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2
UMA LACUNA HISTORIOGRÁFICA 

NA MÚSICA BRASILEIRA

O nacionalismo brasileiro: a crítica 
à infl uência do jazz

O crítico e historiador da música popular brasileira Ricardo Cravo 
Albin, em seu artigo já mencionado, Um violão renasce, do jornal O 
Dia, de 26 de julho de 1999, afi rma:

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. 

No mesmo artigo, Cravo Albin conta a história de um almoço 
com Tom Jobim em que o maestro abriu a conversa dizendo:

O Brasil não gosta mesmo de quem faz sucesso lá fora. O Lau-
rindo 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... (idem)
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O fato de que “o Brasil não gosta de quem faz sucesso lá fora”, o 
próprio historiador pôde constatar. Após ter participado, em 1967, 
do II Festival Internacional da Canção, a convite de Eumir Deodato 
e Augusto Marzagão, produtores do festival, Laurindo Almeida – 
como também já mencionado no capítulo 1 – apresentou-se na Sala 
Cecília Meireles: “A nata dos fi gurões internacionais foi ouvi-lo. 
Músicos, cantores e compositores brasileiros? Contavam-se nos 
dedos de uma mão. E ainda sobravam dedos” (idem). Ao presenciar 
esse episódio, Ricardo Cravo Albin comenta que lembrou de que “a 
frase cortante de Tom Jobim sempre procedeu em gênero, número 
e grau” (idem). 

É bem verdade que muitos músicos brasileiros que se radicaram 
no exterior caíram no esquecimento. Foi o caso de Sérgio Mendes, 
Moacir Santos, Dom Salvador, Airto Moreira, Rosinha de Valença, 
do próprio Laurindo Almeida e de muitos outros que, optando por 
exercerem suas carreiras nos Estados Unidos ou em qualquer país da 
Europa – Baden Powell na Alemanha, por exemplo –, permaneceram 
à margem do grande público no Brasil. Dentre os fatores que podem 
ter contribuído para que isso tenha ocorrido, há de se considerar 
também que o nosso país – por infl uência da colonização ibérica – 
tem por tradição o gênero canção, no século XX, difuso, em grande 
parte, pelo disco, rádio e TV. Já a música instrumental, por sua vez, 
não só no Brasil, mas no restante do mundo, sempre esteve relegada 
a um segundo plano, restrita a clubes, teatros e bares, com pouca 
projeção nos veículos de comunicação de massa, fato que explicaria 
o desconhecimento a respeito de muitos desses músicos. 

Ao abordar o assunto, o guitarrista carioca Frederico Mendonça 
de Oliveira, em seu livro O crime contra Tenório1, levanta sua hipó-
tese de que, com o fi m da Bossa Nova, houve um “conluio” entre as 
multinacionais do disco para que o “cancionismo” fosse difundido 
como a mais nova música popular brasileira, a chamada MPB. Daí 

 1 O livro trata do “aniquilamento” da música instrumental brasileira, tendo 
como metáfora a morte do pianista brasileiro Tenório Jr. pela ditadura militar 
argentina.
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o surgimento dos festivais da canção, levando a nossa música instru-
mental a ser praticamente extinta e provocando, assim, o êxodo para o 
exterior de muitos dos nossos instrumentistas. Afi nal, se fi cassem no 
Brasil, teriam que se submeter ao trabalho em boates, ou acompanhar 
cantores e cantoras da Jovem Guarda e fi car, ainda assim, sujeitos 
eventualmente às difi culdades fi nanceiras (Castro, 2001). 

Contudo, existe outra razão para que a carreira de muitos músicos 
brasileiros, estabelecidos no exterior, tenha um caráter “marginal”: 
o projeto modernista de nacionalização da música brasileira, inau-
gurado, simbolicamente, com a Semana de Arte Moderna, de 1922.

Como demonstra Elizabeth Travassos, em Modernismo e música 
brasileira, o período modernista não inventou o nacionalismo musical 
(2000, p.36). Este último teve início a partir de meados do século 
XIX, quando compositores como Alberto Nepomuceno, Carlos 
Gomes, Alexandre Levy e Brasílio Itiberê da Cunha – de diferentes 
maneiras – já começavam a ter na cultura popular a fonte de inspi-
ração para a composição de suas obras. Isso ocorreu, na verdade, 
seguindo uma tendência mundial, sobretudo europeia. Muitos com-
positores – Bartók, Kodaly, Liszt, Stravinsky e Debussy, entre outros 
–, em determinado momento, extraíram do folclore de seus países a 
matéria-prima de suas composições. Hobsbawm, em Nações e na-
cionalismo desde 1780, afi rma que a Europa, desde o fi nal do século 
XVIII – em grande parte, sob infl uência intelectual alemã –, havia 
sido varrida pela paixão romântica do campesinato puro, simples e 
não corrompido. Daí a redescoberta do folclore, da tradição popular e 
de sua transformação em “tradição nacional” (1990, p.127).2 E assim, 
de modo semelhante ao ocorrido em diversos países, como a Alema-
nha, Hungria, Polônia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Espanha, 
o nacionalismo brasileiro – em busca de autoafi rmação mediante o 

 2 Entretanto, Hobsbawm lembra que “embora esse renascimento cultural popu-
lista tenha fornecido a base de muitos movimentos nacionalistas subsequentes, 
em nenhum sentido isso implicava um movimento político do povo”. Segundo 
o historiador, na verdade, ele foi fruto do trabalho de alguns entusiastas das 
classes dominantes ou das elites. (idem, p.128) Em tudo semelhante ao ocorrido, 
posteriormente, com o nacionalismo brasileiro. 
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expansionismo de outros países – “deu-se através de um progressivo 
contato estético do folclórico com o erudito, a partir da diminuição 
dessa distância cultural, que impedia o aproveitamento de elemen-
tos da cultura popular” (Freitag, 1985, p.30). Isso acontecia porque 
“o início do período republicano foi marcado por uma verdadeira 
obsessão pelo progresso e por uma modernização civilizatória cujo 
referencial era dado pela Europa ocidental” (Travassos, 2000, p.34). 
Com isso, predominava entre grande parte das elites burguesas do 
Brasil uma tendência de pura e simples reprodução de padrões da 
cultura europeia. E “todo e qualquer elemento da cultura popular 
que pudesse macular a imagem civilizada da sociedade dominante era 
negado” (Sevcenko, 1983, p.30).3 Já com o advento do modernismo, 
houve uma libertação do jugo cultural europeu. A partir dele é que 
“remodelou-se a percepção negativa da particularidade brasileira” 
(Travassos, 2000, p.35). 

Mário de Andrade – uma das fi guras centrais do modernismo e 
mentor do nacionalismo brasileiro aplicado à música –, mesmo man-
tendo a tradicional classifi cação hierarquizante entre erudito e popu-
lar, tendo por meta a criação de composições no âmbito da experiência 
erudita (Naves, 1998), defendia que a música popular brasileira é a 
mais completa, mais totalmente nacional, mais forte criação da nossa 
raça até agora. E argumentava: “É com a observação inteligente do 
populário e aproveitamento dele que a música artística se desenvol-
verá” (Andrade, 1962, p.24). Foi por esse princípio que fundamentou 
seu projeto, “que viria a se fi rmar como corrente estética hegemônica 
até meados dos anos 1940” (Travassos, 2000, p.33), um projeto de 
nacionalização da música brasileira, baseado em cinco pressupostos: 
1) a música expressa a alma dos povos que a criam; 2) a imitação dos 

 3 Conforme aponta Nicolau Sevcenko, em Literatura como missão, nessa épo-
ca – conhecida como Belle Époque –, a mentalidade das elites burguesas era 
regida por mais três princípios: a condenação dos hábitos e costumes ligados à 
memória tradicional; uma política rigorosa de expulsão dos grupos populares da 
área central da cidade, que seria praticamente isolada para o desfrute exclusivo 
das camadas aburguesadas; e um cosmopolitismo agressivo, profundamente 
identifi cado com a vida parisiense (idem, ibidem).



