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O Jazz como Luta Criativa
Mattheus Vinicius Rosa – UFMG.
Resumo:
Este artigo se propõe a estudar o jazz como uma resposta do negro às condições de
opressão e violência da sociedade ocidental branca. Mais precisamente, procuro estudar o jazz
como sendo uma forma criativa do negro denunciar seu modo de vida em um E.U.A com fortes
heranças da escravidão. A esta denúncia chamo de luta criativa, uma vez que entendo que a música
foi uma das formas que o negro encontrou para se situar e afirmar sua identidade no contexto
social, econômico e cultural do ocidente. Para isto, busco nos elementos mais característicos do
jazz – como a construção do som e o fraseado, a improvisação, o blues, o spiritual e o ritmo –, seus
fundamentos africanos. Entretanto, reconheço a importância de outras culturas para a formação do
jazz. O jazz contém a força expressiva da cultura africana e, por meio desta, é que o entendo como
um instrumento de luta, de denúncia – pois, o jazz não convoca uma revolução, mas manifesta a
realidade social de um povo oprimido. Neste sentido, a história do jazz é, em certa medida, a
história social do negro e sua busca por uma sociedade mais igualitária e livre.
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COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE O JAZZ
Este capítulo possui a intenção de preparar o leitor para certos aspectos do jazz que
são fundamentalmente importantes. O são não somente naquilo que diz respeito a sua préhistória, mas, igualmente, nos elementos que fazem deste estilo um estilo muito singular.
Neste sentido, é essencial que o leitor entenda, mesmo que brevemente, as características
mais marcantes, segundo Berendt e Huesmann (2014), desta música, isto é, o que faz o
jazz o jazz.
Para falar de jazz é necessário voltar aos seus fundamentos. Não exatamente
penetrar em seu modo de vida e em seus valores anteriores à escravidão, uma vez que isto
seria um empreendimento que fugiria bastante do que é proposto aqui. Por mais que seja
verdade que o principal núcleo, isto é, os aspectos fundamentais do jazz sejam de origem
negra, não é verdade que o jazz seja um estilo musical puramente negro. Aliás, se existe
algo sobre o jazz que podemos afirmar com grande certeza é de que ele jamais foi uma
música pura. Pelo contrário, o jazz é o resultado de uma hibridização musical.
Pensar que o jazz é um estilo musical inteiramente africano é um erro de cálculo
que desvaloriza seu próprio caráter agregador. Mesmo porque pouca coisa da organização
social dos negros da África Ocidental – de onde saiu, segundo Eric Hobsbawm (2012), a
maioria dos escravos – sobreviveu à escravidão. A não ser por certos cultos religiosos,
como o vodu na Louisiana, pouca coisa havia de africanismo nos Estados Unidos. É
importante dizer que este africanismo existia mais e de maneira mais pura em áreas de
domínio francês, pois, por serem de maioria católica permitia-se um maior grau de
paganismo do que entre os donos de escravos protestantes. “Música africana
razoavelmente pura sobreviveu, nos Estados Unidos, em parte como música ritual, pagã e
mais ou menos cristianizada e em expressões como works songs e hollers” (HOBSBAWM,
Eric; 2012:61).
O jazz pode ser entendido, então, como resultado da fusão entre a “música negra”
com alguns componentes da “música branca”. Hobsbawm (2012) nos diz que o nascimento
do jazz se deve, basicamente, à presença de três culturas europeias: a espanhola, a francesa
e a anglo-saxã. Cada uma delas viria formar uma fusão musical afro-americana diferente:
“a latino americana, a caribenha e a francesa (...) e várias formas de música afro-anglosaxã, das quais, para as nossas finalidades, as mais importantes são as canções gospel e os
country blues” (HOBSBAWM, Eric; 2012:61). A região do Delta do Mississippi é
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normalmente reconhecida como o principal centro do jazz justamente por sua rica
concentração cultural. De interior anglo-saxão protestante, com parte do território se
estendendo até o Caribe espanhol e de cultura francesa nativa. Ora, o Delta Mississippi
possuía as condições necessárias para o surgimento de uma música como o jazz.
