
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS 

 

 

 

JOSEPH ABRAHÃO DE OLIVEIRA LIMA E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O JAZZ BRASILEIRO NA GUITARRA DE RICARDO SILVEIRA: 
APONTAMENTOS ANALÍTICOS NO IMPROVISO DE “BEIRA DO MAR” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2018 



JOSEPH ABRAHÃO DE OLIVEIRA LIMA E SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O JAZZ BRASILEIRO NA GUITARRA DE RICARDO SILVEIRA: 
APONTAMENTOS ANALÍTICOS NO IMPROVISO DE “BEIRA DO MAR” 

 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Música – Licenciatura, 

Habilitação em Ensino do Instrumento Musical – Guitarra, da Escola de Música e 

Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Licenciado em Música.  

 

Orientador: Prof. Ms. Fabiano da Silva Chagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2018 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha querida mãe 

Marilene Santana da Silva que não mediu 

esforços para que eu chegasse até aqui. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente à Deus e aos meus progenitores pelo dom da vida.  

Aos meus familiares e amigos que sempre acreditaram em mim e deram apoio 

fundamental para que eu pudesse realizar este feito.  

Ao meu professor orientador Ms. Fabiano da Silva Chagas por toda paciência e 

compreensão, desde as aulas de guitarra até a finalização deste trabalho.  

À minha professora Dr. Nilceia Protásio por todo cuidado nas correções durante o 

processo e também por todos os conselhos em sala de aula. 

Á minha namorada e parceira de todos os momentos com quem me refugio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

A partir da análise do improviso do guitarrista Ricardo Silveira na música Beira do 

Mar do álbum High Life (1985), a presente pesquisa faz uma breve discussão sobre a música 

popular brasileira instrumental mais conhecida como “jazz brasileiro”.  

Os elementos coletados por meio da transcrição foram apontados e discutidos dentro 

da proposta do jazz brasileiro. Verificou-se, em consonância com Bastos (2006), Bezerra 

(2001), Calado (2014), Naves (2001) e Piedade (2005, 2006), que o gênero se aproxima muito 

mais de uma forma de tocar e pensar a música instrumental que de uma simples mistura ou 

hibridação do jazz com a música popular brasileira. 

 

Palavras Chave: jazz brasileiro, guitarra, música popular brasileira instrumental, 

improvisação, jazz. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Questiono-me diariamente a respeito da forte influência do jazz norte americano sobre 

a musicalidade dos guitarristas brasileiros. Mesmo buscando uma forma brasileira de tocar, 

parece que o jazz está imbricado na gênese dos mesmos. A síntese deste processo é encarada 

na maioria das vezes como uma hibridação dos gêneros jazz e música brasileira, denominado 

principalmente no exterior como Brazilian Jazz ou Jazz Brasileiro.  

Definir o jazz brasileiro não é uma tarefa das mais fáceis, uma vez que o jazz pode ser 

visto por vários ângulos; seja como um gênero seja como uma forma de tocar ou até mesmo 

como um estado de espírito. Só depois de averiguar estes aspectos é que podemos falar em 

uma definição mesmo que inacabada, mas, que possa minimamente sintetizar o jazz 

brasileiro.  

Um grande guitarrista que foi fortemente influenciado através dessa relação do jazz 

com a música popular brasileira é o músico Ricardo Silveira. Dono de uma discografia vasta e 

internacionalmente reconhecida, Silveira desenvolveu uma carreira bastante sólida, sendo 

considerado um dos principais guitarristas brasileiros da atualidade. 

Tentar compreender melhor o termo jazz brasileiro, observando os principais reflexos 

do jazz na música popular brasileira – mais especificamente no âmbito da música instrumental 

– e também entender como o guitarrista Ricardo Silveira está inserido nesse cenário, foram, 

sem dúvidas, as duas principais preocupações deste estudo. 

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo principal investigar o estilo de 

improvisação do guitarrista Ricardo Silveira, considerando a relação entre o jazz norte-

americano e a música popular brasileira como eixo central. Para tanto, foram realizadas a 

transcrição e a análise do improviso de Ricardo Silveira na música Beira do Mar, do álbum 

High Life (1985), a fim de identificar possíveis influências e também aspectos idiomáticos do 

compositor. 

Muitos guitarristas brasileiros que, assim como Ricardo Silveira, pretendem trilhar o 

caminho da improvisação, buscam suas bases no jazz. Seja pelo fato da grande quantidade de 

material musical transcrito, analisado e sistematizado ou até mesmo pelo sólido mercado 

editorial norte americano. Cortez (2012) comenta que, ao estudar os gêneros presentes na 

literatura do jazz, como o swing, bebop, hard bop, cool, etc., muitos músicos acabam 

incorporando, mesmo que de forma inconsciente, aspectos inerentes a este idioma, como 

contornos melódicos peculiares (padrões, frases, licks), recursos de articulação e figuras 

rítmicas recorrentes. 
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O estudo de guitarristas brasileiros ainda é muito escasso, no entanto, podemos 

destacar alguns trabalhos acadêmicos que consideramos importantes para a área, entre eles: 

(GOMES, 2012) e (MANGUEIRA, 2006) – Hélio Delmiro –, (RAYS, 2009) – Djalma de 

Andrade –, (VISCONTI, 2005) – Heraldo do Monte –, e (VISCONTI, 2010) – José Menezes 

e Olmir Stocker. Portanto, é uma área que requer bastante atenção e a elaboração de novos 

materiais. Até a presente data não há nenhum estudo acadêmico relacionado ao músico 

Ricardo Silveira, fato este que aumenta ainda mais a importância deste trabalho.  

A pesquisa está dividida em quatro capítulos mais a conclusão. Por se tratar de um 

trabalho relacionado a um guitarrista brasileiro, o primeiro capítulo traz uma breve abordagem 

histórica da guitarra elétrica e também da trajetória da guitarra elétrica no Brasil.  

No segundo capítulo é feita uma breve discussão sobre a definição do jazz brasileiro 

através da fala principalmente de Bezerra (2001) e Piedade (2005, 2006) e como se deu o 

percurso do gênero a partir do movimento da bossa nova baseado nos discursos de Calado 

(2014) e Naves (2001). 

O terceiro capítulo é dedicado ao levantamento biográfico do guitarrista Ricardo 

Silveira e também da sua discografia. Ambos os tópicos nos ajudam a entender melhor a 

carreira musical de Silveira. 

O quarto capítulo trata da análise do improviso de Ricardo Silveira na música Beira do 

Mar, onde é feito, através da transcrição, o levantamento de alguns tópicos como forma, 

arpejos, escalas e construção de frases.  

Por fim, a conclusão do trabalho faz as considerações finais buscando sintetizar, 

mesmo que minimamente, o gênero jazz brasileiro e mostrar como o improviso do guitarrista 

Ricardo Silveira está inserido dentro desta proposta. 
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2 BREVE HISTÓRICO DA GUITARRA ELÉTRICA 

 

Parente próximo do violão1, a guitarra elétrica tornou-se um dos instrumentos mais 

populares e executados no mundo inteiro. Essa grande popularização pode ser explicada tanto 

pela sua riqueza em recursos técnicos quanto pela grande variedade de timbres que pode 

oferecer através de amplificadores e pedais de efeitos, diferenciando-se de outros 

instrumentos de cordas como o violão, bandolim, banjo e etc. Tais aspectos só foram 

possíveis devido à eletrificação da guitarra, que possibilitou maiores aberturas sonoras em 

relação ao violão. Porém, sua autenticidade e originalidade foram questionadas durante muito 

tempo, assim como afirma Visconti (2010, p. 8). 

 
Desde seu surgimento a guitarra esteve associada a um estigma de ser um 
instrumento marcado pelo artificialismo tecnológico. A referência e comparação 
com outros instrumentos de cordas da época, fez com que alguns críticos reagissem 
de maneira conservadora ao processo de eletrificação do instrumento e colocasse em 
dúvida sua autenticidade. A dependência da tecnologia e seu resultado sonoro feito 
através de componentes eletrônicos contrastavam com um ideal de produção de som 
acústico, possivelmente influenciado por uma concepção com referência na 
sonoridade “tradicionalmente” acústica dos instrumentos da música erudita.  

 
Além disso, a história da guitarra revela as variadas e drásticas mudanças e inovações 

pelas quais o instrumento já passou. “Acompanhou as transformações do século XX, ganhou 

eletrificação, incorporou técnicas de execução, absorveu complexas teorias musicais e esteve 

presente como instrumento de solistas ou acompanhando grupos e orquestras” (PRADO, 

2009, p. 9). 

