
45 

 
Laurindo Almeida: música brasileira, identidade e globalização – perfil 
discográfico 
 

Alexandre Francischini 

 

Revista Eletrônica Thesis, São Paulo, ano XIV, n.28, p.45-59, 1° semestre, 2018.        ISSN 1806-762X 
 

LAURINDO ALMEIDA:  
MÚSICA BRASILEIRA, IDENTIDADE E GLOBALIZAÇÃO –  

PERFIL DISCOGRÁFICO 
 

 

ALEXANDRE FRANSCISCHINI1 
 

RESUMO 

Conhecido por sua atuação no exterior, o violonista brasileiro Laurindo Almeida encontra-se em 
relativa “margem” de nossa historiografia musical. O provável motivo é a suposta perda de vínculo 
do músico com as “coisas do Brasil”, conforme argumento de parte dos nossos principais 
pesquisadores. No intuito de refutar esse motivo, foi feita análise discográfica com o objetivo de 
traçar o seu “perfil identitário musical” e, a partir de dados empíricos, demonstrar que Laurindo 
(dentro do contexto de uma cultura mundializada) manteve, sim, forte lastro com a música brasileira 
ao longo de toda a sua carreira, porém, como uma entre outras identificações. Forneceram 
subsídios teórico/metodológicos os autores R. Ortiz, S. Hall e E.J. Hobsbawm, sobretudo. 
 
Palavras-chave: Laurindo Almeida; violonistas brasileiros; música brasileira; Globalização. 
 

 

ABSTRACT 

Known for his performance abroad, the brasilian guitarist Laurindo Almeida find oneself in a relative 
leeway of our musical histography. The likely motive: The alleged musician’s entail loss with the 
“things from Brasil”, accordingly to the statement of some main writers. In order to refute him was 
done a discography analysis to draw his “identity music profile”, and, as from empirical datas 
demonstrate that Laurindo (into the context of a widely culture), maintened, a strong ballast with 
Brasilian music along his carrer, nevertheless, as one, among other identifications. Provided 
theoretical and methodological grants the writers: R. Ortiz, S Hall e E. J. Hobsbawm, about 
everything. 
 
Keywords: Laurindo Almeida; Brazilian guitar players; Brazilian music; Globalization. 
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INTRODUÇÃO  

Compositor, arranjador e violonista, o brasileiro Laurindo Almeida (1917-1995) 

fez carreira no exterior. Radicado nos Estados Unidos da América, desde 1947, e 

atuando sempre ao lado de músicos renomados, como o maestro Dimitri Tionkim, o 

band lider Stan Kenton, o grupo The Modern Jazz Quartet e o compositor Igor 

Stravinsky, Laurindo acumulou prêmios e reconhecimento em suas três principais 

frentes de trabalho: música para filmes, música popular e música de concerto.  

Ele participou, ainda, em mais de oitocentas trilhas sonoras para o cinema 

hollywoodiano, tais como as dos clássicos: Nasce uma estrela (1954), O velho e o 

mar (1958), Agonia e êxtase (1965), O poderoso chefão (1972) e O fugitivo (1992).  

Condecorado com o Oscar do Cinema Americano pela animação do curta-

metragem The magic pear tree (1968), o músico figura, até o presente momento, 

como o único brasileiro a ter esse prêmio em seu curriculum.  

Também merece menção sua inserção na “Indústria Fonográfica”, não 

somente nos Estados Unidos, mas na Europa e no Japão; afinal, são mais de cem 

discos gravados e lançados no “mundo todo”, cinco deles – entre dezesseis 

indicações – contemplados com o Grammy Awards.  

E as “coisas” não param por aí: eleito pela revista Down Beat um dos 

melhores guitarristas do ano em três ocasiões (1948 e 1949, chegando ao primeiro 

lugar na edição de 1958, com posição de destaque, inclusive, na capa da revista). 

Laurindo Almeida tem seu nome escrito na história do jazz por historiadores e 

críticos de “calibre”, como Leonard Feather (The Biographical Encyclopedia of 

Jazz) e Joachim E. Berendt (Das Jazzbuch – Von New Orleans bis Free Jazz), 

que o apontam como um dos guitarristas mais importantes no desenvolvimento 

desse gênero musical e como um dos músicos mais influentes do século XX.  