Dessas culturas europeias a francesa foi a que mais contribuiu musicalmente,
“principalmente por ter sido assimilada por uma classe especial de escravos libertos que
crescia em New Orleans: os créoles” (HOBSBAWM, Eric; 2012:62). Não é por acaso que
os créoles possuíam conhecimento e possibilidades musicais maiores do que os outros
negros, que nem por isso produziram músicas de má qualidade. O conhecimento teórico
musical, a instrumentação do jazz de primeira fase, a técnica instrumental, a presença dos
instrumentos de sopro e o estilo dos repertórios (marchas, valsas e polcas) são de origem
francesa. Não só este aspecto da cultura musical francesa, mas, não menos importante, as
festas públicas, os carnavais, as confrarias, e os desfiles são de herança francesa e
contribuíram enormemente para o desenvolvimento do jazz.
De acordo com Hobsbawm (2012), a partir do final do século XIX os créoles
levaram esta sabedoria especial aos outros negros de posição socioeconômica inferior, uma
vez que, como aumento da segregação racial os créoles foram rebaixados de sua posição
relativamente privilegiada.
Das heranças anglo-saxãs a língua inglesa foi a mais importante. “Ela forneceu as
palavras para o discurso negro e para as canções” (HOBSBAWM, Eric; 2012:63). Com o
inglês os negros desenvolveram uma linguagem jazzística e as emocionantes letras de
blues, considerada por “alguns críticos na linha de Jean Cocteau como a única contribuição
essencial no domínio da poesia autenticamente popular do século XX” (BERENDT, J.;
HUESMANN, G; 2014:199).
Mas, para Hobsbawm (2012), o principal fator da expansão da música negra norteamericana e, consequentemente do desenvolvimento do jazz, foi a não inundação de
padrões culturais das classes socioeconomicamente superiores dentro desta música. Este
fato propiciou um desenvolvimento forte e resistente da linguagem musical ligada ao povo
em uma sociedade cada vez mais capitalista.
Entretanto, o mais importante disso é o fato de que a formação do jazz não ocorreu
por exigências vindas de cima, mas de maneira espontânea e vinda de baixo, de quem
realmente era praticante e vivenciava a música negra. Consequentemente, o componente
africano da música não foi subordinado ao componente europeu.
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“(...) Todos os elementos musicais – ritmo, harmonia, melodia, timbre e as formas básicas do
jazz – são essencialmente africanos em seus antecedentes e derivação. E por que haveria de ser
de outro modo? Afinal, as tradições de séculos, que não são meros cultos artísticos, senão parte
inseparável da vida diária, não são abandonadas tão facilmente. Houve aculturação, porém, só
no sentido de que o negro permitiu que elementos europeus se integrassem às de sua própria
música. Por isso, pode-se dizer que dentro do vasto marco de tradição europeia o negro
americano foi capaz de conservar um núcleo significativo de sua tradição africana. E é esse
núcleo o que tem feito do jazz a linguagem tão singularmente cativante que é” (SCHULLER,
G apud CALADO, C. ; 2007:66).

Esta conclusão é importante em dois sentidos. Em primeiro lugar, ela confere à
cultura africana seu lugar marcante e essencial na constituição do jazz. Em segundo, ela
nos permite fazer uma reflexão reveladora. Ora, se existe um núcleo africano no jazz e se
este núcleo é fundamental, é-nos possível pensar que alguns elementos componentes das
representações musicais de algumas culturas da África Ocidental estejam presentes no jazz.
Bom, não é por acaso que o spirituals, o blues em menor medida, constitui a principal
fonte criativa e vital para o jazz. É, principalmente, nos spirituals que o jazz encontra a
força emocional de sua música. As igrejas, de fato, foram o principal refúgio do afroamericano, uma vez que este foi o local que encontraram para a manifestação
relativamente livre de suas heranças rituais e do sentimento de grupo.
De certo modo, isto se explica pela natureza da música africana, que é basicamente
funcional. Mais precisamente, “esta música se presta fundamentalmente a determinados
propósitos sociais e religiosos” (CALADO, C.; 2007:68). Não há, portanto, uma separação
entre arte e vida, música e cotidiano, músico e público. O fundamental é que a música seja
um fenômeno coletivo e imerso na vida cotidiana. Quando os africanos chegaram aos
E.U.A o lugar em que este fenômeno musical se desenvolvia, isto é, o espaço reservado
para a prática coletiva da música eram as igrejas batistas.
