
João Gilberto em Floripa

No início da década de 1960, a Bossa Nova (“oficialmente” lançada 
dois anos antes começava a ganhar adeptos entre a classe média sofisticada 
e círculos intelectuais, principalmente no Rio e em São Paulo. E o nome 
mais representativo do novo estilo era João Gilberto. Mas na pequena e 
provinciana Florianópolis daquela época apenas uma turma que já gostava 
de jazz passou também a cultuar a novidade. Isto é: uma ínfima minoria, da 
qual eu fazia parte. Mesmo assim a diretoria do Lira Tênis Clube, um dos 
mais conceituados da cidade, que já havia trazido famosos vocalistas, como 
Cauby Peixoto, Agostinho dos Santos e Miltinho, para cantar em sua sede, 
decidiu também bancar a vinda de João Gilberto. 

Observe-se que ele já havia gravado os seus dois primeiros álbuns 
(hoje considerados clássicos do gênero) com arranjos e regência de Tom 
Jobim. Entre outras memoráveis criações (a maioria do próprio Jobim, em 
parceria com Newton Mendonça e Vinicius de Moraes) ali estavam Chega 
de saudade, Desafinado, Meditação e Samba de uma nota só.  

Assim sendo, numa fria noite de junho de 1961, João Gilberto, com o 
seu violão a tiracolo, estava a postos no pequeno palco do clube, na hora 
preestabelecida  -  contrariando a  sua  já  conhecida  fama  de  excêntrico  e 
impontual - para se apresentar à elite citadina, que contava também com 
um expressivo contingente de jovens.

Acompanhado  pelo  excelente  pianista  ilhéu  Aldo  Gonzaga  e  seu 
conjunto, o cantor, com a sua voz intimista - ao contrário dos anteriores - e 
a  peculiar  batida  de  violão  (que  mudou  os  rumos  da  música  popular 
brasileira), começou o recital interpretando os seus dois maiores êxitos até 
então: Desafinado e Chega de Saudade. A platéia manteve-se em silêncio 
respeitoso, durante a performance, sem demonstrar muito entusiasmo, e as 
palmas foram contidas.

Ocorria que a qualidade do microfone deixava muito a desejar, não 
captando a dicção perfeita e o estilo sussurrante de João Gilberto. Quando 
ele  iniciou  a  terceira  música  já  se  percebia  alguma  movimentação  e 
cochichos aqui e ali. A partir da quarta o zunzum foi aumentando, até se 
transformar  num  burburinho  irritante  (para  quem  queria  acompanhar  a 
apresentação), que abafava a voz do cantor. Ele então se dirigiu ao inquieto 
público, não escondendo a contrariedade:    

- Assim não dá... Assim não é possível. Se não fizerem silêncio, não 
posso continuar.

Com a admoestação, os barulhentos moderaram-se por algum tempo. 
João cantou mais duas músicas, mas a agitação, acrescida agora ao arrastar 
de cadeiras de sócios que se levantavam, insatisfeitos com o show, voltou a 
dominar o ambiente. Quando ele iniciou O samba da minha terra a sua voz 
já não era mais ouvida. Ele então interrompeu a música de Caymmi pela 
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metade e, carregando o seu violão, retirou-se com passos firmes, deixando 
a alta sociedade local literalmente falando sozinha. 

      ***

Meia  hora  depois,  o  mestre  da  Bossa  Nova,  acompanhado  pelo 
compositor  Luiz  Henrique,  seu  cicerone  na  Ilha,  era  visto  entrando  no 
Universal, um bar-restaurante nas proximidades do Mercado Público, que 
congregava  todas  as  tribos  possíveis  e  impossíveis,  desde  marginais, 
marinheiros e prostitutas, a socialites, jornalistas e intelectuais. E com uma 
característica sui generis: não possuía porta (pois não fechava nunca), nem 
janelas.  Certos  fregueses  chegavam  a  passar  o  dia  inteiro  lá  dentro, 
imaginando que ainda fosse de madrugada. Um pouco mais tarde reuniram-
se aos dois músicos os jornalistas Ilmar Carvalho e o autor destas linhas. 

João  sentiu-se  bastante  à  vontade  no  eclético  ambiente,  que  se 
encontrava com todas as suas mesas ocupadas, mas sem que ninguém o 
reconhecesse. E, descontraído, contou histórias, com o seu jeito de falar, 
suave  e  envolvente,  e  relembrou  experiências  musicais  na  Bahia,  onde 
nasceu (em Juazeiro)  e criou-se,  e no Rio, para onde se transferiu,  com 
malas  e  violão,  no início  da década de 1950.  Quando a soirée no Lira 
terminou,  o  pianista  Aldo Gonzaga juntou-se  à  animada  mesa.  Mas em 
nenhum momento fez-se referência à frustrada apresentação do cantor, nem 
aos maus modos dos sócios do clube.

As rodadas de cerveja sucederam-se, acrescidas de filés a cavalo e 
lingüiças fritas com pirão “d’água” (especialidades da casa). Quando de lá 
saímos – sem perceber o passar das horas, devido às citadas peculiaridades 
do Universal – o dia já clareava. Então alguém sugeriu que tomássemos a 
“saideira” no bar do Goiano, localizado numa das alas do Mercado Público. 
E  o  -  a  essas  alturas  -  já  trôpego  bando  para  lá  se  dirigiu,  com João 
Gilberto, como um menestrel da idade média, não se separando nunca do 
seu violão.  

Tomamos  mais  algumas  cervejas  –  João  pediu  também  uma 
“purinha”  –  no  balcão  do  bar,  que  atendia  a  uma  freguesia  popular, 
formada por pescadores, balconistas, peixeiros, açougueiros, carregadores, 
carroceiros,  etc.  A  maioria  recém chegava  ao  Mercado  para  vender  ou 
comercializar  os  seus  produtos.  Logo  a  manhã  de  outono  começou  a 
despontar e a cristalina luminosidade que surgiu, em seguida, envolvendo 
todo o cenário, fez com que João Gilberto, não se contendo, empunhasse o 
violão e, apoiando-se numa cadeira debaixo do vão central, começasse a 
cantar: “Mas pra que tanta luz, pra que tanto sol...”, parafraseando a música 
Inútil paisagem, de Jobim e Aloysio de Oliveira.  E um grupo de curiosos 
começou a rodeá-lo, com as expressões de quem estranhava o inusitado 
espetáculo nas primeiras horas do dia,  em pleno Mercado Público. Pouco a 
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pouco  mais  pessoas  reuniam-se  em volta  do  cantor,  até  se  transformar 
numa consistente assistência.    

João Gilberto, então, voltou a interpretar O samba da minha terra e, 
desta  vez,  foi  aplaudidíssimo.  Os humildes  da Ilha de Santa Catarina o 
entenderam melhor do que a sua chamada classe alta.

   *

P.S.  –  Depois  dessa  vez,  João  Gilberto  nunca  mais  pisou  em 
Florianópolis. (2008)

   *

(Crônica publicada originalmente no Caderno de Cultura do Diário  
Catarinense, edição de 10/05/08) 
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