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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como finalidade apresentar e analisar os aspectos históricos e musicais do 

estilo Bebop e a obra musical de Louis Armstrong, no período de 1940 – 1960, traçando um 

paralelo entre o ambiente dos modernos bebopers e o ambiente do tradicional Armstrong, 

mostrando ao final como se deu a convivência desses dois estilos. Para isso, percorremos as 

origens do Jazz e as características diferenciais e mais marcantes entre o Swing e o Bop, 

analisando os seus aspectos sociais, históricos, musicais e estruturais, a partir de um panorama 

onde o tradicional e o inovador dividem os espaços e também as opiniões sobre o direcionamento 

do jazz, visando analisar as contribuições musicais que o bebop trouxe para o jazz, assim como os 

aspectos importantes que o levaram a consolidação e popularização na época em questão, e 

demonstrando que o referido estilo foi um marco na história do jazz, com poder de influência que 

conquistou inclusive a admiração e o respeito dos jazzistas mais tradicionais que antes, eram 

opositores ao estilo. Ressaltamos que os dados para a realização deste trabalho foram coletados 

exclusivamente através de análise e pesquisa bibliográfica, utilizando algumas publicações 

brasileiras e algumas publicações americanas traduzidas para o português. 

 

 

Palavras-chaves: Louis Armstrong, Bebop, jazz, Swing. 
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INTRODUÇÃO 

          

 

Apresentamos aqui as possíveis influências do estilo bebop na obra musical de Louis 

Armstrong, no período de 1940 a 1960, trazendo através dos aspectos históricos, como se deu o 

nascimento do jazz, desde sua concepção até sua consolidação como gênero musical popular, 

enfatizando a importância e a contribuição musical de Armstrong e do bebop para a história do 

jazz; e mostrando como, Armstrong, mesmo sendo um músico tradicionalista, seguiu sendo um 

dos expoentes mais respeitados do jazz em plena era do jazz moderno, fazendo também uma 

pequena viagem pela história do jazz, no período de 1940 a 1960, destacando duas importantes 

eras do jazz: a tradicional e a moderno, com ênfase no ícone do jazz tradicional, Louis Armstrong 

e também no estilo que inaugurou a era moderna do jazz, o bebop. Apresentamos aqui um pouco 

da biografia de Louis Armstrong, trazendo alguns aspectos importantes, tanto de sua vida pessoal 

quanto de sua vida artística, buscando demonstrar ao final, como a pressão comercial, a mídia, a 

crítica especializada e a constante vontade de agradar ao público fizeram com que o novo estilo 

influenciasse diretamente a obra musical do tradicionalista Armstrong, num momento onde suas 

músicas precisavam se atualizar e ganhar um novo fôlego. 

 

Neste trabalho abordaremos como o estilo tradicional e o moderno do jazz, coexistiram no 

cenário musical da época, analisando como os músicos do jazz moderno, se relacionavam com 

Armstrong e seu estilo mais tradicional de jazz. Para construir e desenvolver o tema abordado 

neste trabalho utilizamos como referências os seguintes autores: Ivan Barasnevicius (2009); 

Sylvio Lago (2015); Augusto Pellegrini (2004); Marc Sabatella (2005); James Lincoln Collier 

(1988); Gunther Schuller (1968); Terry Teachout (2010); Barry Ulanov (1957) e alguns sites da 

Internet, relacionados ao tema trabalhado. São indagações recorrentes neste trabalho e que são 

respondidas ao longo de seu desenvolvimento: Quais elementos musicais característicos do jazz 

moderno que foram utilizados por Armstrong em sua obra pós o surgimento do bebop? O jazz 

moderno decretou o fim do jazz tradicional? Havia condições para que os dois estilos (tradicional 

e moderno) coexistissem comercialmente? 
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De acordo com Barasnevicius (1979), instrumentistas de Jazz da época têm seu estudo em 

grande parte baseado em cadências tonais e suas possibilidades harmônicas e melódicas. Sua 

energia nervosa e tensa chegou ao cenário do jazz, substituindo o tradicionalismo por uma 

tendência inovadora e mais expressiva, onde se buscava explorar a improvisação individualista, 

polirritimia, cromatismos e novas sonoridades. Mesmo tendo surgido diretamente dos pequenos 

grupos de Swing
1
, esse novo estilo pretendia sair dessa ―popularidade‖ do Swing, dando uma 

ênfase muito maior à técnica e a harmonias mais complexas, por oposição as melodias cantáveis, 

isso exigia muito mais dos músicos e destacava a importância do estudo de técnicas harmônicas e 

melódicas mais profundas.  

 

Foi uma espécie de reação às formas do período do Swing, algumas já muito comerciais, 

introduzindo na nova música tempos rápidos, fraseados assimétricos, harmonias 

complexas e improvisações mais livres e menos instrumentadas pelos arranjadores. Com 

o bop o esquema rítmico mais complexo e libertado de um compasso que até então era 

mais regular. Representou assim uma transgressão das linguagens convencionais do jazz 

dos anos 30. (LAGO, 2015, p.123) 

 

 

Quando surgiu o estilo bebop, Louis Amstrong já era um ícone do jazz e assim como outros 

músicos mais tradicionalistas, ele não recebeu bem o novo estilo. Armstrong, famoso trompetista, 

que se destacou tanto como excepcional cantor com sua voz rouca inconfundível, quanto como 

improvisador de solos, criticava que os beboppers
2
 estavam tocando acordes errados e que o novo 

estilo produzia um som muito exótico, quase como sons de música tradicional chinesa. Para 

Armstrong, o estilo bebop era de difícil compreensão. Dizia que o novo estilo parecia ter sido 

feito somente para alimentar o ego dos músicos, deixando o público em segundo plano. 

 

A admiração de Armstrong por Gordon
3
 não condiz com os comentários que faria 

posteriormente sobre o bebop, pelo qual afirmou ter apenas desprezo. Ele não era o único 

músico mais velho a ter sentimentos contraditórios pelo novo estilo […] todavia, todos 

esses músicos parecem ter concluído que o swing já dera o que tinha que dar. 

(TEACHOUT, 2010, p.264) 

 

 

 
______________________ 

1 as citações de Swing contidas nesse trabalho se trata do estilo de jazz que foi muito popular na década de 1930, 

usualmente arranjado para grande orquestra dançante. 

2 beboppers são músicos que tocavam no estilo bebop. 

3 Dexter Gordon, jovem saxofonista tenor, que se tornaria um dos principais expoentes do novo estilo ritmicamente 

irregular e harmonicamente complexo que tinha o estranho nome de ―bebop‖. (TEACHOUT, 2010, p.263) 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
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1 O JAZZ 

 

 

É uma tarefa quase impossível determinar com exatidão uma data para a chegada do Jazz 

aos Estados Unidos, entretanto alguns historiadores em suas obras trazem que o ano de 1895 

tenha sido o marco inicial, já outros apontam para o ano de 1917, ano em que a palavra Jazz 

começou a se popularizar e também foi nesse ano que a Original Dixieland Jazz Band (banda esta 

formada somente por músicos brancos) fez a gravação que foi considerada a primeira do gênero 

jazz. Naquela época existiam várias bandas que eram compostas parcialmente ou totalmente por 

músicos negros, tais como: Creole Jazz Band e Railroad Blues, que tocavam um Jazz considerado 

como ―rude‖ por alguns críticos da indústria fonográfica e imprensa, pois os músicos dessas 

bandas tinham um estilo próprio de tocar ao contrário das bandas formadas por músicos brancos, 

que tocavam o que as gravadoras determinavam. 

 

De fato, como poderia ter sido de outro modo? As circunstâncias, como a segregação 

racial e os preconceitos extremos, forçaram a música a ser o que foi. Que tivesse sido 

tanto como foi, e que possuísse bastante força para sobreviver e transformar-se 

finalmente em música mundial, constitui prova abundante da beleza e poder. 

(SCHULLER, 1968, p.86)  

 

 

O jazz é considerado por muitos como sendo um dos estilos mais autenticamente norte-

americanos e se modificou profundamente durante um período de apenas um século. Tem suas 

raízes nos cantos negro spirituals protestantes, no ragtime, nas work songs dos trabalhadores 

negros norte-americanos e principalmente no blues. Mesmo que alguns historiadores afirmem 

que originalmente o jazz tenha surgido no final do século XIX, o termo jazz começou a ser usado 

e difundido no final dos anos 10 e início dos anos 20, para descrever um tipo de música que 

surgia com força nessa época em New Orleans, Chicago e New York. 

 

Analisar todas essas fontes sublinha a amplidão, a profundidade e a grandeza dos 

ascendentes do jazz. Não se pode desprezar mais a melodia do cântico protestante, [...], 

ou subestimar a influência do spitual sobre os vaudeville que circulavam através dos 

Estados Unidos, ou os vestígios de um rito africano na Congo Square, em Nova Orleans. 

Estas evidências […] tornam claro que Nova Orleans foi o inevitável ponto de partida 

para a história […] uma tapeçaria de impressões e expressões que constituem a história 

ricamente trabalhada do jazz. (ULANOV, 1957, p.14) 
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Cronologicamente, o jazz é dividido em quatro eras: jazz tradicional, jazz clássico, jazz 

moderno e jazz contemporâneo, sendo que cada era corresponde a um conjunto de características 

próprias, trazendo uma nova ―roupagem‖ ao estilo anterior, fazendo com que o seu rumo fosse 

alterado em função de alguma ruptura conjuntural. Todavia é importante ressaltar que o 

surgimento de um novo estilo no jazz não significava de maneira alguma, que o estilo anterior 

tinha se acabado, superado, ou esquecido pelo público, pelo contrário, continuava sendo 

apreciado juntamente com o novo estilo. 

 

O surgimento de cada categoria não fez, no entanto, com que a categoria precedente 

deixasse de ser apreciada, o que causou uma saudável superposição de estilos, à medida 

que eles iam sendo executados. As categorias em questão são: o jazz tradicional, o jazz 

clássico, o jazz moderno e o jazz contemporâneo. O jazz tradicional […] abrange os 

estilos New Orleans e Chicago; o jazz clássico, que inclui o swing e a música das 

grandes orquestras, veio logo a seguir; depois surgiu o jazz moderno, representado pelo 

bebop e pelos diversos estilos que dele se derivaram; finalmente, temos o jazz 

contemporâneo, que nos trouxe o free jazz, o estilo fusion e o jazz eletrônico. 