De acordo com Carlos Calado (2007), a proximidade existente na cultura africana
entre a linguagem e a música é uma explicação possível para o acurado senso rítmico e
musical do negro africano. Isto porque em muitas comunidades africanas a linguagem é
tonal e qualquer inflexão – mudança de acento, por exemplo – implica na alteração de
significado da palavra. “Lo fò (Vá e lave aquele prato) torna-se com uma mudança do
acento na palavra fo: Lo fó awo nyen (vá e quebre aquele prato). Olorun lo dà mi (Deus me
fez) torna-se, com uma mudança do acento sobre a palavra da: Olorun lo dá mi (Deus me
traiu)” (CALADO, C.; 2007:69). Neste sentido, os instrumentos são capazes de reproduzir
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as palavras. O “dundun1” era usado em algumas ocasiões de certas comunidades da África
Ocidental com o objetivo de emitir pensamentos e mensagens sem a necessidade do
pronunciamento da voz. Através da pressão ou relaxamento do braço no couro do
instrumento o executante conseguia alcançar a afinação desejada. É claro que para
compreender esta linguagem era necessária certa destreza auditiva capaz de reconhecer
certos elementos como: altura, ritmo e timbre. Neste contexto, as crianças são introduzidas
desde cedo nesta educação do ouvido, uma vez que ela faz parte da assimilação da língua.
Entretanto, “mesmo que os negros não mais pudessem usar os tambores durante a
escravidão nos EUA, proibidos pelos senhores receosos de seu poder de comunicação e
incitamento, substituem-nos pelas palmas e batidas de pé, que assumem função semelhante
na busca de preservar essa linguagem” (CALADO, C.; 2007:71).
Ora, o que mais objetivamente distingue o jazz da música clássica europeia é a
construção do som e do fraseado. Elementos estes que estão de acordo com a própria
natureza da música africana – de música coletiva e funcional. Ao contrário de uma
orquestra sinfônica, onde cada músico procura executar de maneira excelente as partes
destinadas a ele, sem, no entanto, deixar de buscar o máximo de homogeneidade dentro do
conjunto, o jazzista procura desenvolver seu próprio som. “Os critérios deste estilo de som
são de ordem mais expressiva e emocional que normativa” (BERENDT, J.; HUESMANN,
G.; 2014:185). Enquanto na música clássica orquestral o objetivo é um mesmo ideal
sonoro a fim de produzir um som belo, no jazz a finalidade é desenvolver uma signature
sound. Mais precisamente, no jazz o músico espelha-se em si mesmo e, por isso, os sons
são duros e francos – a voz produz uma gama de sentimentos possíveis e verdadeiros que
vão de encontro com a personalidade do músico; o mesmo vale para o som expressivo,
eruptivo e liberto dos instrumentos. Aqui, o som não segue preceitos normativos a não ser
a própria realidade que assola o músico. “Um jazzista – mesmo numa big band – percebe e
sente, compreende e visualiza aquilo que toca”, de modo que, “a beleza da música
jazzística tem o caráter mais ético que estético” (BERENDT, J.; HUESMANN, G.;
2014:186). LeRoi Jones em “Black Music: Free Jazz y Conciencia Negra (2010)” provoca
alguns críticos de jazz que se preocuparam mais em atestar sobre a qualidade da música do
que sobre sua motivação – sendo que esta e a principal chave para se compreender o que é
jazz.
1 Tambor falante da África Ocidental.
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“Na cultura africana o ‘belo’ só se justifica enquanto expressão do cotidiano”
(CALADO, C.; 2007: 29). No jazz, o som, os efeitos e a expressão valem mais do que a
palavra ou a beleza da nota produzida. O fraseado jazzístico é responsável por passar uma
informação vinculada aos sentimentos e à personalidade do artista. Neste sentido, o
instrumento é, na verdade, um prolongamento do corpo e da voz do jazzman.
“Por ejemplo, um saxofón, que fue hecho por um alemán, y que cuando se lo toca, como dicen
los blancos, ‘legítimamente’ suena como la difunta Lily Pons em um funeral, es transformado
por Ayler, o por los miembros de cualquier iglesia de los negros, en um aullante espírito de
invocación, como si estuviera atado al cuello del negro ‘enloquecido” (JONES, LeRoi;
2010:188).