Seja no jazz, rock, música brasileira, funk, música regional, gospel, lá está a guitarra 

elétrica, em muitos casos assumindo o papel principal. Essa grande imersão em vários gêneros 

e estilos, fez da guitarra um dos principais instrumentos responsáveis por produzir solos e 

riffs2 de grandes hits mundiais.  

Traçar um panorama histórico da guitarra significa voltar lá atrás desde sua 

eletrificação pela necessidade de volume sonoro nas grandes “big bands”, passando pela 

revolução da guitarra elétrica no rock atuando como símbolo máximo do gênero, até a sua 

expansão no mercado fonográfico norte americano e mundial.  

Para chegar-se a uma ideia clara da origem da guitarra elétrica é preciso citar dois 

momentos diferentes que foram importantíssimos para o seu desenvolvimento. O primeiro 

                                                 
1É importante observar que o termo violão é entendido em outros países como acoustic guitar ou guitarra. 
Portanto, quando estabelecemos um grau de parentesco entre a guitarra elétrica e o violão, estamos nos referindo 
ao violão acústico, fazendo observação ao sentido do termo usado no Brasil. 
2 Pequeno trecho, geralmente instrumental, que se repete várias vezes na música. 
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grande impulso veio no ano de 1923, quando o engenheiro Lloyd Loar desenvolveu um 

captador para instrumentos de cordas pela necessidade de volume sonoro. O segundo grande 

momento veio da Companhia Electro String Instrument Corporation, no início da década de 

30, quando os músicos Adolph Rickenbacker e George Beauchamp produziram um captador 

magnético para uma guitarra horizontal (Lap-steel), mais conhecida como “guitarra 

havaiana”.   

Com base nos modelos de guitarras havaianas já fabricadas, em 1933 a Companhia 

Electro String Instrument Corporation propôs uma guitarra em alumínio parecida com uma 

frigideira, batizada The Fryging Pan ou The Pancake Guitar (fig. 1). Não podemos afirmar 

com toda certeza que a The Fryging Pan tenha sido a primeira guitarra elétrica, porém, não há 

dúvidas de que ela foi um passo muito importante para o desenvolvimento deste instrumento.  

 

 
Figura 1 - The Fryging Pan 

Fonte: http://blog.sharemyguitar.com/history-of-the-electric-guitar 
 

Outro fator importante para o desenvolvimento da guitarra elétrica foi a guitarra 

archtop. Segundo Rocha (2005, p. 4), “este instrumento pode ser considerado um elo entre o 

violão (como é conhecida no Brasil guitarra acústica) e a guitarra elétrica”. Apesar de 

compartilhar características mútuas com o violão, “este instrumento depois de amplificado 

através de captadores magnéticos e amplificadores elétricos, foi a principal influência para a 

criação da guitarra elétrica de corpo sólido” (ROCHA, 2005, p. 4).   
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Sob o comando do engenheiro Llody Loar a Gibson lançou em 1922 a guitarra archtop 

Gibson L5 (fig. 2), a primeira com f holes3, e o modelo de guitarra jazz definitivo como se tem 

até os dias atuais. A L5 foi um sucesso na década de 1920 com a era das big bands, apesar de 

não se destacar devido ao seu pequeno volume, frente aos outros instrumentos. 

 

 
Figura 2 - Guitarra Archtop Gibson L5, 1924 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/191543790375697018 
 

Apontar uma data exata para a criação da guitarra elétrica ainda é uma tarefa bastante 

difícil, uma vez que, a sua origem se deu através de um desenvolvimento que concatenou o 

violão acústico, a criação de captadores magnéticos, e as guitarras archtop muito ligadas ao 

gênero musical jazzístico, até chegar às guitarras de corpo sólido eletrificadas. De acordo com 

Mazzoleni (2012, p. 28) “a primeira verdadeira guitarra elétrica foi feita por Adolph 

Rickenbacker em 1937”. Visconti (2010, p. 8) afirma que “em meados da década de 30, a 

empresa Gibson desenvolveu um captador para guitarras acústicas e no ano de 1935 lançou no 

mercado o modelo Gibson ES-150” (fig. 3). Para Molina (2008, p. 11) “a primeira guitarra 

                                                 
3 Nome dado aos buracos em formato de f na parte frontal da guitarra. 
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elétrica foi a Tora ou The Log, Les Paul (fig. 4), um protótipo desenvolvido pela empresa 

Gibson em parceria com o guitarrista Les Paul, em 1941”.   

 

 
Figura 3 - Gibson ES 150 

Fonte: http://www.garysguitars.com/catalog/1937-gibson-es-150-charlie-christian-tenor 
 

 
Figura 4 - The Log 

Fonte: http://www.tdpri.com/threads/the-log.599456 



 

Segundo Mazzoleni (2012), provavelmente o primeiro 

gravado em disco foi do guitarrista texano de jazz Eddie Durham acompanhado pela orquestra 

de Jimmie Lunceford. Eddie deixou um grande discípulo conhecido como Charlie Chris

que para Mazzoneli foi o rei da guitarra swing e influenciou muitos outros músicos de jazz, 

rhythm’n’blues e rock.  

As guitarras acústicas e semi

década de 30, onde podemos

Christian. Para Mazzoleni (2001)

que passou de simples instrumento rítmico de acompanhamento para o de instrumento solo.

No ano de 1946, 

fundou a Fender Eletric Manufacturing Company

sua guitarra chamada Esquire

recebeu o nome de Fender Telecaster 

comercializou junto com o baixo elétrico, em 1951

 

Fonte: https://reverb.com/item/2203571

 

Além da Fender Telecaster

mercado. “Simples, sólidas, fáceis de fabricar e consertar, as guitarras Fender arrasaram 

durante os anos 1950 com o surgimento da 

mais excitante da década” (MAZZOLENI, 2012, p. 30). 

De acordo com Molina (2008), este modelo é o mais popular desde o seu lançamento 

em 1954. A sua combinação de três captadores pos

                                                
4 Retirado do site www.fender.com.br

Segundo Mazzoleni (2012), provavelmente o primeiro som de guitarra elétrica 

em disco foi do guitarrista texano de jazz Eddie Durham acompanhado pela orquestra 

de Jimmie Lunceford. Eddie deixou um grande discípulo conhecido como Charlie Chris

que para Mazzoneli foi o rei da guitarra swing e influenciou muitos outros músicos de jazz, 

As guitarras acústicas e semi-acústicas atuaram fortemente dentro da escola do jazz da 

podemos destacar os guitarristas Floyd Smith e o já citado Charlie 

Christian. Para Mazzoleni (2001), esses dois guitarristas deram à guitarra um papel diferente, 

que passou de simples instrumento rítmico de acompanhamento para o de instrumento solo.

No ano de 1946, Clarence Leonidas Fender, mais conhecido como 

Fender Eletric Manufacturing Company e aperfeiçoou essa revolução técnica com 

Esquire lançada em 1949. Dois anos depois a Esquire

Fender Telecaster (fig. 5), a primeira guitarra elétrica moderna que ele 

comercializou junto com o baixo elétrico, em 19514.  

Figura 5 - Fender Telecaster 1951 
Fonte: https://reverb.com/item/2203571-vintage-1951-fender-telecaster-solid-body-electric

gomez-crafted-serial-0420 

Fender Telecaster, Leo Fender lançou outra guitarra que revolucionou o 

mercado. “Simples, sólidas, fáceis de fabricar e consertar, as guitarras Fender arrasaram 

durante os anos 1950 com o surgimento da Fender Stratocaster (fig. 6) em 1954, a guitarra 

mais excitante da década” (MAZZOLENI, 2012, p. 30).  

De acordo com Molina (2008), este modelo é o mais popular desde o seu lançamento 

em 1954. A sua combinação de três captadores possibilitou um número maior 

         
www.fender.com.br. 
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som de guitarra elétrica 

em disco foi do guitarrista texano de jazz Eddie Durham acompanhado pela orquestra 

de Jimmie Lunceford. Eddie deixou um grande discípulo conhecido como Charlie Christian, 

que para Mazzoneli foi o rei da guitarra swing e influenciou muitos outros músicos de jazz, 

acústicas atuaram fortemente dentro da escola do jazz da 

stas Floyd Smith e o já citado Charlie 

guitarra um papel diferente, 

que passou de simples instrumento rítmico de acompanhamento para o de instrumento solo. 