(PELLEGRINI, 2004, p.75) 

 

 

A história do jazz segue a mesma linha da evolução da literatura, das artes plásticas ou até 

mesmo da música clássica, todas seguem um padrão de movimento pendular, com tendências que 

vão sempre se alternando e também apontando em direções opostas. No início dos anos 30 surge 

para o mundo o primeiro estilo extremamente popular do jazz, o swing, estilo com característica 

dançante e palatável, que maciçamente agradava às multidões necessitadas de diversão durante a 

época da guerra. Nessa época, o jazz já tinha caído na graça popular, consolidando várias grandes 

orquestras, tais como: a de Duke Ellington, a de Count Basie, e de Cab Calloway e a de Earl 

Hines. 

 
O sucesso de Duke foi quase ilimitado; certamente nenhuma orquestra de jazz desta 

qualidade, vendeu tantos discos ou agradou a tantos públicos. Para a maioria dos 

músicos de Jazz a orquestra de Duke possuía uma espécie de infalibilidade; cada novo 

disco era para eles, algo definitivo dentro do domínio da música. (ULANOV, 1957, 

p.221-222) 

 

 

Conforme Lago (2015) O Jazz, é, portanto, um modo de expressão que possui uma história, 

uma evolução, vários gêneros, múltiplas formas, inúmeras correntes e grandes individualidades. 

Portanto seguindo a linha de transformações pelas quais passou o jazz, temos que na década de  
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1940 surge um estilo muito mais radical e que fazia menos concessões ao gosto popular: o 

bebop. Este novo estilo, amado por uns e odiado por outros, seria revisto, radicalizado e ampliado 

nos anos 50 com o surgimento do hard bop. Em seguida, em resposta à agressividade do bebop e 

do hard bop, surge em meados dos anos 1960: o cool jazz, com uma proposta intelectualizada que 

está para o jazz assim como a música de câmara está para a música erudita 

 

O jazz se faz presente em qualquer lugar do mundo, seja mantendo a sua característica 

tradicional, seja como parte de um arranjo, como um elemento de harmonia, no fraseado 

de um solo instrumental ou na maneira de cantar do intérprete. […] o universo jazzístico 

é praticamente inesgotável – posto que nos últimos anos a sua vanguardização o levou a 

assumir estruturas melódicas, harmônicas e rítmicas oriundas de diferentes povos e de 

diferentes culturas - (ULANOV, 1957, p.328) 

 

 

Ainda seguindo a cronologia, após o cool jazz, surge o free jazz, estilo que vem com a 

proposta de dar voz às perplexidades e incertezas dos anos 60. Já no final da década de 1960, 

temos um marco musical importantíssimo: acontece a inevitável fusão do jazz com o rock, 

resultando em duas vertentes: primeiramente, o surgimento de obras inovadoras e vigorosas, e 

posteriormente o surgimento de pastiches produzidos em série e de gostos muito duvidosos. 

Atualmente, temos espaço para cultivar e cultuar todos os gêneros do jazz, desde o dixieland até 

o experimentalismo free, desde os velhos e sempre amados standards até as mais ambiciosas 

composições originais para grandes formações. Mas convém que questionemos: qual seria o 

estilo de jazz próprio dos dias de hoje? Acreditamos que este ainda está em constante construção, 

porém poderia ser o jazz feito utilizando instrumentos eletrônicos (samplers e seqüenciadores) 

cruzando estes com o tecno e o drum´n´bass. Se esse jazz possui a consistência para não se 

dissolver como tantos outros modismos, só o tempo dirá. 

 

[…] com o advento do free jazz, libertou-se totalmente das amarras que eram mantidas 

com certas convenções; e este desligamento acabou por conduzi-lo a um estágio crucial: 

até que ponto é possível determinar o que é e o que não é jazz? O chamado jazz moderno 

se diversificou de tal modo que se faz necessário juntar os cacos, partir de algum ponto 

específico no passado e definir, mais uma vez, até que limite podemos considerar como 

jazz certas modernidades que são construídas, vendidas e consumidas em seu nome. 

(PELLEGRINI, 2004, p.366) 
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1.1 Elementos e formas musicais do jazz 

 

 

Pellegrini (2004), afirma que: Como em qualquer música, os principais elementos do jazz 

são a melodia, a harmonia e o ritmo. O jazz trata a melodia, a harmonia e o ritmo de uma forma 

muito própria e esquematicamente (em sua maioria) é baseada numa forma que é bem similar à 

forma sonata da teoria clássica: introdução opcional, exposição ou tema, seção do 

desenvolvimento, recapitulação e possivelmente seguida de uma coda. A introdução (se presente) 

dá o tom para a peça; a exposição é a melodia principal; a seção de desenvolvimento é onde o 

compositor estende as idéias da exposição; a recapitulação é uma reafirmação do tema; e a coda é 

um encerramento. Na linguagem do jazz, essas seções de uma peça seriam chamadas introdução, 

tema (possivelmente repetido), a seção de solo, a repetição do tema, e possivelmente o 

encerramento. Mesmo podendo ser tocado somente com o ritmo e a harmonia, no jazz, a melodia 

torna-se um elemento fundamental, onde a introdução estabelece o clima; o tema é a melodia 

principal; a seção de solo é quando os solistas improvisam sobre a melodia e/ou a progressão de 

acordes da música; a repetição do tema é uma reafirmação da melodia; e a coda ou encerramento 

é uma conclusão. Embora nem toda peça siga essa forma, a vasta maioria do jazz tradicional fica 

muito perto dela. Durante a seção de solo, a seção rítmica geralmente continua seguindo a 

progressão de acordes do tema enquanto os solistas se revezam na improvisação. Cada solista 

toca uma variação improvisada sobre o tema. A improvisação é o aspecto mais importante do 

jazz. Alguns solistas de jazz, como Thelonious Monk e Wayne Shorter, geralmente baseavam 

seus solos no tema melódico tanto quanto na progressão harmônica. 

 

Outra característica importante que nos ajuda a diferenciar uma melodia jazzística de uma 

melodia não-jazzística é a blue note, que são notas bemolizadas tocadas pelo executante, 

provocando uma sonoridade rica, dissonante e diferenciada, essas notas geralmente são a terça, a 

quinta e por vezes a sétima.  

 

A melodia é, portanto, um elemento fundamental no jazz, seja ela composta por temas 

curtos e repetitivos, como blues, temas mais longos, como no swing, ou temas mais 

concisos e marcantes, como no bebop. […] O que realmente diferencia a melodia 

jazzística de uma não-jazzística, no entanto, é uma característica especial chamada de 

blue note. (PELLEGRINI, 2004, p.35) 
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        Ainda sobre a forma musical, encontramos também que outra forma comum no jazz é a 

AABA, forma essa que é amplamente usada na música popular desde a virada para o século XX 

até o surgimento do rock and roll. Essa forma consiste de duas seções, chamadas de seção A e de 

seção B ou ponte. A forma é A1, A2, B (ponte), A3. As seções A são similares ou idênticas, 

exceto pela letra e talvez os dois últimos compassos. Músicas com essas formas são chamadas de 

standards do jazz.  

 

 

1.2  Outras Considerações sobre o jazz 

 

 

O jazz tradicional na sua forma mais ―rústica‖ reinou na década de 1910 e 1920, porém foi 

no final da década de 1920 que emergiu no cenário musical o estilo Chicago, que era uma espécie 

de adaptação harmoniosa que intencionava unir o estilo New Orleans ao blues clássico, todavia 

com uma roupagem mais refinada. Durante o decênio de 1920, o jazz se expandiu para Chicago e 

para Nova York, ganhando orquestrações mais elaboradas. Nesse período também ficou bastante 

conhecida a terminologia Dixieland, que era muito usada pelos negros para rotular o jazz 

tradicional que era tocado pelos músicos brancos. 

 

Na década de 1930, um novo fenômeno se expandia e já tomava conta do mercado musical 

e começava a tingir a burguesia: o jazz orquestrado, que em pouco tempo se transformaria no que 

conhecemos hoje como: estilo Swing. O início do jazz moderno se deu no decênio da década de 

1940, com a chegada do estilo bebop, que era um jazz com características especiais tais como: 

frases ágeis e harmonias complexas e este por sua vez, originou, na década de 1950, o cool jazz 

que era um estilo mais intimista que o bebop, com fama de ser aparentemente frio e desprovido 

de emoção. No estilo cool jazz surgiu o West Coast que era um retorno ao bop descomplicado e 

também ao hard bop que apresentava um bebop mais refinado e retocado. Em outras palavras: um 

círculo, que demonstra a abrangente expansão musical do jazz, que permitia aos músicos criar 

algo novo, ou recriar algo a partir de releituras de estilos anteriores, desconstruindo normas e 

costumes e construindo novas tendências e perspectivas.  
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As spasm bands ou as brass bands que tocavam em plena rua de Nova Orleans na década 

de 1920, as grandes orquestras que lotavam os salões de dança nos anos 30 do século 

XX, os pequenos grupos que tocavam nos bares esfumaçados de Nova York e de 

Chicago na década de 1940 e os concertos intelectualizados dos decênios de 1950 e 1960 

fariam […] parte de um passado remoto e romântico que chegou a ditar normas e 

costumes. (PELLEGRINI, 2004, p.14) 

 

 

Hoje, temos o jazz como uma de forma de expressão musical, um fazer musical onde reina 

a criatividade e a interpretação, sendo imediatamente associado ao improviso. Para alguns 

historiadores, a compreensão do significado do jazz está na música, basta ouvir para 

compreender, já para outros, o jazz é simplesmente ―o‖ símbolo americano e, portanto, sem 

necessidade de análise ou estudo mais aprofundado sobre o assunto. Muitos autores procuraram 

definir de onde surgiu a palavra jazz, e, ao se aprofundarem na etimologia e nos relatos 

populares, descobriram diversos caminhos que poderiam levar à sua origem, porém estes 

caminhos se tornaram obscuros e discutíveis, passando por muitas lendas e por muitas 

explicações inconclusivas. 