LAURINDO ALMEIDA  61

modelos europeus tolhe os compositores brasileiros formados nas 
escolas, forçados a uma expressão inautêntica; 3) sua emancipação 
será uma desalienação mediante a retomada do contato com a música 
verdadeiramente brasileira; 4) essa música nacional está em formação 
no ambiente popular, e aí deve ser buscada; 5) elevada artisticamente 
pelo trabalho dos compositores cultos, estará pronta para fi gurar ao 
lado de outras no panorama internacional, levando sua contribuição 
singular ao patrimônio espiritual da humanidade (idem, ibidem).

Embora o livro Ensaio sobre a Música Brasileira, de Mário de 
Andrade – obra conhecida como o livro doutrinário do nacionalismo 
brasileiro aplicado à música –, contenha todos esses pressupostos 
estéticos, sintetizados acima por Elizabeth Travassos, não me parece 
que ele seja tão radical quanto a leitura posterior que os nacionalis-
tas fi zeram dele. Uma das coisas que defendo a partir daqui é que 
o próprio Mário de Andrade não tinha essa postura em relação à 
infl uência estrangeira. Isso pode ser visto claramente quando, nesse 
mesmo livro, ele adverte: “A reação contra o que é estrangeiro deve 
ser feita espertalhonamente, pela deformação e adaptação dele, e não 
pela repulsa” (Andrade, 1962, p.26). 

No entanto, o que se viu no decorrer do desenvolvimento do 
nacionalismo brasileiro foi uma radicalização daqueles cinco pres-
supostos. E como bem mostra Roberto Schwarz, em Nacional por 
subtração, a partir daquela perspectiva de valorização do “puro”, 
adotou-se como doutrina principal a eliminação de tudo que pa-
recesse postiço, inautêntico, imitado do estrangeiro, ou seja, tudo 
que não fosse nativo, para que a partir do resultado dessa subtração 
desabrochasse uma cultura verdadeiramente nacional. Qualquer 
infl uência musical vinda do estrangeiro era vista como alienígena à 
nossa cultura e, consequentemente, deveria ser combatida, em uma 
espécie de cruzada contra os invasores (Schwarz, 2001).

Como já pôde ser observado, no surgimento do projeto modernis-
ta de nacionalização da música brasileira, o alvo da crítica nacionalista 
era a imitação de modelos musicais europeus, há muito incrustados 
em nossa cultura. Já no período entre guerras, na medida em que 
os Estados Unidos firmavam-se no cenário mundial como uma 
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superpotência – fazendo dos veículos de comunicação de massa um 
instrumento de difusão de seu american way of life –, os nacionalistas 
brasileiros fi zeram da política imperialista desse país – e do jazz como 
um símbolo desse imperialismo – o seu alvo preferido. No mesmo 
texto citado há pouco Schwarz afi rma:

Reinava um estado de espírito combativo, segundo o qual o 
progresso resultaria de uma espécie de reconquista, ou melhor, da 
expulsão dos invasores. Rechaçado o imperialismo, neutralizadas as 
formas mercantis e industriais de cultura que lhes correspondiam, e 
afastada a parte antinacional da burguesia, aliada do primeiro, estaria 
tudo pronto para que desabrochasse a cultura nacional verdadeira. 
(2001, p.32)

Após o advento da globalização, essas questões perderam força e, 
de certo modo, o sentido. Entretanto, há pouco tempo elas ocupavam 
um lugar cativo no cotidiano de grande parte da intelectualidade 
brasileira. Como consequência, muitos artistas brasileiros foram 
vítimas desse nacionalismo “americanofóbico”. Contudo, subtraída a 
crítica de cunho político-ideológico aos Estados Unidos, os naciona-
listas parecem ter esquecido que o jazz é somente uma dentre tantas 
outras infl uências musicais chegadas a nós via colonialismo. Hoje, 
incorporadas à nossa tradição musical, essas infl uências deixaram de 
representar uma “ameaça”. Tanto Mário de Andrade (no já citado 
Ensaio sobre a música brasileira) quanto Renato de Almeida (em 
Compêndio de História da música brasileira) lembram que de longa 
data a nossa música incorpora recursos de diferentes origens, e citam, 
além das três referências básicas (ameríndia, africana e portuguesa), 
a infl uência da música espanhola, sobretudo a hispano-americana do 
Atlântico, por meio de boleros, malagueñas, fandangos, habaneras 
e tangos, e da europeia, por meio das danças (valsa, polca, mazurca 
e schottish), que infl uenciaram também na formação da modinha, e 
como não poderiam deixar de mencionar, da americana, principal-
mente pelo jazz, com marcada preponderância sobre a música urbana 
brasileira. Para o próprio Mário de Andrade – diferentemente do que 
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pensavam os seus seguidores –, a fusão do jazz com a nossa música 
popular, por si só, não parecia representar um problema: 

Os processos do jazz estão se infi ltrando no maxixe. Em recorte, 
infelizmente não sei de que jornal, guardo um samba macumbeiro, 
Aruê de Changô de João da Gente que é documento curioso por 
isso. E tanto mais curioso que os processos polifônicos do jazz que 
estão nele não prejudicam em nada o caráter da peça. É um maxixe 
legítimo. De certo os antepassados coincidem. (Andrade, 1962, p.25)

Carlos Alberto Calado, em O jazz como espetáculo, levanta essa 
questão das similaridades entre a música negra do Brasil e Estados 
Unidos, lembrando que Mário de Andrade, ao dizer “De certo os 
antepassados coincidem”, estaria se referindo, além dos elemen-
tos presentes da tradição europeia, às origens negro-americanas 
de ambas. E argumenta: “É natural que, provenientes de origens 
comuns, essas manifestações musicais possam aproximar-se ou 
mesmo fundir-se sem chegar a perder sua identidade” (1988, p.209). 
Posteriormente, lembra, ainda, que é justamente José Ramos Ti-
nhorão, crítico e historiador da música popular brasileira – segundo 
suas próprias palavras: “a ponta de lança do nacionalismo aplicado 
à música popular brasileira” –, em seu livro Música popular, quem 
comprova essa similaridade:

A história do samba carioca é, assim, a história da ascensão social 
contínua de um gênero de música popular urbana, num fenômeno 
em tudo semelhante ao do jazz, nos Estados Unidos. Fixado como 
gênero musical por compositores de camadas baixas da cidade, a 
partir de motivos ainda cultivados no fi m do século XIX por negros 
oriundos da zona rural, o samba criado à base de instrumentos de 
percussão passou ao domínio da classe média. (Tinhorão apud Ca-
lado, 1988, p.210)

O jornalista e historiador Ruy Castro, em A onda que se ergueu 
no mar, lembra que Tom Jobim costumava dizer que só havia três 
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músicas populares características do século XX: a americana, a 
brasileira e a cubana. “O resto é valsa”, dizia Tom, jogando todo 
esse resto para o século XIX (2001, p.102). Castro faz menção desse 
comentário do músico para ilustrar o fato de que todas elas têm um 
DNA em comum: a presença do negro misturada à tradição musical 
europeia.

Séculos de batuque no coração da África foram condensados 
pelos escravos nos porões dos negreiros. Assim que os sobreviventes 
desembarcaram no Novo Mundo, começou o romance entre seus 
ritmos mágicos e a loura tradição musical europeia instalada nas colô-
nias. Um romance envergonhado, reprimido e, por mais de duzentos 
anos, quase secreto, mas que, em fi ns da Primeira Guerra, resultou 
nas fabulosas formas mestiças que conhecemos como o jazz, o sam-
ba, o bolero, a rumba. Todos primos, mesmo que distantes. E, como 
parentes, passíveis de certo determinismo biológico. (idem, ibidem) 

O relato mais antigo da presença do jazz, em terras brasileiras, 
foi feito pelo pesquisador Alberto Ikeda, em seu artigo intitulado 
Apontamentos históricos sobre o jazz no Brasil:

Pode-se concluir, com grande probabilidade de acerto, que a 
música jazzística chegou ao Brasil, mais especifi camente ao Rio de 
Janeiro – se não antes – juntamente com a Companhia Teatral da 
qual faziam parte as American Girls e o Baterista dos Onze Instru-
mentos [segundo o pesquisador, provavelmente Harry Kosarin]4, 
isto na temporada realizada no Teatro Fênix, na primeira quinzena 
de dezembro de 1917. Adiante: Com a temporada de Harry Kosarin 
Jazz-Band em São Paulo, no período que vai de agosto de 1919 até 
fevereiro de 1920, fi ca fora de qualquer dúvida a presença da música 
jazzística entre nós. (1984, p.117)

