
Bossa Nova entre as primeiras apresentações no Brasil e o espetáculo do Carnegie 

Hall (1958 – 1962). Performance e redimensionamento cultural. 

 

Vicente Saul Moreira dos Santos  

Doutorando 

Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais - 

CPDOC/FGV   

 

resumo: O marco inaugural da Bossa Nova foi o disco de João Gilberto lançado em 

1958. Em torno desse movimento musical se reuniram músicos e intérpretes de várias 

regiões do Brasil, tendo a cidade do Rio de Janeiro como um dos principais pontos de 

encontro e palco de projeção desse meio musical. O interesse e a repercussão reuniram 

público desde as primeiras apresentações na Zona Sul carioca e em São Paulo até o 

show promovido no Carnegie Hall em Nova Iorque, em 1962. Esta apresentação foi um 

importante marco de divulgação do gênero, ao projetar internacionalmente a música 

brasileira e marcar a carreira de vários artistas que nos anos seguintes construíram 

trajetória artística no exterior. 
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Introdução  

 O objetivo desse trabalho é tecer algumas considerações sobre as primeiras 

apresentações da Bossa Nova, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, até o show no 

Carnegie Hall em Nova Iorque (1962). Esse gênero foi abordado como um movimento 

musical resultante do encontro entre a poesia de Vinicius de Moraes, os arranjos de 

Tom Jobim, o jeito de tocar violão e a interpretação de João Gilberto, cujo LP “Chega 

de Saudade” lançado em 1958 foi o “marco inaugural” consagrado pelos músicos e 

pelos críticos que atuaram no processo de valorização de memória da Bossa Nova.  

 A diversidade musical do Rio de Janeiro foi beneficiada por sua centralidade, 

especialmente pelo seu destaque político e cultural. Devido a diversidade das boites da 



Zona Sul carioca, os músicos e intérpretes tinham conhecimento e influências da música 

norte-americana, da canção francesa, do bolero e da música cubana, além dos vários 

ritmos brasileiros. Essa confluência contribuiu posteriormente para a Bossa Nova que 

fora identificada como gênero que concatenou diversas influências.  

Os principais pólos culturais da cidade se encontravam em Copacabana, dos 

bordéis, gafieiras e cabarés aos hotéis e boites luxuosas. A Bossa Nova teve nessa 

região alguns dos seus principais palcos, como os bares localizados no Beco das 

Garrafas e no Beco do Joga a Chave, além do famoso apartamento da família de Nara 

Leão na Avenida Atlântica. A partir da cidade do Rio de Janeiro ocorreu a divulgação 

da Bossa Nova através dos discos, das reuniões nos diversos espaços de sociabilidade e 

dos shows. O impacto sócio-cultural foi considerável, pois jovens de diversos espaços 

urbanos do país, sobretudo do Rio de Janeiro e São Paulo se interessaram pelo estilo.  

Em 1962, ocorreu na boite Bon Gourmet na Rua Barata Ribeiro a reunião de 

Tom Jobim, Vinicius de Morais, João Gilberto e do grupo Os Cariocas. Essa turnê foi 

considerada como o evento mais importante da época, “para alguns, nunca houvera nada 

igual na noite carioca (e inclusive) sabe-se de gente que não perdeu nenhuma das 

apresentações”.1 O momento mais relevante do show começava com um diálogo entre 

os três que antecedia a inédita canção “Garota de Ipanema”.  

Entre 1963 e 1965 ocorreu uma diferenciação entre os ‘bossanovistas’ quando 

uma das vertentes se alinhou ao engajamento político e o outro se manteve na 

abordagem da “bossa solar”. A partir de meados da década de 1960, a Música Popular 

Brasileira passou por importantes transformações históricas que redimensionaram esse 

meio cultural, contribuindo para o raro interesse das gravadoras e das rádios por Bossa 

Nova (Napolitano, 2002).  