 

Pela época de 1920, encontramos um texto onde a palavra jazz designe a própria música 

de jazz. Ninguém procurava analisar o jazz; ele era aceito como um símbolo americano, 

como ―o‖ símbolo americano, e o que simbolizava era indiscutível - ―... tão 

indiscutivelmente americano quanto a música de uma banda de jazz‖.  (ULANOV, 1957, 

p.120) 

  

 

O jazz cresceu e se expandiu no início do século XX e foi, com o passar do tempo, 

crescendo e se transformando, criando características e personalidade próprias. Ao imergirmos na 

história do jazz, somos apresentados a um fenômeno musical de caráter rítmico ou idiomático 

dentro da cultura musical norte americana. De acordo com Pellegrini (2004), O jazz é uma arte 

fascinante, contada por uma história muitas vezes inconclusiva, onde verdade e lenda se 

misturam harmonicamente, como se fizessem parte de uma boa música. O jazz nasceu, cresceu, 

se renovou e inegavelmente caiu no gosto popular.  

 
A semente que floresceria como jazz havia sido plantada nas duas últimas décadas do 

século XIX. Foi nesse século, historicamente denominado ―O século do jazz‖, que os 

ingredientes da receita transformara-se em uma estupenda iguaria. No início do século 

XX o jazz cresceu, e foi a partir daí que ele começou a moldar sua personalidade 

especial, que passaria por sucessivas mudanças nas suas características, à medida que os 

seus escultores aperfeiçoavam a sua forma e o seu conteúdo. (PELLEGRINI, 2004, p.76) 
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Patriotismo exacerbado à parte, o jazz é uma linguagem universal de expressão através da 

música, que abriu novos horizontes no campo da harmonia, da forma musical, da orquestração, 

da improvisação, da criação, da luteria do próprio discurso musical, e também da nossa percepção 

de música e de arte de uma maneira geral. As transformações pelas quais o jazz passou, fizeram 

com que se tornasse um elemento multifacetado pelo fato de que diversas tendências que se 

poderia colocar cronologicamente como sendo sucessivas, dentre as quais o swing, o bebop, ou o 

cool, por exemplo, acabaram por conviver simultaneamente e até mesmo se complementando.  

 

O jazz teve a sorte de resistir a todos os esforços feitos no sentido de amarrá-lo com 

palavras. Para o melhor e para o pior, nos períodos difíceis e nos brilhantes, o próprio 

nome dessa música resistiu a todos os esforços de explicação satisfatória. […] O fato 

imprevisto é que o jazz escapava às exposições em dois compassos e ao vácuo 

―swingante‖. (ULANOV, 1957, p.333) 

 

 

Salientamos que é inegável que com o passar do tempo, o jazz foi aos poucos abandonando 

suas características mais identificáveis como o swing e as melodias de assimilação mais rápida, o 

que fez com que perdesse suas conexões que o ligava a música popular. Já no início dos anos 50, 

enquanto Charlie Parker (1920-1955) reinava no estilo bebop, Miles Davis (1926-1991), que 

havia acabado de sair do grupo dele, começou a fazer o que se chamou mais tarde de cool jazz. 

Posteriormente em 1959, Davis lançou o disco seminal ―Kind of Blue‖, este trabalho marcou a 

incursão do jazz no modalismo e conta com a participação de John Coltrane (1926-1967), que por 

sua vez lançou no mesmo ano o disco pós bop, ―Giant Steps‖, responsável por abrir ao jazz as 

portas da atonalidade e do que viria pela frente: o free jazz. 

 

 

1.3 Jazz e suas variações 

 

 

Como já vimos anteriormente, o termo "jazz" só foi conhecido entre o fim dos anos 1910 e 

começo dos anos de 1920. Era utilizado para identificar um tipo de música que nascia em cidades 

como Nova Iorque, Chicago e Nova Orleans, onde surgiram os pioneiros e principais expoentes 

do gênero: a Original Dixieland Jass Band e a Original Creole Jazz Band. Nessa época em 
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Chicago, os nomes que mais se destacavam eram o de Louis Armstrong e Bix Beiderbecke, já em 

Nova Iorque, Fats Waller e Fletcher Henderson. O gênero já se encontrava proeminente a partir 

da década de 1930, e com diversas grandes orquestras bem consolidadas. Entre elas destacavam-

se as de Earl Hines, Count Basie, Duke Ellington e Cab Calloway. 

 

Ainda nesse período de 1930 destacamos o surgimento de uma nova vertente do jazz, com 

uma pegada mais popular, chamada de ―swing‖, que era, por sua vez, um ritmo mais dançante e 

que contava com uma imensa aceitação popular na época. Todavia, em oposição ao populismo do 

swing, a partir de 1945 um novo estilo de jazz entra em cena: o bebop, que surge como um ritmo 

mais fechado ao gosto popular, e este por fim se radicalizou a partir dos anos 1950, quando virou 

o hard bop, nesse período o estilo contou com nomes como Bill Evans, Thelonious Monk, Gerry 

Mulligan, João Gilberto, Frank Sinatra, Art Blakey, Clifford Brown, Tom Jobim, Oscar Peterson 

e Charles Mingus. Seguindo a cronologia, surge nesse mesmo período o cool jazz, que veio em 

detrimento do som mais agressivo dos dois estilos anteriores, apresentando uma proposta mais 

intelectual ao jazz. 

 

Outro destaque que precisamos citar aqui é o de um dos maiores nomes da história do jazz, 

o bandleader da era do swing: Glenn Miller. Miller foi um dos artistas que mais vendeu discos de 

músicas populares entre os anos de 1939 e 1942, montando, tocando e também liderando uma das 

mais importante big bands do referido período. Na década de 1960 surgiu o freejazz, criado por 

músicos como John Coltrane e Rashied Ali. O freejazz tinha sua origem ―fincada‖ no bebop e 

vinha com uma proposta baseada na improvisação e na liberdade musical. O jazz sofreu outras 

fusões e transformações interessantes e importantes, entre elas destacamos a fusão do jazz com o 

rock‘n‘roll. Atualmente há espaço para diversos gêneros de jazz e suas vertentes vão desde a 

dixieland até ao experimentalismo do freejazz, passando pelos standards e por composições mais 

ambiciosas. 
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2 BEBOP 

 

 

Segundo Ulanov (1957), o nascimento do estilo moderno do jazz, denominado ―bebop‖ se 

dá em 1944, quando o chefe de orquestra Oscar Pettiford, juntamente com Dizzy Gillespie 

montaram um quarteto. Foi com esse conjunto que um trinado semelhante se tornou famoso pelas 

suas duas últimas notas, articuladas com uma ênfase em staccato que podia ser transcrita, como o 

foi algumas vezes por ―Bu-dee-daht!‖; algumas vezes era transcrita, como ―Bu-re-bop!‖ como a 

ênfase caía sobre as duas últimas notas do trinado, a frase era mais bem lembrada como ―rebop‖ e 

como o homem possui, conscientemente ou não, um gosto poético pela aliteração, ―rebop‖ 

tornou-se ―bebop‖. 

 

O bebop inicialmente teve como base o swing, porém suas músicas se diferenciavam 

exatamente por ter um proposta de afastamento da popularidade, valorizando elementos 

característicos que davam a essas músicas um caráter moderno de contra-melodia, contrastando 

bastante do estilo anterior. Os músicos desse novo estilo estavam constantemente buscando 

inovar-se, na bateria, por exemplo, Kenny Clarke utilizava sempre uma abordagem rítmica 

inusitada, que usava muito mais acentos perturbadores, offbeats e polirritmia, do que a simples 

batida de dança que era usado no swing, explorando sequências de colcheias de difícil execução e 

andamentos muito mais rápidos. Durante as improvisações percebemos a utilização de algumas 

alterações próprias dos músicos utilizando, por exemplo, a quinta aumentada assim como outros 

recursos já conhecidos do jazz. O bebop deixava claro sua pretensão, pois não era próprio para a 

dança, nem para o canto, sendo voltado apenas para improvisação e virtuosismo instrumental, 

pois contava com harmonias complexas e ritmos frenéticos.  

 

Vindo de orquestras, cujas partituras limitavam sua criatividade, os músicos logo 

aprovaram a ideia; no entanto, somente se atreviam a participar do novo movimento 

aqueles que tinham o necessário talento e desenvoltura. Muitos músicos de segunda linha 

tiveram que voltar humilhados para casa, após se exporem ao ridículo por não 

conseguirem acompanhar uma modulação ou uma alteração de compasso, impostos por 

alguns ―maldosos‖ virtuoses do jazz. (PELLEGRINI, 2004, p.106) 
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O Bebop caiu no gosto dos que buscavam mais ousadia e velocidade de execução no jazz. 

Era uma oportunidade de fuga imaginativa, onde abria um leque de possibilidades criativas, 

atraindo instantaneamente, jovens músicos que já estavam tocando nas bandas de swing que eram 

muito populares na época. Esses músicos solistas (muitas vezes artistas culturalmente 

sofisticados), começaram a se reunir em seus horários de folga, para tocar juntos e também 

compartilharem idéias. Eles buscavam por algo que caracterizasse essa nova tendência do jazz, 

buscando afastar-se do swing, por isso as composições dos músicos de bebop eram na sua 

maioria originais, com foco principal na intenção de não ser música popular ou para dançar. 

 

Dois anos mais tarde o bebop - ou bop – como chamavam os músicos, profissionais e 

amadores - iria ter direito às grandes manchetes dos jornais. Que geralmente eram hostis, 

e assustando aos veteranos do jazz que não podiam ou não queriam compreender o bop e 

não viam razão para fazer os esforços insanos necessários para o compreender e para 

poder tocá-lo em seguida. (ULANOV, 1957, p.330) 
 

 

Com o passar do tempo, o bebop se consolidou e já apresentava características marcantes e 

inovadoras que seriam regras adotadas dali em diante no jazz moderno, entre elas, os bateristas 

passaram a marcar utilizando menos o bumbo e usando mais o chimbal e os pratos de condução, 

os baixistas por sua vez ficaram com a responsabilidade de manter a pulsação rítmica, destacando 

as cadências harmônicas e quase sempre tocando semínimas. A maior mudança no entanto, ficou 

por conta dos pianistas que ganharam uma maior liberdade podendo utilizar toques mais leves, 

explorando mais a harmonia, uma vez que, sua mão esquerda não era mais obrigada a marcar a 

pulsação rítmica ou limitar-se a marcar somente a nota fundamental dos acordes. Todas essas 

mudanças determinaram definitivamente a forma padrão do jazz moderno tornando-o 

inconfundível e universal. 

