
 

 
 

BALANÇO DO JAZZ E OUTRAS NOTAS: UMA BREVE ANÁLISE DAS 

PRIMEIRAS OBRAS DE JAZZ NACIONAIS (1950-1953). 

                                                                                Antônio Carlos Araújo Ribeiro Júnior1 

 

Resumo: Neste artigo tem-se como objetivo principal, apresentar e analisar 

historicamente as primeiras obras de jazz nacionais, sendo estas, respectivamente, 

Pequena História do Jazz, de Sérgio Porto, Jazz Panorama, de Jorge Guinle e Jazz & 

Co, do poeta Vinícius de Moraes, tendo em vista que essas obras, não apenas 

promoveram uma operação historiográfica, reivindicando um espaço nos debates sobre 

jazz que repercutiam no cenário internacional e nacional nos anos 50, como também 

foram frutos do empenho dos autores em fomentar o interesse pelo jazz no Brasil. Estes 

livros, no entanto, raramente são citados pelos estudos de jazz mais recentes, ficando 

muitas vezes à margem desse panteão.  

 

Palavras-chave: jazz – música popular - crítica musical – cronistas - operação 

historiográfica  

 

O historiador Michel de Certeau entendia a História como uma prática que por 

meio do discurso forjaria dialeticamente sua própria produção, ou seja, a escrita da 

história, ou produção historiográfica (CERTEAU, 1982, p. 24). Nesse sentido, a 

aproximação com a “verdade” de determinado objeto de estudo da História passa a 

compor o campo discursivo e assim, cada produção discursiva se comporta de 

determinada forma a partir de seu lugar social. Partindo desse raciocínio sobre a prática 

de fazer história, é possível que se compreenda por meio dos discursos presentes nas 

primeiras obras brasileiras de jazz as formas pelas quais se discutia a presença desse 

gênero musical no Brasil e no exterior. 

Em primeiro lugar, sabe-se que no Brasil, especificamente, em cidades como 

Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Porto Alegre e também em Curitiba2, a 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Cultura e Sociedade (Mestrado Interdisciplinar) pela 

Universidade Federal do Maranhão. Graduado em História Licenciatura pela Universidade Estadual do 

Maranhão. E-mail: tulhopd@hotmail.com 
2 Essas cidades, portanto, inauguraram clubes e salões voltados para a atuação das primeiras jazz-bands2 

brasileiras, sinalizando a fixação do jazz, e uma mudança na paisagem urbana nessas localidades. No 

artigo Breve panorama da música popular – o jazz curitibano e na dissertação, Jazz no Paraná entre 

1920 e 1940: um estudo da obra O Sabiá, fox trot, shimmy de José da Cruz, por exemplo, a pesquisadora 

Marilia Giller faz um levantamento de instituições musicais, bares e outros espaços voltados para a cena 

artística contemporânea nessas regiões no período áureo de difusão do jazz em Curitiba. Marilia Giller 

conclui ainda em seu trabalho que entre as décadas de 40 e 60 a entrada do Jazz foi sobremaneira forte, de 
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primeira metade do século XX foi uma época na qual a influência do jazz se fez 

notória, dentre outas razões, devido a articulação de bens de consumo estrangeiros por 

meio da influência dos produtos manufaturados americanos. Esse desembarque da 

cultura estrangeira se potencializaria durante e após a Segunda Guerra Mundial por 

intermédio da Política de Boa Vizinhança3. Essas inovações promovidas pelo pacto 

econômico com os Estados Unidos – promovido não apenas pelo Estado brasileiro, mas 

também pelas forças de mercado -, se instaurou durante o período de vigência do 

Estado Novo, o que significou no aspecto econômico (matéria prima brasileira por bens 

de consumo estrangeiros) e cultural (Ary Barroso por Louis Armstrong) uma permuta. 

Como conclui a socióloga Ana Cristina Braga Martes em sua resenha sobre o livro de 

Tota “com a chegada ao Brasil de astros de Hollywood, entre eles o próprio Walt 

Disney, garantimos também nossa presença, sem dúvida muito mais modesta, nos 

Estados Unidos.4 

No entanto, mesmo com todas essas influências houve uma diferenciação na 

sonoridade dos músicos brasileiros seduzidos pelo jazz norte-americano nesse interim, 

esse formato de jazz mais comercial tocado pelas bandas brasileiras (ou conjuntos 

regionais) no início do século XX e que prosseguiu em canções populares na Era do 

Rádio, foi o que o historiador Eric Hobsbawm chamou de “jazz híbrido” 

(HOBSBAWM, 1989, p. 98), ou seja, não se tratava de um gênero limitado e imune às 

influências musicais regionais e nacionais, e sim um formato mais comercial, propenso 

à mistura musical. Entende-se que desde esse momento já se estabelecia uma fricção de 

