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OUTONO EM JAZZ

João Cavalcanti 
& Marcelo Caldi
Bossa Nova 60 anos
João Cavalcanti & Marcelo Caldi 
“Garimpo”

Desnudar ‑se, tendo a voz acompanhada apenas por piano ou 
acordeão. Desprender ‑se dos rótulos. Alimentar ‑se dos mais 
diversos parceiros. Envolver ‑se com múltiplos temas. Preocupar‑
‑se com o acabamento. Essas são as etapas do processo pelo 
qual João Cavalcanti escolheu passar na construção de Garimpo 
(Som Livre/MP,B), produzido em duo com Marcelo Caldi, disco 
que tem a participação do cantor português António Zambujo. 

“No hay artista consumado que no haya sido consumido”, 
decreta “Consumido”, que abre o disco, letra toda em espanhol 
feita por João com o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler. 
A música fala do processo de construção da autoconfiança do 
artista. Há ecos da mesma reflexão em “Indivídua” (João Caval‑
canti/Pedro Luís), que descreve a busca do autor pela palavra 
perfeita, sua musa idealizada. A faixa ganhou um videoclip com a 
participação de Camila Pitanga e realização de Alexandre Nero. 
Outra musa que desfila no disco é o eu ‑lírico feminino de “O Nego 
e Eu” (João Cavalcanti), canção feita para Roberta Sá. “Roberta 
me pediu uma música e me soprou o assunto, começando a cons‑
truir a personagem para mim. Uma das coisas que mais gosto 
de fazer é desenvolver um assunto proposto e criar uma forma 
– por menos formal que seja – para transformar esse assunto em 
canção”, diz João.

Com Joyce Moreno, João assina “Dia Lindo”, toada que fala da 
passagem do tempo. E o tempo passa rápido: “Domingos” (João 
Cavalcanti/Zé Renato) foi escrita enquanto o mestre Domingui‑
nhos, homenageado pela canção, ainda nos brindava por aqui 
com o seu talento. O legado do sanfoneiro está impresso em 
“SerCidade”, uma das duas parcerias de João e Marcelo Caldi 
presentes no álbum, xote que fala, de forma heterodoxa, do 
fluxo migratório da população nordestina para as metrópoles do 
Sudeste. A outra canção assinada pelo duo é “Bem Melhor”, sobre 
amor e separação.

Foi para cantar com João a música “A Causa e o Pó” (João 
Cavalcanti/Lenine) que António Zambujo emprestou a sua voz, 
gravada em Lisboa. Há, ainda, outros dois convidados: o percussio‑
nista cubano Inor Sotolongo criou a base rítmica de “Não Sós” (João 
Cavalcanti), uma homenagem não ‑convencional ao Rio de Janeiro 

temperada na salsa; e o cavaquinista paulista Fernando Del Papa 
balançou as suas quatro cordas em “Serpentina” (Marcelo Caldi/
Edu Krieger), única canção do disco que não foi composta por João. 
Radicados em França, ambos gravaram em Paris.

João compôs a faixa ‑título com Antonia Adnet, e com o 
pai dela, Mario Adnet, fez a “Valsa de Baque Virado”, que já foi 
gravada pelo lendário grupo vocal MPB4. O disco ainda traz as 
parcerias inaugurais de João com Cláudio Jorge (“Pêndulo”) e 
com Tiê e Plínio Profeta (“Na Varanda”). “Ao debruçar ‑se sobre 
letras tão distintas quanto ‘Pêndulo’, que é um tratado filosófico 
empírico sobre a gravidade nos seus múltiplos sentidos, e ‘Na 
Varanda’, que é a descrição bem objectiva de uma pausa a dois, 
você pode não notar a interligação: para falar sobre a contradi‑
ção física contida em ‘Pêndulo’ é preciso o tempo de observação 
contemplativa de ‘Na Varanda’. É tudo uma coisa só, sendo tudo 
diferente”, revela João.