 

Tecnicamente, o bebop se diferencia do swing pelo ritmo, mais marcado pelo prato do 

que pelo bombo. [...] Ele também se diferencia do swing pela complexidade da linha 

melódica e da harmonia usada, e pela ênfase dada ao virtuosismo dos solistas. [...] Com o 

bebop, o músico passou a tocar mais livremente, impondo uma expressão toda pessoal à 

sua participação no grupo e estabelecendo um novo tipo de diálogo com os demais 

instrumentos. [...] A eles a história credita as principais transformações que conduziram 

ao bebop – entre outras, o baixo passou a ter maior flexibilidade e a mão esquerda do 

pianista passou a se concentrar mais na harmonia e menos no ritmo. (PELLEGRINI, 

2004, p.106 e 107) 

  



 21 

O desenvolvimento do bebop elevou não somente o nível dos conceitos de 

acompanhamento, mas também os de improvisação e de solo, fazendo com que muitos dos 

standards do estilo bebop tivessem como base, as progressões dos acordes. Após ser definida a 

forma padrão do jazz moderno, os músicos de maior técnica e qualidade buscavam se adaptar 

rapidamente as novas tendências e se destacar dos demais, uma vez que o novo estilo ao dar uma 

maior liberdade à criatividade dos músicos, também exigia deles uma maior dedicação e 

qualificação porque as improvisações eram quase sempre baseadas nas escalas subentendidas dos 

acordes com grande número de modulações e com muita velocidade. Geralmente as composições 

desse estilo abusavam de difíceis sequências de colcheias e de andamentos rápidos. 

 

Os músicos que realmente tinham qualidade conseguiram sobreviver no jazz ao 

provarem sua competência como artistas e ao desenvolverem seus solos e improvisos, 

mesmo com o novo grau de dificuldade que lhes era exigido, por conta da velocidade e 

das modulações agora imprimidas; no entanto, aqueles que eram meros participantes de 

orquestras tiveram que se contentar com um papel secundário no cenário musical norte-

americano. (PELLEGRINI, 2004, p.105) 

 

 

Sem dúvida, o bebop marcou bem o início do Jazz Moderno, tendo como pioneiros e 

principais referências: o saxofonista Charlie Parker e o trompetista Dizzy Gillespie, além do 

memorável pianista Thelonious Monk e do notável baterista Teddy Colina Kenny Clarke. No ano 

de 1944, Dizzy e Parker foram os responsáveis pelo primeiro grande ―hit‖ do estilo bebop: Salt 

Peanuts! Salt Peanuts!* tendo Max Roach na bateria e George Wallington no piano. Mas o 

sucesso não foi por acaso, Parker, era um excelente músico autodidata e Dizzy era um músico 

escolarizado que além de exímio trompetista também tocava muito bem o piano e entendia 

bastante de harmonia, além disso, ele também regeu uma big band e inovou ao introduzir no 

cenário do jaz americano, a música afro-cubana, mesclando o jazz tradicional com ritmos latinos 

como o mambo. Essas experiências se deram após Dizzy trabalhar com percussionistas cubanos. 

Porém foram as suas históricas gravações em parceria com Parker, em quinteto e outros grupos 

pequenos, que definiram a base do estilo bebop e do jazz moderno como um todo.  

 

 

______________________ 

* Salt Peanuts – composed by Clarke and Dizzy Gillespie em 1942. Disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gg1Wl-NmzWg 



 22 

Diz e Bird (Parker) enxergaram a possibilidade de tocar sua músicas da mesma maneira 

que as bandas de swing, porém, explorando mais a harmonia com acréscimo de mais notas 

(inclusive as dissonantes) e fazendo alterações nos acordes com mais freqüência, resultando 

definitivamente num cenário harmônico mais rico e dinâmico, dando ao músico solista a opção 

de improvisar, utilizando uma gama de escolhas melódicas inexploradas até então.  

 

A primeira das orquestras bop não contava com Charlie Parker como um dos seus 

membros. No princípio de 1944, Oscar Pettiford, brilhante técnico ao contrabaixo e 

afável chefe de orquestra, combinou com Dizzy organizar um pequeno conjunto jump, 

com Don Byas ao sax tenor, George Wallington ao piano e Max Roach à bateria. Foi 

com esse conjunto que Dizzy cantou o seu ―Salt Peanuts! Salt Peanuts!‖ (ULANOV, 

1957, p.328) 

 

 

 

2.1 Características musicais do estilo bebop 

 

Mesmo admirado por muitos, o modernismo do estilo bebop não era para todos os músicos. 

As improvisações eram realizadas utilizando-se de grande número de modulações, explorações 

harmônicas, conhecimento profundo de escalas e acima de tudo, com muita velocidade e esse 

conjunto exigia bastante dos músicos aventureiros desse novo estilo e fazia com que os músicos 

mais renomados, experientes e capacitados, também achasse que era uma insanidade, o esforço 

necessário para executar as músicas. De acordo com o site: 

http://www.descomplicandoamusica.com/escala-bebop-jazz-bebop/. Acessado em 03/09/2016, 

além dessas, outras características marcantes do estilo, são o cromatismo e as escalas bop. Pelo 

motivo de não se encaixarem bem na teoria clássica, parecendo terem sido ―inventadas‖ para um 

contexto específico, as escalas bebop (e também as de blues) são também chamadas de escalas 

sintéticas. As escalas características do estilo são: a escala bebop dominante, a escala bebop 

maior e a escala bebop menor. 

 

2.1.1 Escala Bebop Dominante 

 

A escala bebop dominante surgiu quando os músicos do estilo bebop, improvisavam sobre 

os acordes dominantes, agregando mais uma nota (uma 7ª maior) à escala do modo mixolídio, 

formando uma escala com 8 notas. Alguns músicos diziam que uma escala com 8 notas, onde a 
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nota de passagem tem a mesma duração das demais notas, facilitava a divisão e subdivisão, pois 

se encaixava perfeitamente na marcação dos compassos binários e quaternários, permitindo aos 

músicos uma precisão rítmica mais exata. Para melhor compreensão, vamos comparar as notas da 

escala de G mixolídio com as notas da escala de G bebop dominante: Na primeira escala temos as 

seguintes notas: G, A, B, C, D, E, F, enquanto que na escala de G bebop dominante teremos as 

mesmas notas, porém com acréscimo da sétima maior: G, A, B, C, D, E, F, F# (ver figura 1). 

 

 

Figura 1: 

 

   

             Figura 1 – Desenho de Sol bebop dominante 

Fonte: www.descomplicandoamusica.com/escala-bebop-jazz-bebop/ 

 

No exemplo acima conseguimos ver claramente que na escala de G bebop dominante, 

aparece um cromatismo entre as notas F, F# e G, uma vez que F# não faz parte da escala 

diatônica, essa sétima maior normalmente é utilizada apenas como uma nota de passagem, porém 

na maioria das vezes com a mesma duração das demais notas. 

 

 

2.1.2 Escala Bebop Maior 

 

Assim como na escala anterior, a escala bebop maior também possui 8 notas, tendo como 

base uma escala maior, a diferença é que agora a alteração não está no sétimo e sim no quinto 

grau. Essa escala possui uma quinta aumentada. Como exemplo, faremos a comparação com a 

escala de C maior. Nessa escala temos as seguintes notas: C, D, E, F, G, A, B, enquanto que na 

escala de C bebop maior, as notas são: C, D, E, F, G, G#, A, B, mais uma vez formando uma 

escala com 8 notas (ver figura 2). 
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Figura 2: 

   

              

Figura 2 – Desenho de Dó bebop maior 

Fonte: www.descomplicandoamusica.com/escala-bebop-jazz-bebop/ 

 

 

2.1.3 Escala bebop menor 

 

 

A escala bebop menor basicamente é uma escala dórica, acrescentada de uma terça elevada. 

Também possui 8 notas e tem como base os acordes menores. A escala de C bebop menor, por 

exemplo, possui as seguintes notas: C, D, Eb, E, F, G, A, Bb (ver figura 3). 

 

Figura 3: 

 

   

Figura 3 – Desenho de em exemplo de escala bebop menor 

Fonte: http://alufis35.uv.es/~jose/teoria/VIII/VIII.html 

 

 

A escala bebop maior é uma escala maior acrescida de uma quinta aumentada ou sexta 

menor. A escala bebop maior de Dó contém "Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol Sustenido, Lá, Si". 

Essa escala pode ser usada sobre acordes de sétima maior ou acordes aumentados de 

sétima maior. […] As outras escalas de bebop são a escala bebop da dominante, que é 

similar ao modo mixolídio, mas com uma sétima maior adicional. A escala bebop da 

dominante de Dó é, portanto formada por "Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Bemol, Si". Essa 

escala pode ser usada sobre acordes de sétima da dominante. […] Há também uma escala 

bebop menor, que é uma escala dórica com uma terça elevada adicional. A escala bebop 

menor de Dó é, portanto "Dó, Ré, Mi Bemol, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Bemol". […] As escalas 

de blues e bebop são às vezes chamadas escalas sintéticas, porque elas não se encaixam 

bem na teoria clássica e parecem ter sido inventadas para se adequar a uma situação 

particular. Em geral, um número ilimitado de escalas sintéticas pode ser construído 

usando-se intervalos de segunda menor, maior ou aumentada. (SABATELLA, 2000, 

p.27) 
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2.2 Principais bebopers 

 

       

Reconhecidamente, o saxofonista Charlie "Bird" Parker e o trompetista Dizzy Gillespie, são 

rapidamente associados ao bebop, porém muitos outros músicos ganharam notoriedade, alguns 

deles oriundos das gerações anteriores e todos ajudaram a abrir caminho para o bebop. São eles: 

Lester Young, Coleman Hawkins, Roy Eldridge, Charlie Christian, Jimmy Blanton e Jo Jones. 

Young e Hawkins são geralmente considerados dois dos mais importantes músicos dessa 

empreitada. Entre outros notáveis músicos também destacamos os saxofonistas Sonny Stitt e 

Lucky Thompson, os trompetistas Fats Navarro, Kenny Dorham e Miles Davis, os pianistas Bud 

Powell, Duke Jordan, Al Haig e Thelonious Monk, o vibrafonista Milt Jackson, os baixistas 

Oscar Pettiford, Hank Jones, Tommy Potter e Charles Mingus, além dos bateristas Max Roach, 

Kenny Clarke e Roy Haynes. Sendo que Miles, Monk e Mingus também fizeram avanços 

notáveis também na eras pós-bebop, como o cool jazz, por exemplo.  

