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“A música sempre faz bem em qualquer situação; 

pra tocar, pra ouvir e, sobretudo, pra alimentar 

certos compartimentos que a sociedade vai 

abafando. Não é só pela pressão econômica, 

pressão social, pressão ‘não sei o quê’. O que a 

gente perde, fundamentalmente, acho eu, nesse 

tipo de sociedade que não acredita no que não 

vê – enquanto o essencial da vida – é o que a 

gente não vê.” 

 

(Egberto Gismonti) 



RESUMO 

 

 

 Neste trabalho contém um estudo realizado sobre os processos criativos e 

performáticos do baterista Airto Moreira (1941-). Através da musicologia recente sobre 

aspectos da improvisação no gênero urbano “música instrumental brasileira”, buscou-se 

delinear características estéticas e estilísticas da segunda performance em Misturada, versão 

gravada no disco Three-way Mirror, lançado em 1985 em parceria com renomados músicos 

norte-americanos. Como suportes metodológicos para o estudo da concepção de 

improvisação e da construção de grooves, o trabalho orientou-se na transcrição de trechos da 

performance gravada, bem como no estudo da carreira e principais trabalhos de Airto 

Moreira. 

Palavras-chaves: Airto Moreira. Bateria. Música Popular Instrumental Brasileira. Jazz 

Brasileiro.  
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INTRODUÇÃO 

 

  

Esta pesquisa reúne um conjunto de elementos de performance pertinentes ao cenário 

da Música Popular Instrumental Brasileira (MPIB) construídos e aplicados por Airto Moreira 

(1941-). Tendo como objetivo principal traçar um perfil estilístico e performático e apontar os 

aspectos transitórios em seu desenvolvimento artístico, foi feito um levantamento de sua 

trajetória musical levando em conta sua atuação enquanto baterista e percussionista em 

conjuntos de jazz instrumental dos anos 1960 a 1985. 

A Música Popular Instrumental Brasileira (MPIB) corresponde a um subgênero da 

Música Popular Brasileira (MPB) e surge na síntese entre a música brasileira e o jazz 

instrumental (BASTOS, PIEDADE, 2006). Partindo da ascensão do Choro na década de 1920, 

o primeiro capítulo deste trabalho contempla uma contextualização histórica a respeito da 

origem da MPIB a fim de apontar sua dimensão estética e as características da forma musical, 

além de detectar possíveis fatores socioculturais e políticos e discorrer sobre o surgimento de 

personalidades que influenciaram nas transformações do gênero, como os músicos 

Pixinguinha (1897-1973), Hermeto Pascal (1936-), Egberto Gismonti (1947-) e o conjunto 

“Quarteto Novo”.  

Apesar do aspecto cultural influenciar na construção da MPB e da MPIB, objetiva-se 

discutir os elementos sonoros que fazem parte do conteúdo formal e acarretaram essas 

transformações, buscando determinar a forma como esses elementos aparecem sobrepostos na 

obra musical, além de identificar os tipos de experimentação formal que estiveram 

relacionados na composição das obras, tanto do ponto de vista da canção quanto da música 

instrumental. É nesse contexto da MPIB que foram relativizadas as maiores contribuições de 

Airto Moreira, prestando ao segundo capítulo contemplar uma breve biografia acerca da 

carreira artística do músico, que é baterista, percussionista, compositor e cantor.  

A pesquisa procurou averiguar as alterações estilísticas na performance de bateria 

através de um estudo descritivo das transcrições de trechos selecionados a partir da segunda 

versão da música Misturada - gravada por Airto em parceria com ex integrantes do conjunto 

norte-americano “Return to Forever”, em 1985 – relacionando-a com elementos de 

performance encontrados na primeira versão gravada em 1967 por Airto no conjunto 

“Quarteto Novo”, descritas por Dias (2013). Ao estabelecer um diálogo entre o estético e o 

cultural, a pesquisa buscou estudar os recursos estilísticos a fim de averiguar como a sua 

experimentação formal com timbres e pesquisa rítmica acarretou a novas possibilidades 



8 

 

composicionais para a MPIB, lançando ecos para produções futuras no campo da música 

instrumental. 

No terceiro e último capítulo contem a contextualização e as devidas considerações a 

respeito do estudo descritivo realizado. Foram observadas: a construção dos grooves 

referentes à condução temática da música apresentada pela flauta; e a concepção 

composicional do solo de bateria. Como recurso metodológico, a pesquisa apoiou-se na 

“teoria das tópicas” e na “fricção de musicalidades”, desenvolvida em pesquisas recentes por 

Piedade (2005, 2013). Segundo o autor, as “tópicas” são um conjunto de elementos sonoros 

ou figuras de linguagem com características estéticas que visam objetivar a análise em música 

popular através do reconhecimento de determinado estilo, ritmo e/ou gênero musical; e as 

“fricções de musicalidade” remetem a elementos musicais de determinado estilo ou ritmo 

introduzidos em contextos diversos sem que haja a perda da sua originalidade. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para o acervo de materiais referentes à bateria 

inserida no contexto da Música Popular Instrumental Brasileira. Através de um estudo 

conceitual abrangendo uma pesquisa documental bibliográfica, aponta-se como objeto central 

o estudo descritivo de parte da obra de uma importante personalidade da música brasileira, 

pontuando suas principais contribuições para o universo da MPIB. 
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CAPÍTULO 1 – A MÚSICA POPULAR INSTRUMENTAL BRASILEIRA (MPIB): O 

JAZZ BRASILEIRO 

 

 

1.1 Um contexto histórico  

 

 

 O conceito de “música instrumental” é usualmente relacionado a determinado estilo de 

música em que o canto não se faz presente. Faz-se necessário evidenciar a distinção entre a 

ausência da poesia e letra cantada (quando o cantor está numa posição hierarquicamente 

superior à banda que o acompanha, como na MPB com as ditas “canções”) e a utilização da 

voz no exercício de uma função instrumental rítmico-melódico em contexto onde níveis 

hierárquicos dentre os demais instrumentos passam a ser inexistentes (BASTOS, PIEDADE, 

2006). Esta pesquisa contempla o conceito de música instrumental sob o ponto de vista da 

música popular no que permeia o âmbito do seu desenvolvimento para a prática da 

improvisação jazzística, valendo a ressalva de que a prática do improviso vem anterior à 

música instrumental ocidental. Segundo Wisnik
 1:

 

 

[...] Tem tradições que são fundadas na improvisação, ou seja, fazer música é 

improvisar. Por exemplo; a tradição indiana clássica é pura improvisação. Você afina 

um instrumento, afina o grupo que está tocando e começa a tocar. Não propriamente 

para tocar uma canção que já está pronta, mas também não é em cima do nada. [...] 

No século XIX os grandes músicos da música europeia eram grandes 

improvisadores [...]. Uma tradição de improvisação consolidada no Brasil existe na 

embolada, no coco e nos repentes, nas cantorias nordestinas. 

