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OS 10 PRINCIPAIS ÁLBUNS 
 

O Fã Clube Elvis Triunfal selecionou os 10 principais álbuns da carreira de 
Elvis!  Os critérios usados foram: momento que Elvis estava passando na 
carreira, impacto perante o público e crítica e da qualidade em si. 
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ELVIS PRESLEY (1956) O primeiro álbum de Elvis 
mostrava toda a sua influência da música negra. “I got a 
woman” de Ray Charles faz parte deste álbum! Foi uma 
canção que Elvis interpretaria até o final de sua carreira! 
“Blue Suede Shoes” de Carl Perkins fez mais sucesso 
com Elvis do que seu criador! “Tutti Frutti” de Little 
Richard foi outro exemplo de quando Elvis gravava algo 
corria-se o risco de ficar melhor do que a original! “Blue 
Moon” e “Money Honey” são outros clássicos deste 
álbum! A série em DVD “Classic Álbuns” realizou um 
documentário sobre este disco, onde entrevista os músicos 
que participaram da gravação, um marco na história do 
Rock! Décadas mais tarde o grupo “The Clash” iria 
parodiar a capa deste álbum em seu disco “London Calling” 
 

ELVIS (1956) – O segundo álbum de Elvis tinha a 
responsabilidade de provar se o rapaz era bom ou não! O 
sucesso do segundo álbum veio confirmar que Elvis tinha 
chegado para ficar! Já na primeira faixa “Rip It Up”, um 
clássico! A segunda faixa já trazia um hit que seria 
eternizado, “Love me”! A 4º. música fez sucesso com 
Little Richard “Long Tall Sally”, mas a versão de Elvis em 
nada ficou devendo o original! “Ready Teddy” era um rock 
visceral, também estava no álbum! Até mesmo uma antiga 
canção “Old Shep” foi incluída! Nesta época Elvis ainda 
era um sucesso relâmpago, os críticos ficaram aguardando 
para ver no que resultaria o rapaz de costeletas! Elvis 
invadiu a TV e deixou todo um país perplexo! Perceberam 
que alguma coisa estava nascendo e que o mundo não 
seria o mesmo! Aqui no Brasil chegavam as primeiras 
noticias sobre Elvis, falavam de um rapaz que como um 
furacão, virou os Estados Unidos de “pernas pro ar!” 

ELVIS IS BACK (1960) Após 2 anos no exército, o 
mundo ficava se questionando se Elvis voltaria com a 
mesma fama! Este álbum foi gravado quando Elvis 
retorna da Alemanha num período em que as principais 
estrelas do Rock estavam afundadas em escândalos! 
“Elvis está de volta” e esbanjando grande técnica vocal 
cantando nos mais variados estilos: blues, baladas, rocks 
etc. É neste álbum que contem o sucesso “Fever”, 
canção que Elvis retomaria na década de 70 em suas 
apresentações! Algumas canções eram feitas sobre 
medida devido o momento do Rei, como: “Soldier Boy” 
ou “I Will be Home Again”. É um disco eclético e 
mostrou que Elvis realmente estava de volta! 

BLUE HAWAII (1961) Artisticamente o álbum não foi dos 
melhores, mas tem sua importância por outros motivos! 
Foi o disco mais vendido em toda a década de 60, isso 
numa década em que os Beatles tomaram o mundo só 
pra eles! O disco dava início juntamente com o filme a 
um “namoro” de Elvis com o arquipélago havaiano. Após 
este lançamento haveriam mais 2 discos envolvendo o 
Hawaii, os álbuns “No paraíso do Hawaii” e “Aloha 
from Hawaii”. Elvis foi o artista que mais ajudou o 
Hawaii em se tratando de turismo! Seus filmes, assim 
como os discos eram um tremendo marketing para o 
Hawaii. É neste álbum que contêm os sucessos “Rock 
a Hula Baby” e “Can’t Help Falling in Love”, esta 
última escolhida pelo Rei  para encerrar seus shows na 
década de 70. 

HOW GREAT THOU ART (1966)  Aqui você encontrará 
um Elvis inspiradíssimo que motivado por sua fé realizou 
um álbum fantástico! O álbum é um grata surpresa em 
meio a tantas trilhas sonoras de baixa qualidade (salvo 
algumas exceções). Este disco lhe rendeu um Grammy 
como melhor álbum sacro daquele ano! Algumas 
canções foram arranjadas pelo próprio Elvis, mostrando 
o grau de motivação em torno deste trabalho!  Os 
destaques vão para “How great thou art”; Stand by 
me”; “a linda “Somebody Bigger Than you and I” e 
“Crying in the Chapel” . Um álbum realmente inspirador 