                                                                                                                                                                          
forma a criar uma crítica especializada no assunto e a influenciar toda uma formação musical em cidades 

como Curitiba e outras localidades do Paraná. Ademais, a difusão do rádio e do cinema também foi 

crucial para o espraiamento do repertório de jazz no Brasil, inclusive em Porto Alegre, como demonstra o 

pesquisador Hardy Vedana no livro Jazz em Porto Alegre (1987). 
3 Tratou-se de uma política diplomática, estabelecida pelo presidente norte-americano Theodore 

Roosevelt, e que se propunha a apresentar uma imagem amigável dos Estados Unidos para conquistar o 

mercado latino-americano e que, segundo o historiador Antonio Tota (2000), injetou nos brasileiros o 

desejo pelo american way of life. Não é gratuito, dessa forma, o fato dos discos de jazz começarem a 

aportar no país em quantidades não muito significativas após a Primeira Guerra Mundial. Assim, o 

historiador Eric Hobsbawm confirma a hipótese de que somente após a Segunda Guerra Mundial o jazz 

seria difundido de maneira mais consistente para além das fronteiras norte-americanas, finalmente, como 

um produto nacional, por meio de músicos de jazz, nomeados “embaixadores” (HOBSBAWM, 1989, p. 

75). Desta forma, o final da década de 1940 e início de 1950, mais do que as primeiras décadas do século 

XX, apresentaram mudanças significativas para o jazz e para o público, pois foi quando se proliferou o 

sucesso dos grandes salões de dança no Brasil, que haviam se popularizado durante as décadas de 1920 e 

1930 no cenário internacional (BERENDT, 1975, p. 28).  
4 Resenha acessível em: www.scielo.br/pdf/rae/v41n2/v41n2a10.pdf. 



 

 
 

musicalidades5, uma rica mistura musical estabelecida pelas primeiras jazz bands 

nacionais.6 

Porém, mesmo em meio a todo esse clima propício para a introjeção do jazz na 

cultura brasileira, foi apenas na década de 1950, que surgiram as primeiras publicações 

a respeito da temática. Em sua maioria, as obras foram fruto de entrevistas e estudos do 

começo da década de 1950 publicados em revistas e jornais que tinham interesse em 

abordar a temática em seus suplementos de cultura e música. Há, nesse sentido, um 

intervalo temporal bastante significativo entre a chegada do jazz no Brasil e o momento 

em que se publica as obras nacionais sobre jazz. Portanto, ao longo deste artigo propõe-

se demonstrar a construção de uma incipiente historiografia do jazz no Brasil. Uma vez 

que os trabalhos e interesse em pesquisas acerca da temática têm crescido no país, 

muitas produções têm se preocupado em rememorar bandas, peças musicais, histórias 

da influência deste gênero em regiões distintas, e às vezes, de maneira isolada, focando 

na produção musical regional. Ainda que essas maneiras de se fazer História sejam de 

extrema importância para se conhecer a forma como o jazz foi absorvido no país, 

percebe-se que é necessário mapear também os discursos acerca da temática, ou seja, 

tratar sobre a escrita da história do jazz no Brasil. 

Somente em 1953, que se terá notícias da primeira obra sobre jazz produzida no 

Brasil, a Pequena História do Jazz, escrita por Sérgio Porto. Antes de abordar sobre o 

conteúdo dessa e de outras obras que se preocuparam em retrilhar a história do jazz, é 

importante destacar que esse interesse pela escrita do jazz a ponto de desenvolver um 

raciocínio crítico acerca do jazz, seu estilo e expressão cultural, pode ter sido 

                                                           
5 Esse termo é utilizado por Acácio Tadeu de Camargo Piedade (1997) para analisar o jazz brasileiro nos 

anos 60 e foi elaborado a partir do conceito de fricção cultura, ou interétnica de Roberto Cardoso de 

Oliveira. Acácio Tadeu entende que essa fricção passou a acontecer a partir dos trios de jazz e da bossa 

nova, momento em que os instrumentais demonstravam uma sonoridade peculiar, soma de jazz e música 

brasileira. Concordo em parte com esse ponto de vista. Acredito que essa fricção musical já vinha sendo 

realizada desde o começo do século XX, por intermédio das jazz bands e big bands brasileiras. Mais 

informações, cf.  Jazz, música brasileira e fricção de musicalidades.  

Acessível em: file:///C:/Users/to/AppData/Local/Temp/OPUS_11_Piedade.pdf.  
6 Embora não seja o interesse deste trabalho discutir a autenticidade desse formato de jazz executado no 

Brasil, é possível afirmar que, os músicos brasileiros, por exemplo, foram fortemente influenciados pelas 

jazz-bands do início do século XX e, posteriormente, entre as décadas de 1930 e 1940 - momento que 

desemboca na Era do Rádio - pelo jazz swing das Big Bands. Em seguida, entre as décadas de 1950 e 

1960 pelas principais vertentes do jazz moderno, conhecidas como o bebop e o cool. Todas essas 

vertentes jazzísticas, foram reforçadas pelo governo norte-americano como símbolos de sofisticação e de 

sua nacionalidade. 



