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Com qualidade à altura do retratado e homenageado, Cancioneiro Vinicius de Moraes – 
biografia e obras selecionadas, publicado pela editora Jobim Music, é a mais extensa edição 
bibliográfica consagrada ao poeta e compositor – também diplomata e jornalista –, que faria 
94 anos em 19 de outubro próximo.  
 
O projeto reúne um livro de arte com texto de Sérgio Augusto, cartas trocadas entre Vinicius, 
seus amigos e familiares, entrevistas concedidas por ele e um volume com arranjos para piano 
de boa parte de seu acervo musical, organizado por Paulo Jobim, filho de Tom. 
 
Para retratar com exatidão a vida de um dos nomes mais importantes da cultura brasileira e 
sua relação com a música, os editores se entregaram a uma vasta e cuidadosa pesquisa, que 
teve a colaboração de familiares do poeta. A biografia inédita conta e documenta a história de 
Vinicius por meio de textos e fotos, enfatizando sua trajetória musical.  
 
Anotações do poeta, pertencentes ao arquivo pessoal não apenas de parentes, mas também 
de amigos e parceiros de Vinicius, completam o trabalho. “Mas foi no museu Casa Rui Barbosa, 
no Rio de Janeiro, que encontramos a maior parte dos manuscritos de Vinicius que ilustram a 
obra.  
 
No museu estão reunidos papéis de grandes personalidades que fizeram parte da cultura 
brasileira. Nossos familiares e amigos também contribuíram para a realização dessa edição, 
cedendo anotações, fotos antigas e abrindo seus corações para contar as peculiaridades da 
vida de Vinicius”, relata Suzana Moraes, filha de Vinicius de Moraes. 
 
O repertório de Cancioneiro Vinicius de Moraes – biografia e obras selecionadas traz uma 
seleção composta por 57 músicas de Vinicius com 15 parceiros, entre eles Tom Jobim, Baden 
Powel, Carlos Lyra, Edu Lobo, Pixinguinha, Ary Barroso, Chico Buarque e Antônio Maria. “A 
parte mais difícil deste trabalho foi a seleção das músicas, afinal o acervo de Vinicius conta 
com mais de 400 canções.  
 
Nosso objetivo era reunir as partituras corretas das obras mais emblemáticas de sua carreira 
e, ao mesmo tempo, informações que esclarecessem a forte relação que Vinicius tinha com a 
música popular brasileira. Acredito que com essa publicação alcançamos nosso objetivo. A obra 
está maravilhosa”, complementa Suzana. 
 
Viabilizados após três anos de dedicação dos autores, por intermédio do patrocínio ofertado 
pelo Grupo Camargo Corrêa e pela Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, parceiros do 
Instituto Tom Jobim em ações culturais, os dois novos volumes dão seqüência à obra 
Cancioneiro Vinicius de Moraes – Orfeu, publicada em 2003, também pela editora Jobim, em 
comemoração aos 90 anos do poeta. “É uma grande satisfação poder homenagear o grande 
poeta Vinicius de Moraes e as iniciativas do Instituto Tom Jobim”, orgulha-se Roberto Perrone, 
diretor-superintendente da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. 
 
A parceria entre o Grupo Camargo Corrêa e o instituto começou quando a empresa decidiu 
adotar o título da música "Arquitetura de morar", de Tom Jobim, como mote da campanha de 
lançamento de um de seus empreendimentos. “Estávamos construindo numa área da região 
Sul de São Paulo que passava por um processo de reurbanização, e a música 'Arquitetura de 
morar' traduzia exatamente a transformação do bairro.  
 
A idéia deu tão certo que batizamos todos os prédios da região com nomes de músicas de Tom 
Jobim, em homenagem ao grande compositor. Para retribuir tudo de positivo que a canção nos 
trouxe, passamos a apoiar as iniciativas do instituto. Uma troca muito interessante, que foi 
benéfica para ambos os lados. Além disso, patrocinar a obra de um dos grandes amigos e 
parceiros de Tom Jobim, como Vinicius de Moraes, nos deixa muito lisonjeados”, salienta 
Roberto Perrone. 
 



O lançamento da obra aconteceu primeiramente em São Paulo, na última segunda-feira, 3 de 
setembro, na Livraria Cultura. Na noite de 12 de setembro, a partir das 20:00, os autores e 
editores festejam a publicação ao lado de convidados, na Livraria Argumento (Rua Dias 
Ferreira, 417, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro). 
 
Para levar os dois volumes de luxo para casa, bastam R$ 215,00, preço sugerido às principais 
livrarias do País. 
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