 

 

 Considera-se a primeira manifestação instrumental genuinamente brasileira o gênero 

do Choro, oriundo do sincretismo entre as danças tradicionais europeias e ritmos de origem 

africana introduzidos no Brasil no período da colonização, no final do século XIX (CIRINO, 

2005). Em sua formação inicial, o Choro se caracterizava pela sonoridade do trio de violão, 

cavaco e flauta transversal. Cabia ao violonista executar a base harmônica e as frases 

características do baixo melódico; o cavaquinista se prestava como um condutor ritmo-

harmônico; e o flautista era o solista que executava os temas e suas respectivas variações, 

futuramente desenvolvidos em improvisos livres - fator histórico semelhante ao ocorrido 

                                                 
1
  Mesa Redonda: “A Canção Brasileira e a Música Instrumental”, no Seminário de Improvisação na 

Música Brasileira, realizado em Florianópolis-SC em 2015. Min 28’53’’ – 40’30’’. Disponível no link 

<https://www.youtube.com/watch?v=6BkNZqcRPsw&t=2198s> Acesso em 13 de junho de 2017. 
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também no gênero do jazz (BERENDT, 1975). Piedade (2013) atribui à improvisação do 

Choro a denominação “brejeira” associada a uma linguagem brasileira de compor o improviso: 

 

Trata-se de um gesto eminentemente individualista: o indivíduo se destaca da massa, 

como que zombando de sua regularidade e previsibilidade monótona. O brejeiro está 

profundamente relacionado a alguns gêneros, como o choro, ali transparecendo 

originariamente no papel do flautista dos grupos formados no final do século XIX, 

que usualmente desafiava seus acompanhantes com frases irregulares e 

rápidas, exibindo algum virtuosismo instrumental. (PIEDADE, 2013, p.12) 

 

 

 Um dos principais expoentes representantes do Choro foi o músico Pixinguinha (1897-

1973): instrumentista improvisador, arranjador e compositor. Integrou o conjunto Oito Batutas, 

que em meados dos anos 1920 participou de uma turnê internacional em Paris sendo 

influenciado pelas bandas locais através do contato com o cenário jazzístico francês. No 

retorno para o Brasil, Pixinguinha agregou à formação tradicional do Choro uma nova 

instrumentação que incluía o saxofone, o trombone e a bateria - instrumentos característicos 

de uma banda de jazz nos anos 20. A partir de então, o Choro adquiriu nova sonoridade com o 

surgimento de orquestras populares e demais conjuntos instrumentais com formações extensas 

que passaram a incluir em seu repertório temas em maxixes, emboladas e marchas, associados 

a uma sonoridade jazzística similar às big bands
2
 norte-americanas. 

Na década de 1950 o Choro sofreu influências do BeBop
3
 norte-americano, o que 

contribuiu para a consolidação da Bossa Nova após criar vínculos com a sonoridade do estilo 

ao atribuir como formação instrumental básica o piano, o baixo e a bateria. Músicos eruditos, 

jazzistas e personalidades da música brasileira foram os responsáveis pelo movimento da 

Bossa Nova influenciar a música que foi feita em boa parte do mundo, em contrapartida, o 

mesmo sendo influenciado pelo jazz norte-americano. (BASTOS, PIEDADE, 2006). Os 

músicos improvisadores da década de 1960 passaram a utilizar da rítmica do samba e da 

formatação instrumental em trio para rearranjar temas de canções da Bossa Nova, o que 

acarretou à releitura da Música Popular Brasileira dentro de uma linguagem jazzística 

instrumental, consolidando o conceito atribuído ao que Piedade (2005) vem chamando de 

                                                 
2
  Big band é uma expressão da língua inglesa que indica um grande grupo instrumental associado ao jazz. 

Esse tipo de formação foi muito popular dos anos 20 aos anos 50, período que conhecido como a Era do Swing. 

A definição foi retirada do site < https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_band> Acesso em 09 de junho de 2017. 
3
  O Bebop representa uma das correntes mais influentes do Jazz. Estilo onde se privilagia os pequenos 

conjuntos, como os trios, os quartetos e os solistas de grande virtuosismo. Talvez o elemento que sofreu a maior 

modificação dentro da revolução bebop tenha sido o ritmo, com a proliferação de síncopes e de figuras rítmicas 

complexas. A definição foi retirada do site < https://pt.wikipedia.org/wiki/Bebop> Acesso em 09 de junho de 

2017. 
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Música Popular Instrumental Brasileira (MPIB) e à formatação de um novo modo de tocar o 

ritmo do samba, denominado samba jazz (SARAIVA, 2007). “Zimbo Trio”; “Tamba Trio”; 

“Jongo Trio” e “Milton Banana Trio” são alguns dos exemplos de conjuntos da MPIB com 

sonoridades características do jazz instrumental dos anos 1960 pela formação básica em trio 

de piano, baixo e bateria. 

Na segunda metade da década de 1960 surgiram personalidades que passaram a 

explorar elementos da cultura popular como material de composição, cada uma à sua maneira. 

Airto Moreira foi baterista de diversos trios da MPIB, sendo eles o “Sambrasa Trio”, “Sansa 

Trio”, “Sambalanço Trio” e “Trio Novo”, além de ter acompanhado diversos instrumentistas 

solo. Após a ascensão dos trios de samba jazz, Airto passou a incluir instrumentos de 

percussão afro-brasileiros em seu setup de bateria, marcando o início de um processo de 

desenvolvimento estilístico através da forte influência do multi-instrumentista, compositor e 

arranjador Hermeto Pascoal (1936-) - com quem dividiu vivências musicais nos conjuntos 

“Sambrasa Trio”, “Quarteto Novo” e no conjunto musical que acompanhou o trompetista 

norte-americano Miles Davis (1926-1991) nos EUA, já na década de 1970. 

Hermeto Pascoal é um dos músicos aos quais se atribui importantes contribuições para 

a construção de uma nova sonoridade na MPIB, característica atribuída também ao multi-

instrumentista e compositor Egberto Gismonti (1947-). Na década de 1970 ambos passaram a 

inserir em composições novas possibilidades de timbre por influência do Jazz Fusion
4
 com a 

utilização de instrumentações não convencionais e eletrônicas (como sintetizadores, guitarras 

elétricas e processadores de efeitos). Hermeto é do Estado de Alagoas (do nordeste brasileiro) 

e atua principalmente como pianista, tecladista e flautista tocando também acordeom, embora 

seja uma de suas principais inovações a utilização criativa de elementos e objetos diversos 

inserindo-os em contexto musical. Ícone da música instrumental, Hermeto foi um dos músicos 

que mais vendeu discos em todo o mundo e se consolidou como um artista internacional nos 

EUA na década de 1970, mesmo período em que Egberto Gismonti obteve reconhecimento de 

sua obra no Brasil. 

Nascido no interior do estado do Rio de Janeiro, Egberto ganhou destaque tocando 

piano e violão de oito cordas, acumulando em seus shows um público numeroso tanto quanto 

cantores populares da época, o que foi um grande feito para um artista brasileiro de música 

                                                 
4
  Fusion é um gênero musical difundido no início da década de 1970 que consiste na mistura do jazz com 

outros gêneros, O estilo começou com músicos de jazz que misturam as formas e técnicas de jazz a outros 

gêneros musicais, como electro e rock inicialmente, aliados à estrutura rítmica da música popular afro-americana, 

tais como o Soul Music e o Rhythm and Blues. Definição retirada do site < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz_fusion >. Acesso em 09 de junho de 2017. 
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instrumental. Admirador de Heitor Villa Lobos (1887-1959) e da arte dos índios do Xingu, 

Gismonti construiu sua carreira internacional em turnê pela Europa e ganhou reconhecimento 

por transitar na fronteira entre o universo da música popular e erudita.  

Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti influenciaram a produção musical de toda uma 

geração de músicos instrumentistas e compositores contemporâneos e subsequentes. Segundo 

Muller (2005, p. 65): 

 

 

Egberto Gismonti é um dos maiores expoentes da música instrumental brasileira até 

os dias atuais. Junto a Hermeto Pascoal, está entre os principais responsáveis pela 

transição estética por que passou a música instrumental brasileira na década de 70, 

transcendendo a fórmula bossa nova/jazz, que vinha dos anos 60 e incluindo, sem 

limitação alguma, referências pessoais e universais.  
 

 

1.2  As questões sociopolíticas e o Quarteto Novo 

 

 

 Na década de 1920 observou-se na sociedade brasileira determinado interesse pelo 

desprendimento das tendências culturais europeias que refletiam na produção artística da 

época. Tal pressuposto, orientado por Mário de Andrade (1893-1945), trouxe reflexos para a 

música de concerto, que passou a utilizar de elementos da cultura popular
5
 e folclórica como 

matéria prima para procedimentos criativos em âmbito da música erudita. Em 1922 ocorreu, 

então, a Semana da Arte Moderna, marcando tal período com as tendências modernistas que 

propunham valorizar ideais nacionalistas e, consequentemente, o desprendimento do 

Romantismo do século XIX (CAPODEFERRO, 2014).  