Ao tomar contato com as primeiras fontes de pesquisa disponíveis (fontes das 

quais foram extraídas parte das informações acima descritas), dois aspectos faziam-

se notórios:  
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1) O consenso entre autores acerca da carreira bem sucedida de Laurindo 

Almeida nas suas três frentes de atuação musical e a sua importância na 

historiografia da música norte-americana; 

2) O dissenso entre os mesmos autores acerca da representatividade de 

Laurindo para a história da música brasileira, explicitado, na maioria da vezes, em 

forma de uma espécie de “dívida” que o Brasil teria com o violonista por conta de um 

aparente ”desconhecimento”, ou até mesmo descaso, em relação à sua carreira de 

sucesso no exterior, entretanto, à margem de nossa historiografia musical: 

 

“Laurindo Almeida: um ilustre e desconhecido músico brasileiro, nos Estados Unidos.” 
 (BORIM JR., D., 2006) 

 “Ignorado no Brasil, Laurindo Almeida é descoberto pela TV.” 
(CORTES, C.,1996) 

“Laurindo Almeida: ‘Muito Prazer’.” 
(DOURADO, L., 1999). 

Ricardo Cravo Albin, em seu artigo intitulado “Um violão renasce”, do jornal O 

Dia, de 26 de julho de 1999, afirma: 

Muita gente boa – ou melhor, não tão boa assim – considera um exagero 
dizer que este país não tem memória. Eu digo e insisto: Não tem mesmo! 
Querem uma prova provada, com certidão, testemunha e tudo? O 
desconhecimento e silêncio que o Brasil impôs a Laurindo Almeida, um dos 
maiores compositores, músicos e personalidades brasileiras desta segunda 
metade de século (grifo nosso). 

No mesmo artigo, Cravo Albin narra a história de um almoço com Antônio 

Carlos Jobim, em que o maestro abriu a conversa dizendo: 

O Brasil não gosta mesmo de quem faz sucesso lá fora. O Laurindo é 
respeitadíssimo pela nata da música americana, e aqui, caiu no 
esquecimento. Eu mostrei há pouco o Guitar from Ipanema, LP gravado em 
Nova York que lhe valeu o Grammy em 1964 a um jovem músico que me 

perguntou que Laurindo era esse [...] (grifo nosso). 

Tal afirmação de que “O Brasil não gosta de quem faz sucesso lá fora”, Albin 

mesmo pode comprovar. Após ter participado, em 1967, do II Festival Internacional 

da Canção, a convite de Eumir Deodato e Augusto Marzagão, produtores do 

Festival, Laurindo Almeida apresentou-se na Sala Cecília Meireles, no Rio de 

Janeiro: “A nata dos figurões internacionais foi ouvi-lo. Músicos, cantores e 
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compositores brasileiros? Contavam-se nos dedos de uma mão. E ainda sobravam 

dedos” (ALBIM, 1999).  

Ao presenciar esse episódio, o historiador comenta a lembrança de que “a 

frase cortante de Tom Jobim sempre procedeu em gênero, número e grau” (Ibidem, 

1999). 

Quais seriam as razões dessa lacuna historiográfica? Por que um músico 

como Laurindo Almeida – “respeitadíssimo pela nata da música americana”, nas 

palavras de Tom Jobim – caiu no esquecimento em terras brasileiras?  

José Ramos Tinhorão (crítico e historiador de nossa música popular) nos dá 

uma pista! Em seu livro Música popular: um tema em debate, o autor refere-se a 

Laurindo da seguinte forma: “Violonista, foi para os EUA há 18 anos na esteira do 

sucesso de Carmem Miranda, passando logo, como músico de jazz, a ser 

considerado mais norte-americano que brasileiro” (TINHORÃO, 1997, p. 27), ou 

seja, contrário a Cravo Albim, para Tinhorão, Laurindo Almeida parece não ser 

representativo da música brasileira (a ponto de figurar mais incisivamente em nossa 

historiografia musical) devido à sua “troca de nacionalidade”.  