 4 Harry Kosarin foi o introdutor, no Brasil, da bateria americana com pedal no 
surdo mestre.
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No entanto, Ikeda destaca que antes mesmo do jazz, outros gêneros 
como o rag-time, one-step, two-step, foxtrote e o cake-walk já eram men-
cionados em jornais e revistas anteriores a 1920. É nesse período que se 
encontram as primeiras críticas à infl uência da música norte-americana 
sobre a música popular brasileira. O jornal O Estado de S. Paulo, de 
17 de março de 1920, inaugurou uma seção intitulada Que pensa V. 
S. da Dança? Na edição do dia seguinte publicou-se a primeira carta:

Mas completando, afi nal, a involução, a dança se apresenta hoje 
“yankeezada” em desengonçados bamboleios de plantígrados, su-
blinhados a pandeiradas e atabalhes “cowboyescos” e entrecortada 
de trejeitos de simiesca lubricidade. O que hoje, em geral, se dança 
por ai é apenas a cópia de uma perversão social aparecida em centros 
depravados, enkistados nas grandes metrópoles como Paris e Nova 
York. (idem, p.116)

Talvez seja possível afi rmar que o primeiro músico a sofrer duras 
críticas por ter se rendido às “maléfi cas” infl uências do jazz seja Pi-
xinguinha. A maioria dos autores entende que o músico entrou em 
contato com o jazz somente em 1922, quando foi em turnê a Paris, 
com seu conjunto Os Oito Batutas. Ikeda argumenta: 

Os Batutas estiveram em São Paulo justamente quando o grande 
acontecimento da cidade era a banda de Harry Kosarin. Sendo assim, 
fi ca difícil crer que Pixinguinha não tivesse sabido de Kosarin em tais 
circunstâncias, principalmente por se tratar de São Paulo de 1919 e 
não da atual megalópole. (idem, p.118)

O pesquisador argumenta ainda que pode ter sido em Paris 
que Pixinguinha se convenceu de que a nova realidade da música 
instrumental eram as jazz-bands, afi nal, Paris era a “capital cultural 
da Europa e do mundo”, e lá elas faziam sucesso. Para Pixinguinha, 
podia tratar-se de “um atestado de que a coisa era ‘boa, bela e mo-
derna’”. (idem, p.121). Já as primeiras consequências desse contato 
do músico com o jazz ecoaram somente em 1928, nas famosas alfi -
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netadas feitas por Cruz Cordeiro, crítico e fundador – juntamente 
com Sérgio Vasconcelos – da revista Phono-Arte. Em novembro desse 
mesmo ano, ao comentar o lançamento de quatro discos da Orquestra 
Típica Pixinguinha-Donga, Cruz Cordeiro escreveu:

O quarto disco contém dois choros: um de Pixinguinha, Lamen-
tos, outro de Donga, Amigo do Povo, sobre os quais não podemos 
deixar de notar que em suas músicas não se encontra um caráter 
perfeitamente típico. A infl uência das melodias e mesmo do ritmo das 
músicas norte-americanas é nesses dois choros bastante evidente. Este 
fato nos causou sérias surpresas, porquanto sabemos que os compo-
sitores são dois dos melhores autores da música típica nacional. É por 
isso que julgamos este disco o pior dos quatro. (Cabral, 1997, p.122)

No ano seguinte, mais duas edições da revista continham críticas 
a Pixinguinha. Na edição de janeiro foi para o choro Carinhoso. Na 
edição de fevereiro para o samba Gavião calçudo, ambas com basica-
mente o mesmo texto, trocando somente a palavra choro por samba:

Parece que o nosso popular compositor anda sendo infl uenciado 
pelos ritmos e melodias da música de jazz. É o que temos notado 
desde algum tempo e mais uma vez, nesse seu choro, cuja introdução 
é um verdadeiro fox-trot, que no seu decorrer apresenta combinações 
de pura música ianque. Não nos agradou. (idem, p.123)

Assim como aconteceu com Pixinguinha, foi em Paris que Lau-
rindo Almeida teve o seu contato mais marcante com o jazz. Em 
1936, Laurindo, na ocasião integrante do Conjunto Typico Brasilei-
ro, juntamente com Garoto, Nestor Amaral e Zé Carioca5 – a bordo 

 5 Segundo depoimento do jornalista Sérgio Augusto ao documentário Laurindo 
Almeida “Muito Prazer”, os músicos eram esses; entretanto, o pesquisador Jorge 
Mello afi rma que os integrantes do Conjunto Typico Brasileiro eram Laurin-
do Almeida, José do Patrocínio Oliveira “Zezinho”, Lauro Paiva, Benedicto 
Augusto Lapa e Oracy Camargo. Desse modo, para o pesquisador, Garoto e 
Nestor Amaral não estariam presentes na ocasião (Cipriano, s.d.).
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de um navio “meio cargueiro, meio passageiro” chamado Cuiabá – 
saíram em um cruzeiro pela Europa em missão do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), criado por Getúlio Vargas em plena 
época de relacionamentos com os regimes nazifascistas europeus, no 
qual se apresentaram em Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, Espanha, 
França e Alemanha. Como ocorrido na Bélgica, na França também 
foram proibidos de desembarcar do navio com os instrumentos. 
Enquanto aguardavam um novo embarque – já que não puderam 
se apresentar –, os músicos foram a um bar parisiense chamado Hot 
Club, onde se apresentavam o guitarrista cigano Django Reinhardt 
e o violinista Stephane Grappelli. Esse acontecimento seria decisivo 
para a Bossa Nova, principalmente no que diz respeito ao violão. Foi 
através de Django que Laurindo tomou conhecimento das harmonias 
jazzísticas que vinte anos mais tarde se tornariam um dos preceitos 
estéticos mais característicos da linguagem musical da Bossa Nova. 
Consta que Laurindo ficou tão impressionado com o que ouviu 
que, a partir daí, vislumbrou a possibilidade de fundir elementos 
rítmicos e melódicos, característicos da música popular brasileira, 
com harmonias jazzísticas, dando origem ao que chamou na época 
de “jazz de samba”. 

Dos grandes ícones da música popular brasileira, talvez o que 
tenha mais sofrido com acusações de ter se americanizado seja Car-
mem Miranda. Tanto que o fato virou a letra da música Disseram 
que eu voltei americanizada, dos compositores Vicente Paiva e Luiz 
Peixoto, interpretada pela própria Carmem:

E disseram que eu voltei americanizada / Com o burro do di-
nheiro / Que estou muito rica / Que não suporto mais / o breque do 
pandeiro / E fi co arrepiada / ouvindo uma cuíca / Disseram que com 
as mãos estou preocupada / E corre por aí, que eu sei / Certo zunzum 
/ Que já não tenho molho / ritmo, nem nada / E dos balangandãs 
já não existe mais nenhum // Mas pra cima de mim / pra que tanto 
veneno / Eu posso lá fi car americanizada / Eu que nasci com samba 
/ e vivo no sereno / Topando a noite inteira / a velha batucada / 
Nas rodas de malandro / minhas preferidas / Eu digo é mesmo Eu 
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te amo / e nunca I love you / Enquanto houver Brasil / Na hora das 
comidas / Eu sou do camarão / ensopadinho com chuchu!