 Nos anos 1930, o reflexo dessa prática pode ser bem observado no que Naves (2010) 

chamou de “samba exaltação”, exemplificado pela música “Aquarela do Brasil”, de Ari 

Barroso (1903-1964), que articula a composição instrumental com uma orquestração 

excessiva aliada à poética da letra direcionada para enaltecer o Brasil. A autora acredita que 

foi na década de 1940, através de compositores eruditos que transitavam entre o meio popular 

– a exemplo de Radamés Gnatallí (1906-1988) com seus arranjos para orquestras populares – 

que as concepções modernistas, antes restritas à cultura de concerto, passaram a ser inseridas 

também na música popular. 

                                                 
5
  Desde que não relacionadas à cultura urbana, ou à cultura divulgada pelos meios de comunicação “de 

massa”. (NAVES, 2010) 
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 Com as transformações econômico-culturais ocorridas após a Segunda Guerra 

Mundial, o Brasil sofreu influências dos EUA sustentadas pela aliança política entre os dois 

países, o que refletiu em toda a cultura brasileira. A respeito da produção musical, acarretou à 

sonoridade das bandas musicais e grupos de Choro a introdução de caracteres da música 

jazzística, como a formatação instrumental, já discorrido no tópico anterior. 

 Em 1964 teve início no Brasil um período de 21 anos de regime ditatorial provocado 

por um golpe de Estado. Justificado por um ideal em prol de evitar o que se considerava uma 

ameaça comunista, os militares tomaram o poder provocando com que antigos partidos 

políticos e muitos dos direitos e garantias individuais fossem extintos, o que tornou o período 

bem marcado pela censura e violência provocadas por uma política ameaçadora a quem se 

propusesse protestar, além das reformas inconstitucionais inseridas nos setores da educação, 

da economia e da segurança pública. Esse contexto provocou a instauração de um movimento 

cultural popular representado por artistas que passaram a promover uma arte comprometida 

em refletir sobre as questões sociopolíticas da época. Naves (2010) afirma que essa foi a 

geração que mais vivenciou as ideologias modernistas propostas por Mario de Andrade ainda 

nos anos 20, passando os artistas a se preocuparem menos com as restrições ao uso de 

elementos da cultura urbana e a se engajarem em processos de criação que visassem a crítica, 

a metalinguagem e a intertextualidade. 

 Os ícones da classe artística utilizaram dos Festivais da Canção promovidos por 

emissoras de televisão para expor suas canções de protesto, tendo sido as principais edições 

realizadas dentre os anos de 1966 a 1971. Compositores como Chico Buarque de Holanda 

(1944-); Caetano Veloso (1942-); Edu Lobo (1943-) e Geraldo Vandré (1935-) marcaram a 

história da MPB com seu engajamento político no intuito de unificar a população em prol de 

uma reação ativa rente à ditadura militar vigente. 

 Segundo Capodeferro (2014, p. 5 e 6): 

 

Depois do golpe militar em 1964, surgem as canções de protesto, onde os 

compositores buscavam um nacionalismo musical. Existia um imaginário nacional 

popular que era permeado por ideias políticas da esquerda da época. Geraldo Vandré 

foi um dos principais compositores que estavam inseridos nesse contexto e essas 

ideias influenciaram seriamente a música que viria a ser produzida pelo Quarteto 

[Quarteto Novo] que o acompanhava.  

 

 

 Na década de 1960 era comumente os artistas da MPB serem acompanhados por trios 

e demais conjuntos de jazz instrumental em apresentações e turnês. A edição de 1966 do 
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Festival de Música Popular Brasileira promovida pela TV Record teve como música 

contemplada a canção Disparada, de Geraldo Vandré acompanhado pelo “Trio Novo” 

(formado pelo guitarrista Heraldo do Monte [1935-], o baixista Théo de Barros [1943-] e o 

baterista Airto Moreira). A partir da premiação, Vandré financiou por um ano o trabalho 

musical do conjunto com o intuito de incentivar uma produção instrumental que remetesse a 

uma sonoridade mais próxima da música popular brasileira. Hermeto Pascoal é inserido à 

formação e o conjunto passa a se chamar “Quarteto Novo”, gravando um LP homônimo no 

ano seguinte. 

 Em 1967 foi lançado então um produto fruto de uma vasta pesquisa sonora e estilística 

na busca pelo distanciamento de uma sonoridade jazzística ainda vigente aos demais 

conjuntos instrumentais da época ao agregar particularidades da música brasileira como o 

samba batucada, o frevo, o xaxado e o baião. Ao piano, ao baixo e à bateria foram somados 

instrumentos característicos de uma sonoridade do sertão nordestino, como o violão de aço e a 

viola caipira, e instrumentos de percussão, como o triângulo e o caxixi. É partir do 

lançamento do álbum Quarteto Novo que se observa uma nova mudança estética na 

sonoridade musical instrumental brasileira deixando reflexos para toda a produção musical 

posterior (CAPODEFERRO, 2014). 
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CAPÍTULO 2 – AIRTO MOREIRA: O BATERISTA, PERCUSSIONISTA, COMPOSI-

TOR E CANTOR 

 

 

Airto Moreira nasceu em Santa Catarina no ano de 1941 na cidade de Itaiópolis e cres-

ceu em Ponta Grossa, no Paraná. Iniciou suas primeiras atividades como um profissional da 

música cantando e tocando percussão em matines. Teve seu primeiro contato com a bateria 

aos treze anos de idade, e desde o início de sua carreira já demonstrava fortes influências da 

música nordestina. Heraldo do Monte declara
6
: “O Airto tinha muito conhecimento de música 

nordestina, apesar de ser do sul, do Paraná. Mas ele escutava muito Luiz Gonzaga (1912-

1989), então ele tocava como se fosse um nordestino mesmo, quando era música nordestina”. 

Já ingresso profissionalmente no meio musical local, migrou suas tocadas das noites 

de Curitiba para a cidade de Santos (SP) e, posteriormente, para São Paulo capital. A partir de 

então prosseguiu sua trajetória se consolidando como um legítimo baterista de samba jazz e 

Bossa Nova em parceria com o pianista Cesar Camargo Mariano (1943-) e o baixista Hum-

berto Cláiber (1937-), em 1964, quando formaram o conjunto “Sambalanço Trio” - conjunto 

este que possuía uma sonoridade típica dos trios de Bossa Nova da década de 1960, com forte 

influência jazzística, tendo o trabalho consolidado e finalizado até o ano seguinte com cinco 

álbuns gravados, dois deles acompanhando artistas de segmentos distintos; Lennie Dale & 

Sambalanço Trio e À vontade mesmo, ambos lançados em 1965, o último sendo uma parceria 

do trio com o trombonista Raul de Souza (1934-).  

Para o baterista Edu Ribeiro (1975-) 
7
: 

 

Foi a primeira vez que eu ouvi o Airto tocando numa situação de um quarteto de jazz. 

Conheci o Airto tocando no disco do grupo que ele tinha com o Hermeto, Théo de 

Barros e com o Heraldo [Quarteto Novo] [...] e aí eu ouvi esse disco, “À vontade 

mesmo”, não é completamente diferente, é o mesmo baterista, mas ali ele está muito 

mais presente como baterista tocando com uma energia tremenda; improvisando 

com um senso de forma tremenda.  