Em O samba agora vai: a farsa da música popular no exterior, do mesmo 

autor, essa hipótese é reforçada: 

Em 1947 mais dois brasileiros – o violonista Laurindo de Almeida e o cantor 
Dick Farney – partem também para os Estados Unidos, mas já 
culturalmente condicionados a uma troca de nacionalidade: Laurindo, 
contratado por Stan Kenton, depois de gravar uma música no filme A song 
is Born, torna-se músico de jazz, passando a excursionar pela Europa, 
Austrália, Nova Zelândia, Japão e Oriente Médio; Farnésio Dutra, 
americanizado a partir do nome artístico de Dick Farney, grava música 
americana no Magestic Records e, numa segunda viagem, 1956, toca jazz 
ao piano e canta para um público internacional no Peacock Alley do Waldorf 
Astoria, passando a ser citado como um dos bons pianistas de jazz não 
americanos (Idem, 1969, p. 93) (grifo nosso). 

Mas fala mesmo com conhecimento de causa o nosso crítico e historiador? 

Será verdade que a emigração de Laurindo para os Estados Unidos teria 

ocasionado a perda de vínculo do músico com as “coisas do Brasil” no campo 

musical, como faz crer Tinhorão?  
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A investigação parte da seguinte hipótese: conjectura-se que, sob a égide da 

“cultura nacional-popular”, vigente no período em questão, para parte desses 

autores, Laurindo Almeida nunca fora um músico suficientemente “brasileiro” para 

figurar mais incisivamente em nossa historiografia musical como um ícone de 

identidade nacional.  

Sua vida e obra – já fundamentada em uma chamada “memória internacional-

popular” – acabam por ser reflexo de um período histórico marcado por um 

crescente processo de mundialização cultural no qual vínculos territoriais não nos 

fornecem mais uma ancoragem estável no mundo social.  

Acredita-se que após sua emigração, o músico começou a apresentar 

diversas das prerrogativas de uma identidade cultural formada na experiência de um 

sujeito, contemporaneamente, chamado de pós-moderno, isto é, um sujeito 

fragmentado, composto não de uma única, mas de várias identidades, assumidas e 

articuladas na medida em que isso venha a lhe garantir melhores condições, em 

meio a uma diversidade de opções e possibilidades.  

Com a Indústria Cultural norte-americana em pleno processo de crescimento, 

acenando-lhe em algumas direções, a adoção contingencial de uma postura 

“eclética” (frontalmente oposta à estética da pureza, exigida pela vertente 

nacionalista brasileira) como parâmetro estético-musical garantiu a Laurindo maior 

inserção no competitivo cenário musical norte-americano.  

Tal adoção, em nosso entendimento, figura entre os fatores determinantes 

para que o músico tenha alcançado, no exterior, o reconhecimento que aqui lhe 

faltou. Entretanto – não obstante esse ecletismo característico de seu “perfil 

identitário musical”, sobre o qual se fundamenta a ideia de que o violonista e a sua 

obra inserem-se no contexto de um momento pós-moderno, o argumento que segue, 

caminha, também, no sentido de demonstrar que embora a identidade nacional em 

Laurindo Almeida (destituída de sua hegemonia) seja assumida como mais uma 

entre outras importantes identificações, faz-se notório que foram justamente as 

peculiaridades nacionais e/ou regionais (presentes em sua obra) os elementos que o 

diferenciaram no contexto desse cenário musical dito “mundializado”, contribuindo, 

igualmente, para o reconhecimento do valor de sua obra fora do Brasil.1  
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No intuito de demonstrar o argumento supramencionado, segue a análise 

discográfica, com os seguintes objetivos:  

1 Traçar o seu “perfil identitário musical”; 

2 Apontar as formas pelas quais, na obra do violonista, a identidade nacional 

se articulou em meio a uma cultura musical dita “mundializada”; 

3 Verificar quanto esse perfil resultou em que o músico permanecesse em 

relativa “margem” de nossa historiografia musical – tendo em vista a perspectiva 

nacionalista em que esta, em não raros momentos, esteve imbuída. 

 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

No que tange aos fundamentos teóricos e pressupostos metodológicos, 

centrou-se o foco nas concepções de “identidade cultural” pertinentes à 

Modernidade e à Pós-modernidade; contudo, não obstante às devidas 

particularidades existentes entre as múltiplas abordagens conceituais, há um ponto 

comum: “identidade” é um conceito historicamente construído!  