, mais conhecido como Leo Fender, 

e aperfeiçoou essa revolução técnica com 

Esquire foi modificada e 

g. 5), a primeira guitarra elétrica moderna que ele 

 

electric-blackguard-tadeo-

lançou outra guitarra que revolucionou o 

mercado. “Simples, sólidas, fáceis de fabricar e consertar, as guitarras Fender arrasaram 

(fig. 6) em 1954, a guitarra 

De acordo com Molina (2008), este modelo é o mais popular desde o seu lançamento 

mero maior de timbres e o 
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seu corpo diferente tornou-se mais confortável. Essa combinação foi suficiente para 

conquistar Jimi Hendrix e Eric Clapton, dois nomes importantes no meio musical, que 

passaram a utilizar o modelo e carregar o nome da marca em seus shows. 

 

 
Figura 6 - Fender Stratocaster 1954 

Fonte: http://rocktourdatabase.com/notable-equipment/1954-fender-stratocaster 
 

O sucesso quase que imediato de Leo Fender com as guitarras de corpo sólido obrigou 

outros fabricantes a pensarem mais no modelo. O guitarrista Les Paul já havia mostrado a sua 

criação de guitarra Log para a Gibson, sem obter, entretanto, a aprovação da empresa. Em 

1952, a Gibson em parceria com Les Paul, lançou a sua primeira guitarra de corpo sólido Les 

Paul Goldtop (fig. 7), nome dado em homenagem ao seu criador. Rapidamente a Les Paul 

ganhou notoriedade, e no inicio dos anos 50 já era oferecida no mercado em vários modelos, 

incluindo a Custom, a Standard, a Special e a Junior. Dentre as novidades oferecidas na Les 

Paul Goldtop, estavam os captadores estilo humbucker e a ponte Tune-o-matic. O modelo foi 

feito para parecer uma guitarra tradicional mais refinada. Mesmo com alguns erros que depois 

foram reparados, a Gibson tornou-se a primeira grande concorrente de Leo Fender.  

 

 
Figura 7 - Gibson Les Paul Goldtop 1952 

Fonte: http://chasingguitars.com/history-of-the-solid-body-electric-guitar 
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Algumas características das guitarras de corpo sólido foram marcantes para a época, 

como por exemplo, a construção separada de corpo e braço. De acordo com Rocha (2011), 

este processo facilitou a construção da guitarra que passou a levar menos tempo na produção. 

Outra vantagem seria a possibilidade de troca do braço do instrumento, na eventualidade de 

algum dano irreparável. Além disso, o músico poderia misturar corpo e braço de guitarras 

diferentes caso optasse.  Contudo, a empresa Gibson não adotou esta ideia. 

 Outra característica que merece ser destacada são os captadores. Leo Fender utilizou 

nos modelos stratocaster e telecaster, os single coils – captadores de bobina simples –, com 

um timbre pouco robusto e levemente brilhante. Estes captadores ficaram mundialmente 

conhecidos com o início do rock nos anos de 1950 e 1960. 

Já a empresa Gibson optou, após 1952, pela utilização dos captadores humbucker – 

captadores de bobina dupla –, com um som bastante robusto e encorpado, sendo muito 

utilizado nas guitarras de modelos Les Paul, SGs, Flying Vs, Super Stratos, entre outras. 

Seguindo os passos das empresas Gibson e Fender, muitas outras empresas passaram a 

construir guitarras de corpo maciço, entre elas: Gretsch, Rickenbacker, Kay, Harmony e 

Danalectro. Segundo Rocha (2011), Fender e Gibson destacaram-se tanto na construção de 

guitarras com corpo sólido, que desde cedo dividiram a preferência dos músicos famosos, 

sendo consideradas as duas maiores referências na construção de guitarras de corpo maciço. 

A partir da década de 1960, com o grande fervor do rock’n’roll, a guitarra elétrica 

deixa de atuar como uma simples alternativa – atuando na maioria das vezes como 

instrumento de acompanhamento – e passa a ser utilizada de forma mais específica, tornando-

se um dos principais instrumentos na execução de solos e riffs. O instrumento ganha uma 

grande carga simbólica dentro do rock’n’roll, principalmente se tratando das guitarras de 

corpo sólido.  

 

2.1 A guitarra elétrica no Brasil 

 

De acordo com a entrevista do colecionador de violões e guitarras elétricas Roberto 

Fontanezi, cedida ao CONAGUI (congresso nacional de guitarristas) em dezembro de 2014, 

na década de 40 o músico baiano Dodô já fazia experiências criando guitarras de corpo sólido 

utilizando captadores de violões elétricos. Seu experimento ficou conhecido como o “Pau 

Elétrico”. Fontanezi também fala a respeito do luthier Vitório Quintilho, considerado o 

primeiro luthier do Brasil e também quem montou a primeira guitarra elétrica de corpo sólido 

no país. Todavia, esta pesquisa não tem por objetivo investigar a criação material da guitarra 
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elétrica no Brasil, e sim observar o percurso histórico deste instrumento dentro dos gêneros 

musicais brasileiros.  

De acordo com Visconti (2010), “foi a partir da década de 60 que a guitarra elétrica 

começou a adquirir algumas características mais consistentes que sinalizaram para sua 

consolidação no Brasil”. Desta forma, consideraremos aqui o percurso da guitarra elétrica 

através de uma breve abordagem de alguns guitarristas pioneiros como: Pereira Filho, Djalma 

de Andrade (Bola Sete), Zé Menezes, Heraldo do Monte, Olmir Stocker e Hélio Delmiro. 

Compreender a trajetória destes músicos certamente nos dará um melhor entendimento sobre 

a trajetória da guitarra elétrica no Brasil. 

Além da importância destes guitarristas para a guitarra elétrica no Brasil, podemos 

destacar alguns movimentos musicais que fizeram parte da história deste instrumento, como 

por exemplo, a tropicália, o Iê-Iê-Iê5 e o forte movimento do rock nacional a partir dos anos 

de 1980. Nesses movimentos, a guitarra aparece com uma simbologia muito forte, que vai 

além de questões meramente estéticas. Para Naves (2001), a guitarra elétrica ajuda a compor o 

espetáculo de roupas coloridas, cabelos encaracolados e apresentação cênica extravagantes, 

considerados excêntricos para a época.   

Tanto o iê-iê-iê da jovem guarda como a tropicália e o rock nacional a partir dos anos 

80, extraíram do rock britânico e norte-americano a forte carga simbólica da guitarra elétrica. 

Contudo, entendemos que a abordagem individual de cada movimento citado seria extensa 

demais para esta pesquisa.  

 

a) Pereira Filho 

 

A inserção da guitarra elétrica no Brasil foi totalmente ligada ao violão, mais 

precisamente o violão elétrico. Para Visconti (2010, p. 34), “a partir da década de 40 é 

possível reconhecer um período de transição entre esses instrumentos, que naquele momento 

foram identificados com a mesma terminologia”. Ainda para o autor, um grande marco na 

trajetória da guitarra elétrica no Brasil foi a gravação da música Edinho no Choro, executada 

com um violão elétrico pelo músico Pereira Filho em 1945. Na música, Pereira Filho utiliza 

técnicas quase que exclusivas da guitarra elétrica, como vibratos e bends. 

                                                 
5 Denominação dada ao rock,n,roll brasileiro da década de 1960. O termo surgiu a partir da expressão yeah, 
yeah, yeah, presente em algumas canções dos Beatles, como She Loves You. 
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Pereira Filho tocou na orquestra de Napoleão Tavares dos anos de 1930 até 1940, além 

de ter atuado também como solista e diretor de orquestras na Rádio Nacional, Rádio Mayrink 

Veiga, TV Tupi, Excelsior e TV Globo. 

 

b) Djalma de Andrade (Bola Sete) 

 

Outro músico que merece bastante destaque ainda nessa fase de transição entre o 

violão e a guitarra é Djalma Andrade (Bola Sete). Visconti (2010) afirma que Bola Sete talvez 

tenha sido o único músico dessa fase que mais gravou e apropriou elementos da guitarra jazz. 

Pode ser que o seu trabalho na Rádio Nacional como violonista da Orquestra Brasileira tenha 

lhe ajudado nesse aspecto. 