Disto decorre que “a construção do som e do fraseado de jazz são os elementos
mais negros da música jazzística” (BERENDT, J.; HUESMANN, G.; 2014:187). Bom, isto
é muito bem exemplificado pela dicção cantante do inglês no sul dos Estados Unidos. Fato
que está relacionado à influência dos negros. Algumas gravações de Allan Lomax revelam
este fenômeno, ao observarmos a facilidade com que cantores de blues passavam da fala
para o canto – às vezes é possível, inclusive, confundir estes dois momentos, da fala e do
canto. Ironicamente, como acentua Berendt e Huesmann, os brancos desta região falam de
modo parecido. A própria palavra “nigger – que em sua origem nada mais é que a forma
dos negros falarem negro” (BERENDT, J.; HUESMANN, G.; 2014:187).
Além da construção do som e do fraseado o improviso é uma das principais marcas
do jazz. Por mais que na maioria das culturas musicais, em que o sentido de criação
prevalece ao da imitação, a improvisação seja um recurso, foi no jazz que ela encontrou
sua melhor expressão. Uma vez que o jazz possui uma relação benévola com a
espontaneidade, preservando-a na possibilidade de cada músico se representar no som que
executa, o improviso em jazz alcançou possibilidades infinitamente mais ricas. Entretanto,
como é de se esperar, as formas mais antigas de jazz utilizavam-se de improvisações
menos complexas. É de se esperar porque o jazz é uma música em constante renovação e a
improvisação é um procedimento estrutural desta música. Com exceção do free jazz da
década de 1960 e das formas mais complexas de canções que foram utilizadas nas décadas
posteriores, o improviso em jazz é baseado em um tema. O músico de jazz sobrepõe à
harmonia dada da canção ou do blues – que, na maioria das vezes, é de 32 ou 12
compassos – novas linhas melódicas que ocorrem em dois sentidos: no primeiro caso, onde
está situado o jazz mais antigo – como estilo New Orleans –, a canção ou o blues era
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sutilmente modificada e embelezada, ornamentada; no segundo caso, no jazz moderno –
grosso modo, de 1940 a 1980 –, as linha melódicas são novas – em um elevado grau – e
infinitamente mais ricas.
Seja lá como for, o importante é reconhecer que “a harmonia é o princípio de
controle estrutural no jazz” (BERENDT, J.; HUESMANN, G.; 2014:188). Mais do que
isso, “o criador de um chorus de jazz é simultaneamente improvisador, compositor,
intérprete e arranjador (...) caso contrário a música se torna duvidosa (BERENDT, J.;
HUESMANN, G.; 2014:191).”
Neste sentido, partindo do pressuposto de que o improviso é dizer algo muito
particular de forma estruturada, criativa e elegante, é possível encontrar paralelos entre o
ato de falar e de improvisar. Algo que os músicos de jazz sempre souberam e que a crítica e
os intelectuais foram perceber só posteriormente. Pois bem, assim como a fala, o improviso
é organizado e executado de modo inteligível de acordo com cada contexto. O músico deve
saber a hora exata de “dizer algo” em uma música, de dar sua opinião, e para isso é
fundamental que ele possua um vocabulário, uma noção de sintaxe musical e um discurso.
Não é sem motivo que grandes músicos de jazz criam chorus completamente diversos
sobre um mesmo tema. Cada um faz uso do vocabulário, da sintaxe e do discurso de uma
maneira extremamente particular, “pois um improviso de jazz é a expressão pessoal do
improvisador e de sua condição musical, emocional e espiritual” (BERENDT, J.;
HUESMANN, G.; 2014:191).

I CONACSO - Congresso Nacional de Ciências Sociais: desafios da inserção
em contextos contemporâneos. 23 a 25 de setembro de 2015, UFES, VitóriaES
Além da própria individualidade do músico, a coletividade, como é possível
perceber melhor neste ponto, é uma das marcas do improviso e do jazz. Ora se para “se
falar em jazz” é preciso conhecer e respeitar a estrutura isso quer dizer que existe uma
preocupação com o conjunto em jazz. “O jazz é provavelmente a única forma de arte hoje
existente em que a liberdade do indivíduo não colide com o sentimento de comunidade
(BERENDT, J.; HUESMANN, G.; 2014:196).”