Renato Ortiz, por exemplo, argumenta: 

Creio que é hora de reconhecermos que toda identidade é uma construção 
simbólica (a meu ver, necessária), o que elimina, portanto, as dúvidas sobre 
a veracidade ou a falsidade do que é produzido. Dito de outra forma, não 
existe uma identidade cultural autêntica, mas uma pluralidade de 
identidades, construídas por diferentes grupos sociais em diferentes 
momentos históricos (ORTIZ, 1994, p. 8) (grifo nosso). 

          Das relações entre cultura brasileira e identidade nacional – poderosa fonte de 

identificação da “Era moderna”, Ortiz acrescenta: 

Na verdade, a luta pela definição do que seria uma identidade autêntica é 
uma forma de se delimitar as fronteiras de uma política que procura se 
impor como legítima. Colocar a problemática desta forma é, portanto, dizer 
que existe uma história da identidade e da cultura brasileira que 
corresponde aos interesses dos diferentes grupos sociais na sua relação 
com o Estado (Idem, p. 9) (grifo nosso). 
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Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade, para dar conta 

de abordar esse caráter construído das identidades nacionais, lança mão do 

conceito de “sistema de representação cultural”.   

Segundo Hall, a nação não é somente uma entidade política, ela é uma 

comunidade simbólica, na qual o acesso comum à linguagem – atuando esta como 

um meio de construção do significado, funciona, entre outras coisas, como um 

sistema de representação.  

O resultado é que o reconhecimento desse significado acaba atuando como 

parte do senso que temos de nossa própria identidade, por meio da sensação de 

pertencimento. É justamente isso, acrescenta o autor, que explicaria o poder que a 

nação exerce no sentido de gerar sentimento de identidade e lealdade, a despeito 

de todas as desigualdades (sejam elas econômicas, sociais ou culturais) existentes 

em seu interior.  

Conjuntamente, para dar conta de aferir os tais valores, ritos, normas, 

símbolos e representações (sintetizados sob o termo “tradição”), usados como 

artifício à legitimação dos programas ideológicos nacionalistas, toma-se aqui 

emprestado o conceito de “tradições inventadas”, cunhado pelos historiadores 

britânicos Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger.  

Ambos os autores abordam as questões que envolvem os nacionalismos 

como conectadas à ideia de “tradições inventadas”, argumentando que elas são 

altamente aplicáveis no caso do estudo e compreensão de “[...] uma inovação 

histórica comparativamente recente, a ‘nação’, e seus fenômenos associados: o 

nacionalismo, o Estado nacional, os símbolos nacionais, as interpretações históricas 

[...]” (HOBSBAWM, 1997, p. 22).  

A ideia é a seguinte: a apropriação ideológica de um passado conveniente – 

criando conexões por meio de repetições no sentido de dar a noção de continuidade 

no presente, constitui uma forma de dar seguimento à história, referindo-se ao 

passado diante de uma nova situação, de maneira a impor que um determinado 

conjunto de valores ou normas etc. seja inculcado e/ou legitimado.  

Hobsbawm conclui: 
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E é exatamente porque grande parte dos constituintes subjetivos da “nação” 
moderna consiste de tais construções, estando associada a símbolos 
adequados, em geral, bastante recentes ou a um discurso elaborado a 
propósito (tal como o da “história nacional”), que o fenômeno nacional não 
pode ser adequadamente investigado sem dar-se a atenção devida à 
“invenção das tradições” (Ibidem, p. 23). 

Stuart Hall, em suas postulações teóricas, é partidário da tese de que, por 

conta desse complexo de forças e mudanças, típicos dos tempos globais, as 

identidades modernas (inclusive a nacional) estão sendo descentradas, isto é, 

deslocadas ou fragmentadas, modificando as paisagens culturais que no passado 

nos tinham fornecido esse “lugar no mundo”.  

Por conta disso, aquela noção de identidade cultural fixa, imutável etc. 

(paradigma da Modernidade) dá lugar à noção de “identificação cultural”; móvel e 

cambiante e, portanto, mais adequada à conjuntura Pós-moderna.  