Indiscutivelmente as letras das canções desse gênero tinham uma grande 

identidade temática e elegeram o Rio como espaço urbano privilegiado. Esse acervo 

atuou na construção e identificação da cidade moderna, onde "todas as coisas que nele 

existem têm nomes, isto é, etiquetas simbólicas, e, por isso, conseguimos reconhecê-las" 

(Leach, 1978, p. 49). A cidade foi espaço privilegiado para essas apresentações, 

especialmente suas boites, apartamentos e locais de sociabilidade constituíram o palco e 

cenário desse gênero musical. O acervo bossanovístico atuou na construção e 

                                                 
1 Coleção Folha 50 anos de Bossa Nova – Vol. 20 – Milton Banana, pp. 21. 



divulgação dos padrões de vida que constituem o estilo urbano da Zona Sul carioca 

(Velho, 1989, p. 21). 

 

Concerto de Bossa Nova no Carnegie Hall - 1962 

 

Acerca dos antecedentes do show de Bossa Nova no Carnegie Hall encontram-se 

várias versões que nos remete a atuação de viajantes que estiveram no Rio de Janeiro, e 

em seguida tiveram a iniciativa de organizar o concerto na prestigiosa casa de 

espetáculos nova-iorquina.  

 Uma das versões conta que durante o mês de agosto de 1962, o fotógrafo norte-

americano David Zingg esteve no Rio de Janeiro a serviço da revista Show, em 

companhia do editor chefe – Robert Wool. O objetivo da visita era colher dados para 

uma edição especial sobre cultura latino-americana a ser publicada nesse periódico. 

Após a chegada a cidade, procuraram Nilos Bond, adido cultural da embaixada, que lhes 

informou que a temporada lírica tinha terminado e que a única opção era um show num 

bar em Copacabana – informação dada sem o menor interesse.   

 Este show na boite Bon Gourmet reunia importantes figuras da Bossa Nova – 

um gênero musical em ascensão nos Estados Unidos, considerando que ao longo desse 

ano foram lançados vários LP´s no país. David Zingg gostou tanto do show que foi em 

todas as apresentações, aproximou-se dos músicos e certa noite perguntou a Tom Jobim, 

qual era seu sonho? Ao que ele respondeu: “Gravar com Nelson Riddle”, o maestro que 

orquestrava para Frank Sinatra 

 De volta a Nova Iorque, David Zingg teve a iniciativa de organizar um 

espetáculo para promover a música brasileira. Inicialmente procurou a chefe do 

consulado brasileiro na cidade, Dora Vasconcelos, que disse que não havia recursos. Em 

seguida entrou em contato com Sidney Frey, o proprietário da Áudio Fidelity Records 

que aceitou a idéia com apoio da revista Show. 

 A outra versão rememorada pelo embaixador Mario Dias Costa contava que 

Sidney Frey procurou o consulado brasileiro em Nova Iorque sobre quais eram as 

cidades brasileiras mais relevantes musicalmente, pois visitaria esses centros com 

objetivo de incorporar novos nomes à sua gravadora. Foi-lhe recomendado Recife, 

Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, onde permaneceu por mais tempo e teve a idéia 

do show no Carnegie Hall com músicos e intérpretes da Bossa Nova. 



 Através do consulado foi viabilizado o apoio do Instituto Brasileiro de Café que 

assumiu a hospedagem dos músicos e da companhia aérea Varig que dividiu com 

Itamaraty o custo das 50 passagens. Deve-se destacar que nenhum artista ganhou cachê, 

pois todos estavam interessados em divulgar sua carreira nos Estados Unidos, e como 

alguns afirmaram, tinham objetivo de propagandear a cultura brasileira no exterior. 