 

Muitos músicos participaram do pioneirismo dessa revolução musical, como o 

trompetista Roy Eldridge, o pianista Clyde Hart, os tenoristas Coleman Hawkins e Lester 

Young, o contrabaixista Jimmy Blanton, os bateristas Jo Jones e Dave Tough e o 

guitarista Charlie Christian. No entanto, os nomes que vieram a se imortalizar no estilo 

foram, além dos inovadores Thelonius Monk e Kenny Clarke, os mestres Charlie Parker 

(sax-alto) e Dizzy Gillespie (trompete), e também os pianistas Bud Powell e John Lewis. 

(PELLEGRINI, 2004, p.107) 
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3 LOUIS ARMSTRONG 

 

          

Muitos historiadores e amantes do jazz, afirmam que sem Louis Armstrong o jazz jamais 

teria a força criativa que tem hoje. Louis é para muitos, o artista mais respeitado e querido da 

história do jazz, reconhecido tanto pela crítica quanto pelo público, seja por sua sonoridade no 

trompete ou pela sua voz rouca e inconfundível. É inegável que o jazz nasceu do blues, mas foi 

Armstrong quem lhe deu a forma com que a conhecemos hoje, contribuindo para que se tornasse 

a mais importante música popular do século 20. Louis se destacava pelo som brilhante do seu 

trompete e por sua voz grave com um estilo inconfundível de cantar, emitindo às vezes sílabas 

sem sentido, no lugar da letra da canção, como se a voz imitasse um instrumento, e essa 

combinação inusitada tornou-se sua marca registrada. Além de ter ajudado a divulgar o scat 

singing (canto improvisado de sílabas e vocalizações) foi ele também que popularizou a 

tradicional canção When The Saints Go Marching In*, que até hoje é entoada em campos de 

futebol pelo mundo afora. 

 

Nascido aos 4 de julho de 1901 em Nova Orleans, Louis Daniel Armstrong, era de origem 

bastante humilde. Foi abandonado pelo pai, e criado num ambiente frequentado por bandidos e 

prostitutas (entre elas, sua própria mãe). Economicamente paupérrimo, desde muito cedo foi 

obrigado a executar diversos trabalhos humildes para ganhar a vida. Como ele mesmo afirmava, 

se não tivesse sido salvo pela música, certamente nas ruas, sem nenhuma perspectiva de um 

futuro melhor, seu destino fatalmente seria tornar-se um marginal. Ficava fascinado pela música 

que era tocada pelas bandas que percorriam as ruas de sua cidade. Posteriormente, Louis 

aumentou sua idade em um ano para poder trabalhar como músico profissional (daí a razão de 

constar em algumas biografias que ele tenha nascido em 1900) 

 

 

 

 

______________________ 

* When The Saints Go Marching In – by Louis Armstrong - Decca Records. Disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=17nXsv7o64k 
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Louis Armstrong nasceu no dia 4 de julho de 1900, na capital do jazz, em Nova Orleans, 

e teve uma infância das mais difíceis, pois era extremamente pobre. Para que se possa ter 

uma ideia, quando tinha apenas 8 anos de idade, ele trabalhava como vendedor de carvão 

de casa em casa, e puxava uma carroça com o produto. Desde criança, era fascinado 

pelas bandas que percorriam as ruas da cidade em clima de festa, tocando o jazz alegre 

do início do século XX, e sonhava com o dia em que pudesse comprar uma corneta e 

tocar em uma banda igual àquelas. (PELLEGRINI, 2004, p.212) 

 

 

Ao analisarmos sua biografia, vimos que realmente a música foi o diferencial na vida de 

Louis. Aos 12 anos, durante as festividades de Ano Novo, resolveu atirar para o ar com um 

revólver. Foi detido e posteriormente internado num reformatório para crianças negras, o 

Crescent City's Colored Waif's, onde ficou por um ano. O isolamento no qual era submetido 

poderia ter forjado um adolescente-problema, mas incrivelmente fez justamente o contrário. O 

rapaz de corpo franzino e raquítico descobriu sua vocação para a música, e o que seria, para 

muitos, o caminho mais rápido para a marginalidade, foi para o pequeno Louis a sua salvação 

como pessoa. Naquele ambiente Armstrong aproveitou a oportunidade que lhe estava sendo dada 

para ensaiar com os músicos da banda daquele lugar, chamada de Colored Waif's Home Brass 

band (ver figura 4). Através do maestro Peter Davies, aprendeu a tocar primeiro a caixa, depois o 

trombone e finalmente o cornetim. 

 

 

 

Figura 4: 

Figura 4 – Colored Waif's Home Brass Band, (mostrando ao alto e no centro, o jovem Armstrong) 

Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/mara-l-barauna/os-115-anos-de-louis-armstrong 
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Passado esse período de internação no reformatório, Armstrong conseguia dominar bem o 

cornetim, mas como não conseguia ganhar o suficiente para sobreviver, precisava trabalhar 

vendendo papéis velhos e carvão e também carregando peso nas docas. Todavia, transitando na 

zona de prostituição da cidade, a Storyville, acabou convivendo e conhecendo grandes nomes 

daquilo que viria a ser conhecido posteriormente como jazz, tais como Sidney Bechet e Joe 

Lindsay. Nesse período Louis alterou sua idade para poder tocar em casas noturnas e nas grandes 

barcas que navegavam no rio Mississipi, até chegar à orquestra do trombonista Kid Ory, onde de 

vez em quando, substituía o já famoso (e também seu ídolo), o trompetista King Oliver, que 

tomou Armstrong como seu pupilo, exercendo sobre ele uma grande e benéfica influência. Nessa 

época, a cidade de Nova Orleans, estava tomada de casas de diversões e salões de dança que 

necessitavam muito de músicos. Louis finalmente podia largar o serviço pesado e viver somente 

da música.  

 

Quando Oliver deixou Nova Orleans em 1918, Louis assumiu seu lugar na banda de Kid 

Ory, que mais tarde afirmaria ter lhe dito que ―se ele arrumasse uma calça comprida, eu 

lhe daria um emprego‖. Trabalhar com com Ory finalmente lhe permitiu abandonar a 

carroça de carvão. […] Armstrong nunca mais trabalharia com outra coisa além da 

música. (TEACHOUT, 2010, p.58) 

 

 

Figura 5: 

Figura 5 – King Oliver's Creole Jazz Band, (Armstrong é o terceiro da direita para a esquerda) 

Fonte: http://riverwalkjazz.stanford.edu/program/sobbin-blues-joe-oliver-new-orleans-trumpet-king 
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Uma vez sob a tutela e proteção de Oliver, em 1922 Armstrong foi levado para Chicago, 

passando a ser integrante da King Oliver's Creole Jazz Band (ver figura 5). Dois anos depois, 

Louis que era chamado de Satchmo*, foi para a orquestra de Fletcher Henderson, na cidade de 

Nova York, lá ele era o primeiro trompetista e permaneceu durante um ano ao lado de astros 

como o saxofonista soprano Sidney Bechet e foi nesse período que gravou músicas memoráveis. 

Já em 1925, Louis gravou a célebre canção "St. Louis Blues". Porém nesse mesmo ano, 

Armstrong voltou à Chicago e formou seu próprio grupo, o Louis Armstrong Hot Five, com o 

qual fez gravações consideradas até hoje clássicos, como "Chicago Dixieland". 

 

E a maratona continuou forte nos anos de 1926 e 1927, Louis era a atração da orquestra do 

―Vendome Theatre‖, dirigida por Erskine Tate e depois por Ollie Powers e nesse período também 

ingressou na orquestra igualmente popular e numerosa de Carroll Dickerson, no ―Sunset Cafe‖, 

cujo proprietário era nada menos do que Joe Glaser, seu futuro empresário. No início de 1931, 

Louis Armstrong voltou para Nova Orleans, agora como músico respeitado e consagrado, lá ele 

se apresentou como solista à frente de grandes orquestras. Em 1932, Armstrong vai para a 

Europa, volta e decide retornar no ano seguinte e por lá permaneceu até 1935.  

 

No ano de 1931, Louis retornou a Nova Orleans pela primeira vez desde que partira de lá 

em 1922, com ―uma orquestra formidável, […] Em 1932, no verão desse ano Louis foi 

pela primeira vez para à Europa; ao fim de quatro meses, voltou a Nova York para tocar 

como solista nessa cidade e em Chicago. No verão seguinte, voltou à Europa com sua 

terceira esposa, Alpha, e lá permaneceu até janeiro de 1935. (ULANOV, 1957, p.91) 

 

Após esse período, Louis retorna aos Estados Unidos, no auge da sua fama, considerado 

pelo público e pela crítica o melhor instrumentista de sua geração. Não demorou muito e logo 

Hollywood e Broadway o contrataram para representar, tocar e também cantar em alguns filmes e 

comédias musicais. Com o sucesso do filme "New Orleans", Louis viu sua carreira tomar um 

novo impulso e mais que depressa tratou de organizar um sexteto no mesmo estilo dos Hot Five e 

Hot Seven, para formar esse grupo convidou o clarinetista Barney Bigard, o trombonista Jack 

Teagarden, o baixista Arvel Shaw, o baterista Big Sid Catlett e o pianista Earl Hines. Foi com 

essa formação que Armstrong participou do Festival de Jazz de Nice, na França, em 1948.  

______________________ 

* Satchmo, é uma contração de Satchermounth, que significa boca de cartucheira ou de saco. Apelido como Louis 

era chamado. (ULANOV, 1957, p.90) 
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No início de 1948, na cidade de Nice, o Hot Clube de France promoveu uma série de 

concertos e apresentações do jazz tradicional e moderno, com participações dos All Stars 

de Louis Armstrong, Rex Stewart, Lucky Thompson, além das orquestras de Claude 

Luter, Stephanne Grappelli e Django Reinhard. (LAGO, 2015, p.218) 

 

 

Ao observarmos algumas fotografias em que aparece Louis, vimos que ele quase sempre 

aparece exibindo um sorriso largo e aberto, trajando ternos bem alinhados, com um semblante 

onde seus olhos quase saltam das órbitas e as vezes acompanhado de seu trompete (ver figura 6). 