Em contraste ao pretenso “naturalismo” inerente à primeira das noções, a 

identificação (assim como a identidade) também é uma construção, porém, esta, 

num processo nunca completado: 

 

Ela não é, nunca, completamente determinada – no sentido de que se pode, 
sempre, “ganhá-la” ou “perdê-la”; no sentido de que ela pode ser, sempre, 
sustentada ou abandonada. Embora tenha suas condições determinadas de 
existência, o que inclui os recursos materiais e simbólicos exigidos para 
sustentá-la, a identificação é, ao fim e ao cabo, condicional; ela está, ao fim 
e ao cabo, alojada na contingência. Uma vez assegurada ela não anulará 

a diferença (Hall, 2009, p. 106) (grifos nossos). 

No sentido de prover os tais recursos materiais e simbólicos exigidos para a 

sustentação do conceito, Hall lança mão – como coadjuvante à noção de 

identificação – da noção de “tradução cultural”.  

O argumento é que, diante dos cruzamentos e misturas culturais cada vez 

mais comuns em tempos globalizados, ao invés daquela concepção de tradição 

imutável, sob a qual gravitavam as identidades “fixas”, a ideia de “tradução cultural” 

torna-se mais adequada como artifício à legitimação das identificações.  

Vejamos: 

Este conceito descreve aquelas formações de identidade que atravessam e 
intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram 
dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas pessoas retêm fortes 
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vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a ilusão de 
um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas 
culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e 
sem perder completamente suas identidades. Elas carregam traços das 
culturas e das histórias particulares pelas quais foram marcadas. A 
diferença é que elas não são e nunca serão unificadas no velho sentido, 
porque elas são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas 
interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias casas (e 
não a uma “casa” em particular). As pessoas que pertencem a essas 
culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar a qualquer tipo de pureza 
cultural “perdida”... Elas são irrevogavelmente traduzidas. (HALL, 2006, p. 
88-9) (grifo nosso). 

 Posto isso, a partir desses dois conceitos, coadunados pelo autor, buscou-se 

investigar o “perfil identirário musical” de Laurindo Almeida, no contexto de uma 

cultura mundializada.  

No que tange a metodologia: a classificação das faixas dos discos foi pautada 

nos seguintes critérios:  

1 Década e ano de lançamento;  

2 Distinção entre compositor e intérprete;  

3 Distinção entre música erudita e música popular; e, por fim 

4 Identificações (brasileira; latino-americana; norte-americana e outras), 

conforme modelo a seguir: 

 

  
Ano 

 

 

Título do disco 
 

 

Nº de faixas 
 

Compositor 
 

Intérprete 
 

 

M. Erudita 

 

 

M. Popular 

 

 

IDENTIFICAÇÕES 
 

Brasil 
 

 

Latina 
 

E.U.A 
 

Outras 

 

Faz-se necessário ressaltar que tanto as distinções entre erudito e popular e 

de identificações são, antes de tudo, “abstrações” com base nos títulos e autoria das 

músicas, por dois motivos:  

1 Devido à impossibilidade de audição dos 92 discos classificados; 
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2 Somado a isso, tanto na composição quanto na interpretação, é 

característico do perfil identitário de Laurindo Almeida o diálogo, no âmbito das 

próprias estruturas musicais, entre as músicas eruditas e populares, assim como 

entre características musicais de diferentes nacionalidades.  

Quanto às identificações, entenda-se por: 
  

a) Brasileira – Ligada à identidade nacional, seja no que tange aos gêneros e 

estilos da música brasileira, como também a menções territoriais nos títulos das;  

b) Latina – Pertinente à identidade pan-americanista, adotada pelo violonista 

em determinados momentos de sua carreira, refletida pela gravação de gêneros 

musicais como boleros, malagueñas, fandangos, habaneras, tangos etc.;  

c) EUA – Relativa a gravações de gêneros e estilos característicos da música 

norte-americana, como o jazz em suas várias vertentes, além de música voltada ao 

cinema hollywoodiano;  

d) Outras – Diz respeito ao repertório ligado ao universo da música de 

concerto, sobretudo de procedência europeia2.  