 

 
 

influenciado primeiramente pelo crescimento em publicações voltadas para o estudo da 

música popular urbana a partir da década de 1950.  

Durante um longo período, os estudos sobre música popular brasileira ficaram 

restritos ao cunho folclorista. Esses trabalhos de pesquisa se articulavam em torno 

apenas da produção folclórica, pois se caracterizavam como um projeto de busca pela 

identidade brasileira. Isto porque “na época, tanto os historiadores de ofício, quanto os 

intelectuais – como Mário de Andrade – não concediam à música urbana relevância 

cultural ou social suficiente para transformá-la em objeto de estudo” (MORAES, 2012, 

p. 08). Há relatos, porém, de que Mário de Andrade teve contato com o jazz7. Sobre 

isso, como bem expõe o pesquisador Acácio Camargo Tadeu, havia ao mesmo tempo 

“uma vontade antropofágica de absorver a linguagem jazzística e uma necessidade de 

brecar este fluxo e buscar raízes musicais no Brasil profundo” (PIEDADE, 1997, p. 

200). Por isso, ora se criticava ora se falava a respeito dessas influências estrangeiras na 

música popular brasileira. Mário de Andrade é categórico quando afirma que “o 

[artista] que fizer arte internacional ou estrangeira, se não for gênio, é um inútil, um 

nulo. E é uma reverendíssima besta” (ANDRADE, 1962, p. 19).  

Se no Brasil o trato com o jazz era quase silencioso, inconcluso e muitas vezes 

contraditório, essa relação de preconceito a respeito da música popular estrangeira era 

presente também, curiosamente, nas universidades da Europa e na América do Norte, 

lugares de surgimento e desenvolvimento do jazz. A existência da obra História Social 

do Jazz do historiador Eric Hobsbawm é um exemplo dessa recusa em se estudar de 

forma histórica o fenômeno da música popular urbana.8  Em relação à divulgação do 

repertório de jazz no Brasil, como menciona a pesquisadora Marília Berguenmayer 

Giller, pouquíssimos músicos tinham acesso aos vinis gravados por bandas 

internacionais de sucesso na época9. Isto é, segundo a autora, a apreciação e os 

                                                           
7 Na obra A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade, há um depoimento do primo e 

afilhado de Mário de Andrade Fernando Rocha, transcrito por Marlene Gomes Mendes e publicado pela 

pesquisadora Flávia Camargo Toni. Ele rememora relação do tio musicólogo com a vitrola e evidencia a 

aproximação de Mário de Andrade com o jazz.  
8 “Eric Hobsbawm que adota o pseudônimo de Francis Newton para escrever a “História social do Jazz” 

de 1959. Tal atitude era uma forma de resguardar o nome do renomado historiador inglês diante de um 

tema ainda periférico no seio das ciências sociais” (MEDEIROS, 2013, p. 190). 
9 A pesquisadora fala a respeito desse contato musical em uma entrevista cedida à TV UNINTER. 

Disponível em:  



 

 
 

conhecimentos sobre jazz não eram consistentes o bastante para que emergissem 

bandas que o executassem com perfeição, como os músicos norte-americanos. Sendo 

assim, também pode-se presumir que essa lacuna em relação ao interesse pela pesquisa 

e execução do jazz no Brasil atrasou a produção escrita sobre o jazz no país, ou seja, a 

formação de uma crítica especializada que se debruçasse sobre esse fenômeno. Além 

disso, a presença do jazz no Brasil também fez acionar um grupo de críticos 

nacionalistas prontos para rechaçar de maneira xenófoba aquilo que para eles, a 

princípio, não era conveniente que os brasileiros se interessassem: a cultura 

estrangeira10. 

O caráter nacionalista das pesquisas e dos artigos publicados nos jornais da 

época tem sua principal influência no movimento folclórico, uma forte campanha de 

intelectuais folcloristas que buscavam construir um filão cultural nacional sem 

influências externas. O crítico José Cruz Cordeiro é um exemplo desse tipo de 

pesquisador e muito se discute a respeito de suas críticas à influência do jazz em peças 

compostas pelo músico Pixinguinha na Revista Phonoarte. Esse fator faz crer que os 

interesses nacionais na música dificultaram a formação de críticos especializados em 

jazz no começo do século XX. Por outro lado, na França já se tinha o que convém 

chamar aqui de historiografia francesa de jazz11. Já a historiografia americana de jazz 

foi primeiramente composta por Rudi Blesh12 (Shining Trumpets e They all played 

ragtime, publicadas entre 1946 e 1950, respectivamente); Rex Harris13 com a obra Jazz 

                                                           
10 Isto fica claro com o fragmento destacado por Alexandre Francischini (2009) que se trata de um dos 

primeiros registros da presença de bandas de jazz (ou, jazz-bands) no Brasil e que foi escrito por Alberto 