Segundo Rays (2006), Bola Sete se destacou no meio musical por seu estilo pessoal de 

tocar. Bastante influenciado pelos guitarristas Charlie Christian e Wes Montgomery, além da 

sua formação erudita, o músico conseguia tocar violão e guitarra com o mesmo nível técnico e 

fluência. Além da sua habilidade de tocar com todos os dedos da mão direita, Bola Sete 

utilizava a palheta com bastante precisão. 

 

c) Zé Menezes 

 

Além de Pereira Filho e Bola Sete, podemos também citar o músico Zé Menezes como 

um dos que atuaram no período de transição do violão para a guitarra elétrica. Para Borda 

(2017), apesar de Menezes pertencer à linhagem dos primeiros multi-instrumentistas de 

cordas – cavaquinho, baixo, bandolim, violão tenor e violão –, foi com a guitarra elétrica que 

sua carreira se consolidou.  

De acordo com Visconti (2010), a única gravação do Concerto Carioca n°1 para 

guitarra elétrica de Radamés Gnnatali executado por Menezes, marca bem a transição do 

violão para a guitarra elétrica. Tendo em vista que até a década de 60 a guitarra elétrica não 

possuía uma linguagem idiomática bem amadurecida para a música brasileira, podemos 

considerar que Zé Menezes foi um dos nomes mais importantes para essa transição. 

 Menezes também trabalhou na Rádio Nacional, além de ter atuado fortemente com 

grandes compositores, músicos e maestros da música brasileira. Entre os nomes podemos 

destacar Radamés Gnnatali – com quem Menezes atuou vários anos – e também o grande 

violonista Aníbal Augusto Sardinha (Garoto), seu parceiro em diversas apresentações nas 

rádios da época. 
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d) Heraldo do Monte 

 

Mesmo influenciados pelo Jazz, samba e bossa nova, alguns músicos começaram a 

buscar sonoridades de outras vertentes musicais consideradas tradicionais, a fim de atingir um 

ideal de autenticidade. Foi o caso, por exemplo, do guitarrista Heraldo do Monte que 

incorporou elementos regionais nordestinos às suas influências da bossa nova, samba e jazz 

(VISCONTI, 2010). Heraldo misturou harmonias sofisticadas com ritmos variados da matriz 

brasileira, tornando-se grande referência da guitarra no Brasil. O grupo instrumental 

“Quarteto Novo” montado na década de 60, do qual Heraldo participou ao lado dos músicos 

Hermeto Pascoal, Theo de Barros e Airto Moreira, explorou bastante essa sonoridade 

regional.   

Heraldo desenvolveu uma forma de tocar a guitarra elétrica baseada nos violeiros 

nordestinos, buscando se afastar da musicalidade norte-americana indo em direção a uma 

identidade brasileira. Visconti (2005) nomeou essa identidade de “guitarra brasileira”. Mesmo 

influenciado pelo jazz, talvez Heraldo do Monte tenha sido um dos guitarristas pioneiros que 

mais se afastou da influência jazzística.   

 

e) Olmir Stocker (Alemão) 

 

Na década de 1960, o cenário musical foi marcado por lutas culturais polarizadas entre 

o nacional e o internacional (VISCONTI, 2010). Neste contexto, podemos destacar a trajetória 

do guitarrista Olmir Stocker (Alemão). Stocker transitou por diferentes polos do conflito, 

desde o cenário da música instrumental dos anos 60, como também o trabalho de side man6, 

acompanhando inclusive diversos artistas da jovem guarda. 

 De acordo com Presta (2004), a obra de Stocker como instrumentista, compositor e 

arranjador foi fundamental para a formação da atual sonoridade da música popular 

instrumental brasileira. Vários músicos do eixo Rio São Paulo foram influenciados ou até 

mesmo estudaram com Stocker. 

Através dos seus diversos trabalhos como guitarrista, Stocker teve a oportunidade de 

praticar a improvisação em gêneros musicais díspares e criar sua maneira de tocar. Porém, 

infelizmente a maior parte da sua obra não se encontra publicada ou transcrita. Este fato 

dificulta o reconhecimento e a importância de Stocker para a guitarra brasileira. 

                                                 
6 Expressão referente ao músico acompanhador. 
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f) Hélio Delmiro 

 

Completando o quadro dos músicos pioneiros da guitarra elétrica no Brasil, 

destacamos o violonista e guitarrista Hélio Delmiro. Segundo Mangueira (2006, p. 2), entre as 

décadas de 1960 e 70, “Delmiro foi um dos músicos mais atuantes em shows e gravações da 

época”. Teve grande destaque como side man, acompanhando diversos artistas, como Elis 

Regina, Milton Nascimento, Tom Jobim, e Chico Buarque.  

De acordo com Gomes (2012), as duas grandes referências iniciais de Delmiro são os 

músicos Wes Montgomery (guitarra) e Baden Powell (violão). Tal fato pode explicar a não 

utilização da palheta nos solos de guitarra executados por Delmiro – assim como fazia o 

guitarrista Wes Montgomery – e também a grande habilidade do músico na construção de 

arranjos harmonizados para violão sob a influência de Baden. 

Em uma entrevista dada à revista Violão Pro n°5 em setembro de 2006, Delmiro se 

considera um guitarrista atípico e diz não ter o cacoete do guitarrista que toca como 

guitarrista. Provavelmente o músico deveria estar se referindo à ausência de algumas técnicas 

idiomáticas da guitarra elétrica em sua forma de tocar. Contudo, Hélio Delmiro destacou-se 

bastante no cenário da música instrumental a partir da década de 60 e é considerado um dos 

grandes precursores e influenciadores da guitarra elétrica no Brasil. 
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3 JAZZ BRASILEIRO 
 

O jazz brasileiro traz inúmeras dúvidas em relação à sua definição. Tratá-lo como um 

estilo fechado seria bastante perigoso devido à grande variedade rítmica existente no Brasil, e 

seria contraditório colocar sobre o mesmo rótulo, estilos tão diferentes e diversificados. Já 

associá-lo com a música instrumental brasileira, também parece não resolver o problema, uma 

vez que, nós temos diversos tipos de música instrumental, e isso deixaria vaga a definição do 

termo. A dificuldade em definir o jazz brasileiro fica evidente na fala de Bezerra (2001, p. 

10). 

 

Talvez a solução não esteja numa definição estilística fechada, mas sim na existência 
de um certo fator, uma certa “brasilidade”, para cuja caracterização precisaríamos 
contar com os préstimos, não de um musicólogo, mas sim de um antropólogo ou 
sociólogo... Porém esse caminho, embora seja interessante em si mesmo, não se 
revela de grande valia para o caso presente, porque não temos como realizar aqui 
uma análise antropológica desse tipo. Enfim, no que diz respeito a caracterização de 
um Jazz Brasileiro, já se vê que estamos diante de uma tarefa difícil, mais difícil do 
que caracterizar qualquer um dos estilos “canônicos” do jazz norte-americano. 

 

Na visão de Bezerra (2001, p. 9), uma boa maneira, mas não única de enxergar o jazz 

brasileiro, seria encará-lo como uma “música improvisada segundo uma sintaxe jazzística, 

porém, com inflexão e ritmos brasileiros”. Embora o choro já faça esse papel, essa visão evita 

o problema causado pelo jazz brasileiro quando tratado como um estilo fechado ou como a 

música instrumental brasileira em si. Dessa forma, tanto o samba, como o baião, bossa nova, 

frevo, e até mesmo a canção pode ser interpretada na ótica do jazz brasileiro. 

Outra maneira de compreender o jazz brasileiro é o que Piedade (2005, p. 203) chama 

de “fricção de musicalidades”, que é o que acontece quando “jazz e a música brasileira 

dialogam, mas não se misturam”. Ou seja, ao mesmo tempo em que o jazz brasileiro baseia 

sua estrutura no jazz, procura afastar-se dessa musicalidade através de uma forma 

abrasileirada de tocar. Esse processo é comum e bastante usado por diversos músicos 

brasileiros que buscam suas bases no jazz, porém, procuram afastar-se dessa musicalidade 

norte americana em busca de uma identidade cultural brasileira. A música regional nordestina, 

por exemplo, foi uma grande saída para o afastamento da musicalidade norte-americana, 

mesmo sendo tocada dentro de uma sintaxe jazzística. 