Essa imagem ainda é bem forte em nossas mentes, pois resumi os atributos de um dos maiores 

jazzistas americanos de todos os tempos, dono de uma personalidade de infinita generosidade, um 

verdadeiro ―entertainer‖ capaz de combinar num único espetáculo o seu virtuosismo, seu 

profissionalismo e acima de tudo seu enorme carisma. Era realmente um trompetista ―a serviço 

da alegria‖, como ele próprio gostava de se apresentar. 

 

Figura 6: 

Figura 6 – Louis Armstrong 

Fonte: www.une-autre-histoire.org/louis-armstrong-biographie/ 

 

 

Segundo Teachout (2010), Armstrong era um grande artista e um grande homem. Um gênio 

nascido na sarjeta que se tornou uma celebridade nos quatro cantos do mundo. Um astro tão 

irresistível que desbancou os Beatles nas paradas de sucesso quatro décadas depois do 

lançamento de sua primeira gravação. Por outro lado, o New Street Journal certa vez publicou 

sobre sua personalidade: ―Ele podia ser mal-humorado, duro e até mesmo rancoroso‖. Críticos 

ressaltavam que a naturalidade com que o músico alterava os parâmetros do jazz era apenas uma 
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das facetas de um artista múltiplo. Diziam que Louis resistia à combinar em sua própria pessoa 

todos os homens: o puro e o vulgar, o palhaço e o criador, o deus e o bufão. Somente ouvindo 

suas músicas é que podemos entender seus sentimentos e sua verdadeira personalidade. 

 

Wynton Marsalis, trompetista hard-bop de Nova Orleans que começou a introduzir 

elementos da estilística de Armstrong em seu estilo de tocar e compor. ―Eu nunca havia 

realmente tentado aprender suas músicas‖, Marsalis confessou. ―Só via a imagem que a 

mídia transmitia de Louis Armstrong. Ele sorria. [Mas], quando você ouve o trompete, é 

aí que sabe. É ele que o faz respeitá-lo... [M]ais do que o de qualquer outro músico, seu 

som transmite o sentimento e o significado do jazz‖. (TEACHOUT, 2010, p.388) 

 

 

Armstrong morreu dormindo em sua casa no Queens na cidade de Nova Iorque , no dia 6 de 

julho de 1971, segundo laudo, sua morte se deu em virtude de complicações cardíacas. Louis, 

porém, permanece como um dos mais famosos nomes do blues e do jazz de todos os tempos. 

Armstrong definia assim sua cumplicidade com seu trompete: ―Quando pego o trompete, acabou. 

O mundo desaparece e não consigo me concentrar em mais nada a não ser nisso… É assim que 

vivo, esta é minha vida.‖ As suas últimas palavras reafirmaram a lenda: ―Eu tive o meu trompete, 

uma vida linda, uma família, o jazz... agora estou completo‖. 

 

 

3.1 Influências 

 

 

Todos os grandes expoentes da música deixaram um legado que influenciaram e continuam 

a influenciar várias gerações de músicos, no caso de Louis Armstrong podemos dizer que sua 

influência é uma das mais importantes de toda história do jazz. Reconhecidamente como Mestre 

dominador da técnica do trompete, com características próprias de tocar o instrumento, ele 

naturalmente inspirou discípulos dentre as novas gerações de trompetistas. É notório como sua 

influência se estendeu igualmente a todos os domínios do jazz, que ele praticamente foi o 

responsável pela reinvenção, abrindo caminho para tudo que surgiu depois. Possuía um som 

inimitável, com personalidade única e também uma voz rouca e marcante, afinadíssima. Foi 

Louis o pioneiro dos solos individuais no jazz, que antes era caracterizado somente por 

improvisos coletivos. Certamente não a toa que ele é reconhecido como a "personificação do 

jazz". Muitos especialistas afirmam que seguramente Armstrong é um dos cinco músicos mais 
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influentes e importantes de toda a história da música americana. Louis exerceu um papel 

fundamental na modernização do jazz como um todo, mesmo antes da chegada do bebop. 

Durante a década de 1950, sua ―performance musical hipnotizante‖ foi usada até mesmo como 

arma diplomática pelos Estados Unidos. Bastante popular e consolidado na mídia, suas turnês 

européias eram transmitidas pela tevê e suas participações em filmes de Hollywood, lotavam as 

bilheterias como é o caso dos longas: High Society de 1956, e Hello, Dolly! de 1969. 

 

Segundo Collier (1988), Armstrong, mais do que ninguém, sintetizou a indefinição do jazz 

diante de todas as exigências do que ele devia ser, de acordo com o preconceito de cada um. No 

entanto, Armstrong não foi a primeira figura do jazz nem o primeiro grande solista do gênero. 

Então o que o fez se destacar dentre os demais? De ser tão, respeitado, reconhecido e amado pelo 

público e crítica especializada? A explicação mais aceitável é a de que ele foi a primeira 

importante influência do jazz que conseguiu incorporar em suas músicas todas as tradições e 

contradições do jazz. A sua história se entrelaça, a tal ponto de se fundir com a história do jazz.  

 

Mas em todos os outros sentidos Armstrong permanece uma figura emblemática do jazz, 

não só porque foi o seu artista mais conhecido e festejado mas porque incorporou – no 

seu jeito de ser e na sua carreira – todas as contradições do jazz. Como o jazz, 

Armstrong se criou na miséria, entre bandidos e prostitutas, e chegou a duras penas à 

respeitabilidade. (COLLIER, 1988, p.9) 

 

  

        É certo dizermos que a performance de Louis nos palcos, provocava uma imediata atração 

quase que magnética, capaz de atingir até mesmo trompetistas de outros estilos. Miles Davis, por 

exemplo, músico que era totalmente avesso ao humor escancarado de Armstrong, reconhecia que 

a história do estilo musical foi escrita em grande parte pela arte encantada do intérprete de: What 

a Wonderful World*. Miles chegou a afirmar: ―É impossível alguém tocar qualquer coisa no 

trompete que não venha dele, nem mesmo essa coisa moderna. Não consigo me lembrar de uma 

única época em que o som que ele fazia com o trompete não fosse bom. Nenhuma‖. 

 

 

 

______________________ 

* What a Wonderful World – by Louis Armstrong - ABC Records 1968. Disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ad9AN0K7NQo 
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3.2 Críticas 

 

 

Durante sua carreira Armstrong sempre foi alvo de várias críticas, algumas boas outras 

ruins, porém sabia muito bem a ignorá-las ou a rebatê-las, sempre com muita maestria e bom 

humor. Alguns críticos diziam que ele era antiquado, outros o criticavam por ser submisso aos 

brancos, outros por ser muito comercial e outros por ser uma espécie de caricatura de si mesmo, 

mais um ―showman‖ ou palhaço, do que músico uma vez que, Louis passou a valorizar mais o 

canto e seu humor nos shows do que seu trompete. Alguns afirmavam que sua propensão cada 

vez maior em cantar, como sendo um sinal claro de seu declínio ou de sua acomodação musical. 

É certo que com o passar dos anos, Louis priorizava cada vez mais seu canto, às vezes até mais 

do que tocar, e foi essa imagem que ficou gravada no inconsciente coletivo: a de cantor e 

―entertainer‖, mais do que a de trompetista. 

 

Whitney Balliett falou por vários de seus colegas ao afirmar na New Yorker que 

―Armstrong recentemente passou a oferecer em suas apresentações pouco mais que uma 

rodada de números de vaudeville – caretas, piadas sem graça – e um repertório cada vez 

mais limitado‖ Era notório que até mesmo músicos que o admiravam contorciam-se 

diante dos esforços de Armstrong para divertir as plateias predominantemente brancas 

que enchiam os clubes e salas de concerto onde tocava. Ele via o sorriso largo com os 

olhos arregalados que era sua marca registrada como nada mais que a cereja do bolo da 

música, uma forma de diversão inocente que fazia parte da sua imagem tanto quanto o 

lenço que segurava com a mão esquerda para para enxugar o suor do rosto. 

(TEACHOUT, 2010, p.17) 

 

 

Independentemente se os críticos tinham ou não razão, precisamos compreender que o 

canto de Louis era um atrativo a mais, um recurso espetacular que o músico possuía e que já o 

usava desde os anos 20. Sua voz se encaixava no jazz como uma luva, pois tinha uma 

característica única: a forma pela qual ele conseguia manter o vibrato, até mesmo nas consoantes 

finais das palavras tais como: ―is-z-z-z-z‖ ou ―ar-r-r-r-r‖. É natural que com uma voz tão peculiar 

e singular, sem registro de paralelos na história da música Armstrong se destacasse e ganhasse o 

reconhecimento mundial. Certamente o seu timbre rouco e grave teria sido considerado como 

sendo esdrúxulo ou imperfeito em qualquer outro contexto musical, porém para o jazz se 

mostrava um instrumento admirável e encantador. Sua entonação com aparência um pouco 
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―preguiçosa‖ mascarava um timing preciso e sem dúvida nenhuma, um senso rítmico 

impecavelmente perfeito, dando a cada frase sua o recorte perfeito de que precisava.  

 

Respondendo sobre as críticas que o colocavam como sendo submisso aos brancos, 

Armstrong certa vez declarou: ―Os brancos só agiram com decência comigo. Gostaria de poder 

falar o mesmo dos pretos‖. É notório que Louis tinha consciência de sua popularidade e 

influência e isso muitas vezes o fazia ser ousado em suas palavras, certa vez denunciou o descaso 

com que o presidente Eisenhower estava lidando com a latente questão racial nos Estados 

Unidos. Louis com sua língua afiada dizia: ―Não há um lugar aonde eu vá, em que não rufem os 

tambores. Você tem que se levantar, fazer uma reverência, subir no palco. E se está sentado na 

platéia, passa horas aceitando compromissos ao longo do show. É preciso aceitá-los para manter 

as boas relações. E depois todos aqueles parasitas vêm para a sua mesa, e você sabe que no fim é 

você que vai pagar a conta‖. Inevitavelmente nos palcos Louis era um ―showman‖, porém com os 

negócios era bastante inseguro. Não havia nenhuma decisão importante em sua carreira que não 

tinha sido tomada por outra pessoa. Segundo Pops Foster, músico que o acompanhou por um 

longo período, Louis em seus grupos musicais, impunha regras que pareciam cruéis, tais como: 

―Para ficar na banda, você não pode tocar mal, mas também não pode tocar bem demais‖. Essa 

imagem realista de Armstrong, no entanto, não desmerece em nada os extraordinários feitos desse 

gênio do jazz.  