Ikeda por volta dos anos 20, intitulado Apontamentos históricos sobre o Jazz no Brasil, e publicado no 

jornal O Estado de São Paulo em 17 de março de 1920.  
11 Aux Frontières du Jazz (1932) de Robert Goffin – considerada a primeira obra séria sobre o assunto – 

Histoire du Jazz (1945), La Nouvelle Orleans, Capitale du Jazz (1945) do mesmo autor; Le jazz hot 

(1934), La musique de jazz et le swing (1943), Les roi du jazz (1944), La véritable musique de jazz 

(1946), Jazz Panorama (1950), de Hugues Panassié; Introduction a la musique de jazz (1948), Hommes et 

problèmes du jazz (1954), de André Hodeir. E Charles Delaunay, com as obras Hot Discography (1936) e 

Django Reinhardt – Souvenirs (1954).   
12 Foi publicado um texto em 31 de agosto de 1985 na página do Los Angeles Times devido a morte de 

Rudi Blesh. Ele é tido como “historiador de jazz” e lá também é possível ver que a obra Shining Trumpets 

“uma história do jazz afro-americano”, foi escrita “em colaboração de Harriet Janis” (tradução livre), que 

também pode ser incluída como historiadora de jazz. Disponível em: http://articles.latimes.com/1985-08-

31/business/fi-24324_1_shining-trumpets.  
13 No livro Jazz Historiography: The Story of Jazz History Writting, Daniel Hardie destaca a fala de Brian 

Woods a respeito da produção modernista e tradicionalista da historiografia de jazz americana, e 



 

 
 

de 1952, entre outros14. E por fim, a historiografia do jazz na América Latina. Esta deve 

muito ao pesquisador Ernesto Ortiz Oderigo, pois foi ele um dos pioneiros a tratar da 

presença do jazz na Argentina, mais precisamente na região do Rio da Prata e em 

Buenos Aires15. Quanto aos autores brasileiros aqui estudados, embora não fossem 

historiadores profissionais, compuseram o grupo de críticos e pesquisadores da música 

popular no Brasil, além de publicar livros sobre a história do jazz, fomentando maior 

seriedade quanto à escrita da temática. Eles foram responsáveis pela produção de 

diversos artigos sobre jazz para os mais diversos suplementos literários, como jornais e 

revistas (inclusive na RMP), abordando os mais diferentes aspectos que compõem a 

história do gênero musical estrangeiro, a saber, seu surgimento, evolução, expansão, 

fatos e lendas. Fomentaram também a apreciação do jazz no país, por meio de 

sugestões de discografias por eles selecionadas. 

Esses autores preocuparam-se com questões históricas, sociais e também 

análises sobre a musicalidade e a autenticidade do jazz. Esses críticos fizeram parte da 

nata de intelectuais e críticos musicais dos anos 50, juntamente de Lúcio Rangel, José 

Sanz, Marcelo Miranda, Cláudio Murilo, Marisa Lira, Jota Efegê, Vagalume, Orestes 

Barbosa, Almirante, entre outros. Eles se envolveram em diversas atividades, como a 

formação de fã-clubes16, promoveram a vinda de bandas e cantores de jazz para o 

                                                                                                                                                                          
menciona-se Jazz como uma obra “decente e conscientemente com seus méritos”, mas que exibe “uma 

rígida ideologia” (2013, p. 147). Referência à linha teórica apologista do tradicionalista Rex Harris. 
14 Leonard Feather (The encyclopedia yearbook of jazz, de 1956); Ernest Bornerman (Swing Music: An 

Encyclopedia of Jazz de 1940), Marshall Stearns, fundador do Institute of Jazz Studies (The Story of jazz, 

de 1956 e Jazz Dance de 1966); Bill Grauer (fundador da gravadora de jazz Riverside Records, publicou o 

livro A pictorial history of jazz  em 1955); Nat Hentoff e Nat Shapiro (Hear me talkin’ to ya,  de 1955, 

The Jazz Makers, de 1957); Barry Ulanov (Duke Ellington em 1946, The incredible Crosby  em 1948, 

The history of Jazz in America em 1952); Charles Edward Smith e Frederic Ramsey Jr. (Jazzmen de 

1939); Wilder Hobson (American Jazz Music de 1939), este último é considerado o segundo livro 

americano mais consistente sobre a história do jazz da época, depois de Jazz: Hot and Hybrid  de 

Winthrop Sargeant, publicado um ano antes. Wilder Hobson também chegou a publicar a obra Jazz: a 

history em 1964. 
15 Antes de ser convidado para fazer parte dos autores da Revista da Música Popular (famoso periódico 

carioca Revista da Música Popular que circulou entre os anos de 1954 e 1956), dentre seus vários 

trabalhos Ernesto Ortiz publicou nos anos 50 as obras Estetica de jazz, Perfiles del jazz, Órbita del jazz e 

La poesia negra norteamericana. 
16 Destaca-se o Sinatra-Farney Club criado no começo dos anos 50 por admiradores do jazz americano, e 

de onde sairiam os precursores da Bossa Nova, como Dick Farney, Nara Leão e Johnny Alf. Em 1951, o 