Para ficar mais claro o que o autor chama de fricção de musicalidades, observemos o 

seu discurso, e como ele trata esse diálogo entre as musicalidades em questão. 
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Este diálogo fricativo de musicalidades, característico da música instrumental, 
espelha uma contradição mais geral do pensamento: uma vontade antropofágica de 
absorver a linguagem jazzística e uma necessidade de brecar este fluxo e buscar 
raízes musicais no Brasil profundo. Creio que o duplo movimento desse gênero 
musical pode ser pensado em diversos universos da música instrumental 
(PIEDADE, 2005, p. 200).  
 

Pensando em uma identidade cultural, podemos observar que a fricção de 

musicalidades assume um papel fundamental para que o jazz brasileiro não seja apenas mais 

um estilo da matriz jazz, e sim um gênero, mesmo que indefinido, dentro da música brasileira.  

Mesmo com toda dificuldade em definir o jazz brasileiro, a presente pesquisa entende 

que o que mais se aproxima do termo seria a “música popular brasileira instrumental” (MPBI) 

executada sobre uma ótica jazzística, ou seja, música que parte de standard7 e realiza 

aberturas para improvisações. Dessa forma, “qualquer análise do jazz brasileiro deve passar 

pelo mesmo processo que acontece no jazz, observado os elementos musicais em jogo”, como 

motivos, escalas, formas, improvisos, etc. (PIEDADE, 2005, p. 204). 

Para traçar um panorama histórico do jazz brasileiro, consideramos importante discutir 

o cenário da música instrumental no Brasil a partir do movimento da bossa nova. Podemos 

recorrer ao ano de 1962, quando o saxofonista Stan Getz e o guitarrista Charlie Byrd (ambos 

norte-americanos) fizeram uma versão instrumental da música “Desafinado” de Tom Jobim e 

Newton Mendonça (NAVES, 2001). A partir de então, “vários sucessos da bossa nova 

tornaram-se standards, tanto para os norte-americanos como para os músicos de jazz de todo 

o mundo”, gerando uma via de mão dupla com influências mútuas entre a música brasileira e 

o jazz (CALADO, 2014, p. 582).  

Esse momento além de dar uma projeção internacional à bossa nova pode ser 

entendido como um passo muito importante para o desenvolvimento do jazz brasileiro, 

influenciando outros músicos a trabalharem a ideia instrumental tanto de músicas da bossa 

nova como de outros gêneros da matriz brasileira. 

Em oposição ao movimento da bossa nova que privilegiava a canção (letra e música), 

surgia em Copacabana um ambiente musical que ficou conhecido a partir do final dos anos 50 

como “Beco das Garrafas”. De acordo com Naves (2001, p. 28), “os artistas do Beco lidavam 

com música instrumental, levando os solistas a serem mais venerados do que os cantores”. 

Para Calado (2014), esse foi o momento onde nasceu o “samba jazz” – praticamente uma 

versão instrumental da bossa nova.  

                                                 
7  Tema padrão que serve como ponto referencial comum aos improvisadores. 
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No período de desenvolvimento do samba jazz, muitos grupos instrumentais foram 

revelados, principalmente no formato de trio. Entre eles destacamos o Tamba Trio (Luiz Eça 

no piano, Bebeto Castilho no baixo e Helcio Milito na bateria), Bossa Três (Luiz Carlos 

Vinha no piano, Tião Neto no baixo e Edison Machado na Bateria), Zimbo Trio (Amilton 

Godoy no piano, Luiz Chaves no baixo e Rubinho Barsotti na bateria), Sambalanço Trio 

(Cesar Camargo Mariano no piano, Humberto Cláiber no baixo e Airto Moreira na bateria), 

Jongo Trio (Cido Bianchi no piano, Sabá no baixo e Toninho Pinheiro na bateria), Sambrasa 

Trio (Hermeto Pascoal como multi-instrumentista, Humberto Cláiber no baixo e Airto 

Moreira na bateria), entre outros. Esses grupos tocavam no formato “tema-improvisação-

retorno ao tema” (CALADO, 2014). 

A partir desse movimento, muitos músicos começaram a fugir das tendências do jazz e 

da bossa nova em busca de outros referencias, principalmente dos ritmos regionais brasileiro. 

Foi aí então que surgiu o grupo Quarteto Novo (Heraldo do Monte na guitarra, Airto Moreira 

na bateria e percussão, Hermeto Pascoal no piano e flauta e Théo de Barros no violão). O 

grupo reverenciava a música regional nordestina e cujo primeiro álbum, lançado em 1967 é, 

de acordo com Calado (2014), uma das obras primas da música instrumental brasileira. 

 Para Bastos e Piedade (2006), o jazz brasileiro foi se consagrando pouco a pouco e a 

partir da década de 70 ganhou bastante repercussão através da atuação de músicos brasileiros 

que moravam nos Estados Unidos. Já nos anos 80, a repercussão do gênero se deu através dos 

festivais internacionais de jazz, como por exemplo, o festival de Montreux. A participação de 

músicos brasileiros foi cada vez mais intensa nestes eventos. 

É justamente nesse cenário que o guitarrista Ricardo Silveira começa a desenvolver o 

seu trabalho autoral com a música instrumental, lançando o seu primeiro álbum Bom de Tocar 

no ano de 1984 pela gravadora Polygran. A partir de então, tanto Silveira como outros 

músicos brasileiros difundiram cada vez mais a música popular brasileira instrumental. 

Hoje certamente podemos falar no gênero jazz brasileiro, porém, fazendo todas as 

observações que tomamos o cuidado de apontar através da fala dos autores: Bezerra (2001), 

Calado (2014), Naves (2001) e Piedade (2005).  
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4 RICARDO SILVEIRA 

4.1 Biografia 

 

Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 25 de outubro de 1956, Ricardo Silveira atua 

como músico profissional (guitarrista e violonista) desde 1976 com grandes nomes da música 

brasileira e internacional, seja em shows ao vivo ou em estúdios de gravação. Ao longo deste 

período sua trajetória foi pontuada pelo lançamento de mais de 10 discos autorias, além de ter 

seu nome presente na ficha técnica de centenas de discos seja como músico, arranjador, 

produtor e até mesmo diretor musical8. 

Ainda adolescente Ricardo Silveira gostava de ouvir desde rock (Beatles, Rolling 

Stones, Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, Cream), blues (BB King, John Mayal), música 

brasileira (João Gilberto, Chico Buarque, Mutantes, Novos Baianos, Gilberto Gil, Milton 

Nascimento, Tom Jobim, Baden Powell) e jazz (Dave Brubeck, Miles Dave, Oscar Peterson, 

Joe Pass, George Benson, Wes Montgomery). Bem cedo se interessou pela guitarra e violão, 

onde tirava as melodias de ouvido somente em uma corda e depois tentando os acordes, 

descobrindo mais tarde que aquele era um ótimo exercício. 

Assim que decidiu ser músico profissional tomou aulas de violão clássico, teoria 

musical e passou no vestibular na Escola Nacional de Música, porém, não havia a cadeira de 

violão ou guitarra nas universidades do Rio. Por influência dos músicos Victor Assis Brasil e 

Márcio Montarroys, Ricardo Silveira decidiu fazer um curso de dois meses na Berklle College 

of Music em Boston. Após os seus estudos, começou a trabalhar com a banda de salsa 

Estrelas Latinas, um dos seus primeiros trabalhos nos Estados Unidos. Ricardo também 

integrou o grupo do flautista Herbie Mann, onde teve a oportunidade de fazer um trabalho 

mais denso e pode conhecer grandes músicos americanos.  

De volta ao Brasil Ricardo Silveira acompanhou diversos artistas da MPB como Elis 

Regina, Dori Caymmi, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Hermeto Pascoal, Ivan Lins, João 

Bosco, Milton Nascimento, Nana Caymmi e Ney Matogrosso para quem também fez arranjos 

e direção musical.  

Em 1984 Ricardo lança o seu primeiro projeto solo “Bom de Tocar” (Polygram). O 

disco teve uma repercussão tão grande que rendeu à Ricardo uma apresentação no primeiro 

Free Jazz Festival em 1985. A partir de então, Ricardo lançou uma série de discos 

instrumentais sempre misturando suas influências do rock, blues, jazz com suas raízes 

                                                 
8 Todos os dados biográficos foram retirados do próprio site do guitarrista Ricardo Silveira. 
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brasileiras. Até o momento desta pesquisa, Ricardo Silveira faz parte da banda do cantor e 

compositor João Bosco e também desenvolve paralelamente o seu trabalho instrumental. 

