
 O grupo instrumental brasileiro 
“Macaxeira Jazz” mostra que a música sul-ameri-
cana pode se misturar bem com a “World music”. 
Os músicos são de Natal/RN e já se apresen-
taram juntos nesta formação desde 2006 e já 
fizeram várias turnês nacionais e internacionais. 
A assinatura musical do conjunto é a união de rit-
mos populares internacionais - como jazz, blues 
e rock - com ritmos nacionais brasileiros como 
o choro, o samba e o baião. Diogo Guanabara 
(bandolim), Henrique Pacheco (baixo), Raphael 
Bender (bateria), Marco Antônio da Costa (violão 
acústico, cavaquinho, piano) e Ticiano D’Amore 
(guitarra) criaram nas últimas duas décadas uma 
extensa quantidade de composições originais, 
além disso, mostram uma criatividade excepcio-
nal, incluindo interpretações ousadas dos cha-
mados “clássicos” da música pop. Bandas como 
“The Beatles” e artistas como “Michael Jackson” e 
“Astor Piazzolla” ganham versões inusitadas, em 
ritmos tipicamente brasileiros, que agradam aos 
públicos mais exigentes do Brasil e do exterior.
 O primeiro trabalho do grupo gravado foi o 
DVD “Diogo Guanabara & Macaxeira Jazz ao vivo”, 
lançado em 2008, também em versão CD. Em 
2009, eles lançaram o álbum “Capanga Moderna”, 
todas as músicas gravadas eram músicas origi-
nais. O grupo fez um show/gravação ao vivo total-
mente dedicado aos Beatles com novas interpre-
tações do grupo (2010) e lançou outro álbum em 
homenagem ao choro produzido no Rio Grande 
do Norte (2013), neste álbum encontramos 

performances da música de João Juvanklin, Tico 
da Costa, Chico Elion e K-Ximbinho. Em 2017, o 
grupo lançou seu último álbum “Cria”, novamente, 
todas as músicas originais e inéditas. Gravado en-
tre setembro e dezembro de 2016, em Natal/RN, 
o álbum foi batizado em homenagem ao fato de 
que quase todos os integrantes da banda tiveram 
filhos recentemente, o que influenciou profunda-
mente o processo de criação das músicas.
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