Rio de Janeiro Jazz Clube, e em 1952 o Clube de Amigos do Jazz, ambos criados por José Domingos 

Rafaelli, crítico de fundamental importância para a proliferação do jazz no Brasil. Foi responsável pela 

assinatura de vários releases de discos de jazz, atuou de 1956 a 1997 com programas de jazz em diversas 

rádios, como “Jazz em Desfile" na Rádio Mayrink Veiga, "Arte Final: Jazz" na Rádio Jornal do Brasil, 



 

 
 

Brasil e patrocinaram bandas brasileiras no exterior.  Como foi o caso de Jorge Guinle 

quando atuou como um dos “representantes do governo brasileiro junto ao escritório 

americano para a América do Sul” (GUINLE, 1997, p. 62), a convite do DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda) criado por Getúlio Vargas17.   

Já Sérgio Porto, segundo o Dicionário Cravo Albin da Música Popular 

Brasileira “era grande admirador e pesquisador de música popular, possuindo uma 

discoteca avaliada em cerca de 30 mil discos entre 78 rpm e LPs”18. Sobre ele, o 

jornalista Miguel Pontes chegou a afirmar que “foi crítico, cronista, historiador, 

radialista, apresentador de televisão. Discorria sobre Louis Armstrong e organizava 

shows de Aracy de Almeida”, caracterizando sua aceitação como historiador19. De 

forma contextual, sua obra, escrita e publicada em maio de 1953, foi patrocinada pelo 

antigo Serviço de Documentação do Ministério de Educação e Saúde, um órgão 

nacional, criado por Getúlio Vargas (atual MEC)20. A Pequena História do Jazz, foi a 

primeira obra a tratar de jazz no Brasil, publicada meses antes do livro de Jorge 

Guinle21.  

É interessante perceber que nessa obra há um silêncio em relação à condição do 

jazz tocado no Brasil pelas jazz bands e big bands brasileiras, como por exemplo, a 

                                                                                                                                                                          
"Jazz na Imprensa" na Rádio Imprensa, "Jazz na Eldorado" na Rádio Eldorado, "Jazz na CBN" na Rádio 

CBN, "O Mundo do Jazz" na Rádio MEC-FM, dentre outros. Fez parte também do Clube de Jazz e 

Bossa, criado em 1965, agremiação que reuniu nomes como Lúcio Rangel, José Sanz, Sérgio Porto, Jorge 

Guinle - principal presidente -, Vinícius de Moraes, Ary Vasconcelos, Tom Jobim e o próprio Pixinguinha. 

Além de promover debates e pequenas apresentações de jazz havia a homenagem aos grandes nomes da 

música popular brasileira. Para mais informações, cf. Dicionário Ricardo Cravo Albin. 
17 O primeiro festival internacional de cinema patrocinado pelo presidente Getúlio Vargas teve Jorge 

Guinle como um de seus idealizadores. 
18 O pesquisador foi sobrinho de um dos pioneiros no estudo da música popular urbana Lúcio Rangel, foi 

também compositor e radialista. 
19 Disponível em: http://www.dicionariompb.com.br/sergio-porto/dados-artisticos.   
20  A obra compôs os Cadernos de Cultura, série de publicações selecionadas e patrocinadas pelo órgão 

nacional, o que pode apontar para um maior interesse a respeito de jazz no país. A data de publicação 

pode ser constatada por uma notícia no 5º caderno do jornal Correio da Manhã de 10 de maio de 1953 na 

coluna “Música Popular”. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_06&pasta=ano%20195&pesq=Jazz%20Pan

orama 
21 Nesse livro, Porto se preocupou em fazer um apanhado histórico sobre o jazz, desde suas origens em 

fins do século XIX, quando surgem as primeiras brass bands, isto é, as bandas de metais que tocavam no 

Sul dos Estados Unidos, passando pelas vertentes de jazz mais urbanas. É possível ter acesso há imagens 

de alguns músicos e discografia selecionados por Sérgio Porto, de maneira que todas essas informações 

dizem respeito somente ao jazz dito “tradicional”. Ou seja, tocado por negros americanos antes do 

advento do jazz moderno. 



 

 
 

orquestra de Romeu Silva Jazz Band Sul-americana22, a Jazz Manon de 1921; Jazz 

Band do Batalhão Naval de 1923; a banda Jazz Espia Só de 1926 e a Jazz Band 

Acadêmica de Pernambuco de 1931, Jazz Band Catanduva de 1920, diretamente do 

interior de São Paulo, e tantas outras que tocavam também sambas, choros e maxixes. 

Esse silêncio faz com que se acredite mesmo, que “os debates que encontramos nessas 

obras são basicamente os debates estadunidenses reproduzidos em português com as 

palavras e julgamentos dos respectivos autores” (LABRES FILHO, 2014, p. 37). 