 

 

           A saída de Cesar Camargo Mariano do “Sambalanço” em 1965 permitiu a entrada de 

Hermeto Pascoal, passando o trio a se chamar “Sambrasa”. Dias (2013) afirma que essa 

interação com Hermeto foi fundamental para a construção estilística da linguagem de Airto 

                                                 
6
  Programa Mosaicos: A arte de Airto Moreira, produzido pela TV Cultura em 2009. Minuto 08’07” – 

08’12’’, disponível no link < www.youtube.com/watch?v=pHFnglbmVw4> Acesso em 13 de junho de 2017. 
7
  Edu Ribeiro: álbuns de referência. Minutos 1’55” e 1’18”, disponível no link 

<https://www.youtube.com/watch?v=SciJiyUE4u0&t=176s> Acesso em 28 de maio de 2017. 
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Moreira. Por influência do experimentalismo “hermetiano”, Airto passou a tocar bateria de 

maneira mais flexível, sem comprometimento com a recorrente tradicional função do 

percussionista que, até então, era compreendido como um instrumentista que apenas “marcava” 

o tempo e determinava a pulsação como um ritmista que se limitava apenas à execução dos 

ritmos, de forma linear, sem demasiada interação musical com os demais instrumentistas 

durante o acontecimento musical. Para Dias (2013, p. 22): 

 

 A entrada de Hermeto no trio representa o início de uma relação fundamental para 

se compreender a trajetória de Airto Moreira. É neste trio, o Sambrasa, que começa a 

se desenhar a ideia fundamental que mais tarde se transformaria no Quarteto Novo. 

 

 

          Após o “Sambrasa” Airto Moreira integrou o “Trio Novo”, conjunto que ganhou 

destaque ao acompanhar diversos cantores em Festivais de Música Popular. Em parceria com 

Geraldo Vandré, o “Trio Novo” recebeu a premiação no Festival de Canção promovido pela 

TV Record em 1966. Airto passou a experimentar sonoridades não convencionais buscando 

elementos musicais que interagissem com a mensagem poética da canção, como, por exemplo; 

ao inserir na música Disparada (canção de Geraldo Vandré em parceria com Théo de Barros, 

cantada na final do Festival por Jair Rodrigues [1939-2014]) o instrumento de percussão 

“queixada de burro” 
8
, utilizado para simular sons de tiros de espingarda como forma de fazer 

alusão à realidade e dificuldades vivenciadas por um boiadeiro sertanejo, retratadas na letra da 

canção. No ano de 1967, após vencerem novamente o Festival com a música Ponteio – de 

composição de Edu Lobo -, Hermeto Pascoal integra o conjunto e, de Trio, passa a se chamar, 

então; “Quarteto Novo”, se consolidando com um trabalho considerado divisor de águas para 

a história da Música Popular Instrumental Brasileira. 

 A carreira internacional de Airto Moreira se inicia através da parceria musical com a 

cantora Flora Purim (1942-) quando, em meio à carreira de sucesso do “Quarteto Novo” no 

Brasil, se muda para os Estados Unidos no final do ano de 1967. Após a ida para os EUA, 

Flora e Airto gravaram em conjunto diversos álbuns e realizaram shows em turnê, como, por 

exemplo, o disco The Colours of Life (gravado em 1989), e o Live in Berkely (lançado em 

2012). 

                                                 
8
  Queixada de burro corresponde a um instrumento feito com o esqueleto da mandíbula de burro, 

contendo os dentes. A mandíbula é segurada com a mão esquerda no vértice e um dos lados é fortemente 

percutido com o lado da mão direita. A vibração provocada faz “chacoalhar” os dentes da mandíbula numa 

dinâmica sonora forte e com rápido decrescendo. É utilizada para efeitos sonoros. (FRUNGILLO, Mário. 

Dicionário de Percussão, p. 267 a 268, ed. Unesp, 2003).  
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 Airto levou para os EUA a sonoridade das percussões afro-brasileiras e indígenas - 

como o berimbau; o caxixi e o pandeiro – e inseriu possibilidades rítmicas ao fusion norte-

americano que, até então, conhecia a percussão pelos tambores cubanos, porto-riquenhos e 

indianos dos músicos imigrantes. A novidade percussiva trazida por Airto Moreira chamou a 

atenção de um dos expoentes do Cool jazz dos anos cinquenta e do Fusion na década de 1970; 

o trompetista e compositor norte-americano Miles Daves (1926-1991). A primeira experiência 

musical com o trompetista se deu na gravação dos instrumentos de percussão no disco Bitches 

Brew, em 1970, além de se apresentar ao lado de músicos conceituados que também 

integravam o conjunto, como o baterista Jack DeJohnette (1942-); o pianista e tecladista 

Chick Corea (1941-), ao lado destes se consolidando como um percussionista 

internacionalmente reconhecido, quando passou a receber premiações e créditos dos maiores 

veículos de informação da época, levando também a reconhecimento internacional a 

complexidade da rítmica e sonoridade brasileiras.  

 

[...] Pela primeira vez um percussionista latino, tocando no mais influente conjunto 

de jazz daquele momento, estava usando instrumentos tradicionais para fazer 

intervenções melódicas, como normalmente faz um instrumento de sopro; e desta 

forma contribuiu para a textura e o colorido da sonoridade do grupo, tal qual um 

teclado ou um instrumento eletrônico. [...] Ele [Airto] surpreendeu o público de jazz 

ao tocar completamente desacompanhado longos trechos, utilizando apenas 

instrumentos artesanais e sua voz para criar composições improvisadas com 

organização temática e variadas texturas sonoras. (DIAS, 2013, p.36).  

 

 

 Dias (2013) afirma que o trabalho desenvolvido ao lado de Miles Davis contrapõe a 

proposta do Quarteto Novo. O conjunto brasileiro ressignificou a linguagem da MPIB através 

da complexidade dos arranjos e do cuidado com a forma musical ao delimitar o espaço dos 

improvisos através dos chorus
9
. Miles Davis expandiu suas possibilidades criativas com 

influência do free jazz
10

 esbanjando experimentais possibilidades melódicas improvisatórias, 

onde boa parte das ideias temáticas era composta no momento das apresentações e as 

orientações sobre “o que e como tocar” eram indicadas pelo próprio trompetista de forma 

                                                 
9
  Chorus: termo latino de origem grega (khorus) significa “coro”, e pronuncia-se “córus”. Remete à 

harmonia do tema ou de parte do tema de uma composição, respeitando a quantidade exata de compassos 

existentes no tema original. Bastante utilizado como referência estrutural na prática da improvisação jazzística. 

(JACQUES, M. Glossário do Jazz, ed. Copyricht, 531 f, p. 110, 2009.). 
10

  Free Jazz: tendência vanguardista do jazz iniciada nos anos 60, permanecendo ativa também nas 

décadas seguintes. Sofreu influência da música contemporânea experimental através de compositores como John 

Cage, visava a livre improvisação e o desprendimento de padrões rítmicos e harmônicos. A definição do termo 

pode ser encontrada na web site através do link < http://dicionario.sensagent.com/Free%20Jazz/pt-pt/ > Acesso 

em 29 de maio de 2017. 
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objetiva com curtas palavras e gestos corporais, se prestando à maior contribuição de Miles 

Davis para a transformação estilística de Airto a concepção sobre interatividade entre os 

músicos no momento do acontecimento musical.  

 Airto desenvolveu uma forte percepção musical no que se refere à sua escuta musical, 

passando a tocar de acordo com o que ouvia. Desprendeu-se de padrões rítmicos pré-

estabelecidos e passou a tocar de uma maneira ainda mais flexível, além de repensar o papel 

do percussionista quando toca acompanhado por um baterista. Redefiniu a funcionalidade de 

ambos dentro de um mesmo contexto; constatando, por exemplo, não ser necessário tocar em 

qualquer circunstância ao perceber que em determinados momentos a música soa melhor se 

permitir que o baterista explore suas possibilidades rítmicas e timbres. 

 Airto acompanhou Miles Davis por dois anos seguidos. Após sua saída, integrou o 

conjunto Return do Forever, onde acompanhou o pianista Chick Corea ao lado de Flora Purin; 

Stanley Clark (1951-) e Joe Farrel (1937-1986), além de também ter integrado o quinteto 

“Fingers” – ao lado de Flora Purim e do trio de músicos uruguaios “Opa” – lançando o álbum 

também intitulado Fingers. Após acumular uma vasta experiência com a música jazzística 

norte-americana, e de somar a seu currículo o trabalho ao lado de grandes cantores e outros 

instrumentistas renomados, Airto passou a investir em sua própria carreira solo a partir da 

década de setenta, permanecendo em atividade até os dias atuais.  