As críticas à cantora iniciaram a partir de uma apresentação no 
Cassino da Urca, em 15 de julho de 1940 – logo que voltou dos Es-
tados Unidos. Na ocasião, Carmem Miranda abriu sua apresentação 
dizendo: “Good night, people!” Esse seria o estopim para que muitos 
de seus críticos a acusassem de não representar o Brasil lá fora, mas 
sim a imagem da americanização pela qual passava, não só o país, 
mas o restante do mundo (Papini, s.d.). Hermano Vianna, em O 
mistério do samba, afi rma:

A denúncia da americanização de Carmem Miranda mostrava 
que existia no Brasil de 1940 um movimento difuso que defendia 
a correta utilização desses novos símbolos nacionais. A mistura de 
samba com a música norte-americana, por exemplo, não podia ul-
trapassar certos limites. Já existia uma autenticidade a ser preservada 
no campo da cultura popular brasileira. (2002, p.130)

O exemplo de Carmem Miranda serve bem ao propósito de 
ilustrar o fato de que a crítica nacionalista não era somente ao jazz 
como gênero musical. Mas, sim, ao bombardeamento de símbolos 
da cultura americana – sendo o jazz somente um deles –, difundi-
dos sistematicamente, tanto para o Brasil quanto para outros países 
latino-americanos pela Política da Boa Vizinhança, da qual a própria 
Carmem tornou-se uma espécie de “embaixatriz” do governo bra-
sileiro. Entretanto, a cantora parece não ter desempenhado o papel 
de representar a cultura brasileira como era esperado. Ana Maria 
Mauad, em A embaixatriz dos balangandãs, lembra:

A caricatura de Carmem/Brasil/América Latina, elaborada pelas 
demandas da política da boa vizinhança, compôs um quebra-cabeça 
continental com peças que não se encaixavam, sendo, por conta disso, 
rejeitada por grande parte do público. Afi nal, o Brasil nunca foi Cuba 
e a Bahia não é o Brasil; tampouco Carmem é baiana. (2004, p.61)
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Nota-se que esse repúdio aos padrões culturais estrangeiros não 
se restringia somente à música, e nem sempre foi encabeçado pelos 
nacionalistas. Foi uma reação natural, por parte de determinados 
segmentos da sociedade – cientes dos reais motivos da Política da 
Boa Vizinhança –, diante da imposição de valores americanos.

No que diz respeito propriamente à música, mesmo entre os 
compositores da Bossa Nova – seguramente os mais infl uenciados 
pela música americana – houve uma tentativa de resgatar a “pureza” 
do samba. Isso ocorreu, em parte, como uma reação à infl uência 
da música norte-americana, e em parte devido a um momento de 
turbulência que o país atravessava no início da década de 1960, com 
a política desenvolvimentista iniciada com o governo de Juscelino 
Kubitschek, “que se revelaria incapaz de absorver no seu quadro 
econômico as primeiras gerações de profi ssionais universitários, 
levando-os a uma atitude de participação crítica da realidade, no 
campo da política” (Tinhorão, 1991, p.237). Como refl exo no campo 
musical, teve início o surgimento da música de protesto. Carlinhos 
Lyra, compositor e membro fundador do Movimento Bossa Nova, 
agora distante dos assuntos relacionados à estética bossa-novista “o 
amor, o sorriso, a fl or, o céu e o mar”, declarou:

A Bossa Nova estava destinada a viver pouco. Era apenas uma 
forma musicalmente nova de repetir as mesmas coisas românticas 
e inconsequentes que vinham sendo ditas há muito tempo. Não 
alterou o conteúdo das letras. O único caminho é o nacionalismo. 
Nacionalismo em música não é bairrismo. (Castro, 1989, p.344)

Sobre a infl uência da música estrangeira, Lyra tem duas compo-
sições que abordam esse tema: a primeira de 1957, intitulada Criti-
cando, na qual o compositor já faz menção à infl uência do bolero, do 
jazz, do rock e da balada sobre a música popular brasileira. A segunda 
de 1961, intitulada Infl uência do jazz, composta dentro do mesmo 
espírito crítico, também fazendo menção à absorção de procedimen-
tos jazzísticos pela música popular brasileira: “Pobre samba meu / 
Foi se misturando se modernizando / E se perdeu / E o rebolado 
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cadê? / Não tem mais / Cadê o tal gingado que mexe com a gente 
/ Coitado do meu samba mudou de repente / Infl uência do jazz”. 

Outra bossa-novista a romper com o novo estilo foi Nara Leão. 
Em entrevista ao repórter Juvenal Portela, da revista Fatos & fotos, 
afi rmou:

Chega de Bossa Nova. Chega de cantar para dois ou três intelec-
tuais uma musiquinha de apartamento. Quero samba puro, que tem 
muito mais a dizer, que é expressão do povo, e não uma coisa feita 
de um grupinho para outro grupinho. (idem, p.348)

Ruy Castro, em Chega de Saudade, relata que após o show da 
Bossa Nova no Carnegie Hall, em 1962, alguns dos nomes mais 
infl uentes da imprensa brasileira deliciaram-se em transformar a 
apresentação em um fracasso histórico: 

Antonio Maria dava gargalhadas pelo jornal, Sérgio Porto fazia 
piadas pela televisão, o crítico José Ramos Tinhorão produziu a pior 
crueldade de todas: uma narrativa de palco e bastidores do Carnegie 
Hall, em O Cruzeiro, que ainda era o veículo de maior penetração 
[...] Tinhorão, com sua vasta munição verbal, pintou a coisa de ridí-
culo e defi niu-a como um “fracasso” dos músicos brasileiros na sua 
tentativa de parecer “esforçados imitadores da música americana”. 
(idem, p.330)

Laurindo Almeida, juntamente com outros músicos americanos 
presentes na plateia, como Peggy Lee, Miles Davis e Dizzy Gillespie, 
parecem não ter tido a mesma impressão dos críticos brasileiros. 
Após o término da apresentação Laurindo apresentou-se a Carlinhos 
Lyra e cumprimentou-o pela apresentação. Em depoimento ao docu-
mentário Laurindo Almeida: “Muito Prazer”, Lyra comenta: “Após 
o concerto do Carnegie Hall, em 1962, de repente apresentou-se o 
grande violonista brasileiro Laurindo Almeida para conversar com a 
gente, para nos parabenizar, e foi muito generoso porque o concerto 
foi uma droga” (apud Dourado, 1999).
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De fato, alguns autores relatam que os equipamentos de som não 
estavam preparados adequadamente para a apresentação de um tipo 
de música camerística como a Bossa Nova. Entretanto, isso não impe-
diu que alguns dos músicos que participaram do show conseguissem 
contratos para outras apresentações, ou até mesmo para a gravação 
de discos pelas gravadoras americanas:

João Gilberto assinou por três semanas com a boate Blue Angel 
e para a gravação de um disco na Verve. Tom Jobim foi contratado 
como arranjador pela Leeds Corporation – que pagou 1.500 dólares 
de adiantamento pela edição de Garota de Ipanema. O conjunto 
de Oscar Castro Neves foi para o Empire Room do hotel Waldorf 
Astoria. Sergio Mendes mostrou que tinha categoria internacional. E 
até mesmo Sérgio Ricardo se benefi ciou: sua música Zelão foi editada 
e começou a aparecer em todos os discos da Audio-Fidelity. Tudo 
isso, no entanto, seria apenas a lambida na maçã, comparado com o 
que viria. (Castro, 1989, p.331)

Esse fato agravaria ainda mais as críticas aos músicos brasileiros 
que começavam a ter uma carreira de projeção internacional. Ruy 
Castro lembra que Tom Jobim, “cansado de ver suas letras ou as de 
seus parceiros vertidas para o inglês por americanos incompetentes 
– e de vê-los fi cando com a parte do leão, em termos de direitos auto-
rais nos Estados Unidos – passou a fazê-las bilíngues” (2001, p.41). 
Com isso – diz – “deu mais um motivo para que os espíritos de porco 
resmungassem que era americanizado” (idem, ibidem). Também na 
década de 1980, quando Tom cedeu por seis meses Águas de Março 
para uma campanha mundial da Coca-Cola, novamente foi acusado 
de vender a música ao imperialismo americano (idem, ibidem).

Como observado, de Pixinguinha a Tom Jobim nota-se que a 
crítica nacionalista à infl uência do jazz sobre a música popular bra-
sileira está carregada de conteúdo político-ideológico e tem um alvo 
certo – não sem razão – que não é propriamente a “macularização” 
do samba ou as tais “inovações musicais” advindas da Bossa Nova, 
mas, sim, o imperialismo americano. O músico e pesquisador ca-
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rioca, Henrique Cazes, em O choro do quintal ao municipal, levanta 
essa questão:

Análises contaminadas pela mais ingênua xenofobia e embasadas 
em profunda ignorância musical sempre fi zeram como que o processo 
de reciclagem das informações jazzísticas na música brasileira fosse 
julgado, e não estudado, como um processo natural de uma forma 
viva de arte. (1999, p.121)

Diante dessa premissa é possível presumir que essa “america-
nofobia” – que por muito tempo impediu que a nossa musicologia 
tratasse com isenção as mudanças ocorridas no âmbito puramente 
musical – possa ter contribuído, ao menos em parte, para que a carrei-
ra de grande sucesso de Laurindo Almeida nos Estados Unidos tenha 
permanecido no quase absoluto desconhecimento no Brasil. Afi nal, 
Laurindo foi um dos músicos que promoveram a tão famigerada 
fusão do samba com o jazz que acabou resultando em Bossa Nova, 
e pior: teria se vendido ao cinema de Hollywood – principal veículo 
de propagação e difusão do capitalismo para o restante do mundo. 