 

A franqueza de Armstrong era um elemento central da sua natureza. Embora amasse a 

Nova Orleans da sua infância, nunca a descreveu como nada além de ‗extremamente 

segregada e preconceituosa‘. Por outro lado, ele nunca caiu na tentação de tratar os 

músicos brancos como havia sido tratado por outros de sua cor — ou pelos negros de cor 

mais clara de Nova Orleans que olhavam com desprezo para seus irmãos de cor mais 

escura. Seus All Stars sempre foram uma banda racialmente mista. ‗Essas pessoas que 

criam as restrições‘, disse, ‗não sabem nada sobre música, não é nenhum crime pessoas 

de qualquer cor se reunirem para tocar‘. (TEACHOUT, 2010, p.87) 

 

 

No decorrer das décadas de 50 e 60, Armstrong havia se tornado uma celebridade ímpar no 

mundo da música, isso tudo foi possível, não somente por suas turnês e gravações, mas também 

por suas participações em filmes e em programas populares de auditórios da época. Mesmo tendo 

Louis enfrentado um ataque cardíaco em 1959, não se abateu e continuou firme, ativo e 

realizando turnês nacionais e internacionais. Como personalidade influente, enfrentou com 
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bastante hombridade as críticas sumárias que vinham de ativistas negros norte-americanos, onde 

o criticavam pelo fato de Armstrong não mais estar militando ativamente no movimento pelos 

direitos civis. Todavia devemos lembrar que naquela época, Louis já se aproximava dos 60 anos 

de idade, o que o colocava com sendo de uma geração diferente daquela que estava assumindo a 

linha de frente dos protestos e da militância no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Porém 

Armstrong continuava a lutar, porém agora no campo diplomático. No campo musical, os críticos 

alertavam para a constante insistência de Armstrong em não criar limites entre a arte e a diversão. 

Em texto implacável escrito para o New Yorker, nos anos 50, Whitney Balliett descreveu então o 

descontentamento dos intelectuais com os rumos musicais tomados por Louis: ―Armstrong 

recentemente passou a oferecer em suas apresentações pouco mais que uma rodada de números 

de vaudeville — caretas, piadas sem graça‖. O músico por sua vez, dotado de grande perícia e 

bom humor, respondeu como um gentleman a essas e outras alfinetadas: ―Não leio críticas‖. 

 

 

3.3 Hot Five – Hot Seven – All Stars 

 

 

Louis fez sua estréia como líder de banda em 1925, quando voltou a cidade de Chicago. 

Nesse mesmo ano, fez uma série de gravações, onde acompanhava alguns cantores de blues e 

também nesse mesmo período, formou seu próprio grupo, o Hot Five, tendo sua mulher Lil 

Hardin ao piano, o grande Kid Ory no trombone, Johnny Dodds no clarinete e John Saint-Cyr no 

banjo. Esse grupo fez bastante sucesso e foi o responsável por algumas obras-primas do jazz, tais 

como "Heebie Jeebie" que foi onde Louis cantou pela primeira vez, "Skid-dat-de-dat", onde 

podemos ouvir a um belíssimo solo antes de um "scat" (improviso vocal), além das memoráveis:  

―Cornet Chop Suey" e "Muskrat Ramble". O uso do scat se tornaria uma marca registrada não só 

de Armstrong, mas também, de cantores famosos como Mel Tormé, Sarah Vaughan e a 

inesquecível Ella Fitzgerald.  

 

O trompetista e vocalista Louis Armstrong ("Pops", "Satchmo") foi de longe a figura 

mais importante desse período. Ele tocava com os grupos chamados Hot Five e Hot 

Seven [...] Louis, como cantor, é tido como o inventor do scat, em que o vocalista usa 

sílabas sem sentido para cantarolar linhas melódicas improvisadas. (SABATELLA, 

2000, p.6) 
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Ainda em 1925 e nos anos que se seguiram, Armstrong nos agraciaria com gravações 

memoráveis, seja com a formação do Hot Five de 1925-1926, seja com a formação do Hot Seven 

de 1927 e a reformulada formação do Hot Five de 1928, desta vez com o grande Earl Hines ao 

piano. Esta última é considerada por muitos críticos como sendo a melhor de todas (essa 

formação curiosamente contava com seis integrantes). O grupo formado por armstrong passou 

por algumas alterações interessantes em sua formação, em 1927, por exemplo, Louis reformulou 

o grupo agregando o tubista Pete Briggs e o baterista Warren Baby Dodds, formando assim o Hot 

Seven. Já em algumas gravações, o grupo de Armstrong contou com a participação do guitarrista 

Lonnie Johnson e do pianista Earl Hines e dessa miscelânea surgiram novas gravações 

primorosas, como as marcantes "Struttin with Some Barbecue" e "Potato Head Blues". 

Curiosamente tanto o Hot Five, quanto o Hot Seven, foram grupos reunidos somente para os 

estúdios de gravação. O Hot Five apresentou-se em público apenas uma única vez, em 1926, para 

um pequeno concerto, felicitando os poucos expectadores que conseguiram assistir a essa 

preciosidade musical. 

 

Os sessenta discos geralmente intitulados os Hot Five de Louis Armstrong constituem 

uma das partes mais significativas da música gravada norte-americana. Certamente é a 

mais importante série de discos da música improvisada do século XX. O fato de essas 

gravações serem extraordinárias foi reconhecido imediatamente pelos músicos, 

admiradores do jazz e um crescente, mesmo que ainda pequeno, público. (COLLIER, 

1988, p.186)  

 

 

Essa série de gravações do Hot Five e Hot Seven, com certeza ocupa um lugar de destaque 

na vasta história do jazz e são consideradas por muitos, como sendo antológicas. Ouvindo-as, 

percebemos que o gênio musical de Louis se manifesta em toda sua magnitude. Curiosamente foi 

justamente nessa época que Armstrong decidiu trocar definitivamente a corneta que tocava pelo 

trompete. Ainda nessa época, Louis trabalhou com pequenos grupos e várias orquestras, porém a 

partir de 1929, ele deixa os conjuntos pequenos e durante os próximos 19 anos, trabalha somente 

à frente de grandes orquestras, mas sempre sendo a estrela absoluta do espetáculo. Nos anos de 

1932 e 1933, Armstrong faz suas primeiras turnês pela Europa. Todavia já com o declínio do 

swing no período do pós-guerra nos anos 40, a música e o estilo de tocar de Louis começa a ser 

considerada pelo público e crítica como sendo ultrapassada e um tanto fora de moda, o que fez 

com que Armstrong perdesse popularidade. 
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Em 1948, determinado a colocar Armstrong de novo nos holofotes, o seu agente Joe Glaser, 

recomendou a Armstrong que convidasse somente pessoas amigas suas e criasse uma nova 

banda. O era o All Stars e contava em sua formação com Edmond Hall, Jack Taegerdon, Danny 

Barcelona, Jesmiah Burt, Trummy Young, Earl "Fatha" Hines, Barney Bigard, Arvell Shaw, Big 

Sid Catlett, Cozy Cole, Barrett Deems, Billy Kyle e Marty Napoleon. No início, o grupo recebe o 

nome de ―Louis Armstrong and His All Stars‖, um sexteto formado com músicos renomados, nos 

mesmo padrão da segunda formação do Hot Five, contando agora com a participação de Barney 

Bigard, ex-clarinetista da conhecida orquestra de ―Duke Ellington‖, além do notável trombonista 

Jack Teagarden, o grande baterista Sid Catlett, o baixista Arvel Shaw, e o mestre Earl Hines ao 

piano. Essa formação foi o ambiente ideal para que Armstrong conseguisse novamente explorar 

seu potencial artístico e expor sua grandeza musical.  

 

Em 1947, Armstrong montou aquela que seria uma das suas melhores formações, a 

banda chamada All Stars […] A formação da All Stars foi saudada com entusiasmo pelos 

amantes do jazz, que viram Armstrong, depois de sucessivas incursões mais ou menos 

comerciais, retornar aos tempos antigos do estilo Chicago, mesmo às vésperas da década 

de 1950, em plena era do bebop. (PELLEGRINI, 2004, p.216) 

 

 

É importante frisar que mesmo com o sucesso, o All Stars passou por sucessivas e 

inevitáveis alterações no seu plantel de estrelas e em consequência disso, houve uma queda 

sensível do padrão de qualidade musical do grupo, tornando suas músicas muito previsíveis. 

Mesmo assim Louis continuava em alta e em 1964, conquistou o maior recorde de vendas de toda 

sua carreira, com o sucesso Hello, Dolly!* ultrapassando até as suas antigas gravações. Com essa 

música, ele atingiu o primeiro lugar no Top 10 americano, fazendo de Armstrong, com os seus 63 

anos de idade na época, a pessoa mais idosa a conquistar tal façanha. Este feito foi ainda mais 

notório, pois, ao fazer isso, Louis destronou, nada mais nada menos, do que os icônicos Beatles, 

que estavam em 1º lugar no Top 10 por 14 semanas seguidas. 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Hello Dolly! – by Louis Armstrong - Kapp Records, released in 1964. Disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wu6GS5TV1FY 
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4 CONVIVÊNCIA DE ARMSTRONG COM O ESTILO BEBOP 

 

 

 

Na época dos anos 40, os EUA, em razão da Segunda Guerra Mundial, passava por uma 

recessão, que fazia com que sua população envidasse tremendos esforços, seja físico, emocional e 

principalmente econômico. Consequentemente, devido ao seu alto custo de manutenção, alguns 

grupos e também orquestras passaram a ter dificuldades financeiras para continuar suas 

atividades e manter seus músicos, assim sendo, muitas se desmancharam. Tal situação favoreceu 

e muito o bebop, pois os jovens músicos oriundos das orquestras de Swing desejavam melhores 

oportunidades e também um espaço para desenvolver seus próprios estilos e enxergaram no 

bebop um mercado bastante promissor, então começaram a se organizar em grupos e se reuniam  

em clubes noturnos em jam sessions*, dentre esses clubes os mais conhecidos foram o ―Minton‘s 

Playhouse‖ e o ―Monroe‘s Uptown House‖ ambos em New York. E nesses lugares podiam trocar 

experiências e tinham a oportunidade de conhecer e exercitar esse novo estilo musical, 

experimentando novas técnicas e também improvisos mais arriscados.  

