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O que o Brasil oferece para a música clássica? Depois de uma visita de dois anos ao 
Rio, durante a 1.ª Guerra Mundial, o compositor francês Darius Milhaud observou 
que os ritmos da música popular brasileira eram uma fonte de inspiração e 
fascinação. Mas ele ofereceu uma ressalva:  
   
"Havia uma imperceptível suspensão na síncope, uma respiração indiferente, uma 
ligeira pausa que eu achei muito difícil de entender." O proveitoso contato de 
Milhaud com os ritmos descuidados e as vibrantes melodias da América do Sul 
inspirou, embora superficialmente, algumas peças, como o balé Le Boeuf sur le Toît 
(1919) e a suíte de dança Saudades do Brasil (1921).  
  
 
Mais de 80 anos depois, músicos e organizações clássicas continuam a descobrir o 
Brasil como uma inspiração fascinante e fugaz.  
 
 
Inclusive a banda Morelenbaum2/Sakamoto, formada em seu núcleo por três 
músicos: o violoncelista Jaques Morelenbaum, sua mulher, a cantora Paula 
Morelenbaum, e o pianista e compositor Ryuichi Sakamoto. A Day in New York, a 
nova gravação do grupo para a Sony Classical, presta homenagem a Antônio Carlos 
Jobim, a principal força motriz do movimento da bossa nova da década de 1960 e, 
mais tarde, um mentor e colega do casal Morelenbaum. Enquanto o álbum de 
estréia do grupo em 2001, chamado Casa, demonstrou o âmbito criativo de Jobim 
através de várias de suas melodias não muito conhecidas, A Day in New York se 
concentra em padrões mais familiares, como Desafinado, Insensatez e Chega de 
Saudade.  
  
 
A estas duas gravações foi atribuído o mérito de revigorar o legado de Jobim, 
destacando suas ligações com alguns músicos, tais como Satie, Debussy e Ravel. 
Com certeza, nos persistentes acordes do piano, a gente ouve movimentos 
harmônicos complexos e alguns tênues paralelos com o Impressionismo francês. O 
vocalista americano Karrin Allyson foi também conhecido por ter revelado a 
correspondência entre a harmonia do Prelúdio em Mi Bemol, de Chopin, e 
Insensatez. Mas, igualmente forte é a ligação de Jobim com o jazz moderno, e o 
fato de os álbuns terem sido gravados pela Sony Classical pode ter menos a ver 
com preocupações estilísticas e mais a ver com a busca da mais recente fórmula de 
"cruzamento" ou mistura de gêneros em um mercado clássico deprimido.  
  
 
Na verdade, apenas as formas mais conhecidas e típicas da música brasileira 
entram e na maioria das gravações que misturam e cruzam vários gêneros, embora 
muitos cantores e artistas pós-bossa nova estejam refazendo a paisagem musical 
do Brasil através de audaciosas fusões culturais de gêneros e estilos diferentes. 
Morelenbaum vê a bossa nova como parte de uma definição ampliada de música 
clássica. "Nosso objetivo foi em parte o de mostrar as conexões entre Jobim e 



alguns compositores, como Ravel", disse ele. "Eu sempre percebi isso em sua 
obra."  
  
 
Embora a bossa nova seja considerada como a música brasileira definitiva, jamais 
foi um gênero de puristas. Começou como um híbrido de um samba mais lento e do 
jazz em moda no início dos anos 60 - uma reação de artistas americanos de jazz 
contra os cantores populares brasileiros, como Luís Gonzaga, que estavam 
elaborando um ruidoso estilo melodramático. As gravações do criativo "jazz-samba" 
da época nunca foram importações brasileiras, mas sim veículos para lançar 
músicos americanos de jazz, como o tenor saxofonista Stan Getz e o guitarrista 
Charlie Byrd, em selos de companhias gravadoras americanas.  
  