Contudo, logo na introdução do livro, já se pode perceber a preocupação dessa obra 

com a condição dos estudos sobre jazz realizados no país. Sérgio Porto afirma haver 

certa carência de estudos sobre jazz no Brasil, em comparação com o cenário 

internacional. Em contrapartida, o autor também fala a respeito de um significativo 

número de estudiosos e afins, interessados na temática no Brasil: “enquanto no mundo 

inteiro, o jazz é tratado devidamente à altura de sua significação artística [...]. No Brasil 

é a primeira vez que se edita algo sobre ele” (PORTO, 1953, p. 03). 

Como se pode desprender do fragmento supracitado, Sérgio Porto alegava haver 

uma carência sobre estudos de jazz no Brasil, em comparação com os estudos 

realizados na Europa, nos Estados Unidos e em outros países da América Latina, 

embora afirme também, que haviam interessados em estudá-lo e difundi-lo no país. 

Essa foi uma de suas motivações: a necessidade de fomentar a apreciação e a pesquisa 

sobre o jazz no país. Em setembro de 1951, o historiador publicou no número 114 da 

revista Sombra, um texto de cinco páginas intitulado O jazz no Brasil, dizendo que: 

“Seria faltar com a verdade dizer-se que o jazz no Brasil tem uma difusão razoável”. 

Principalmente se fosse estabelecida uma comparação entre o nosso e os outros países 

que tomaram conhecimento da música de New Orleans (SÉRGIO, 1998, pp. 255).  

Essa “difusão razoável” parece ter sido a escassa informação em relação ao 

gênero musical a razão que motivou a escrita das obras, e não um ambiente de grande 

recepção e divulgação do jazz no Brasil. Jorge Guinle confirma esse atraso do Brasil 

em relação ao conhecimento do jazz quando diz que foi apenas “durante a Segunda 

                                                           
22 Uma das mais requisitadas bandas de jazz brasileiro. Embora, as bandas levassem a descrição “jazz 

band”, o repertório era sempre eclético, misturando o samba tradicional com o jazz, como abordei no 

início deste trabalho. A banda de Romeu Silva, por exemplo, se apresentou na World’s Fair de Nova York 

em 1939 e manteve esse padrão até encerrar suas atividades. 



 

 
 

Guerra Mundial, já no fim da era swing, que apareceram aqui músicos em quantidade 

apreciável. Esses nunca tiveram contato com o jazz de Nova Orleans ou Dixieland e 

são, portanto, admiradores dos estilos modernos” (GUINLE, 1959, p. 92).  

Autor da obra Jazz Panorama, publicada primeiramente em 1953, depois revista 

e ampliada em julho de 1959 (adicionando um capítulo sobre as tendências teóricas nos 

estudos de jazz), ele também pode ser considerado um historiador brasileiro de jazz23. 

Foi um dos sócios fundadores e presidente do Clube de Jazz e Bossa Nova24, 

agremiação fundada em 1965 (finalizando-as em 1967) e que contou com a presença de 

nomes célebres da crítica musical, do radialismo, do jornalismo, da música e de 

entusiastas da música popular brasileira e do jazz. Entre os críticos estavam Ricardo 

Cravo Albin (diretor executivo do clube), Ary Vasconcelos, Sérgio Porto e Vinícius de 

Moraes25. Também estavam entre os sócios, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Robert 

Celerier, Luís Orlando Carneiro, Paulo Santos e José Domingos Raffaelli. 

Antes das atividades como presidente da agremiação Jorge Guinle já escrevia 

artigos sobre jazz para a Revista da Música Popular e também fazia participações no 

programa Jazz: música do século XX, na Rádio Roquete Pinto, apresentado por Ricardo 

Albin por dois anos, de 1963 a 1965. As reuniões, segundo desprende-se ainda da 

página Dicionário Cravo Albin, seguiam “realizando jam-sessions semanais” e 

“promovendo uma série de atividades, dentre as quais se destaca a criação da Comenda 

da Ordem da Bossa, que tinha como objetivo homenagear os grandes nomes da música 

popular brasileira, seus fundadores e suas referências históricas”. Vale ressaltar que a 

família de Jorge Guinle possuía um alto poder aquisitivo, seu pai, o milionário Arnaldo 

                                                           
23 Jorge Guinle escreveu diversos artigos crônicas e sugestões de discografias de jazz na Revista da 

Música Popular, entre 1954 e 1956, nas colunas, Os fatores essenciais da música de jazz, Discografia 

Selecionada de Jazz Tradicional, e Os 50 músicos que influenciaram o jazz. No livro biográfico, Um 

século de boa vida: memórias de um brasileiro que nunca trabalhou (1997), há um capítulo intitulado 

Rua 52, Harlem, e Nova Orleans pelos caminhos do Jazz, no qual o autor rememora os dias de 

convivência nos Estados Unidos ao lado de personas consagradas no universo jazzístico e aborda um 

pouco da historiografia e da história do jazz 
24 Disponível em: http://www.dicionariompb.com.br/clube-de-jazz-e-bossa/dados-artisticos 
25 Segundo o Dicionário Cravo Albin, outros nomes envolvidos no clube foram os sócios honorários: 