 Airto marca seus discos com composições repletas de releituras de ritmos brasileiros 

com de camadas percussivas e determinados momentos com improvisação coletiva, buscando 

explorar a utilização da voz como um instrumento improvisador, e por vezes também 

compondo canções. Sem deixar de lado sua parceria musical com sua esposa Flora Purim, 

Airto compôs muitos temas em sua homenagem, como por exemplo, a Flora on my Mind, 

presente no disco Identity, lançado em 1975; e a Samba de Flora, uma canção em espanhol do 

disco também intitulado Samba de Flora, lançado em 1988. 

 No ano de 1987 Airto Moreira compôs a Missa Espiritual, mesmo sem ainda possuir 

linguagem musical formal para construir arranjos complexos para um corpo orquestral 

numeroso, um grupo coral e instrumentos solistas de percussão. Ainda assim, a “Missa de 

Airto” foi composta contendo um Entroyto, Kyrie, Gloria, Comunhão e o Finis. 

 Com influências do jazz fusion, do free jazz, do rock, do funk e da canção, Airto 

Moreira se consolidou como artista internacional e exímio percussionista através da utilização 

de instrumentos exóticos inseridos em seu set up de bateria. Promoveu a percussão brasileira 

mundialmente e, ao lado de Flora Purim, inseriu outros músicos à cena musical nos EUA, 
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contribuindo para que ambos também consolidassem sua carreira internacionalmente, o que 

trouxe reflexos para a própria Música Popular Brasileira. 

 Airto Moreira acumula em seu currículo diversos trabalhos realizados em parceria 

com produtores e artistas mundialmente renomados, como a gravação da faixa tema oficial da 

cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Japão (2002), intitulada Maracatú - em conjunto 

com o grupo de percussão japonês “Kodo”; além de ter gravado também para trilhas sonoras 

de filmes como “The Exorcist” e “Apocalipse”. Possui vinte discos lançados ao longo de sua 

carreira solo - desde o ano de 1971 a 2012. Atuou como professor no departamento de 

etnomusicologia na UCLA
11

 e atualmente dedica seu tempo em estúdios de gravação; 

ministrando cursos, clínicas e oficinas; além de preparar novos projetos e turnês a serem 

realizadas pela América, Europa e Ásia
12

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

  University of Califórnia, em Los Angeles – EUA. 
12

  A biografia e discografia completa de Airto Moreira podem ser conferidas através de sua web site oficial. 

Disponível em < http://www.airto.com >. Acesso em 29 de maio de 2017. 
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CAPÍTULO 3 – CONTEXTUALIZAÇÃO, TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS E 

CONSIDERAÇÕES   

 

 

3.1 Metodologias 

 

 

A respeito das possibilidades a serem agregadas no estudo descritivo e analítico da 

música popular brasileira, a tradição erudita deixou como legado uma sistematização para a 

música de concerto através de seus escritos em partituras, atribuído como parâmetro de 

análise os padrões de estruturas estilísticas e as cadências de acordes e suas respectivas cifras. 

A questão é que boa parte da música popular produzida existe somente em registros 

fonográficos, o que exige a transcrição das gravações para ser possível um estudo formal e 

técnico - o que se exemplifica na presente pesquisa. 

Com o passar dos anos surgiram novas possibilidades de análise musical e outros 

parâmetros a serem averiguados, conforme a difusão de manifestações culturais cada vez mais 

abrangentes. A “teoria das tópicas” tem sido citada pelo autor Piedade (2013) e se refere às 

figuras de linguagem presentes nas expressividades musicais caracterizando estilos, ritmos e 

gêneros musicais. Esse tipo de análise surgiu na década de 1980 e propôs somar fatores 

socioculturais e históricos ao formalismo técnico-musical. A teoria das tópicas busca traduzir 

os “motivos” musicais; os temas e suas particularidades; “como” e “do quê” são compostas, 

respeitando a subjetividade e os elementos do abstrato que podem conter musicalmente. Sobre 

as tópicas na música brasileira, observam-se os motivos rítmicos característicos nas 

linguagens dos padrões de síncopes existentes em cada um deles. Piedade (2005, 2013) 

também comenta sobre a “fricção de musicalidades” ao discorrer sobre a musicalidade 

brasileira inserida na linguagem jazzística: 

 

No caso do jazz brasileiro, gênero conhecido como “música instrumental brasileira”

há uma relação muito particular com o jazz norte-americano que é ao mesmo tempo 

de tensão e de síntese, de aproximação e de distanciamento. A forma como a musi-

calidade brasileira e a norte-americana se encontram no jazz brasileiro vai de encon-

tro coma ideia de hibridismo contrastivo: as tópicas musicais presentes nos temas e 

nas improvisações estabelecem uma relação dialógica que chamei de fricção de mu-

sicalidades a qual revela nexos com discursos nativos sobre imperialismo cultural 

norte-americano, identidade brasileira, globalização e regionalismo. (PIEDADE, 

2013, p. 3 e 4) 
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 A compreensão sobre as tópicas no fazer musical se reflete na música instrumental 

improvisada quando o discurso musical corresponde às particularidades traduzidas do estilo 

no qual se faz uso da improvisação. O Quarteto Novo foi o primeiro conjunto da MPIB a 

perceber a importância de uma abordagem mais próxima da sonoridade brasileira na execução 

de temas e improvisos, se distanciando dos caracteres jazzísticos, desenvolveu um trabalho 

inovador ainda no final da década de 1960 quando fez uso das síncopes características do 

samba; do baião; do xaxado e de determinadas tendências melódicas que remetem ao sertão 

nordestino se distanciando do vocabulário do Be Bop (CAPODEFERRO, 2014). 

 Cirino (2005, p.3) comenta que: 

 

Para a produção na MPIB o músico instrumentista realiza uma espécie de “recriação” 

a partir da combinação de aspectos da composição e da interpretação, possibilitando 

a produção de uma “nova versão pessoal”. A relação entre arranjo, improvisação, 

composição e interpretação se dá de forma bastante flexível através da combinação 

de características da música erudita e da música popular. O intérprete e o compositor 

assumem tarefas diferentes que são reunidas na figura do instrumentista popular.  

 

 

 A teoria das tópicas estreita os laços entre o pensamento erudito e a cultura urbana, 

enquanto as fricções fundem musicalidades diversas. Abranger as possibilidades formais para 

em estudo que envolva parâmetros socioculturais faz jus à subjetividade existente na música 

enquanto uma manifestação artística que permite ser mutável frente a diversas culturas e 

pensamentos filosóficos. Nesta pesquisa, as tópicas e as fricções fundamentam 

metodologicamente o estudo descritivo realizado acerca da versão da música Misturada, 

gravada por Airto Moreira em 1985 ao lado de importantes músicos norte-americanos, com o 

objetivo de demonstrar as transformações ocorridas na linguagem musical e na performance 

de bateria do músico em relação à primeira produção de Misturada, gravada em 1967 com o 

conjunto “Quarteto Novo”, comentada por Dias (2013). Os trechos selecionados para fins de 

análise nesta pesquisa foram transcritos, editados e analisados pela autora deste trabalho. 
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3.1 Um estudo descritivo acerca da bateria em Misturada (1985): Do samba ao Fusion 

  

 

 A música Misturada trata-se de um samba adaptado a uma pulsação em 7/8 de 

composição de Geraldo Vandré em parceria com o baterista e percussionista Airto Moreira, 

lançada em 1967
13

 no LP Quarteto Novo, do conjunto “Quarteto Novo”. Essa gravação marca 

o primeiro solo de bateria em 7/8 registrado no Brasil (DIAS, 2013). Em 1985
14

 Airto fez uma 

releitura do mesmo tema ao lado do flautista norte-americano Joe Farrel, do baixista Mark 

Egan (1951-) e do pianista Kei Akagi (1953-) na gravação do disco Three-Way Mirror (com 

participações da cantora Flora Purim). Serão aqui apontadas as considerações percebidas a 

respeito da execução de bateria na versão de Misturada
15

 de 1985 no que se refere ao arranjo; 

à forma estrutural; à concepção de grooves e construção do solo de bateria, com o objetivo de 

apontar as transformações ocorrentes na linguagem musical e performática de Airto Moreira 

em relação à primeira versão de 1967
16

, analisada por Dias (2013). 