 O próximo passo foi a visita de Sidney Frey ao Rio de Janeiro para comunicar 

sobre o show e convidar os artistas. Com esse intuito, organizou um coquetel no 

Copacabana Palace, quando Vinicius de Moraes disse que não visitaria os Estados 

Unidos, especialmente depois da tentativa de invasão da Baia dos Porcos em Cuba. Tom 

Jobim nunca tinha saído do Brasil e tinha medo de avião, então convencê-lo seria um 

desafio e João Gilberto não se animou com o projeto do show. As dificuldades não 

foram encontradas apenas entre esses principais nomes da Bossa Nova, mas também 

entre importantes figuras do meio musical, como Aloysio de Oliveira que se opôs a 

idéia de reunir tantas pessoas no palco e defendeu que uma apresentação com Tom 

Jobim e João Gilberto seria muito melhor para divulgar a música brasileira.  

Contudo, Sidney Frey não cogitou sobre essa possibilidade, pois tinha interesse 

em ampliar o rol de músicas de outros compositores. Após contornar os eventuais 

problemas, o embarque ocorreu na manhã de terça feira, 20 de novembro de 1962, num 

Boeing 707 da Varig. Tom Jobim relutou em viajar devido ao medo de avião, sendo 

convencido por Fernando Sabino, e somente embarcou no vôo do dia seguinte, chegou 

em Nova Iorque no início da noite, .  

 O Carnegie Hall localiza-se na esquina da rua 57 com a 7ª Avenida e era 

considerada a principal casa de espetáculos dos Estados Unidos. A organização do 

evento contratou o importante jornalista musical, Leonard Feather, que era muito 

influente no meio do jazz, pois “sua presença no palco soava como um aval para os 

brasileiros ainda desconhecidos do público de Nova York” (Cabral, 2008: 169). O 

concerto foi realizado no dia 21 de novembro, numa noite chuvosa que não atrapalhou 

os espectadores, pois teve os 3 mil ingressos esgotados, com muitas pessoas de fora.  

 Um dos problemas do show foi o excesso de artistas no palco, pois além dos que 

vieram do Brasil, também foram convidados alguns músicos brasileiros que estavam 

nos Estados Unidos como Sergio Ricardo e Carmen Costa. A organização do evento 

não priorizou o sistema de som para a platéia, pois o interesse estava voltado para o 

equipamento de gravação, para a produção do disco ao vivo do espetáculo. 



 Tom Jobim afirmou que “o teatro ficou cheio de brasileiros. Toda a colônia 

brasileira estava lá: a gente cantando em inglês e todo mundo falando português, louco 

para escutar O que é que a baiana tem? Ficamos naquilo: ‘I Love you’. A platéia ficou 

chateada” (Cabral, 2008: 170). Outros músicos como Roberto Menescal e Carlos Lyra 

também não gostaram da experiência. Os momentos mais aplaudidos foram as 

interpretações de Luis Bonfá tocando “Manhã de carnaval” e Agostinho dos Santos 

interpretando “A felicidade” que integravam a trilha sonora do filme “Orfeu Negro” de 

Malcel Camus, que fez grande sucesso internacional.  

Após o concerto no Carnegie Hall alguns músicos ficaram nos Estados Unidos. 

Em 5 de dezembro de 1962 houve uma apresentação no Teatro Universitário de 

Washington com a participação de Tom Jobim, João Gilberto, Agostinho dos Santos, 

Luís Bonfá, Carlos Lyra, do sexteto de Sergio Mendes e do quarteto de Oscar Castro 

Neves. Em virtude da melhor organização, o evento foi muito bem avaliado pela crítica.  

 

Considerações finais  

 

As primeiras reuniões e apresentações de Bossa Nova no Brasil foram realizadas 

em pequenos espaços e para um espectador mais familiarizado com o gênero e com os 

próprios músicos e intérpretes. A forma de interpretação e o repertório tinham maior 

reverberação entre uma platéia e espaços menores de apresentação. Contudo, devido ao 

sucesso comercial que a Bossa Nova foi galgando no Brasil e despertando interesse 

internacional, ocorreu a ampliação do público e gradualmente a realização de concertos 

em casas de espetáculos de maior vulto, como o Carnegie Hall de Nova Iorque. Mas  

para isso, os próprios músicos e os responsáveis pela organização dos eventos tinham 

que avaliar bem suas estratégias e seu planejamento para viabilizar seus objetivos.  
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