 

 

2 SÍNTESE DA ANÁLISE DISCOGRÁFICA  

 

 

DÉCADA DE 1950 

Nº de discos: 18 Nº de faixas: 181 
 

Compositor: 37 
 

Intérprete: 144 
 

Música erudita: 98 
 

Música popular: 83 
 

IDENTIFICAÇÕES - 
 

Brasil: 75 
 

Latina: 52 
 

E.U.A: 15  Outras: 39 

 

DÉCADA DE 1960 
 

Nº de discos: 35 
 

Nº de faixas: 354 
 

Compositor: 26 
 

Intérprete: 328 
 

Música erudita: 141 
 

Música popular: 213 
 

IDENTIFICAÇÕES - 
 

Brasil: 55 
 

Latina: 52 
 

E.U.A: 173 Outras: 74 

 

DÉCADA DE 1970 
 

Nº de discos: 23 
 

Nº de faixas: 191 
 

Compositor: 24 
 

Intérprete: 167 
 

Música erudita: 91 
 

Música popular: 100 
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IDENTIFICAÇÕES - 
 

Brasil: 55 
 

Latina: 9 
 

E.U.A: 63 Outras: 64 

 

DÉCADA DE 1980 
 

Nº de discos: 12 
 

Nº de faixas: 115 
 

Compositor: 19 
 

Intérprete: 96 
 

Música erudita: 23 
 

Música popular: 92 
 

IDENTIFICAÇÕES - 
 

Brasil: 45 
 

Latina: 22 
 

E.U.A: 36 Outras: 12 

 

DÉCADA DE 1990 
 

Nº de discos: 4 
 

Nº de faixas: 46 
 

Compositor: 9 
 

Intérprete: 37 
 

Música erudita: 3 
 

Música popular: 43 
 

IDENTIFICAÇÕES - 
 

Brasil: 21 
 

Latina: 1  
 

E.U.A: 21 Outras: 3 

 

TOTAL 
 

Nº de discos: 92  
 

Nº de faixas: 887  
 

Compositor: 115  
 

Intérprete: 772  
 

Música erudita: 356  
 

Música popular: 531  
 

Identificações 
 

Brasil: 251  
 

Latina: 136  
 

E.U.A: 308  Outras: 192  

 

TOTAL EM PORCENTAGEM 
 

Nº de discos: 92 
 

Nº de faixas: 900 
 

Compositor: 13% 
 

Intérprete: 87% 
 

Música erudita: 40 % 
 

Música popular: 60 % 
 

Identificações 
 

Brasil: 28% 
 

Latina: 15% 
 

E.U.A: 35% Outras: 22% 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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A partir da análise discográfica, é possível fazer as seguintes induções: 

   Laurindo Almeida foi, principalmente, um intérprete: verifica-se que 87% de 

todo o repertório que gravou em disco enquadra-se nessa estatística;  

   Ao contrário do senso comum, sua carreira na música de concerto é tão ou 

mais expressiva do que na música popular: embora a somatória de faixas 

relacionadas à música popular compreenda 60% do total, contra 40% na 

música de concerto, é nessa última que o violonista possui o maior número de 

prêmios recebidos ao longo de sua trajetória artística;  

   Nessas quase cinco décadas de discos lançados, tanto a música erudita 

quanto a popular brasileira sempre figuraram em lugar de destaque, sendo 

que, nas décadas de 1950 e 1980, ficou evidenciado que, entre as demais 

identificações, a brasileira foi preponderante. O repertório gravado 

compreende grande parte dos gêneros de música popular brasileira, tais 

como o choro, o samba (em seus diversos estilos), o baião e a bossa-nova, 

entre outros. Também no campo da música de concerto, Laurindo gravou, 

basicamente, todo o repertório para violão dos compositores Radamés 

Gnattali e Heitor Villa-Lobos, por exemplo 3; 

   Quanto às outras identificações, contingencialmente, foram adotadas na 

medida em que viessem a favorecer de modo mais contundente a inserção do 

violonista no Mercado fonográfico norte-americano: por exemplo, a 

identificação latina, materializada na figura icônica do latin guitar, adotada por 

Laurindo Almeida, sobretudo nos anos 1950 e 1960 – décadas nas quais ela 

tinha maior poder mercadológico. 

Feito o delineamento de seu “perfil identitário musical”, fica refutado por 

completo o argumento inicial, postulado por parte de nossos autores, de que o 

violonista perdera (em decorrência de sua emigração para os Estados Unidos) o seu 

vínculo com as “coisas do Brasil” no campo musical.  

A análise discográfica demonstra que Laurindo manteve forte lastro com a 

música erudita e popular brasileira ao longo de toda a sua carreira no exterior. 