 A respeito dos dois arranjos, percebe-se uma mudança no andamento: Misturada 

(1967) foi gravada em torno de 110 bpm, enquanto Misturada (1985) aponta decair para cerca 

de 100 bpm. Além da mudança de andamento, evidencia-se também uma variação estrutural a 

respeito da apresentação do tema, e ambos os fatores sugerem uma sensação de pulsação mais 

ritmada e dançante na primeira versão, enquanto a segunda “soa” de maneira mais espacial. A 

forma do tema em Misturada (1967) está disposta em: AA / BB / A’ / C; enquanto em 

Misturada (1985) a parte A do tema se estende com uma repetição da mesma - com variações 

rítmicas sobre a melodia original - antes da transição para a parte “B”, estando o tema 

disposto em: AA / A’A’ / BB’ / A / C. A sensação de espacialidade do tema na última versão é 

gerada também por conta de um acréscimo de quatro compassos ao final de cada frase, onde o 

baixo e a bateria mantém o mesmo groove presente no tema “A”, além do acréscimo de 

pontes de transição que separam o final da parte “B” para o retorno à parte “A’”, o que não 

acontece em Misturada (1967), passando o tema da segunda versão a possuir 58 compassos, 

antes composto por 26. 

                                                 
13

  O áudio da versão da música Misturada (1967) está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=n77hXX-siVY > Acesso em 14 de julho de 2017. 
14

  O áudio da versão da música Misturada (1985) está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=GHeThhji1h4 > Acesso em 14 de julho de 2017. 
15

  MOREIRA, Airto; VANDRÉ,  Geraldo. “Misturada”. Intérprete: Airto Moreia; Joe Farrel; Kei 

Akagi; Mark Egan. [SI]: Reference Recordings, p1985. Remasterizado em CD, 1987. CD faixa 2.  
16

  MOREIRA, Airto; VANDRÉ, Geraldo. “Misturada”. Intérprete: Quarteto Novo. [SI]: Odeon, p1967. 

Remasterizado em CD, 2002. CD faixa 7. 

https://www.discogs.com/artist/288785-Kei-Akagi
https://www.discogs.com/artist/288785-Kei-Akagi
https://www.discogs.com/artist/288785-Kei-Akagi
https://www.discogs.com/label/28847-Reference-Recordings
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 Buscou-se desfragmentar os elementos distintos reconhecidos como forma de apontar 

os caracteres presentes na performance de Airto meio à sua inserção no contexto do Fusion 

nos anos 1985 em detrimento da busca por uma abordagem mais próxima dos vocabulários 

brasileiros desenvolvidos quando ainda integrava o conjunto “Quarteto Novo”.  

 Na transcrição dos trechos foi atribuída a sistematização de bateria no pentagrama pela 

seguinte padronização: 

 

 
Figura 1: Sistematização da bateria na partitura 
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 3.1.1 Na concepção dos grooves 

 

 

 A respeito da bateria de Airto Moreira na versão da música Misturada presente no 

álbum Quarteto Novo (1967), Dias (2013) aponta determinados procedimentos criativos da 

sua linguagem que também fundamentam o estudo acerca da sua performance na versão de 

1985. Tais aspectos correspondem: ao uso “melódico” 
17

 do chimbal no pé esquerdo e sua 

interação rítmico-melódica com os demais músicos e com a rítmica proposta pela melodia do 

tema; a adaptação de ritmos nordestinos na bateria e a modificação de ritmos originalmente 

binários para métricas ímpares. 

 

[...] Estes aspectos de sua prática que o distinguiram dentre os bateristas de sua 

época e, consequentemente, o tornaram fundamental para a formação dos bateristas 

de sua geração e das gerações seguintes. (DIAS, 2013, p.57).  

 

 

 Em Misturada (1985), nota-se na construção do groove referente à primeira parte do 

tema, que a condução tocada no chimbal reproduz um padrão rítmico que remete a uma 

possível variação característica da frase de tamborim da bossa nova, sugerido por Eduardo 

Lopes 
18

 demonstrado na Figura 2: 

 

Figura 2: Clave de tamborim da Bossa Nova e condução do chimbal no tema “A” 

 

 Em contrapartida, o deslocamento do bumbo e da caixa (tocada no aro) para os tempos 

fracos dentro do compasso provoca com que o groove em questão remeta a uma variação 

                                                 
17

  O baterista melódico “é aquele que não pensa unicamente no ritmo, ele toca em cima da melodia [...]” 

(DIAS apud Moreno, 2013, p.52). Dias (2013) faz referência ao termo “melódico” associando à imagem do 

baterista que dialoga com as possibilidades rítmicas oriundas dos caminhos melódicos e harmônicos através de 

suas intervenções rítmicas. 
18

  LOPES, Eduardo. A Bateria: Estudos para estilos básicos. p.40, 2009. O padrão ritmo original está 

composto dentro de um formato quaternário, num padrão com semínimas e colcheias na construção da frase. Foi 

transposto para um padrão binário escrito em semicolcheias para melhor associação com o groove da parte A de 

Misturada. 
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“estilizada” do samba de partido alto, se aproximando à sonoridade de um groove de Funk, 

quando executado na bateria, demonstrado na íntegra pela Figura 3
19

: 

 
Figura 3: Groove da parte “A” do tema em Misturada (1985): 00’04’’ – 00’06’’ [Faixa 3 do CD]  

 

 Tal sonoridade atribuída ao groove de Funk se evidencia pelo contexto geral onde a 

concepção rítmica está inserida. Nota-se pela instrumentação do conjunto - composto por 

piano, baixo, bateria e flauta – e pela linguagem dos demais músicos, uma aproximação à 

sonoridade do Fusion dos anos 1970, ainda que a rítmica remeta a padrões de samba, partindo 

para o princípio do que Piedade (1995) chama de “fricção de musicalidades”.  

 A construção rítmica do baixo em relação à bateria faz uso da polirritmia
20

 ao sugerir 

uma pulsação binária sobreposta à pulsação original em 7/8 na introdução antecedente ao 

tema, representada através da sucessão constante de duas semínimas com dois pontos de 

aumento, correspondendo ao primeiro tempo e à metade do quarto tempo de cada compasso. 