 

Além do mais, depois de anos confinados ao rigor do arranjo e às limitações do 

improviso, os músicos começaram a se organizar em pequenos grupos e procuraram 

exercitar um outro tipo de criatividade. Dando ênfase à atuação individual de cada 

artista, ao contrário das orquestras de swing, que privilegiam o conjunto, o que provocou 

uma grande depuração. [...] a maioria dos analistas e pesquisadores oficializou também 

Nova York – mais especificamente o bairro do Harlem, numa casa noturna situada na rua 

118, chamada Minton's Playhouse – como o berço do bebop. […] foi uma espécie de 

templo onde diversos músicos se reuniam nos início de madrugada para tocar – sem 

compromisso com tempo, dinheiro ou público. […] Estas sessões descompromissadas 

eram chamadas de jam sessions. (PELLEGRINI, 2004, p.104 e 105) 

 

 

Em toda a história do jazz se vê que o aparecimento de uma nova tendência ou estilo de 

forma alguma significava o desaparecimento do estilo anterior. Havia uma convivência de 

respeito, no qual cada estilo possuía seus espaços e público, mesmo assim, a convivência do 

moderno bebop com o tradicional swing nas décadas de 1940 a 1960, foi no seu início, um pouco 

turbulenta, com críticas ásperas de ambos os lados. Todavia com o passar do tempo, o que 

predominou foi a parte comercial. No bebop, sua subversão musical e sua forma ―underground‖  

 

_________________ 

* Jam são as iniciais de: jazz after midnight (ou jazz depois da meia noite). 
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fascinou um pequeno grupo de jovens a frente do seu tempo e desagradou músicos 

Tradicionalistas e já consagrados. 

 

Nessa mesma época o bebop representava uma fuga para os músicos mais imaginativos e 

vanguardistas que devido à qualidade sonora de suas músicas, logo ganharam popularidade. 

Porém, tal como acontece com artistas pop de hoje, o preço do sucesso foi que o público esperava 

ouvir os ―hits‖ o tempo todo, assim como faziam com os sucessos do Swing. Todavia os 

bebopers seguiam uma linha totalmente oposta, de fuga da popularidade. Armstrong por sua vez, 

mesmo já sendo um reconhecido ícone do jazz tradicional, possuía uma preocupação constante 

em estar sempre nos holofotes e buscava manter sua popularidade, tocando em grupos e 

orquestras, fazendo shows e turnês e também participando de filmes hollywoodianos. Contudo 

essa busca frenética fazia com que Louis fosse alvo de constantes críticas, que o acusavam de ter 

abandonado seu talento como músico e priorizado mais seu lado cômico e teatral, de ser mais um 

showman do que propriamente o adorado músico de jazz de outrora. Acontece que é inegável que 

essa alegria e espontaneidade criativa se tornara sua marca registrada. Mesmo Louis sendo um 

músico reconhecido e respeitado como fiel à linha tradicional do jazz, consagrado e renomado, 

ele não estava imune às inovações musicais e comerciais. Sabia que a nova tendência musical já 

era uma realidade e que sua música começara a ser considerada pelo público como sendo fora de 

moda ou ultrapassada, uma vez que o Swing caminhava para um declínio. 

 

Para os músicos de bebop e seus admiradores, a música de Armstrong soava 

irremediavelmente antiquada. Realmente não é preciso ser um seguidor do bebop para se 

sentir issso. Em 1945, as populares orquestras de swing de Woody Herman e Stan 

Kenton estavam tocando swing avançado que também fazia com que Armstrong  soasse  

fora de moda. (COLLIER, 1988, p.325) 

 

 

A musicalidade de Armstrong permanecia viva e com muita força. Acreditando nisso em 

1948 o seu agente Joe Glaser resolveu extinguir uma antiga banda que acompanhava Louis, que 

havia sido montada pelo próprio Glaser e sugeriu a Armstrong que ele montasse uma nova banda, 

mas que essa fosse formada somente por músicos amigos seus. O grupo foi montado e chamava-

se Louis Armstrong and His All Stars, que era um sexteto formado por grandes músicos e nos 

mesmos moldes da segunda formação do Hot Five. Com características mais para o comercial e 
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popular esse grupo gravou músicas de todos os estilos e gêneros, algumas canções populares e 

também reviveu algumas das músicas tradicionais da Louisiana, clássicos como "High Society", 

"Muskrat Ramble" e "When the Saints Go Marching In", entre outros. 

 

Louis Armstrong era criticado por ser uma celebridade e um virtuose do mundo do 

entretenimento que há muito permitiu ser explorado comercialmente. Com a sua redenção à 

música comercial Armstrong não havia tocado nada jazzístico, desde sua glória com o Hot Five e 

Hot Seven. Não se pode negar que se existisse uma verdadeira cultura musical nos Estados 

Unidos na época, capaz de nutrir os talentos existentes e de lhes dar um ambiente propício e 

oportunidades reais de aprender e crescer de maneira correta, em vez de destruí-los 

musicalmente, obrigando-os a se migrar para a música comercial, Armstrong poderia ter sido 

estimulado a criar outras grandes músicas americanas. Só que tal oportunidade não existiu e em 

lugar dela, houve uma pressão contínua para músicas comerciais, divulgar novas canções ou 

antigos temas com novos nomes. 

 

Gostavam de sua maneira de cantar, de suas piadas, da boa imagem de crioulo humilde, 

e cada vez compravam mais discos seus. Mas o crescente círculo de admiradores 

americanos de jazz estava desanimado, senão enjoados com as mudanças em seu estilo. 

[...] Esses jovens brancos, fãs e músicos, viam-se como guardiães da chama sagrada, e 

para muitos deles a rejeição do estilo de Nova Orleans por Louis Armstrong e a adoção 

de orquestras comerciais de dança para executar música popular era como entregar-se ao 

comercialismo por uma ninharia. (COLLIER, 1988, p.253) 

 

 

A história de Louis Armstrong representa de certa maneira a concretização do sonho 

americano pois é a história de um garoto pobre que cresceu no gueto negro de Nova Orleans, 

ambiente cercado de prostitutas e gângsteres e de lá saiu e conquistou platéias no mundo inteiro 

com seu jeito brincalhão, carismático e alegre, cantando com a sua voz rouca as músicas que o 

público adorava ouvir e tocando seu trompete como ninguém. Quis o destino que naquele garoto 

baixo e franzino se antevisse algumas das qualidades que despontariam, de forma definitiva, nas 

antológicas gravações da década de 20 com o Hot Five e o Hot Seven: o toque límpido, forte e 

cheio de Swing que conquistou eternos admiradores e revolucionou toda a música que veio 

depois dele. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vimos neste trabalho que na história do jazz o surgimento de um novo estilo não 

significava o desaparecimento do anterior. Mesmo tendo no início recebido críticas ásperas de 

renomados músicos tradicionalistas como Armstrong, por exemplo, que dizia que o bebop era 

formado por ―acordes esquisitos‖ e que era uma ―música sem nenhuma melodia para se lembrar e 

nenhuma batida para dançar", com o passar do tempo o bebop conquistou definitivamente o 

reconhecimento e seu lugar na história do jazz tornando-se tão popular quanto os estilos 

anteriores. Consequentemente obteve a aceitação do público e principalmente o respeito dos 

músicos mais tradicionais do jazz, uma vez que muitas características oriundas do estilo se 

tornaram próprias do jazz e são usadas até hoje. 

 

Com toda popularidade alcançada pelo jazz moderno (mesmo contra sua vontade inicial), é 

natural que o bebop também influenciasse a música de Armstrong e de outros músicos 

tradicionalistas. Se analisarmos a música de Louis nos períodos pré e pós surgimento do bebop, 

podemos identificar diversas diferenças marcantes. Nas músicas que fez na década de 50 em 

diante, por exemplo, percebemos alguns elementos musicais que só foram conhecidos após o 

surgimento do bebop, tais como: a presença constante do baixo, mantendo a pulsação rítmica da 

música, tocando semínimas quase que todo o tempo e marcando as cadências harmônicas. 

Sabemos que essa função anteriormente cabia ao pianista que limitava o uso de sua mão esquerda 

marcando exclusivamente a nota fundamental dos acordes e pulsação rítmica. No bebop o 

pianista aumentou sua interação com os demais músicos, seja fazendo contra-melodias, 

acompanhamentos melódicos ou até mesmo com solos, caracterizando bem a proposta do novo 

estilo. Outra diferença notável nas músicas feitas após o surgimento do bebop está na bateria, que 

passou a usar o bumbo somente para apoiar a marcação feita pelo baixo, passando a explorar bem 

mais o chimbal e os pratos de condução. 

 

Por fim, frisamos que naquela época, comercialmente falando, o bom artista era aquele que 

conseguia lotar os clubes e as casas de shows em suas apresentações. Para conseguir tal feito os 

artistas precisavam estar atentos às mudanças do mercado musical, que era fortemente 

influenciado pela pressão comercial, pelo gosto popular e pela mídia. Porém essas influências não 
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fizeram com que Louis perdesse seu potencial inventivo, sua capacidade musical e nem seu som 

característico, mas sim o fez aperfeiçoar eles. Armstrong agregou em suas músicas as influências 

contributivas do bebop tais como, as mudanças nas funções do baixo, bateria e piano. Contudo, 

diferentemente do bebop, continuou a utilizar sua voz e até mais do que antes, passando a ser 

claramente seu diferencial no mercado musical da época. Armstrong, não era apenas uma das 

maiores sensibilidades para ritmos e harmonias de que já se teve notícia. Era também um homem 

com profunda necessidade de agradar, aspecto que, ao lado da ganância de seus empresários, 

acabaria fazendo-o enveredar por um caminho mais comercial, avesso aos experimentalismos, 

comuns no início de sua carreira. De qualquer modo, experimental ou voltado para o sucesso 

fácil, a música de Armstrong é um pouco a trilha sonora do século XX e abriu-lhe as portas 

racistas do show business e deu-lhe uma dimensão internacional que poucos artistas conheceram: 

Louis encantaria as platéias de todo o mundo até o fim de sua vida. 

 

Acima de tudo, Armstrong demonstrou, ao longo de toda a carreira, possuir uma 

personalidade generosa, em termos tanto humanos como musicais. Ao morrer, Louis Armstrong 

deixou ao universo da música um legado imensurável e o mundo perdeu um de seus mais 

importantes e geniais músicos. 
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