Entretanto, destituída de sua hegemonia, sua identidade nacional passa a ser 
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assumida e articulada como uma das possíveis “posições de sujeito”, com um 

relativo poder mercadológico e recurso à notoriedade; traço que evidencia que o seu 

perfil identitário coaduna-se, em maior parte, com o modelo Pós-moderno. 

Relembrando, se no primeiro dos modelos identitários, relativo à Modernidade 

(sobre o qual a nossa historiografia musical está predominantemente inserida), as 

concepções de tradição e a identidade cultural são pautadas na ideia de fixidez, 

imutabilidade, na Pós-modernidade (diante dos cruzamentos e misturas culturais 

cada vez mais comuns em tempos globalizados), as concepções de tradução e 

identificação cultural, pautadas na ideia de mobilidade e flutuabilidade, tornam-se 

mais condizentes à conjuntura histórica na qual Laurindo Almeida se insere após 

sua emigração para os Estados Unidos.  

Em suma: as pessoas pertencentes às chamadas “culturas híbridas”, como 

Laurindo Almeida, embora dispersas de sua “terra natal”, retêm fortes vínculos com 

seus lugares de origem; porém, elas são obrigadas a negociar com as novas 

culturas em que passam a viver, mas sem chegar a perder completamente suas 

identidades.  

Dando voz ao próprio Laurindo 4: 

Estou aqui, estou contente! Pra mim, é como alguém que volta pra sua 
terra. Eu passei muitos anos aqui em São Paulo, eu praticamente me criei 
aqui antes de ir para o Rio de Janeiro, compreende? Eu queria mostrar a 
vocês que nestes anos todos que eu tenho passado fora, a saudade é 
grande. Então eu vou tocar mais ou menos o que eu tenho tocado por aí. 
Tudo de um jeito ou de outro envolve música brasileira! Eu sei que é um 
festival de jazz, mas eu queria tocar ao menos uma música de nosso 
grande maestro Villa-Lobos (DOURADO, 1999) (grifo nosso).   

Por fim, espera-se que o artigo possa contribuir, naquilo que lhe couber, para 

que o violonista figure em um lugar de maior “visibilidade” em nossa historiografia 

musical.  

E que seja este mais um dos muitos trabalhos que venham a contemplar a 

vida e a obra de Laurindo Almeida e a trazer maior densidade aos conhecimentos 

sobre a cultura e a música no Brasil. 
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Notas 
1.
 Importante: é preciso esclarecer que não se pretende neste artigo demonstrar que Laurindo 

Almeida foi um músico programaticamente pós-moderno – tanto do ponto de vista estético quanto 
ideológico. Isso seria uma ligação demasiadamente artificial, visto que não foi encontrado qualquer 
indício de que o violonista tivesse consciência de um momento histórico pós-moderno no qual vivia e 
muito menos da existência de um movimento estético no qual pudesse estar inserido como artista. 
Entretanto, sabe-se que a música reflete, além de questões relacionadas ao indivíduo – seja ele 
criador ou intérprete, também a organização econômica e sociocultural de um determinado período 
histórico. Posto isso, o argumento é que a cultura norte-americana (na qual Laurindo Almeida se 
insere com sua emigração) já começa a apresentar características pós-modernas. Conforme Perry 
Anderson, em sua obra As origens da pós-modernidade: “Pode se dizer que o pós-modernismo é o 
primeiro estilo global especificamente norte-americano” (ANDERSON, 1999, p. 76, grifo nosso), fato 
que, contingencialmente, “obrigou” o violonista a adotar uma postura profissional condizente. 
2.
 A análise e a classificação das faixas foram baseadas na catalogação discográfica, contida no livro 

Laurindo Almeida: dos trilhos de Miracatu às trilhas em Hollywood, de minha autoria, lançado pela 
editora UNESP, em 2010. 
3.
 Maiores detalhes, cf. catalogação discográfica, contida no livro Laurindo Almeida: dos trilhos de 

Miracatu às trilhas em Hollywood, de minha autoria, lançado pela editora UNESP, em 2010. 
4.
 Essas foram as primeiras palavras de Laurindo Almeida ao se apresentar em São Paulo, no Free 

Jazz Festival, em 1987, exatos quarenta anos após sua migração para os Estados Unidos da 

América.  

 