Entretanto, tomo como minha a análise que o poeta Augusto de 
Campos faz em relação à Bossa Nova, sobretudo, aos músicos que a 
conceberam, quando argumenta que eles, usando de um procedimen-
to antropofágico, tal como propõe Oswald de Andrade, devoraram 
um produto estrangeiro – no caso o jazz – para transformá-lo em ou-
tro, reconhecido internacionalmente como nosso e que, ironicamente, 
pode-se dizer que cumpriu a meta nacionalista de tornar a música 
brasileira uma das grandes referências em termos de música mundial.

A expansão dos movimentos internacionais se processa usual-
mente dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos, o 
que signifi ca que estes o mais das vezes são receptores de uma cultura 
de importação. Mas o processo pode ser revertido, na medida em 
que os países menos desenvolvidos consigam, antropofagicamente 
– como diria Oswald de Andrade – deglutir a superior tecnologia dos 
supradesenvolvidos e devolver-lhes novos produtos acabados, condi-
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mentados por sua própria e diferente cultura. Foi isso que aconteceu, 
por exemplo, com o futebol brasileiro, com a poesia concreta e com 
a bossa nova, que, a partir da redução drástica e da racionalização 
de técnicas estrangeiras, desenvolveram novas tecnologias e criaram 
realizações autônomas, exportáveis e exportadas para todo o mundo. 
(Campos apud Naves, 1998, p.220) 

E no caso específico de Laurindo Almeida, é notório que ele 
passou de infl uenciado a infl uência de muitos músicos americanos, 
tanto que tem seu nome vinculado à história do jazz, sendo consi-
derado pela musicologia americana como um dos violonistas mais 
importantes da história desse gênero musical, além de ser também 
uma referência internacional de músico brasileiro.

A polêmica: precursor ou difusor da Bossa Nova?

Delineada alguns anos antes na música dos violonistas Garoto 
e Laurindo Almeida, ou cantores e pianistas Dick Farney e Johnny 
Alf, para citar alguns de seus principais precursores, a bossa nova 
deixou como marco ofi cial de sua eclosão o lançamento do disco 
Chega de Saudade, do cantor e violonista João Gilberto, em 1959. 
(Calado, 1988, p.230)

É consenso entre os historiadores que o marco inicial da Bossa 
Nova deu-se com o lançamento do LP Chega de saudade pelo cantor e 
violonista João Gilberto, em março de 1959. “Nele se concentravam, 
da maneira mais rigorosa e dentro do mais refi nado bom gosto, os 
elementos renovadores essenciais que a música popular brasileira 
urbana exigia naquele exato momento, em sua vontade de assimilação 
de novos valores” (Medaglia apud Campos, 1974, p.75).

A Bossa Nova foi produto da fusão de três vertentes musicais: do 
jazz norte-americano, da música erudita (sobretudo o impressionis-
mo francês) e do samba. Desde o seu surgimento, ela tornou-se o alvo 
da crítica dos musicólogos puristas. José Ramos Tinhorão, conhecido 
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opositor do novo estilo, afi rma: “Historicamente, o aparecimento da 
bossa nova na música urbana do Rio de Janeiro marca o afastamen-
to defi nitivo do samba de suas raízes populares” (Tinhorão, 1991, 
p.230). E mais adiante:

Esse divórcio, iniciado com a fase do samba tipo bebop e abolerado 
de meados da década de 40, atingiria o auge em 1958, quando um 
grupo de moços, entre 17 e 22 anos, rompeu defi nitivamente com a 
herança do samba popular, modifi cando o que lhe restava de original, 
ou seja, o próprio ritmo. (idem, p.231)

Entretanto, diferentemente do que faz crer o crítico e historiador, 
a Bossa Nova foi “o resultado de elaborações estéticas que vinham 
ocorrendo desde as décadas anteriores, que representam, mais pro-
priamente, um momento de confl uência de traços, estilos e tendências 
do que uma ruptura surgida na esteira de algo absolutamente novo” 
(Gava, 2002, p.25). E como afi rma Júlio Medaglia: “As tentativas 
feitas até agora no sentido de se buscar as verdadeiras raízes do mo-
vimento têm atribuído, na maioria das vezes, a artistas cuja atuação 
musical antecedia em alguns anos ao advento do novo estilo, a função 
de precursores” (apud Campos, 1974, p.79). 

Segundo Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello, são eles os 
precursores: os cantores Lúcio Alves, Dóris Monteiro, Silvia Telles, 
Luís Cláudio, Agostinho dos Santos, o conjunto vocal Os Cariocas 
e Dick Farney (também pianista); os músicos Chiquinho do Acor-
deom, Johnny Alf, Luís Bonfá, Moacir Santos, João Donato e Paulo 
Moura; os compositores/cantores Tito Madi, Dolores Duran e Billy 
Blanco; o arranjador Lindolfo Gaya, e, naturalmente, Antonio Car-
los Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Newton Mendonça e 
Carlos Lyra, com papel decisivo na criação da Bossa Nova. Logo após 
lembram que: “Vindos da época anterior, também devem ser inclu-
ídos entre os precursores o maestro Radamés Gnattali e os músicos 
Garoto, Valzinho, Laurindo Almeida e Osvaldo Gogliano ‘Vadico’” 
(1997, v.1, p.241). Entretanto, a afi rmação de que Laurindo Almei-
da deve ser incluído entre os precursores da Bossa Nova, embora 
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recorrente, não é uma unanimidade entre os pesquisadores brasilei-
ros, tanto que, pelos motivos que serão expostos no decorrer deste 
capítulo, gerou-se uma controvérsia acerca de sua contribuição nas 
origens do novo estilo. Para alguns autores, Laurindo foi realmente 
um de seus precursores. Para outros, sua maior contribuição – não 
obstante a sua importância nas origens da Bossa Nova – estaria na 
difusão da música popular brasileira no exterior. Para outros ainda, 
nem uma coisa e nem outra. 

Fora do Brasil, essa controvérsia parece não existir. Ronald Pur-
cell – musicólogo da California State University, Northridge – e 
Leonard Feather – crítico e historiador da música americana, autor 
da famosa The Biographical Encyclopedia of jazz (edição 1950, 60 e 
70) – são enfáticos ao afi rmar que, embora Laurindo Almeida não vi-
vesse mais no Brasil quando eclodiu o movimento musical, a gravação 
de uma série de discos com o saxofonista Bud Shank, em 1953/54, 
reeditados no fi nal dos anos cinquenta com o nome Brazilliance, foi 
precursora na fusão dos elementos rítmicos, característicos da música 
popular brasileira, com o jazz americano que, posteriormente, daria 
forma à Bossa Nova.6 Ronald Purcell – como já relatado no capítulo 
1 –, para sustentar tal afi rmação, argumenta que Laurindo Almeida 
teria dito a Leonard Feather que em uma visita ao Rio de Janeiro, em 
1957, teria levado os discos para seus amigos músicos ouvirem, fato 
que poderia ter tido alguma infl uência sobre os músicos pré-bossa-
novistas. O musicólogo Tarik de Souza, em Brasil musical, comenta 
a hipótese: “Há quem aponte o berço da bossa fora do Brasil, nas 
experiências de fusão do violonista Laurindo Almeida com o saxo-
fonista Buddy Shank no LP Brazilliance, de 1952” (1988, p.205). 
Mais adiante lembra: 

Alguns situam este disco como precursor da bossa nova. Desta 
forma, ela teria nascido em berço yanke. O mais categórico é o bai-
xista do grupo de Laurindo, Harry Babasin, que afi rma ter preferido 

 6 Ver: Feather. Encyclopedia of jazz in the sixties. Nova York, 1966, e Purcell. 
Laurindo Almeida: Big Brother. Guitar Review n° 107 e 110.



