gravadoras simplesmente não as guardaram. Mas quando, 
na sala do apartamento de Caetano em São Paulo, há uns dez anos, Gavin viu e tocou naquelas 
capas mágicas, a idéia de disponibilizá-las para mais gente nasceu. 
 



Durante todo esse tempo, além de usar as capas de Caetano em suas reedições de discos, Gavin 
procurou uma forma de viabilizar o livro. Encontrou finalmente o patrocínio da Petrobras, o que 
permitiu que todas as capas fossem cuidadosamente restauradas. E como seria impossível 
conseguir todas as autorizações e liberação de direitos da infinidade de designers e fotógrafos que 
têm trabalhos no livro para uma edição comercial, optou-se por uma edição beneficente, cuja 
renda será toda revertida para campanhas de desarmamento infantil mantidas pelo Viva Rio, que 
vende o livro através do seu site (www.vivario.org.br) e em suas lojas. 
 
 
O resultado de trabalho tão cuidadoso e desinteressado (interessado apenas no prazer estético) é 
único no mundo. Se há outros belos livros de capas de LPs — como os da gravadora de jazz Blue 
Note — nenhum é tão informativo como “Bossa nova e outras bossas”. Não só por conter textos 
introdutórios aos capítulos pelo biógrafo da bossa nova Ruy Castro e comentários dos próprios 
Gavin e Caetano sobre discos mais raros e curiosos, como por revelar um universo tão 
desconhecido. O livro, para além da beleza, dá a noção de que a lufada de ar fresco a que se deu 
o apelido de bossa nova mudou mais do que a música mundial.  
 
Bossa nova e outras bossas  
— A arte e o design das capas dos LPs, de Caetano Rodrigues e Charles Gavin, 311 páginas. 
Compra mediante doações a partir de R$199,99 no site www.vivario.org.br e nas lojas do Viva Rio 
em Botafogo e na Glória 
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