A mesma polirritmia está presente na voz da caixa. Ambas acontecem simultaneamente, 

porém não se relacionam, estando a caixa presente no segundo tempo e na segunda metade do 

quinto tempo. Apesar de estar próximo à ideia da polirritmia sugerida pelo baixo e pela caixa, 

o bumbo não compartilha do mesmo padrão por uma distância de uma semicolcheia, e 

também não se relaciona com as demais rítmicas executadas pelo baixo e pela caixa, apenas 

marcando a segunda metade do terceiro tempo e a segunda metade do sétimo tempo, como 

demonstrados de forma isolada do groove pela figura 4
21

: 

 

                                                 
19

  O áudio do trecho está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=mNipsfOeQ-Q > Acesso em 14 de julho de 2017. 
20

  Polirritmia: É um fenômeno rítmico relativo ao aspecto vertical, onde será possível detectar dois ou 

mais padrões rítmicos ocorrendo simultaneamente, mas to- dos estarão baseados em uma mesma fórmula de 

compasso. É bastante frequente a utilização de quiálteras nos procedimentos polirrítmicos, como os 

encontrados na música africana em geral, podendo haver também uma série de combinações possíveis para 

este procedimento. (PAULI, PAIVA, 2015). 
21

  O áudio do trecho está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=D3ok2CyEYQg&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
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Figura 4: Polirritmia nas vozes do baixo, da caixa e do bumbo: 00’00’’ – 00’06’’ [Faixa 4 do CD] 

 

 A interatividade do groove com a melodia passa a estar presente a partir da parte “B” 

do tema. Observa-se um diálogo melódico executado através da exploração de frases rítmicas 

na condução, agora executada no ride, evidenciando as células rítmicas da melodia com notas 

no aro da caixa, além da usual marcação do primeiro tempo de cada compasso com o chimbal 

no pé esquerdo. Através da Figura 5
22

 correspondente às duas frases da parte B do tema, é 

possível o reconhecimento dos pontos observados
23

: 

 

 

Figura 5: Parte “B” do tema em Misturada 1985: 01’21’’ – 01’38’’ [Faixa 5 do CD] 

 

                                                 
22

  O áudio do trecho está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=lKqcke59Jeo&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
23

  A harmonia da música foi retirada da dissertação de mestrado Airto Moreira: do Sambajazz à música 

dos anos 70 (1964-1975), apresentada por Guilherme Dias em 2013. Mesmo se tratando da versão de 1967 

gravada pelo Quarteto Novo, a harmonia aqui introduzida contribui de maneira satisfatória para esta pesquisa.  
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 Diferentemente das partes “A” e “B” que possuem, respectivamente, oito compassos 

cada, a parte “C” do tema é composta por apenas seis compassos. As interações entre a bateria 

e a melodia podem ser percebidas também nesse momento onde a mesma frase rítmico-

melódica é executada de forma conjunta pelos demais instrumentistas, tendo o Airto optado 

pela condução no chimbal aderindo frases rítmicas com o aro da caixa para acompanhar a 

melodia, ressaltando uma novidade inserida em seu set de bateria com a inclusão de um prato 

de efeito denominado “splash”, utilizado para acentuar o final da frase no quarto tempo do 

terceiro e quarto compassos, como demonstrado na Figura 6
24

: 

 

Figura 6: Parte “C” de Misturada (1985): 02’03’’ – 02’14’’ [Faixa 6 do CD] 

 

 Após a apresentação do tema houve o acréscimo de uma ponte de transição de oito 

compassos que antecedem o início da sessão de improvisos. Nesta versão de 1985, o solo de 

bateria acontece após o solo da flauta, contrariamente à primeira versão de 1967.  

 

 

 3.1.2 O solo de bateria 

 

 

 A tradição da música escrita é uma compactação da expressividade oral e prática em 

detrimento de uma forma matemática que a comprime dentro de uma relação de tempo e 

espaço bem delimitados, propondo a reflexão acerca da prática do improviso possibilitar 

                                                 
24

  O áudio dos trechos está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=UVG8kR4wSV8&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
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nuances flexíveis difíceis de serem transcritas dentro de um sistema teórico e formal. Para 

Wisnik 
25

: 

 

A escrita ocidental, que é uma grande ferramenta de trabalho que se aplica 

inteiramente a essa tradição, ela é uma racionalização do tempo musical na forma de 

espaço, ela é uma espacialização. A grade da partitura, o pentagrama e o compasso 

fazem com que o tempo seja rearticulado e você coloca o tempo dentro desta 

dimensão.  

 

 

 Feita a ressalva, foi proposta a transcrição do improviso de bateria da música 

Misturada (gravada por Airto Moreira em 1985) buscando ser o mais fiel às percepções 

audíveis percebidas e reconhecidas. 

 Gerolamo (2014) comenta que o improviso é um conjunto de frases e motivos rítmico-

melódicos previamente exercitados pelo improvisador, sendo reagrupados e organizados no 

momento da improvisação, não se tratando de uma forma aleatória de “despejar” as ideias 

musicais no momento do solo. Dias (2013) reconhece no improviso de bateria da música 

Misturada executado por Airto Moreira, junto ao “Quarteto Novo” em 1967, a utilização de 

ritmos como o samba cruzado, o xaxado e o baião, além do desenvolvimento de frases 

rítmico-melódicas que remetem à melodia do tema, demonstrando vasto vocabulário na 

aplicação de motivos rítmicos, além da consciência estrutural em relação à forma da música - 

apesar do solo de bateria compor 36 compassos enquanto o tema original é composto por 26, 

na versão de 1967. Já em Misturada (1985) a concepção para a construção do solo fiel à 

utilização de variações rítmicas em detrimento da sugestão temática da música não se faz 

equivalente. 

 O solo presente em Misturada (1985) foi transcrito numa disposição de 32 compassos, 

correspondendo à forma padrão de um tema de jazz (BERENDT, 2009). Foi percebida certa 

estruturação lógica do solo, tendo sido aqui concebida dentro de uma disposição temática 

dividida em quatro sessões de desenvolvimento de motivos rítmicos intercalados entre três 

trechos de transição dentre uma sessão e outra. 

 A respeito da primeira sessão, dividida em duas partes, correspondente à introdução do 

solo, foi compreendido o primeiro compasso como uma espécie de exposição do primeiro 

motivo rítmico a ser desenvolvido dentro da condução do groove pelos quatro compassos 

                                                 
25

  Seminário de Improvisação na Música Brasileira (2015). Mesa redonda: A Canção Brasileira e a Música 

Instrumental. Minutos 36’03’’ – 36’36. Disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=6BkNZqcRPsw&index=2&list=PLtq4Igt4aJ0ahDD4n2QGr9GquYL1haot6 

>. Acesso em 13 de junho de 2017. 
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seguintes - remetendo ao padrão de partido alto utilizado na parte “A” do tema. Outro fator 

observado é o uso de quiálteras na construção fraseológica (não antes percebidas na versão de 

1967); compreendidas no terceiro compasso com a utilização de semicolcheias dispostas em 

uma subdivisão tercinada dentro de cada pulsação; e no quinto compasso usufruindo da 

sucessão de três células rítmica compostas por três fusas aliadas a uma colcheia, como segue 

o exemplo na Figura 7
26

: 

 

 

Figura 7: Solo – Sessão IA: 04’28’’ – 04’37’’ [Faixa 7 do CD] 

 

 Uma característica que se mantém presente é a constante marcação do primeiro tempo 

de cada compasso. A segunda parte da primeira sessão marca a continuidade do 

desenvolvimento em torno do motivo sugerido no primeiro compasso inserindo diálogos bem 

marcados entre o bumbo e o aro da caixa acompanhado com o chimbal na condução, com a 

ressalva de que o groove se desfragmenta, passando a se distanciar da variação do partido alto 

executado na primeira sessão, citando uma possível adaptação em 7/8 de uma variação rítmica 

característica do maracatu de baque virado no sexto e sétimo compassos; e no nono compasso 

remetendo à rítmica do coco, sendo ambos os ritmos oriundos do Nordeste brasileiro
27

: 

 

Figura 8: Solo: Desenvolvimento temático - Sessão IB: 04’38’’ – 04’45’’ [Faixa 8 do CD] 

                                                 
26

  O áudio dos trechos está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=17ycKv1jLJM&feature=youtu.be > 
27

  O áudio dos trechos está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=sEMsRsuGaHo&feature=youtu.be > 
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 A associação feita é também devida à sonoridade no momento da audição quando 

Airto opta por distribuir as células características da alfaia, no bumbo, por se tratar de dois 

tambores percutidos com baquetas de sonoridade grave. Para uma melhor associação, fez-se 

necessário observar a comparação feita utilizando dos padrões propostos por Cassio Cunha
28

 a 

respeito dos dois casos citados:  

 

Figura 9: Comparação do sexto compasso à alfaia do Maracatú de baque virado [Faixa 8 do CD] 

 