Até este ponto é necessário que se destaque duas coisas: em primeiro lugar o peso
da cultura negra na construção do jazz; em segundo lugar a liberdade de expressão inerente
a este estilo musical. Ora, o jazz nada mais é, como entende Amiri Baraka (2010), que a
reação do negro ao mundo ocidental branco. E esta reação possui raízes muito profundas
que partem da África – principalmente seu lado ocidental – aos Estados Unidos.
O JAZZ COMO LUTA CRIATIVA
O jazz, dentro de seu próprio desenvolvimento, ofereceu, ao afro-americano, uma
possibilidade de luta (criativa) contra uma sociedade de heranças escravagistas. Entretanto,
reconheço que há um risco muito grande em se falar de “luta”, isto é, de um conflito. E
este risco só aumenta se colocarmos o jazz como o agente desta luta.
Bom, o interesse aqui é buscar resolver com o maior cuidado possível isto que
chamo de “luta criativa”. Criativa, pois, se trata de um conflito diferente do que estamos
acostumados a presenciar nos noticiários de TV, jornais etc. Trata-se de um conflito que
acontece no nível da cultura ou, mais precisamente, no nível da criação musical – que se
fundamenta, como dito mais acima, em um conjunto de experiências herdadas e vividas.
Trata-se, basicamente, de uma luta contra as expressões mais imediatas do racismo, da
miséria e de seus desdobramentos: a violência, a opressão, a segregação, a injustiça, o
sofrimento e assim por diante.
Para este fim, parto basicamente do livro “Antropologia da Escravidão: o ventre de
ferro e dinheiro” de Claude Meillassoux (1995). Acredito que Meillasoux oferece os
fundamentos necessários e suficientes ao meu interesse: de mostrar que o jazz – e suas
raízes – oferecem um meio para o negro se afirmar como um indivíduo social, particular,
ou seja, como um integrante completo – sexualizado, socializado e possuidor de uma
particularidade – da sociedade do mundo ocidental.
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É importante dizer que o livro não se refere em nenhum momento sobre o jazz. Mas
fala sobre o escravo, como um ser “dessocializado, despersonalizado, dessexualizado e,
por fim, descivilizado”2. Ora, a música afro-americana é, como vimos, a resposta do negro
– que fora escravizado e (continua sendo) marginalizado – para a sociedade branca
ocidental.
Meillasoux nos fala que nas sociedades escravagistas o escravo era um “estranho
absoluto” (MEILLASOUX, Claude; 1995: 78). Isto quer dizer que “o estado dos escravos
era o resultado de uma sucessão de transformações que contribuíam para fazer deles
indivíduos sem laços nem parentesco, afinidade ou vizinhança, e por conseguinte aptos à
exploração” (MEILLASOUX, Claude; 1995: 79).
A primeira destas transformações, de que fala o autor em questão, é a
dessocialização. Esta palavra expressa, grosso modo, o fato de que o escravo só assumia
esta condição ao ser retirado de sua sociedade de origem e, posteriormente, introduzido a
uma outra, sem que a ele fossem destinados alguns direitos básicos. O escravo assumia,
portanto, uma condição negativa em relação ao gentio3, que possuía um status positivo.
Ora, o escravo só se encaixava em uma posição negativa porque existia seu oposto, o
gentio. “A escravidão nos remete pois, necessariamente, a sociedades estatutárias e de
classes” (MEILLASOUX, Claude; 1995: 80), como é o caso dos Estados Unidos da
América.
A noção de estranho, neste sentido, se opõe a noção de cidadão, de indivíduo
munido de direitos civis ou, em outras palavras, de prerrogativas sociais que, de uma forma
ou de outra, insere o individuo no meio social. Assim, o escravo era privado de uma
possível inserção no conjunto das relações econômicas e sociais. “Em sua solidão, o
estranho estava destinado à escravização” (MEILLASOUX, Claude; 1995: 83). Ao ser
introduzido na sociedade escravagista, o estranho era um morto social 4, um não-nascido,
pois, “nascer, bem mais do um fato biológico, é um fato regido pelas leis humanas”
(MEILLASOUX, Claude; 1995: 83).