76  ALEXANDRE FRANCISCHINI

combinar o jazz ao baião mais leve e gingante, usando um tambor 
de conga com escova. (idem, p.214) 

Souza, comentando a frase de Babasin – ainda que aparente-
mente descrente –, dá indícios de que esses discos podem mesmo 
ter circulado por aqui: “Ele acredita na lenda de que as 25 cópias de 
Brazilliance, emigradas com um Laurindo saudoso da família, teriam 
dado a partida à bossa cabocla” (idem, ibidem).

Tinhorão, em um tópico intitulado “Os pais da bossa nova” de 
seu livro Música popular, afi rma: 

Filha de aventuras secretas de apartamentos com a música norte-
americana – que é, inegavelmente, a sua mãe – a bossa nova, no 
que se refere à paternidade, vive até hoje o mesmo drama de tantas 
crianças de Copacabana, o bairro em que nasceu: não sabe quem é 
o pai. (1966, p.25)

Posteriormente, cita alguns candidatos à paternidade da Bossa 
Nova: Johnny Alf, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, 
Baden Powell, Laurindo Almeida, Ronaldo Bôscoli e Carlos Lyra 
– segundo suas próprias palavras, todos “americanizados.” Sobre 
Laurindo comenta: “Hoje, é considerado mais norte-americano do 
que brasileiro”7 (idem, p.26). Desses oito, Tinhorão afi rma que o ver-
dadeiro pai – pelos motivos que expõe no livro – poderia ser encon-
trado entre os três músicos: Johnny Alf, Tom Jobim e João Gilberto. 
Entretanto, menciona – imparcialmente – uma suposta afi rmação, 
feita nos Estados Unidos, pelo próprio Laurindo Almeida, de que 
as bases musicais da Bossa Nova já estavam lançadas desde 1953, na 
série de discos Brazilliance. Segundo o historiador, Laurindo – para 
defender sua primazia – também afi rmou a John Tynan, crítico de 
jazz da revista Down Beat, ter trazido ao Brasil 25 exemplares do 

 7 De fato, conforme averbação contida em sua certidão de nascimento, a partir de 
23 de dezembro de 1980, Laurindo Almeida tornou-se cidadão norte-americano. 
A certidão encontra-se digitalizada no item Anexos II.
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disco que fi caram circulando pelo Rio de Janeiro e São Paulo por volta 
da mesma época que explodia a novidade do Hino ao sol – abertura 
da Sinfonia do Rio de Janeiro –, de Antonio Carlos Jobim. Para o 
musicólogo Brasil Rocha Brito, “trata-se da primeira composição já 
integrada, mesmo por antecipação, na concepção musical que iria fi r-
mar-se três anos depois: a Bossa Nova” (apud Tinhorão, 1966, p.28). 

Verdade ou não, o produtor musical Arnaldo de Souteiro – que 
segundo Ruy Castro “parece saber tudo da carreira internacional da 
Bossa Nova” (1990, p.16). – é um dos que acredita na importância 
desses discos. Em depoimento ao documentário Laurindo Almeida 
“Muito Prazer”, afi rma:

Em 1953, Laurindo e seu quarteto gravaram dois discos que são 
marcos nessa colaboração de jazz com música brasileira. Foi a pri-
meira vez, realmente, que se improvisou jazzisticamente sobre ritmos 
brasileiros. E se considerarmos a Bossa Nova uma fusão, basicamen-
te, de ritmos brasileiros, no caso o samba, com elementos jazzísticos, 
caracterizando-se pelo uso da improvisação, o Laurindo Almeida 
foi realmente o grande precursor dessa história. (Dourado, 1999)

Outros, também no Brasil, mesmo não mencionando a série de 
discos Brazilliance, entendem que Laurindo Almeida foi – entre 
tantos – um precursor do novo estilo, sobretudo em relação ao uso de 
acordes provenientes do jazz. O bossa-novista Oscar Castro Neves, 
em depoimento ao mesmo documentário, afi rma:

É impossível se falar de Bossa Nova sem falar de Garoto, de 
Radamés Gnattali, de Laurindo Almeida [...] não só porque o Lau-
rindo era um guitarrista de impecável técnica, mas também porque 
era um guitarrista moderno, já com acordes de jazz, vivendo dentro 
do jazz. (idem, ibidem)

O jornalista e crítico musical João Máximo, também em depoi-
mento ao mesmo documentário, argumenta que a Bossa Nova – 
diferentemente do que a maioria dos estudiosos faz crer – não é um 
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movimento musical. Ela não nasceu de um grupo de músicos que teria 
se reunido para estabelecer uma nova forma de música popular brasi-
leira, ela teve um surgimento espontâneo. Desse modo, para Máximo, 
torna-se difícil dizer quem é o “pai da ideia”. Entretanto, afi rma:

Laurindo Almeida já estava morando nos Estados Unidos há 
muito tempo, tinha intimidade com o jazz, já tinha tocado com Bud 
Shank, com o Modern Jazz Quartet, quer dizer: ele tinha uma grande 
intimidade com essas harmonias, que eram estranhas ao samba, mas 
não a ele. Então, é natural que ele se intitulasse um dos precursores, 
principalmente se ele visse e ouvisse a Bossa Nova do ponto de vista 
da harmonia e não do ritmo. (idem, ibidem)

O violonista Turíbio Santos, quando entrevistado a respeito de Lau-
rindo por Celina Cortes do Jornal do Brasil, em 25 de fevereiro de 1996, 
também afi rmou: “Ele preparou o clima para as harmonias” (1996). 

Não obstante a sua importância nas origens da Bossa Nova, para 
outros entendedores do assunto, como o maestro Júlio Medaglia, a 
maior contribuição de Laurindo Almeida estaria na difusão da mú-
sica brasileira no exterior. Em entrevista concedida pelo maestro, já 
mencionada anteriormente, comentei a manchete de um jornal suíço, 
o Schweizer Illustrierte Zeituna, que atribuía a Laurindo a fi gura de 
“pai da Bossa Nova”, e perguntei-lhe qual a sua opinião, a respeito 
dessa manchete, e a respeito da polêmica em torno do violonista:

Gerou-se uma polêmica porque externamente é possível dizer 
que ele é o “pai da Bossa Nova”. Afi nal, as pessoas não conheciam 
os músicos brasileiros e conheciam o Laurindo Almeida – que repre-
sentava toda essa rítmica brasileira sofi sticada em nível de música de 
câmara. Então quando ouviram a Bossa Nova, acharam que era ele 
que tinha introduzido isso no Brasil, porém, não foi ele, já existiam 
inúmeros músicos aqui que montaram este colchão onde a Bossa 
Nova foi implantada. Ele não é o pai! Ele foi importante, foi um 
excelente instrumentista de Bossa Nova, conhecia toda música de 
câmara brasileira através do violão. Então, para um ouvido estran-
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geiro pode parecer que foi ele que introduziu isso na música popular 
brasileira. Mas ele não é o pai, ele é um dos pais, isso sim é possível 
dizer, mas tanto quanto os outros violonistas, como o Garoto, Di-
lermando Reis e tantos outros. 

Também perguntei a que fatores ele atribuía um maior reconhe-
cimento de Laurindo Almeida por parte da musicologia americana 
do que pela brasileira, não só como uma das fi guras mais importantes 
da Bossa Nova como também do jazz:

É porque ele viveu todo auge de sua carreira nos Estados Unidos, 
onde ele tocou com os melhores músicos, isto signifi ca: os melhores 
músicos do mundo. Aquele pessoal da west-coast norte-americana 
tinha todas as características da raiz do jazz tradicional, mas tinha 
também toda sofi sticação técnica de músicos que estudaram em 
academia, músicos que vinham de uma formação técnica maior. E 
lá que ele foi se encontrar, se organizar, e aí passou a ser um músico 
do mundo. A partir de lá que ele passou suas informações musicais 
para o mundo inteiro. Mesmo quando ele usava componentes rítmi-
cos brasileiros e latino-americanos a coisa ganhava uma dimensão 
internacional, por isso ele fi cou lá e passou a ser mais conhecido como 
músico de jazz do que como músico brasileiro. Mas ele era tão bom 
quanto qualquer músico brasileiro de seu tempo.