 
Além disso, enquanto as gravadoras, sem se importar com a qualidade, produziam 
grande quantidade de discos de bossa nova, nenhum esforço se fazia para a 
assimilação gradual de conceitos musicais e esse gênero era explorado em função 
de um faturamento rápido em cópias de música pop apressadamente concebida. O 
brasileiro Sergio Mendes abandonou o jazz para formar o conjunto Brazil 66, que se 
ouve com facilidade; Eydie Gorne cantou Blame it on the Bossa Nova (A culpa é da 
bossa nova); e Elvis Presley gravou Bossa Nova Baby. Obrigado Brazil, outro 
lançamento novo da Sony Classical, com o violoncelista Yo-Yo Ma, lembra a 
natureza híbrida - e problemática - da bossa nova, enquanto combina a indefinição 
lírica e os ritmos gentis do gênero com uma sensibilidade vagamente clássica. 
Muitas das músicas selecionadas são baladas melodiosas compostas por César 
Camargo Mariano, Baden Powell, Egberto Gismonti e Jobim. Cada uma delas 
pretende mais agradar ao ouvido do que abrir um caminho pioneiro. Apenas ao 
interpretar A Lenda do Caboclo para violoncelo e duas guitarras, de Villa-Lobos, Ma 
teve a chance de romper com as fórmulas pop e mergulhar fundo numa linguagem 
harmônica mais espinhosa.  
   
 
Obrigado Brazil segue as pegadas de muitas gravações brasileiras que combinam 
gêneros diversos, da década de 1990, lançadas pelo clarinetista Richard Stoltzman, 
a flautista Paula Robison e o pianista Daniel Barenboim, entre outros. Eles 
compartilham entre si algumas convenções: um elenco de apoio formado por 
músicos pan-latinos (inclusive o percussionista Cyro Baptista, a dupla de 
guitarristas Sérgio e Odair Assad e o clarinetista Paquito d'Rivera); esplêndidos 
arranjos de produtores latinos e de arranjadores como Ettore Strata e Jorge 
Calandrelli (que colaboraram com os populares álbuns Symphonic Bossa Nova e 
Symphonic Tango, da Teldec, em meados da década de 1990) e um aparente 
desrespeito pelos movimentos de vanguarda do Brasil atual.  
   
 
Basta ver, por exemplo, os estilos associados ao sofrido Nordeste brasileiro, mais 
conhecidos pela ruidosa exuberância do que pela pacata introspecção. Entre os 
músicos dedicados a eles está Carlinhos Brown, o voraz percussionista afro-
brasileiro que recentemente levou sua forte mistura de samba-funk, hinos do 
carnaval baiano e baladas e reggae ao Lincoln Center Festival e que pode ser 
ouvida em um novo álbum, Carlinhos Brown es Carlito Marron, da BMG Spain.  
   
 
Não menos afastado da esfera desse cruzamento de elementos clássicos está a 
Tropicália, um movimento contracultural brasileiro, que começou a levantar-se em 
fins da década de 1960, com alguns cantores-compositores de canções, como 
Gilberto Gil e Caetano Veloso e que despertou um interesse popular e acadêmico 
renovado desde meados da década de 1990.  



 
   
 
Um dos primeiros objetivos do movimento era o de transformar a bossa nova, 
abraçando o "vulgar"; a cultura emergente do "rock e a vanguarda" internacional. 
"Alimentar o preconceito não era uma coisa saudável", disse Caetano 
recentemente, referindo-se à bossa nova. "Nós queríamos mostrar que dávamos 
valor ao vulgar. A poesia musical explodiria mais violentamente do que num meio 
protegido"  
  
 
A partir de abril do próximo ano, Caetano Veloso vai programar uma série de 
concertos, Perspectives, no Carnegie Hall. Com ele, ali estarão Augusto de Campos, 
o líder do movimento da poesia concreta no Brasil na década de 1950, e o Grupo 
Cultural Afro Reggae, jovens músicos das favelas do Rio de Janeiro. Enquanto o rico 
legado do movimento Tropicália continua a fazer incursões na América do Norte, 
vale a pena observar que o tráfego musical raras vezes se dirige apenas em uma 
direção e que o momento pode estar maduro para uma interação musical maior 
entre os gêneros. A julgar pelo recente projeto de cruzamento musical e pelos 
tributos a Jobim, os músicos clássicos não viajaram muito longe desde Milhaud na 
compreensão do Brasil, mas, como mostram estas apresentações, mais do que 
nunca há muita coisa a descobrir. (Tradução de José dos Santos)  
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