Everardo Magalhães Castro, Nis Skov, Ilmar Carvalho, Walter Fleury, Aurino Ferreira, Lucio Rangel, 

Pixinguinha, Aloysio de Oliveira, Jacques Klein, Rogério Marinho, Mário Cabral, Eleazar de Carvalho, 

Armin Berhardt, F.E. Paula Machado, Andrade Muricy, José Sanz, Sérgio Bahou, Leonardo Lenine de 

Aquino, Alberto Pittigliani, Eurico Nogueira França, Maestro Koellreuter, Alberto Faria, Mariozinho de 

Oliveira, Anfilófilo Rocha Melo, Luís Carlos Antunes, Estevão Herman e Jonas Silva.  



 

 
 

Guinle, uma espécie de “mecenas” carioca, foi a favor da difusão da produção musical 

brasileira no exterior. Foi ele quem enviou Heitor Villa-Lobos à Europa e também 

patrocinou os Oito Batutas para a famosa viagem à Paris em 1922, que mudaria a 

musicalidade do conjunto, adotando arranjos tipicamente jazzísticos. O prefácio da 

primeira edição do livro Jazz Panorama escrito por Vinícius de Moraes confirma as 

trocas culturais e a vivência com músicos de jazz: “de Jorge Guinle posso dizer que 

ninguém no Brasil [...] possui a sua cultura e o seu cabedal jazzístico. Já em Nova York 

e Los Angeles, onde por várias vezes saímos juntos à cata de bom jazz” (GUINLE, 

1953, p. 01). Foi justamente essa vivência com bandas e personalidades do mundo do 

jazz26 que potencializou as narrativas sobre as “origens e características” que se 

tornaram uma marca dos estudos sobre música popular na segunda metade do século 

XX (MORAES, 2012, p. 6).  

O livro Jazz & Co. é uma prova de que antes do poeta encontrar-se com o 

músico Tom Jobim em 1954 para musicar a peça Orfeu da Conceição e se tornar um 

dos fundadores da bossa nova, seu interesse musical era o jazz, e segundo desprende-se 

de sua obra, sobretudo, por conta de suas raízes negras. Essa preferência fica visível 

nos textos que louvam a origem do jazz e os músicos negros que surgiram até 1930. 

Uma das hipóteses que se defende nesse trabalho é que, essas obras não foram escritas 

apenas pelo puro pioneirismo, embora a obra do Sérgio Porto e de Jorge Guinle 

disputem esse lugar por terem sido publicadas no mesmo ano. Para além de tal 

objetivo, os autores visavam encontrar amplo campo de leitura no país, de um público 

formado por um número muito significativo de aficionados, pesquisadores e músicos 

que já vinha sendo composto desde o começo do século XX, mas que assistiam a 

escrita do jazz ganhar a América Latina sem que houvessem publicações nacionais.  

Nesse sentido, essas produções caracterizam-se enquanto uma operação 

historiográfica na medida que são frutos de interesses culturais e intelectuais que 

germinavam no Brasil nos anos 50, sobretudo nas camadas médias dos grandes centros 

urbanos, cujo fascínio recaía não apenas sobre a musicalidade irradiada pelo jazz, mas 

também sobre a contextualidade e historicidade de tal gênero musical. Pode-se afirmar 

                                                           
26 Como por exemplo, o caso de Vinícius de Moraes que morou nos Estados Unidos, atuando como vice-

cônsul em 1946. Lá o poeta conheceu músicos renomados de jazz e apresentou-lhes também a música 

brasileira. 



 

 
 

que tais produções reclamam um “lugar social” entre a bibliografia que se propôs a 

estudar o jazz em seus mais variados aspectos, e a necessidade promover um interesse 

futuro pelo estudo do jazz no país. Assim, em se tratando da forma como os autores se 

posicionaram em relação ao seu objeto de pesquisa vale ressaltar que “toda pesquisa 

historiográfica se articula com um lugar de produção socioeconômico, político e 

cultural” e “Implica um meio de elaboração que circunscrito por determinações 

próprias: uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino, uma categoria de 

letrados (CERTEAU, 1982, p. 56). 

O “lugar social” das obras de jazz é reivindicado por terem permanecido mais 

marginalizadas do que os estudos da própria música popular urbana brasileira, ao 

mesmo tempo que os mesmos estudiosos dessa área se interessavam pela sonoridade e 

pela forma como o jazz, tanto quanto o samba, havia sido elevado de música folclórica 

para uma música nacional, urbana. Porém, essas e outras questões destacadas por esses 

pesquisadores de jazz permaneceram marginalizadas das questões acadêmicas e das 

próprias pesquisas em música popular no Brasil, uma vez que seu objeto era a música 

popular urbana dos Estados Unidos. Talvez por esse esforço de se construir uma 

historiografia da música popular urbana brasileira, que valorizasse a produção musical 

nacional como símbolo de identidade, os estudos nacionais de jazz tenham se 

restringido a essas produções aqui analisadas. Somente nos anos 80, isto é, trinta anos 

depois, haveriam novas publicações brasileiras sobre a história do jazz27. 