Bossa Nova 60 anos

Quarteto do Rio (Ex ‑Cariocas):
Eloi Vicente, Neil Teixeira, Fábio Luna e Leandro Freixo
Roberto Menescal, Wanda Sá, João Cavalcanti, 
Marcelo Caldi e Rodolfo de Carvalho

Quem tiver a memória fixa no formato cristalizado de “voz 
e violão” poderá estranhar que a bossa nova chegue a este 
concerto com as vozes em harmonia do Quarteto do Rio e numa 
verdadeira partilha de talentos em cima do palco. Mas talvez a 
bossa nova não seja apenas um género musical – e até alguns 
dos seus criadores vieram a reagir ao uso da expressão para 
definir a música que faziam. Para contar essa história faz algum 
sentido recuar, no mínimo, aos tempos áureos da rádio. Nos anos 
40, a grande moda no Rio de Janeiro eram os grupos vocais 
inspirados nos seus congéneres norte ‑americanos, com harmo‑
nias complexas mas os pés bem assentes no samba. Um dos 
mais antigos destes grupos era Os Cariocas, criado em 1942 por 
Ismael Netto e que actuava na Rádio Nacional. Ismael acabaria 
por morrer 14 anos depois, com apenas 30 anos, ainda antes do 
advento da bossa nova, mas o seu legado sobreviveu na carreira 
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longa e brilhante do grupo, hoje rebaptizado como Quarteto do 
Rio e presente neste palco. São inúmeras as gravações de arran‑
jos de grande qualidade dos anos 40 e 50, não só dos Cario‑
cas – nomes como Os Namorados, Anjos do Inferno, Garotos da 
Lua e muitos outros são imprescindíveis para compreender este 
período da música popular brasileira.

Mas o que tem isto que ver com a bossa nova? Muito, na 
verdade. Foi para cantar num quinteto vocal que João Gilberto 
deixou a Bahia em direcção ao Rio de Janeiro, nesse tempo inspi‑
rado pelas qualidades vocais de Orlando Silva, o cantor de refe‑
rência dos anos 30 e 40. Enquanto isso, Tom Jobim já estava a 
tornar ‑se um pianista admirado nas noites cariocas, no famoso 
Beco das Garrafas, mas logo em 1952 procura deixar a noite e 
passa a arranjador da editora Continental. João Gilberto desa‑
parece de cena em meados dos anos 50, Tom cruza ‑se com o 
admirado poeta e diplomata Vinícius de Moraes e ambos criam 
a Sinfonia da Alvorada, para a fundação da cidade de Brasília.

Com tudo isto, ainda não há propriamente bossa nova na 
parada. Ela começa a vislumbrar ‑se nas composições de Jobim 
que de certa forma fogem aos padrões da época, sob a influên‑
cia dos clássicos como Chopin, Debussy e Ravel, dos standards 
americanos e, claro, dos eruditos brasileiros, como Villa ‑Lobos, 
Guerra ‑Peixe e Radamés Gnatalli. Mas o nascimento do género 
torna ‑se realmente inevitável com o regresso de João Gilberto 
ao Rio, em 1957, depois de um retiro de dois anos imposto pelos 
insucessos da sua carreira inicial. O resultado desse retiro foi 
verdadeiramente revolucionário: João chegou a cantar diferente 
e a tocar diferente do que ele próprio fazia e do que todos os 
músicos da época faziam. Um dos primeiros a ouvi ‑lo foi Roberto 
Menescal, então com 19 anos, que tinha uma academia de violão 
e foi procurado por João para logo se admirar com as inovações 
recém ‑chegadas. Menescal era amigo de Chico Pereira, o fotó‑
grafo que também fazia gravações amadoras e registou em fita, 
pela primeira vez, a voz e o violão da bossa nova. Hoje, felizmente, 
podemos ouvir muito facilmente estas gravações no YouTube. 
Sob o incentivo destes entusiastas, João Gilberto bate também à 
porta de Tom Jobim – então compositor e arranjador da editora 
Odeon – para lhe mostrar aquilo a que muitos chamaram a 
“batida” de violão da bossa nova. E o resto é, literalmente, história. 
A história da música popular brasileira, que fez nesse momento 
uma viragem sem regresso e transbordou para o mundo.