 

4.2 Discografia 

 

Ricardo Silveira – Bom de Tocar 

Ano: 1984 

Gravadora: PolyGran 

 

 

 

Faixas: 

1. Bom de Tocar 

2. Pica Pau 

3. Xamba  

4. Maricada 

5. Dois Irmãos 

6. Rocha 

7. Espaço 

8. 55 

9. Raízes   

 

O álbum que segue abaixo é uma parceria entre os músicos Ricardo Silveira (guitarra), 

Nico Assunção (baixo), Carlos Bala (bateria), Luiz Avellar (teclados) e Steve Slagle 

(saxofone). A exceção do baterista Carlos Bala, Todos os outros músicos tiveram 
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composições autorais gravadas no disco, além de terem elaborados os arranjos de forma 

coletiva. 

Consideramos importante destacar este álbum na discografia de Ricardo Silveira, pelo 

fato que, uma das faixas do álbum é a música Beira do Mar, que além de ser uma composição 

de Silveira, é objeto de estudo desta pesquisa. 

 

Ricardo Silveira, Nico Assunção, Carlos Bala, Luiz Avellar e Steve Slagle – High Life 

Ano: 1985 

Gravadora: WEA/ Elektra Musician 

 

 

Contracapa  

 

Faixas: 

1. General (Nico Assunção) 

2. Saídas e Bandeiras N° 1 (Fernando Brant / Milton Nascimento) 

3. Santa Mônica (Luiz Avellar) 

4. Beira do Mar (Ricardo Silveira) 

5. High Life (Steve Slagle) 

6. Cor de Rosa (Nico Assunção) 
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Ricardo Silveira – Long Distance  

Ano: 1988 

Gravadora: Verve Forecast 

 

 

 

Faixas: 

1. Bahia Drive 

2. Long Distance 

3. Triângulo 

4. Reflexões 

5. Rocket’s Trail 

6. Highrock Way 

7. Oeste 26 

8. Terra Azul 

 

Ricardo Silveira – Sky Light  

Ano: 1989 

Gravadora: Verve Forecast 
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Faixas: 

1. Você pode obter o que deseja 

2. Sun Splash 

3. Mulher Misteriosa 

4. A coisa do Rio 

5. Fantasia Mágica 

6. Gatos 

7. Rimas 

8. Hangin Out 

9. Os olhos dela 

 

Ricardo Silveira – Amazon Secrets  

Ano: 1990 

Gravadora: Verve Forecast 

 

 

 

Faixas: 

1. Até Amanhã 

2. Sua Canção 

3. Avec Elegance 

4. Vamos Continuar 

5. Folga 

6. Amazon Secrets 

7. Lua e Estrela (Lua e Estrela) 

8. Linha Verde 

9. Bom pra jogar 
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10. Sonhos do Nordeste 

11. Danca de Marimba 

 

Ricardo Silveira – Small World  

Ano: 1992 

Gravadora: Verve Forecast 

 

 

 

Faixas: 

1. Mundo pequeno 

2. Não conhecemos 

3. O vendedor 

4. Sol e chuva (com Flora Purim) 

5. Bel 

6. A milhas de distância 

7. Pepe 

8. Voltar pra casa 

9. Estar com você 

10. Me fale sobre isso 

11. Movimento silencioso 

12. Em volta da pista 

13. Vento noturno 
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Ricardo Silveira – Noite Clara 

Ano: 2001 

Gravadora: MPB/Universal Music 

 

 

Faixas: 

1- Rio Texas 

2- Luar no Mar 

3- Com o Tempo 

4- Tango Carioca 

5- Consolação 

6- Bom Partido 

7- Noite Clara 

8- Olhando a Chuva 

9- Ingênua 

10- País Tropical 

 

Ricardo Silveira – Outro Rio 

Ano: 2007 

Gravadora: Adventure Music 
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Faixas: 

1- Outro Rio 

2- Água de Nascente 

3- Chuva de Manhã 

4- O Sol na Janela 

5- Melhores Tempos 

6- Choro Bacana 

7- A Medida do Meu Coração 

8- O Monstro E A Flor 

9- Dia Bom 

10- Rangiroa 

11- Viver em Paz 

12- Lembranças 

 

Ricardo Silveira – Até Amanhã 

Ano: 2010 

Gravadora: Adventure Music  

 

 

 

Faixas: 

1- Rabo de Foguete 

2- Até Amanhã 

3- You Cant Get What you Want 

4- 2 Irmãos 

5- O Canto do Pica Pau 

6- Bom de Tocar 
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7- Rua 26 

8- Beira do Mar 

9- Let’s Move On 

10- Afoxé 

11- 55 - Portal da Cor 

 

Ricardo Silveira – Storyteller 

Ano: 2012 

Gravadora: Storyteller 

 

 

 

Faixas: 

1- Fransesca 

2- Upon a Time 

3- Storytelles 

4- Island Magic 

5- Still Think Of You 

6- The Puzzle 

7- Fountains 

8- After The Rain 

9- Always There 

10- That Day In Tahiti 

11- Upon a Time 
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Ricardo Silveira – Organ Trio 

Ano: 2014 

Gravadora: Adventure Music 

 

 

 

Faixas: 

1. Cochise 

2. A História de Lily Braun 

3. A Medida do Meu Coração 

4. Batucada 

5. Canto de Ossanha  

6. Menphis Underground 

7. You Don’t Know That Love Is   
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5 ANÁLISE 

 

A metodologia aqui empregada foi a clássica contabilização dos elementos de 

improvisação e sua relação com o plano rítmico-harmônico. A análise desses elementos foi 

baseada no pensamento de grandes pesquisadores da área como Hall Crook, Ian Guest, Jerry 

Coker, Mark Levine, e Nelson Faria. De acordo com Berendt e Huesmann (2014), a maioria 

das improvisações dentro da ótica do jazz tem um tema como base, ou seja, os músicos 

desenvolvem suas ideias sobre uma harmonia dada.  

O improviso analisado foi extraído da música Beira do Mar (Ricardo Silveira) do 

álbum High Life (1985) do baixista Nico Assunção. Na estruturação dos dados os elementos 

coletados foram separados por categoria: a) forma, b) arpejos, c) escalas diatônicas (maiores, 

menores e modos), d) construção de frases. 

Não temos aqui a intenção de afirmar que os elementos musicais em jogo façam parte 

do vocabulário atual de Ricardo Silveira, mas sim de demonstrar como o músico pensou e 

elaborou seu solo naquele momento em que a música foi gravada. Todavia, não 

desconsideramos a ideia de que o músico jazzista utiliza em seus improvisos elementos 

musicais que lhe sejam familiares e façam parte do seu vocabulário. 

 

5.1 Beira do Mar (High Life, 1985) 

 

Na música Beira do Mar do álbum High Life (1985), Ricardo Silveira toca ao lado dos 

músicos Carlos Bala (bateria), Nico Assunção (baixo), Luiz Avellar (teclados) e Steve Slagle 

(sax). O álbum é considerado pela crítica um verdadeiro clássico da moderna música 

instrumental brasileira9. Veremos abaixo a construção do improviso de Ricardo Silveira de 

acordo com cada categoria da estrutura definida.  

 

a) Forma 

 

De acordo com Schoenberg (1996), o termo forma significa que a peça é organizada e, 

portanto, refere-se ao número de partes. A música Beira do Mar do álbum High Life (1985) 

pode ser entendida estruturalmente na forma ternária ABA, porém com repetição no primeiro 

A, resultando a configuração AABA.  

                                                 
9 Retirado de www.ricardosilveira.com/imprensa.html 
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Tabela 1 - estrutura formal da música Beira do Mar 
A A B A 

8 compassos 8 compassos 16 compassos 8 compassos 

Em7 D / C7M Bm7 / 

Am7 D / G4 G /  

Em7 D / C7M Bm7 / 

Am7 Bm7 / Em // 

Em7 D / C7M Bm7 / 

Am7 D / G4 G /  

Em7 D / C7M Bm7 / 

Am7 Bm7 / Em // 

{: Em7 / Am7 Bm7 / 

Em7 / Am7 Bm7 / 

Em7 / Am7 Bm7 / 

C7M / B7sus4 :} 

Em7 D / C7M Bm7 / 

Am7 D / G4 G /  

Em7 D / C7M Bm7 / 

Am7 Bm7 / Em // 

 

A tonalidade da música gira em torno de mi menor natural (Em) e sol maior (G), seu 

tom relativo. Partindo do ponto em que o tom seja sol maior, a parte A começa no sexto grau 

e nos dois primeiros compassos faz uma progressão descendente dentro do campo harmônico. 