Embora a confecção da obra de Sérgio de Porto sinalize para um interesse do 

Estado em diversificar a produção intelectual e cultural do país, a busca pela construção 

de uma identidade nacional tornou mais difícil que se produzisse uma história do jazz 

por meio do olhar dos brasileiros. Isto é, a possibilidade de uma produção que 

realmente abarcasse sua trajetória histórica no país, presente durante toda a primeira 

metade do século XX. O historiador José Vinci de Moraes, ao se referir à questão do 

lugar social, outrora marginalizado dos estudos sobre música popular brasileira urbana, 

diz que “essa situação impediu a emergência de novas temáticas, novos objetos e novos 

pesquisadores que procuravam integrar os universos da história e música...”. E 

                                                           
27 Refere-se às obras de Luiz Orlando Carneiro que serão destacadas no tópico seguinte. 



 

 
 

prossegue: “bem, provavelmente também por esses motivos os estudos e pesquisas 

sobre os diversos gêneros da música popular urbana continuaram restritos ao universo 

da crítica28 (MORAES, 2000). 

Um dos métodos dessa operação historiográfica deveria ser direcionado pela 

noção de “autenticidade” do estilo musical, autenticação essa baseada essencialmente 

nas origens do jazz. Duas principais razões contribuíram para essa diversificação no 

debate acerca da legitimidade do jazz e suas formas modernas. A primeira razão já foi 

abordada e tem relação com a missão de promover informações e debates históricos 

sobre as origens do jazz de Nova Orleans, das quais, segundo os autores, pouco se sabia 

ou se divulgava no país. Depois, pelo clima de “decadência” do jazz que estava sendo 

propagado pela crítica estrangeira mais conservadora e que não via com bons olhos o 

surgimento do jazz moderno. Esse temor pelo desaparecimento do jazz tradicional 

fomentou a escrita de livros e a campanha de vários músicos, estudiosos, críticos e 

donos de gravadoras em salvaguardar e valorizar os estilos de jazz “autênticos”. Por 

isso, em todas as obras a defesa por um jazz autêntico é tão recorrente. Essa seleção 

demarca historicamente o que é e o que não é “jazz” na concepção dos autores.  

São nesses embates teóricos que dividiram os historiadores do jazz a nível 

mundial. Os tradicionalistas entendiam como legítimo em termos estéticos e históricos 

o jazz executado de forma tradicional. Já os modernistas criam que apenas o jazz 

moderno (bebop, cool, free jazz, Third Stream, progressive jazz, hard bop entre outros) 

eram realmente válidos. A terceira corrente na qual Jorge Guinle afirma fazer parte é a 

dos ecléticos, que consideram a história e a escuta do jazz em sua completude. 

Pode-se concluir que haviam os folcloristas, preocupados apenas com a 

pesquisa e com o resguardo da produção artística folclórica; os folcloristas urbanos 

(termo cunhado pelo historiador José Vinci de Moraes), preocupados com a música 

folclórica, mas também com a música popular urbana brasileira e dentro desse grupo 

um número variável de folcloristas urbanos interessados na história do jazz. Porém, 

dentro desse pequeno grupo haviam tensões e conflitos que intentavam doutrinar as 

                                                           
28 Acessível: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882000000100009  



 

 
 

formas de escuta e a leitura entusiastas brasileiros de jazz, fato que produziu sínteses 

distintas do jazz no Brasil. 

Segundo o historiador Marc Bloch “o bom historiador se parece com o ogro da 

lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça” (BLOCH, 1997, p. 54) 

metaforizando o ofício do historiador. A máxima leva a crer que “são os homens que a 

história quer capturar” (BLOCH, 1997 p. 54), ou seja, o trabalho de um historiador 

deve ter como fim o entendimento dos homens e de suas motivações para determinadas 

ações no passado e também no presente. Este trabalho tentou entender o contexto em 

que as primeiras obras nacionais sobre jazz foram escritas e, além disso, investigar os 

autores por trás dessas produções: suas trilhas sonoras, sua história e seus círculos 

sociais.  

Os autores aqui estudados vivenciaram juntos toda essa efervescência cultural e 

política, convivendo com os músicos que dariam projeção à Bossa Nova e ao samba-

canção nas noites cariocas. Dentre tantos críticos e pesquisadores da música popular, 

eles foram os únicos na época a historiar mais seriamente o jazz, dentro de suas 

diferentes metodologias e sínteses de compreensão do jazz. Em virtude desses fatores, e 

apesar de todos os contratempos e silêncios estabelecidos ao gênero musical, eles 

podem ser considerados os iniciadores da historiografia brasileira de jazz29. 
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