Para Ruy Castro – uma das poucas vozes divergentes –, Laurin-
do Almeida não foi nem precursor nem difusor da Bossa Nova nos 
Estados Unidos. Em sua obra Chega de Saudade – livro dedicado, 
em parte, ao período que antecede a sua eclosão no fi nal dos anos 
1950 –, Castro não o menciona em nenhum momento como um dos 
protagonistas desse período.8 E pelos motivos óbvios, já mencionados 
pelos musicólogos norte-americanos: Laurindo já estava morando 

 8 O período 1946-1957 funciona como uma espécie de ponte entre a tradição e a 
modernidade em nossa música popular. Nele convivem veteranos da época de 
Ouro (1929-1945), em fi nal de carreira, com iniciantes que em breve estarão 
participando do movimento Bossa Nova. (Severiano & Mello, 1997, p.241)
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nos Estados Unidos desde 1947, portanto, não fez parte do meio 
musical carioca dos anos 1950 e, consequentemente, não participou 
das reuniões nos “famosos” apartamentos de Copacabana, especial-
mente o de Nara Leão, no qual o movimento musical foi germinado. 

Entretanto, Ruy Castro lembra que a orquestra de Stan Kenton 
– que tinha Laurindo Almeida como guitarrista – foi uma das prin-
cipais infl uências dos músicos pré-bossa-novistas: 

Todos os seus integrantes eram venerados, mas os garotos tinham 
especiais xodós pelo baterista Shelly Mane, os trompetistas Shorty 
Rogers e Maynard Ferguson, os saxofonistas Bill Holman e Lee Ko-
nitz, os trombonistas Frank Russolo e Bill Russo e, principalmente 
Pete Rugolo. (1990, p.48) 

O próprio autor relata que, nessa época, a exemplo do Sinatra-
Farney Fan Club, fundou-se o Kenton Progressive Fan Club. E, ob-
viamente, era de conhecimento dos músicos brasileiros que Laurindo 
era o guitarrista da orquestra, com destaque entre os solistas. Sendo 
assim, fi ca difícil crer que, mesmo não fazendo parte do grupo que 
deu origem ao movimento, Laurindo Almeida não tenha exercido 
alguma infl uência – ainda que indireta e circunscrita ao violão – sobre 
os músicos da pré-Bossa Nova.

Hélio Jordão Pereira (Helinho), violonista do Bando da Lua, 
lembra:

Quando eu estava nos Estados Unidos e soube que o Laurindo 
estava tocando com Stan Kenton, eu que era louco pela música ame-
ricana naquela época fui assistir a um show no Paramount Theater. 
Ao fi nal do show, tive o desejo de falar com Laurindo e me emocionei. 
Lógico, vendo um brasileiro ali – coisa que nunca tinha acontecido 
antes – no meio daqueles músicos famosos. (apud Dourado, 1999)

Henrique Cazes, também, em seu livro O choro do quintal ao 
municipal, comenta um acontecimento bastante interessante: Barney 
Kessel – um dos guitarristas mais importantes da história do jazz e 
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infl uência direta dos músicos bossa-novistas9 – certa vez, quando es-
teve no Rio de Janeiro, em fi ns da década de 1970, procurou a cantora 
Miúcha, que conhecera no México alguns anos antes, e manifestou 
seu desejo de ouvir música brasileira. Miúcha, juntamente com 
outros músicos, o levaram para o Sovaco de Cobra – provavelmente 
uma boate –, no subúrbio da Penha. Cazes conta que Kessel gostou 
tanto da apresentação que decidiu voltar ao hotel onde estava hos-
pedado, em Copacabana, para pegar seu instrumento. Entretanto, 
desistiu da ideia porque a boate não possuía amplifi cador para sua 
guitarra. Ao voltar para o apartamento da cantora em companhia 
dos outros músicos, o guitarrista americano, para surpresa geral – 
improvisando um amplifi cador ligando sua guitarra a um gravador 
cassete –, teria lhes mostrado uma série de choros que aprendeu, nos 
Estados Unidos, com seu amigo Laurindo Almeida. O pesquisador 
conta essa história para argumentar: “Como se pode ver, antes da 
guitarra de Barney Kessel infl uenciar a Bossa Nova, é possível que 
ela tenha sido infl uenciada pelo choro moderno de Garoto, Laurindo 
e companhia” (Cazes, 1999, p.121).

Em seu livro A onda que se ergueu no mar, Ruy Castro, falando da 
gênese do novo estilo, afi rma que por mais que se vincule a origem 
de alguns ritmos a certos nomes, como a valsa a Johann Strauss II, 
o rag-time a Scott Joplin, o boogie-woogie a “Pine Top” Smith, eles 
não foram seus únicos criadores. Assim, argumenta que “seria mais 
justo dizer que foram eles que sintetizaram a contribuição de muitos 
que vieram antes deles” (2001, p.266), lembrando que o mesmo se 
deu quanto à batida da Bossa Nova, criada por João Gilberto, em 
1958 – com a diferença que nesse caso há registros ofi ciais. O his-
toriador afi rma ainda que, nesse caso, os elementos dessa síntese, 
promovida por João, foram “praticamente tudo que se criara em 
música popular brasileira nos trinta anos anteriores, ou seja, desde 
1928” (idem, ibidem), portanto, não se opõe à tese da existência de 

 9 Cazes afi rma que muitos bossa-novistas apontam o disco de Julie London e 
Barney Kessel, intitulado Julie is her name, como algo que teria infl uenciado 
decisivamente no aparecimento da Bossa Nova.
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precursores, fazendo uma lista de inúmeros cantores, compositores, 
letristas, instrumentistas e arranjadores sem os quais não haveria João 
Gilberto. Segundo Castro, o próprio João Gilberto, nas poucas vezes 
que tocou no assunto, afi rmou que não existiu um “começo”, e sim 
um processo (idem, p.268). Com relação a Laurindo Almeida – não 
citado na lista – Ruy Castro afi rma que sua carreira de sucesso nos 
Estados Unidos foi uma vitória pessoal e não da música brasileira 
– assim como seria a de Dick Farney se tivesse persistido em Nova 
York, e não retornado ao Brasil em 1948, apenas dois anos depois de 
sua partida: “Laurindo Almeida tornar-se-ia um “nome”, mas não 
por tocar música brasileira – consagrou-se em 1948 na orquestra de 
Stan Kenton e depois apareceu em vários fi lmes tocando swings e 
fl amencos” (idem, p.110).

Castro faz essa afirmação para ressaltar que somente após o 
advento da Bossa Nova é que a música popular brasileira tornou-se 
produto de exportação para os Estados Unidos e resto do mundo. 
Antes dela, qualquer músico que aspirasse uma carreira em solos 
americanos – por exemplo – teria poucas chances de estabelecer-se. 
É nesse sentido que afi rma que a carreira de Laurindo Almeida foi 
uma vitória pessoal, visto que, como bem salienta o autor, Laurindo 
foi “o único músico brasileiro daquela época a fi rmar-se nos Estados 
Unidos” (idem, ibidem). Entretanto, a afi rmação de que não se tra-
tou de uma vitória da música brasileira é questionável. É certo que 
Laurindo, como já mencionado desde o capítulo 1, adquiriu fama e 
prestígio por meio da orquestra de Stan Kenton e também do cinema 
americano, tocando os mais variados tipos de música, mas também 
tocando música brasileira. Embora seja difícil afi rmar que realmente 
tratou-se de uma “vitória da música brasileira”, afi rmar o contrário 
parece mais difícil ainda. O melhor seria dizer que se tratou das duas 
coisas. Como bem lembra Júlio Medaglia, em seu artigo Balanço da 
Bossa Nova, a aceitação da música brasileira nos Estados Unidos 
deu-se em etapas: 

Antes mesmo do sucesso defi nitivo, já excursionava por todo o 
país o Trio Tamba. Tendo viajado para lá em intercâmbio cultural, o 
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conjunto fez um sucesso tão grande que se multiplicaram os convites 
para apresentações em lugares de grande importância [...] Laurindo 
Almeida, violonista brasileiro de há muito radicado nos Estados 
Unidos e que tem seu nome registrado na história do jazz americano, 
também fazia, com artistas locais, apresentações esporádicas com 
grande sucesso. (Medaglia apud Campos, 1974, p.101)

De fato, muitos artistas que foram para os Estados Unidos em 
intercâmbio cultural – fruto da Política da Boa Vizinhança – conse-
guiram alguma notoriedade em decorrência de uma “caricaturaliza-
ção” de nossa música popular.