Em disco, a primeira vez que se ouve o violão de João é num 
disco da cantora Elizeth Cardoso, Canção do Amor Demais, 
gravado nesse mesmo ano e totalmente preenchido por canções 
de Vinícius e Jobim. Estava consumada a Santíssima Trindade nas 
novas canções Chega de Saudade e Outra Vez  – embora a bossa 
nova tenha de ser explicada com muito mais do que este encontro 
histórico das três figuras centrais do género. O que dizer dos ritmos 
imparáveis do acordeão de João Donato para Eu Quero um Samba, 
gravado pelos Namorados em 1953, e cujos reflexos ouvimos niti‑
damente em certas variantes da “batida� de João Gilberto? O que 
dizer de compositores ‑pianistas que viviam na noite e inspiravam 
muitos outros, como Johnny Alf e Newton Mendonça?

Juntamente com artistas como Carlos Lyra, Ronaldo Bôscoli, 
Nara Leão, entre outros, Roberto Menescal simboliza uma vertente 
da bossa nova que é celebrada neste concerto: o seu carácter de 
movimento. Sob a inspiração das inovações da Santíssima Trin‑
dade – as composições populares ‑eruditas de Tom, os poemas 
populares do poetinha boémio/diplomata Vinícius, as interpre‑
tações de João – uma nova geração encontrou um caminho de 
expressão artística que trilhou apaixonadamente. “Chega de 
Saudade”, finalmente gravada por João, levou gente como Chico 
Buarque e Caetano Veloso a ficar de queixo caído e decidir aban‑
donar tudo o resto em nome da nova música popular brasileira. 
Surgiram então os três primeiros álbuns de João, entre 1959 e 
1961, e o tal movimento da bossa nova estava aí representado com 
canções como “O Barquinho” de Roberto Menescal e Ronaldo 
Bôscoli – que podemos ouvir neste concerto, a par de outros 
resultados da profícua parceria (e amizade) destes dois autores: 
“Vagamente”, “Balansamba”, “Telefone”. Estes artistas investi‑
ram fortemente na afirmação da bossa nova – talvez fossem as 
personagens mais conscientes da enorme revolução que acon‑
tecia naquele momento e fizeram questão de nela participar e 
de a fazer avançar com entusiasmo. Logo em 1959, Menescal já 
editava um compacto de quatro músicas “Bossa é Bossa”. Seguira 
o conselho de Tom Jobim, que conheceu quando se preparava 
para seguir arquitectura – “Mas você não quer ser músico? 
Larga esta bobagem e vai ser músico” – e acabou por assinar 
350 composições ao longo da carreira, além de produzir inúme‑
ros artistas, incluindo Elis Regina, Gal Costa e Chico Buarque. 
A sua primeira produção foi para o disco de estreia da cantora 
Wanda Sá, Wanda Vagamente, em 1964. Wanda fora sua aluna de 
violão e desenvolveu uma carreira bem ‑sucedida como cantora 
sempre ligada ao movimento da bossa nova, acabando por reno‑
var frequentemente, ao longo dos anos, a sua ligação artística a 
Roberto Menescal. 

Neste concerto centrado na revolução da bossa nova e nos 
seus frutos, não podia faltar a referência ao Encontro de Jobim, 
Vinícius, João e Os Cariocas no restaurante Au Bon Gourmet, 
a 2 de Agosto de 1962. Nessa noite histórica foi apresentada 
pela primeira vez a “Garota de Ipanema” e também “Só Danço 
Samba”, duas novas canções da dupla Tom/Vinícius. Mas não 
falta também a referência ao passado que sempre se manteve na 
mira dos artistas bossa nova: aqui com “Pra Machucar Meu Cora‑
ção” do grande compositor Ary Barroso. O repertório completa‑
‑se com três composições recentes de Rodolfo de Carvalho e 
Murilo Miranda incluídas no disco Transcendência da Bossa, de 
2008, um álbum comemorativo do Encontro no Bon Gourmet.
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