No terceiro compasso a cadência dois cinco (II V) prepara o acorde do primeiro grau, porém, 

a aplicação de uma apojatura10 nesse mesmo acorde (G4) retarda a resolução e depois resolve 

normalmente. A ideia harmônica é repetida nos próximos compassos, porém, caminhando 

para uma resolução no acorde do sexto grau (Em7).  

 

Tabela 2 - estrutura harmônica da parte A 
VIm7  V IV7M  IIIm7 IIm7  V  I4     I VIm7  V IV7M  IIIm7 IIm7  IIIm7 VIm7 

Em7   D C7M   Bm7 Am7  D G4    G Em7   D C7M    Bm7  Am7  Bm7 Em7 

 

A parte B da música faz uso da progressão VIm7 – IIm7 – IIIm7 que se repete três 

vezes até encontrar o acorde do quarto grau (C7M) no sétimo compasso da tabela abaixo, em 

seguida o acorde suspenso com sétima (B7sus4) assume a função de dominante secundário, 

resolvendo no sexto grau.  

 

Tabela 3 - estrutura harmônica da parte B 
VIm7 IIm7  IIIm7 VIm7 IIm7   IIIm7 VIm7 IIm7  IIIm7 IV7M V7/VI  

Em7 Am7  Bm7 Em7 Am7   Bm7 Em7 Am7  Bm7 C7M B7sus4 

 

Analisando a música Beira do Mar, constatamos que sua estrutura harmônica está 

pautada dentro do tonalismo, ou seja, existe um centro tonal e os acordes são distribuídos 

sobre o campo harmônico da tonalidade. 

 

                                                 
10 Apojatura: tratamento melódico dado às notas estranhas ao acorde. 
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b) Arpejos  

 

O uso de arpejos causa uma visão vertical da escala, seja ele com notas de acordes, 

seja com notas de tensão, seja com notas que chocam com a harmonia. Portanto, é um artifício 

bastante poderoso, objetivo e muito utilizado na improvisação jazz.  

Ricardo Silveira explora este elemento em seu improviso e logo de início utiliza dois 

arpejos tríades dos próprios acordes, deixando bem evidenciada a harmonia em questão. 

 

 
Figura 8 - arpejos na introdução do improviso (compassos 1 e 2) 

 

Passando adiante, o arpejo aplicado é uma tétrade menor com sétima sobre o próprio 

acorde. O uso da sétima gera um colorido diferente no acorde por se tratar de um intervalo 

dissonante. A tríade de sol maior (G) no final da frase pode ser entendida como um arpejo 

tétrade de mi menor com sétima (Em7), porém, começando do quinto grau do acorde. 

 

 
Figura 9 - arpejos tétrades (compassos 16 e 19) 

 

No exemplo a seguir Ricardo Silveira trabalha o elemento de forma diferente com que 

vinha trabalhando anteriormente. Desta vez, o músico usa o arpejo de um acorde sobre outro 

acorde diferente causando uma “sobreposição”11. Podemos observar que no compasso 20 

temos o arpejo de mi menor com sétima (Em7) – sem a quinta do acorde – sobre o acorde de 

si menor com sétima (Bm7). Já no compasso 22 temos o arpejo de dó maior (C) – que 

também pode ser visto como um lá menor com sétima sem a fundamental – sobre o acorde de 

lá menor com sétima (Am7).   

 

                                                 
11 Sobreposição: sobrepor o arpejo de um acorde sobre outro acorde diferente.  

Tríade de D              Tríade de C 

  Tétrade de Em7                                                                                                              Tríade de G 
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Figura 10 - sobreposição de arpejos (compassos 20 e 22) 

 

Algumas sobreposições de arpejos geram tensões bastante interessantes sobre os 

acordes. Se tomarmos a figura abaixo (fig. 12) como exemplo teremos as seguintes 

sobreposições: arpejo de F#m7(b5) sobre o acorde de D = D7(9); Arpejo de Bm7 sobre o 

acorde de Cmaj7 = Cmaj7(9, #11, 13); Arpejo de G sobre o acorde de Bm7 = Bm7(b13). 

 

 
Figura 11 - sobreposição de arpejos (compassos 37 e 38) 

 

 
Figura 12 - arpejo tétrade fazendo aproximação para a blue note12 (compasso 25) 

 

 
Figura 13 - arpejo tríade (compasso 29) 

 

                                                 
12 Quinta bemol de uma escala pentatônica menor ou terça bemol de uma escala pentatônica maior. A inserção 
da nota blues na escala pentatônica gera a escala pentablues.  

Tétrade de Em7                                           Tríade de C 

      Tríade de Em             Tétrade de F#m7(b5) 

Tétrade de Bm7   Tríade de G 

                 Tétrade de Em7 

             Tríade de Em 



 

Através da análise feita sobre o uso de arpejos no improviso de Ricardo 

a música Beira do Mar (High Life, 1985)

músico fez a distribuição deste elemento

 

 

c) Escalas diatônicas (maiores, menores e modos)

 

O uso de escalas 

bastante comum no improviso de Ricardo Silveira. A escala explorad

natural (E, F#, G, A, B, C, D)

com os acordes individualmente, chegando assim

Todavia, a presente pesquisa prefere optar pela ide

harmônica feita anteriormente.  

 

Figura 
 

Figura 
 

4

Arpejo sobre o próprio acorde

Através da análise feita sobre o uso de arpejos no improviso de Ricardo 

(High Life, 1985), podemos observar no gráfico abaixo como

ibuição deste elemento.     

Gráfico 1 - aplicação dos arpejos 

Escalas diatônicas (maiores, menores e modos) 

O uso de escalas obedecendo aos graus conjuntos ascendentes e descendentes é 

improviso de Ricardo Silveira. A escala explorad

G, A, B, C, D), no entanto, poderíamos também pensar

os acordes individualmente, chegando assim aos modos – neste caso, modo Eólio

pesquisa prefere optar pela ideia de centro tonal, fazendo jus à análise 

harmônica feita anteriormente.  Podemos observar tal fato nos exemplos abaixo.

 
Figura 14 – escala diatônica em graus conjuntos (compasso3)

Figura 15 - escala diatônica em graus conjuntos (compasso 7)

3

2

Arpejo sobre o próprio acorde Sobreposição de arpejos

Aplicação dos Arpejos
Tríades Tétrades
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Através da análise feita sobre o uso de arpejos no improviso de Ricardo Silveira sobre 

no gráfico abaixo como o 

 

ascendentes e descendentes é 

improviso de Ricardo Silveira. A escala explorada é a de mi menor 

, no entanto, poderíamos também pensar na relação da escala 

neste caso, modo Eólio. 

, fazendo jus à análise 

Podemos observar tal fato nos exemplos abaixo.  

escala diatônica em graus conjuntos (compasso3) 

 
graus conjuntos (compasso 7) 

3

Sobreposição de arpejos
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Figura 16 - escala diatônica em graus conjuntos (compasso 10) 

 

 
Figura 17 - escala diatônica em graus conjuntos (compasso 34) 

 

Além da utilização dos intervalos por graus conjuntos, Ricardo Silveira também 

explora com bastante frequência direções oposta dentro da escala, quebrando os movimentos 

ascendentes e descendentes citados anteriormente. Podemos observar que o uso da escala 

diatônica da tonalidade – no caso da música em questão mi menor (Em) – predomina durante 

todo o improviso. 

 
Figura 18 - direções opostas dentro da escala diatônica (compasso 6) 

 

 
Figura 19 - direções opostas dentro da escala diatônica (compasso 11) 

 

 
Figura 20 - direções opostas dentro da escala diatônica (compassos 18 e 19) 

 

 
Figura 21 - direções opostas dentro da escala diatônica (compassos 18 e 19) 
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Figura 22 - direções opostas dentro da escala diatônica (compassos 28, 29 e 30) 

 

Analisando os exemplos acima fica visív a grande exploração da escala diatônica de 

mi menor natural (Em) sobre toda a progressão harmônica, seja executada por graus 

conjuntos, seja quebrando o movimento da escala com padrões. Tal forma de improvisar se 

aproxima do que o guitarrista Nelson Faria13 chama de improvisação por centro tonal, ou 

seja, uma única escala pode dar conta de toda a harmonia da música.  