2 Estas são expressões usadas pelo próprio Claude Meillasoux 1995.
3 Expressão utilizada por Meillasoux para se referir aos indivíduos “de boa raça” – do latim gentilis
4 “(...) ele só tinha as prerrogativas que lhe eram dadas, e sempre a título precário” (MEILLASOUX, Claude;
1995: 83
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Mas o que privaria o indivíduo dessocializado de reatar os laços sociais perdidos
ou, inclusive, de criar novos laços, seja com o gentio ou com outros escravos? “Pela
despersonalização, que operava no seio da sociedade escravagista, o indivíduo perdia essa
faculdade” (MEILLASOUX, Claude; 1995: 84). De uma maneira geral, as sociedades
escravagistas consideravam os escravos como mercadorias, isto é, objetos nas mãos dos
comerciantes e, posteriormente, propriedade de algum senhor de escravos. Há, portanto,
neste contexto, a reificação do sujeito. Em outras palavras, o escravo perde agora sua
individualidade para se voltar como coisa comercial.
“Sua ressocialização era, para ficarmos no aspecto jurídico, improvável e efetivamente
desconhecida de fato, pois ela supunha não o reatamento dos laços com outros cativos
igualmente despersonalizados, mas admitir a ter com os gentios as relações de que dependia a
pessoa social” (MEILLASOUX, Claude; 1995: 85).

E um dos aspectos de se considerar o escravo como uma propriedade de alguém
implica, simultaneamente, sua descivilização. Uma vez que o corpo e o espírito deste
estranho estava sob o controle de um único indivíduo, ele deixava de se definir
socialmente, passava a se localizar fora do sistema legal que rege a sociedade e que
concede certos direitos civis – de respeito à liberdade individual, por exemplo. É dizer que
ao escravo nenhum sacrilégio cometido seria visto como imoral ou criminoso. O escravo
possuía, então, um estado de vida nua – contra a qual qualquer coisa é cabível de ser
cometida. Ele era um ser neutro5 cujo estado era permanente e natural – firmado pela lei.
Consequentemente, “com exceção das funções do poder, eles podiam ser designados para
qualquer emprego, de acordo com as necessidades múltiplas e variadas da sociedade
escravagista, e permanecer sempre escravos” (MEILLASOUX, Claude; 1995: 89).
Neste cenário de coisificação e de marginalização do elemento estrangeiro, a
reprodução ganha um sentido puramente mercadológico. Isto, pois, segundo Meillasoux
(1995), nas sociedades escravagistas a captura de novos escravos possuía uma função
reprodutora, no sentido de reconstituírem a classe explorada. À escrava era, geralmente,
negada a função reprodutora, uma vez que o principal interesse que ela despertava para a
5 “A civilização de um indivíduo é o reconhecimento jurídico da socialização, o fato de pertencer à sociedade
civil, à cidade; é a capacidade de recorrer, em caso de desacordo com aquele de quem depende diretamente, à
arbitragem de uma autoridade que supera ou iguala as partes implicadas” (MEILLASOUX, Claude; 1995:
88). Bom, e este estado de descivilazado coloca o estranho, o escravo, em uma condição de indivíduo neutro,
isto é, que não está contido dentro dos preceitos que consideram alguém como parte integrante da sociedade.
Mais do que um ser descolado, o escravo era um ser explorado por sua posição.
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sociedade em questão estava em sua própria força para a lida. Na escravidão o mais
importante para o escravista é a força de seu rebanho, ou seja, a capacidade de seus
escravos de desempenharem o serviço ao qual foram designados. E não era diferente com a
mulher: ela era valorizada simplesmente por ser capaz de desempenhar as funções exigidas
– dessexualização. E a função de mãe não era uma destas. Pelo contrário, caso as escravas
engravidassem, elas seriam rebaixadas ao nível de genitoras somente, e “sua progenitura
pertenceria ao senhor e podia ser-lhe arrancada a qualquer momento” (MEILLASOUX,
Claude; 1995: 87).