O que os americanos estavam comprando não era bem a música, 
mas um “clima”, um espírito folclórico, “tropical”, que evocasse 
praias, coqueiros, bananeiras, sacos de café e rapazes de camisa lis-
trada e chapéu de palhinha, para combinar com os colares e turbantes 
de Carmem Miranda. (Castro, 2001, p.108) 

No entanto, vale lembrar que Laurindo Almeida não foi para lá 
em intercâmbio cultural, e nem fez uso de recursos musicais exóti-
cos. Por um lado, foi um dos primeiros músicos a mostrar no exte-
rior, com grande sucesso, uma música brasileira de qualidade que já 
vinha sendo produzida no Brasil na primeira metade do século XX, 
não só no âmbito popular, mas também no erudito. Isso pode ser 
facilmente observado em sua vasta discografi a. São poucos os discos 
que não contêm músicas brasileiras e, segundo consta, todos bem re-
cebidos pela crítica. Além da série de discos Brazilliance – o primeiro 
gravado em 1953, com Carinhoso de Pixinguinha e João de Barro, 
Atabaque e Tocata de Radamés Gnattali, Inquietação e Terra seca de 
Ary Barroso e Blue baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 
como visto acima, considerado um marco na fusão de jazz e samba 
–, no fi nal dos anos 1950 e começo dos anos 1960, antes mesmo da 
Bossa Nova no Carnegie Hall, Laurindo já havia sido premiado três 
vezes pela revista Down beat. Também já havia sido agraciado com 
quatro dos cinco Grammys de sua carreira – um deles em conjunto 
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com Stravinsky –, todos por álbuns que continham música erudita 
brasileira. Fatos que fragilizam, em certa medida, o argumento 
de que sua carreira nos Estados Unidos foi somente uma vitória 
pessoal, e não da música brasileira. Quais seriam então os motivos 
que levariam Laurindo a ser considerado “o precursor” da Bossa 
Nova pela musicologia americana, sendo essa a música brasileira 
de maior difusão no exterior? Por outro lado – ainda que não seja 
unânime –, se a maioria dos autores citados, americanos e brasileiros, 
o inclui como um dos precursores da Bossa Nova, ainda que em 
diferentes graus de representatividade, por que então gerou-se essa 
polêmica?

Antes de adentrar a esse assunto propriamente, convém abrir um 
parêntese: José Ramos Tinhorão, a despeito de toda “americanofo-
bia”, levanta uma questão curiosa:

Até pouco tempo, os personagens desta história de amor pelo 
jazz eram tão obscuros e ignorados que se pode dizer que o pai da 
novidade seria um “João de Nada”, e ela – a Bossa Nova – uma 
“Maria Ninguém”. Acontece que, de uma hora para outra, a mãe 
norte-americana da jovem bossa meio-sangue resolveu reconhecê-la 
publicamente como fi lha, acenando-lhe com uma herança fabulosa 
de dólares – em direitos autorais. (1996, p.25)

É bem verdade que ninguém se preocupa com a paternidade 
do samba-canção – um estilo de samba que também já é híbrido –, 
por exemplo. De fato, o pagamento de royalties pode e deve ser um 
bom motivo para o surgimento de tantos candidatos predispostos à 
paternidade da Bossa Nova. 

De volta à polêmica, presume-se a existência de dois motivos 
prováveis para o seu surgimento. O primeiro já foi devidamente 
exposto: Laurindo Almeida não vivia no Brasil desde 1947, portanto, 
não fez parte do grupo de músicos que, empenhados na criação de 
uma nova concepção musical, deram origem ao Movimento Bossa 
Nova – ainda que também haja controvérsia sobre a existência de um 
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“movimento musical” que deu origem à Bossa Nova10 – e, assim, não 
poderia ser um de seus precursores. 

O segundo motivo forneceu-nos o maestro Júlio Medaglia, ao 
afi rmar que na época em que ela começou a ser difundida no exterior, 
o grande público, em geral, não conhecia os músicos brasileiros, mas 
conhecia Laurindo Almeida, que já morava nos Estados Unidos de 
longa data, onde era representante dessa escola rítmica brasileira, 
sofi sticada em nível de música de câmara. Portanto, para esse grande 
público, e mesmo para os musicólogos americanos, não habituados 
ainda às nuances rítmicas de nosso país, qualquer música com rit-
mos brasileiros misturada às harmonias jazzísticas poderia parecer 
Bossa Nova. 

Entretanto, no Brasil, não é novidade para os estudiosos do mo-
vimento que as “inovações musicais” oriundas do advento da Bossa 
Nova não se restringem somente aos parâmetros harmônicos ou do 
uso da improvisação sobre ritmos brasileiros – no caso, os parâmetros 
musicais atribuídos a Laurindo Almeida na concepção do novo estilo 
–, do mesmo modo que não se restringem a uma batida de violão, ou à 
“redução da batucada do samba”, como prefere Walter Garcia (1999, 
p.20) – que, diga-se de passagem, deu-se, em parte, em função da va-
lorização das tensões harmônicas sobre os acordes.11 Assim, é possível 
presumir que os pesquisadores brasileiros, sabendo dessas coisas, 
não poderiam ter atribuído a Laurindo Almeida um papel maior 
do que ele realmente teve na gênese do novo estilo – como parecem 
querer fazer os americanos –, mesmo sabendo de sua importância, 

 10 Além do argumento de João Máximo, mostrado há pouco, Santuza Cambraia 
Naves, em O violão azul, afi rma que a Bossa Nova não constitui um movimento 
musical. Não resultou de um projeto compartilhado por vários músicos. Foi 
obra de um autor individual: João Gilberto que, segundo ela, à maneira de um 
demiurgo, deu forma à Bossa Nova pela sua obsessiva busca por um ritmo e 
uma harmonia inteiramente novos.

 11 O musicólogo Brasil Rocha Brito, em seu artigo Bossa Nova, publicado na 
coletânea O balanço da bossa e outras bossas, de Augusto de Campos, faz uma 
análise da concepção musical da Bossa Nova, separando-a em três níveis: o 
estudo de sua posição estética, o estudo dos característicos da estruturação e 
o estudo das características da interpretação.
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sobretudo em relação à harmonia. Daí a origem de tal polêmica. Já 
o próprio Laurindo – que, em consequência dela, teve a sua carreira 
como músico erudito ofuscada –, embora tenha deixado bem claro 
que sabia o valor de sua contribuição, nunca procurou para si esse 
tipo reconhecimento, preferindo não ser chamado de precursor da 
Bossa Nova. Vejamos a opinião do próprio protagonista da história: 
“Acho – diz – que tal afi rmação deve partir dos críticos, porque é só 
ver a música que eu fazia já no início da década de 50, pois existem 
vários discos gravados” (Rebello, 1980).

Com o propósito de obter uma visão mais objetiva a respeito da 
polêmica criada em torno de Laurindo e a Bossa Nova e atendendo 
a sua própria sugestão, o próximo capítulo foi destinado à análise 
musical de seis composições de sua autoria, lançadas entre os anos 
de 1939 a 1959.12 São elas: Você nasceu pra ser grã-fi na, Dissimulada, 
Brazilliance, Amazônia, Laura13 e Crepúsculo em Copacabana.

 12 As seis músicas selecionadas foram escolhidas em razão de terem sido lançadas 
em um período de vinte anos que antecede o lançamento do LP Chega de sau-
dade, de João Gilberto, em 1959 – considerado o marco inicial da Bossa Nova. 
Com isso, foi possível verifi car se, de fato, elas já preconizam elementos da 
concepção musical característica da Bossa Nova. 

 13 A composição Laura é de autoria de David Raksin, compositor de trilhas sonoras 
para fi lmes de Hollywood. Portanto, nesse caso, o que será analisado é o arranjo 
para violão de Laurindo Almeida. 


