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Apresentam-se aqui resultados relativos a uma investigação exploratória a respeito de um 

denso e multifacetado movimento sociocultural, geopolítico, econômico, poético e musical que 

atualmente, de modo genérico, conhecemos como Blues. Objetivando construir uma projeção do 

gradual processo de formação e consolidação deste gênero musical maior, e de seus subgêneros, 

foram levantados diversos tipos de dados objetivos: amostragens de sensos demográficos, 

informações de economia, mapas geográficos, biografias, relatos históricos, bibliografia 

especializada (cf. FORD, 2007 e OLIVER, HARRISON, BOLSOM, 1990), estudos musicológicos 

e etnomusicológicos, acervos de sons e imagens, centros de pesquisa, registros de gravações, e 

transcrições e análises técnico musicais. A janela temporal abordada compreende os anos de 

1619, data que demarca o início do tráfico de escravos nos Estados Unidos da América do Norte, 

até a entrada da década de 1920, quando, com os registros rotulados como Race Records, se 

inicia a gravação massiva do Blues. 

A partir disso várias informações foram coletadas, organizadas e aferidas. Em perspectiva 

histórica, os estudos do pesquisador britânico Paul Oliver mostram que não há registro de que o 

Blues propriamente dito existiu antes Guerra Civil dos Estados Unidos (1861 e 1865), ou mesmo 

até finais do século XIX. Antes desse período, existe um diversificado conjunto de manifestações 

musicais associadas aos escravos e afrodescendentes do sul dos EUA, tais como as canções 

coletivas de trabalho (Field Hollers, Work Songs), as canções de entretenimento social ou de 

dança, e também os chamados Spirituals que, por sua vez, remetem aos aculturantes Hinos 

religiosos oriundos da Inglaterra (cf. WORK, 1940). Outra forma de canção importante nessa 

segunda metade do século XIX era praticada por um tipo de músico muito popular: os chamados 

songsters, que já acompanhados pelo violão, apresentavam um repertório bastante variado (dois 

songsters que gravaram no período das race records foram Leadbelly, 1885-1949, e Henry 

Thomas, 1874-1950). Assim – e contando com os registros sonoros produzidos por pesquisadores 

como o etnomusicologo Alan Lomax (1915-2002), atualmente disponíveis no Archive of Folk 

Culture –, é possível dizer que, entre misturas, convivências, sincretismos e adaptações, tais 

manifestações estão nas origens do Blues (Fig.1). Os primeiros documentos que, formalmente, 

noticiam a existência daquilo que conhecemos como Blues, encontram-se em notícias que datam 

do início dos anos 1900. Dentre essas, destacam-se os relatos de personagens como a cantora Ma 

Rainey (1886-1939) e o trompetista e compositor W.C. Handy (William Christopher Handy, 

1873-1958) – auto denominado “the Father of the Blues” – que também tem seu nome associado 

ao surgimento do Blues escrito e à fixação da chamada “forma blues de 12 compassos”. 

Em síntese, como uma forma de expressão musical, o Blues resulta de fatores como a 

cruciante insatisfação e o senso de individualidade desenvolvido pela comunidade negra que, 

mesmo após a abolição da escravatura se vê segregada pelas leis Jim Crow (1890). O Blues 

estabelece, então, não somente uma forma musical, e sim uma espécie de idioma sonoro capaz de 

dar voz a todo um grupo social. Essa maneira de tocar e cantar só foi associada ao termo Blues – 
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que já carregava conotações de melancolia e tristeza desde os anos 1800 – no início do século 

XX, quando a expressão “tocar o Blues”, significando muito mais do que dedilhar um 

instrumento, ressoava como entonação de um anseio de liberdade. 

 

Fig. 1 O Blues e suas origens, a partir de John Lee Hooker 

 

Com o intuito de mapear esse momento inicial do Blues, realizou-se ao longo da pesquisa um 

levantamento de músicos nascidos até 1900 que foram gravados no período das Race Records, ou 

posteriormente. A delimitação desse perfil apoia-se no pressuposto de que, tais personagens e 

gravações podem oferecer uma amostragem mais próxima da paisagem sonora do século XIX e, 

assim, formar um escopo representativo para este tipo de estudo. Nessa fase da pesquisa, foram 

mapeados 53 músicos, e sobre eles foram levantados dados de biografia, instrumentação, 

localização geográfica e subgênero musical. Também foram realizadas algumas traduções de 

letras representativas do Blues e transcrições musicais completas (vozes e instrumentos) de 

algumas músicas desse vasto repertório. 

Em conclusão, ainda que em iniciação, essa investigação exploratória apresenta resultados que 

se destacam. Um deles é um amplo levantamento de referências sonoras e documentais sobre a 

trajetória e repercussão de uma manifestação musical de grande impacto na cultura 

contemporânea. Outro fator relevante é o fato de que o material aqui organizado possui potencial 

tanto para a pesquisa em campos da musicologia, etnomusicologia e performance musical, quanto 

para a educação musical em diversos níveis. Nessa direção, destacam-se as versáteis capacidades 

inter e transdisciplinares inerentes à temática. Por fim, espera-se contribuir para que o Blues, seus 

subgêneros e misturas, não seja um ilustre desconhecido em situações de formação e fruição 

musical, e sim valorizado como uma cultura intensa, fecunda em sonoridades e subjetividades 

que, a seu modo, pode nos mostrar como, tantas vezes, a música nos ajuda a compreender a vida. 
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