Assim, a dessocialização, a despersonalização, a dessexualização e a descivilização
formam o cenário geral das sociedades escravagistas. Ao ser retirado de sua sociedade ou
comunidade o escravo forçado a passar por um processo que o transforma em indivíduo
neutro, descivilizado. E é justamente este processo que o negro precisará superar no
contexto dos Estados Unidos escravista e pós-escravista – a sociedade pós-escravista não
livrou o negro do preconceito e da segregação. A busca por uma sociedade onde a cor não
seja uma barreira é, infelizmente, um processo lento.
A parte deste processo de libertação no qual o jazz – junto com a música negra de
um modo geral – está inserido, chamo de luta criativa. Criativa porque se trata de uma
resposta, de uma reação, de natureza diferente das que geralmente permeiam as lutas
contra a opressão, por exemplo. A música, grosso modo, é a expressão da consciência
sobre o meio em que vivem os músicos. E uma das mais importantes heranças africanas
para a música negra é que esta deve, primeiro, ser expressiva. Ora, é flagrante as precárias
condições de vida em que os negros viviam – entender os fundamentos da escravidão,
como fizemos mais acima, nos ajuda neste sentido. É de se esperar, portanto, que, se por
um lado, “la suavidad y el llamado bienestar del ambiente del hombre blanco son descritos
en su música (arte) (...)” (JONES, LeRoi; 2010: 181), por outro, o homem negro
expressaria a dureza de sua vida e de suas relações cotidianas; os amores desfeitos
tragicamente; os guetos; os vícios do submundo; a violência policial; a discriminação; a
morte precoce de seus equivalente sociais 6; a busca por uma sociedade mais justa,
igualitária e inclusiva etc. Por exemplo: “el mundo accionado por las imágenes de James
Brown es el lugar más bajo (el más extraño) en el orden social americano blanco” (JONES,
LeRoi; 2010: 181). Além disso, “el uso de la música hindú, de los viejos spirituals, o de
6 Nos capítulos que Berendt dedica aos músicos de jazz e em outras consultas desta natureza um
dos fatos mais relevantes é a morte prematura dos músicos negros: entre 30 e 40 anos, geralmente.
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blues marcadamente rítmicos (...) por parte de los nuevos músicos” (JONES, LeRoi; 2010:
183-4) se mostra (manifesta) como uma música inclusiva, que envolve o mundo inteiro.
Deste modo, se coloco o jazz como uma música de luta criativa é porque seu
conteúdo manifesta, de um modo ou de outro, um conjunto de imagens sobre o modo de
vida do negro no contexto em questão. E porque está música foi um dos fenômenos que
ajudou a criar uma identidade afro-americana e a situar o negro no mundo ocidental. O
próprio desprezo que os músicos do novo jazz nutriram sobre as coisas do mundo branco
colaborou com isto: os músicos do free jazz buscavam a libertação do espírito, ou melhor,
uma eterna busca em direção ao espírito livre. “De esto se trata la New Black Music:
encuentren al yo, y luego mátenlo” (JONES, LeRoi; 2010: 170).
Hobsbawm dedicou um capítulo inteiro de seu livro “História Social do Jazz”
(2012) a fim de registrar e estudar este caráter do jazz: de se posicionar contra qualquer
coisa que signifique castração da liberdade ou opressão. Segundo ele, é mais fácil dizer
contra o que o jazz é contra, do que dizer do que ele é a favor. E a luta que o jazz inicia é,
claramente, contra o legado escravista. “O jazz não é simplesmente música comum, ligeira
ou séria, mas igualmente uma música de protesto e rebelião” (HOBSBAWM, Eric; 2012:
328).
Em outras palavras, o jazz, enquanto expressão criativa funcionou, dentre outras
coisas, como um meio de libertação e inclusão do negro na sociedade norte-americana. É
claro que este processo foi demorado e doloroso ao se considerar o que os músicos deste
estilo sentiam, mas o simples fato do jazz perturbar emocionalmente – como diz
Hobsbawm – a sociedade branca da época é de extrema importância. Afinal, de que outra
maneira a música poderia operar uma mudança? Pois bem, a mudança que o jazz operou
foi a de incluir, gradativamente, seu executante negro dentro do mundo ocidental.