 

d) Construção de frases 

 

 O fraseado é uma das assinaturas mais importantes de um músico improvisador. Ao 

ouvirmos guitarristas como Pat Metheny, Heraldo do Monte e Joe Pass, notamos uma 

sonoridade bastante peculiar em cada um deles. Berendth e Hesmann (2014, p. 185), chamam 

essa identidade de “signature sound, um som que os transformam em músicos inconfundíveis 

e de imediata identificação”. O estudo das frases musicais pode nos dar uma melhor 

compreensão sobre essa identidade. 

O primeiro elemento fraseológico a ser analisado no improviso de Ricardo Silveira 

será o motivo rítmico. Para Schoenberg (1996), motivo é uma ideia principal que é repetida 

seja melodicamente ou ritmicamente no decorrer da música, causando certa fluência e 

coerência no discurso musical. Sua repetição pode ser fielmente igual ao motivo anterior ou 

pode trazer alguma variação que não fuja da ideia do motivo principal. 

 

 
Figura 23 - motivo rítmico (compassos 1 e 2) 

 

                                                 
13 Nelson Faria é guitarrista e compositor brasileiro, autor do livro A arte da improvisação. 

    Modelo   Repetição 1  Repetição 2                   Repetição 3 
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Figura 24 - motivo rítmico (compassos 33 e 34) 

 

Podemos observar na primeira frase analisada (fig. 23), que há uma diferença rítmica 

das repetições em relação ao motivo principal (modelo). Schoemberg (1996, p. 36) chama 

essa diferença de “variação”. Para o autor, “a variação exige a mudança de alguns fatores 

menos importantes e a conservação de outros mais importantes”. Já a segunda frase proposta 

(fig. 24), manteve fielmente a mesma ideia rítmica do motivo modelo na sua repetição. 

Observando a disposição melódica das frases, podemos constatar que Ricardo Silveira 

optou quase que em cem por cento pelo uso do centro tonal, utilizando notas da tonalidade de 

mi menor natural (Em). Nos exemplos abaixo podemos observar com mais clareza. 

 

 
Figura 25 - frase com notas da escala de mi menor natural (compassos 10, 11 e 12) 

 

Observa-se nas frases apresentadas que não há notas que estejam fora da escala de mi 

menor natural. 

 

 
Figura 26 - frase com notas da escala de mi menor natural (compassos 20, 21, 22 e 23) 

 

 
Figura 27 - frase com notas da escala de mi menor natural (compassos 32, 33, 34 e 35) 

 

                   Modelo                              Repetição 
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Em algumas frases Ricardo Silveira usou a famosa blue note (nota blues) de mi menor, 

dando um colorido no fraseado. Esse artifício é bastante explorado no blues e no jazz. 

 

Blue Note 

 
Figura 28 - blue note (compasso 5) 

 
 

 
Figura 29 - blue note (compassos 24, 25 e 27) 

 

Além da blue note, Ricardo Silveira usou uma passagem cromática bastante comum 

no jazz, que Piedade e Bastos (2006, p. 9) chamam de tópica bebop. Para os autores, “este 

termo faz referência ao uso de certos padrões e convenções, como notas de aproximação 

cromática típicas do jazz, fraseados do tipo Charlie Parker, usos de escalas e frases outside14”. 

 

Cromatismo 

 
Figura 30 - tópica bebop (compasso 7) 

 

Nos últimos compassos do improviso, Ricardo Silveira usou uma frase longa em 

tercinas até chegar ao seu ponto de repouso. Apesar de usar apenas notas da escala de mi 

menor natural, a forma com que o músico conduz a melodia fica bastante interessante através 

da combinação de movimentos por graus conjuntos, padrões quebrando a direção da melodia 

e também o uso de arpejos. 

 

                                                 
14 Outside faz referência às notas que estão fora da tonalidade ou fora do acorde em questão. 

                           Blue Note 

Blue Note                                Blue Note                                                                 Blue Note                       

                                      Cromatismo  
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F 

Figura 31 - frase com tercinas (compassos 35, 36, 37, 38, 39 e 40) 
 

Outro elemento que merece ser destacado no fraseado do guitarrista Ricardo Silveira é 

o que Med (1996) chama de ritmo acéfalo – quando o início do primeiro compasso da frase é 

ocupado por pausa. Para demonstrar o uso frequente deste artifício no jazz, segue abaixo um 

trecho da transcrição do improviso do saxofonista Charlie Parker na música Antropology, e 

também do saxofonista Chris Potter na música Tune Up.  

 

 
Figura 32 - ritmo acéfalo no improviso de Charlie Parker 

Fonte: www.charlesmcneal.com/uploads/-antropology_CP_Xanadu_.pdf 

                                                 Movimento por graus conjuntos 

  Tríade de Em                    Tétrade de F#m7(b5) 

                                         Tétrade de Bm7    Tríade de G                                                                          
 Blue Note 
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Figura 33 - ritmo acéfalo no improviso de Chris Potter 

Fonte: www.charlesmcneal.com/uploads/-TuneUp_acapella_ChrisPotter_.pdf 
 

Através dos exemplos acima fica evidente o uso das pausas no início das frases dos 

saxofonistas Charlie Parker e Chris Potter. Feito a observação, destacamos algumas frases 

onde Ricardo Silveira explora o ritmo acéfalo no seu improviso. 

 

 
Figura 34 - ritmo acéfalo (compassos 1 e 2) 

 

 

 
Figura 35 ritmo acéfalo (compasso 3) 
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Figura 36 - ritmo acéfalo (compassos 10 e 11) 

 

 
Figura 37 - ritmo acéfalo (compassos 24, 25 e 26) 

 

 
Figura 38 - ritmo acéfalo (compassos 30 e 31) 

 

Diante dos exemplos expostos podemos perceber que Ricardo Silveira explorou 

bastante o uso de pausas no início das frases em todo o improviso. O ritmo acéfalo foi 

bastante utilizado por grandes improvisadores de jazz principalmente pelo os instrumentistas 

de sopro, talvez pelo fato de precisarem respirar a cada nova frase. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Dentro da proposta do jazz brasileiro, observando todos os argumentos que 

levantamos até aqui – fricção de musicalidades (PIEDADE, 2005), tópicas (BASTOS e 

PIEDADE, 2006), centro tonal (Nelson Faria) construção de frases e motivos (SHOENBERG, 

1996), ritmo acéfalo (MED, 1996) entre outros –, consideramos satisfatório o resultado da 

análise, tendo em vista que, conseguimos extrair do improviso de Ricardo Silveira os aspectos 

teóricos levantados pelos autores. Contudo, não descartamos a existência de muitos outros 

elementos musicais que não foram citados nesta análise por uma questão didática. 

Trazendo à tona novamente o pensamento de Piedade (2005) a respeito da fricção de 

musicalidades, percebemos que o jazz brasileiro não se encontra numa junção ou mistura de 

elementos musicais da música brasileira com o jazz ou vice e versa. 

Por outro lado, fica evidente a forte influência do jazz norte-americano na 

musicalidade do guitarrista Ricardo Silveira, não pela utilização de elementos musicais 

jazzístico, mas pela forma de pensar e construir o improviso dentro da ótica do jazz. 

Ao considerar o pensamento de Bezerra (2001, p. 9), quando trata o jazz brasileiro 

como uma “música improvisada segundo uma sintaxe jazzística”, chegamos exatamente ao 

ponto fundamental desta pesquisa, por entender que o improviso de Ricardo Silveira na 

música Beira do Mar está pautado justamente dentro desta ideia. Assim, não fazemos 

levantamentos duvidosos de elementos musicais característicos do gênero, e também não 

buscamos uma tentativa arriscada de definir o termo – que não é a intenção deste trabalho –, 

deixando aberto o diálogo para outras discussões a respeito do “jazz brasileiro”.  
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ANEXO A – Transcrição do solo 

 

 

 

 

 

 



 

E‹7 D CŒ„Š7 B‹7 A‹7 D7

 

G(„ˆˆ4) G E‹7 D CŒ„Š7 B‹74

 

A‹7 B‹7 E‹ E‹7 D
7

 

CŒ„Š7 B‹7 A‹7 D7 G(„ˆˆ4) G
10

 

E‹7 D CŒ„Š7 B‹7 A‹7 B‹713

 

E‹7 E‹7 A‹7 B‹7 E‹7
16

 

A‹7 B‹7 E‹7 A‹7 B‹7 CŒ„Š720

 

B7(“4) E‹7 A‹7 B‹7 E‹7
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A‹7 B‹7 E‹7 A‹7 B‹7 CŒ„Š728
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