Dizer que o jazz operava uma perturbação no emocional da sociedade conservadora
é fundamental, mas não completa os impactos gerais do jazz sobre esta sociedade. Uma das
características, que colaboram com isto quero chamar de “luta criativa” – e Hobsbawm
chama de protesto –, é que o jazz “é uma música democrática” (HOBSBAWM, Eric; 2012:
329). Isto quer dizer que este estilo, ao contrário da música clássica, não afeta somente os
músicos, mas a população de maneira geral. Mais acima foi dito que, nos primórdios do
jazz, muitos músicos sem formação formal poderiam contribuir, de alguma maneira, com
sua carga criativa. Mais precisamente, “o jazz era originalmente uma música para ser
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contemplada pelos menos intelectuais ou especialistas, pelos menos privilegiados, menos
educados ou experientes (...)” (HOBSBAWM, Eric; 2012: 330).
Os primórdios do jazz são marcados por uma expressividade – para usar as palavras
de Hobsbawm – “forte, áspera (...) com as cores da vulgaridade” (HOBSBAWM, Eric;
2012: 330) que acabava por conquistar as camadas mais populares. E está é uma das
maiores conquistas do jazz, a saber: o de se constituir como uma conquista popular sobre a
cultura de minoria. O jazz permitiu que seus ouvintes mais modestos pudessem
efetivamente criar música, enquanto, a música clássica permitia, no melhor dos casos, que
seu ouvinte a reproduzisse. Ora, disto incorre o fato de que o jazz “foi a arte que mais perto
chegou de derrubar as barreiras de classe” (HOBSBAWM, Eric; 2012: 331).
No jazz moderno a expressividade ganha mais força e o jazz se marca, mais do que
nunca, como música negra, “pois seu principal elo com a cultura europeia – a organização
harmônica – havia sido completamente partido” (BERENDT, J.; HUESMANN, G.; 2014:
48). Neste contexto, os músicos de jazz já possuíam um nível de conhecimento musical
que não se vê normalmente na população, de modo que o “fazer jazz” deixou de ser coisa
popular. Entretanto, os músicos modernos e intelectualizados de jazz se lançaram ao
descobrimento e inclusão de novas culturas musicais não europeias. E isto quer dizer que o
jazz não perdeu seu caráter agregador, inclusivo, coletivo etc.
“Jazz significa coletividade, convivência, partilha, presteza, acordo. Numa palavra: capacidade
de comunicação (...) Em seu poder de diálogo esconde-se um elemento emancipador. (...) O
impulso comunicativo que os afro-americanos transmitiram ao jazz agregou um novo princípio
à história da música: a transposição para a linguagem dos sons e dos ritmos de conceitos como
individualidade, igualdade de direitos, dignidade e liberdade” (HUESMANN, Günther; 2014:
27).

Neste sentido, por conta da própria natureza e das origens do jazz, é que ele se
presta a expressar um discurso de protesto, de heterodoxia e democrático. Às vezes, o
próprio ato de escutar música de povos e classes oprimidas, e meio a uma sociedade
conservadora, pode significar um gesto de discordância social. E “o jazz não é somente
música de pessoas comuns, mas música de pessoas comuns em seu nível mais concentrado
e emocionalmente mais poderoso” (HOBSBAWM, Eric; 2012: 339).
De um modo geral, o jazz não é consciente politicamente, isto é, seus músicos não
se posicionavam a favor da direita ou da esquerda; não organizavam uma revolução social
ou um protesto qualquer. “As vozes que gritam ‘Não gostamos disso’ não devem ser
confundidas com ‘Isso não pode continuar’” ((HOBSBAWM, Eric; 2012: 340). E é por
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isso que é mais fácil reconhecer o que o jazz combate do que o que ele apoia. O protesto
em jazz se manifesta na expressão do ressentimento, da repugnância à desigualdade, à falta
de liberdade, à infelicidade etc. – e isto não implica militância. O protesto em jazz está no
ritmo7 e na força emotiva de dizer:
Southern trees bear strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,
Black bodies swinging in the southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Pastoral scene of the gallant south,
The bulging eyes and the twisted mouth,
Scent of magnolias, sweet and fresh,
Then the sudden smell of burning flesh.
Here is fruit for the crows to pluck,
For the rain to gather, for the wind to suck,
For the sun to rot, for the trees to drop,
Here is a strange and bitter crop8.
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