 A figura 9 demonstra a relação entre o desenvolvimento do motivo rítmico e a frase 

característica da alfaia do maracatu de baque virado, direcionando as marcações 

características para as segunda e terceira colcheias das tercinas, executadas no bumbo. A 

figura 10, também associada a um padrão proposto por Cássio Cunha (idem), demonstra 

como Airto usufruiu da rítmica da caixa característica do Coco, distribuída ainda num diálogo 

entre bumbo e aro da caixa acompanhado com o chimbal na condução, associando a 

sonoridade da célula rítmica sincopada com semicolcheia somada a uma colcheia e outra 

semicolcheia à sonoridade da tercina com três colcheias: 

 

 

Figura 10: Comparação do nono compasso à caixa característica do Coco [Faixa 8 do CD] 

 

 Os exemplos citados nas figuras 9 e 10 podem ser associados às “figuras de linguagem” 

encontradas nos discursos musicais, quando nota-se a presença de elementos oriundos de 

                                                 
28

  IPC – Independência polirrítmica coordenada para bateria, 2000, p. 79; 81. 
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contextos divergentes ao qual estão sendo inseridos, conceito atribuído à “fricção de 

musicalidades”, desenvolvido por Piedade (2013). Neste caso, remete-se a padrões de 

maracatu e de coco inseridos em contexto jazzístico integrando um solo de bateria. Piedade
 29 

faz analogia com o campo da literatura quando relaciona o fazer musical à intertextualidade: 

“todo texto fala sobre outro texto anterior. O texto é uma permutação de outros textos”.  

 Os quatro compassos seguintes marcam o primeiro trecho de transição, desenvolvendo, 

no décimo compasso do solo, o motivo rítmico sugerido ainda na primeira sessão com a 

reutilização da sucessão da célula rítmica composta por tercinas em fusas aliadas a uma 

colcheia, o que sugere a ideia de sobreposição de “cinco tempos para quatro”. O uso de 

sobreposições marca um aspecto bastante utilizado por Airto no decorrer do solo, aliado às 

mudanças de compassos, ambas identificadas através das intenções fraseológicas demarcadas 

por acentuações e motivos rítmicos. Observe nos aspectos demonstrados logo abaixo; o 

enquadramento das quiálteras tercinadas no décimo primeiro compasso; das acentuações de 

seis em seis fusas no décimo segundo compasso, sugerindo uma sobreposição de “três tempos 

contra dois”; e da sobreposição de “quatro tempos contra três” presente no décimo terceiro 

compasso, bem como as mudanças de compasso circuladas; marcando a transição do 7/8 para 

um compasso quaternário simples no décimo compasso, antecedendo a ida para uma métrica 

em 5/8 e retornando para o 7/8 no décimo segundo compasso, exemplificados na Figura 11
30

: 

 

 

Figura 11: Solo: Transição I - Sobreposições e mudanças de compasso: 04’45’’ – 04’53’’ [Faixa 9 do CD] 

 

 A segunda sessão também é composta por quatro compassos, e ainda percebe-se, no 

primeiro compasso da sessão, a familiaridade com a utilização da síncope, passando dela a 

desvencilhar-se a partir do décimo quinto compasso do solo, usufruindo de frases rítmico-

                                                 
29

  Mesa Redonda: A Canção Brasileira e a Música Instrumental, realizada durante o Seminário 
de Improvisação Brasileira em Florianópolis, em 2015Disponível no link < 

https://www.youtube.com/watch?v=6BkNZqcRPsw&t=2198s > Minutos  12’26’’ – 12’33’’. Acesso em 
13 de junho de 2017. 
30

  O áudio do trecho está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=FHmIkCvzrDk&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
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melódicas ao explorar tercinas e semicolcheias simples em diálogos lineares entre bumbo, 

caixa e um prato splash (como prato de efeito, por possuir uma sonoridade de curta duração), 

como demonstra a figura 12
31

: 

 

 

Figura 12: Solo de bateria em Misturada (1985) - Sessão II: 04’53’’ – 05’00’’ [Faixa 10 do CD] 

 

 Concluída a segunda sessão, Airto Moreira reafirma, na segunda transição antecedente 

à sessão III, os diversos motivos rítmicos já expostos anteriormente. Possuindo apenas três 

compassos, observa-se, respectivamente, na transição II a reutilização dos acentos deslocados 

de seis em seis fusas; da mudança de compasso de uma pulsação em 7/8 para 5/8; da 

sobreposição de “quatro tempos contra três” e da utilização de síncopes, visualizadas na 

figura 13
32

: 

 

 

Figura 13: Solo: Transição II – reafirmação dos motivos rítmicos: 05’01’’ – 05’05’’ [Faixa 11 do CD] 

 

 A próxima sessão surge com o desenvolvimento de um motivo rítmico sugerido duas 

vezes no decorrer do solo: a sucessão de fusas - agora distribuídas por seis compassos 

seguidos possuindo fórmulas e pulsações distintas entre si. O padrão seguido para o 

reconhecimento das transições das fórmulas de compasso se deve às mudanças de 

acentuações e aos diálogos executados com o chimbal no pé esquerdo, que acompanha de 

forma melódica as acentuações nos compassos 21 e 22, e demonstra polirritmia nos 

                                                 
31

  O áudio do trecho está disponível para audição pelo link < https://www.youtube.com/watch?v=-

jiAL0Q54Wk&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
32

  O áudio do trecho está disponível para audição pelo link < https://www.youtube.com/watch?v=cJNH-

rh1dbc&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
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compassos: 23 (ao propor um toque aberto no primeiro tempo e outro no contra do segundo 

tempo) e 24 (executando acentuações de seis em seis fusas até o sétimo tempo do compasso, 

enquanto dialoga no pé esquerdo um toque aberto para um fechado no chimbal, numa 

sobreposição de “três contra dois” representada por pausas intercaladas entre as tercinas), 

presente na Figura 14
33

: 

 

 

Figura 14: Solo de bateria em Misturada (1985) - Sessão III: 05’06’’ – 05’17’’ [Faixa 12 do CD] 

 

 Os compassos 25 e 26 marcam o final da sessão que demonstrou ser o ápice do solo 

em termos de dinâmica forte. Antes executadas na caixa, as fusas passam a ser transferidas 

para tambor mais grave, associado à sonoridade do “tom tom”. De maneira decrescente, a 

sessão caminha para o terceiro e último trecho de transição do solo, composto por apenas dois 

compassos. Através da execução de ostinatos deslocados atribuídos à sonoridade de “duas 

                                                 
33

  O trecho do áudio está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=W8XZTW1Uj_A&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
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notas de som para uma de pausa”, iniciando primeiramente a partir de uma colcheia, passando 

o compasso 28 a retomar a pulsação inicial de 7/8, como mostra a Figura 15: 

 

Figura 15: Solo – Transição III: 05’17’’ – 05’21’’ [ Faixa 13 do CD] 

 

 A quarta sessão
34

 corresponde aos quatro últimos compassos do solo, compreendendo 

um groove de partido alto similar ao que deu início ao solo, passando o aro da caixa inicial a 

ser substituído pela caixa tocada com a baqueta integralmente na pele, tendo o Airto 

executado pequenas viradas ao final de cada compasso, utilizando de um mesmo motivo 

rítmico desenvolvido no início do solo, como segue a transcrição na Figura 16:  

 

 

Figura 16: Solo de bateria em Misturada (1985) – Sessão IV (Final): 05’21’’ – 05’29’’ [Faixa 13 do CD] 

 

 O solo de bateria na música Misturada, na versão de 1985, finaliza com uma virada 

sincopada traçando o caminho para uma ponte de transição que antecede a reexposição da 

parte C na melodia da flauta e, por fim, a finalização da música. 

 A introdução de elementos sonoros, tais como: quiálteras, sobreposições, mudanças de 

fórmulas de compasso e a polirritmia exemplificam a atribuição de novos vocabulários na 

linguagem musical de Airto Moreira, se comparado à prevalência das células rítmicas em 

semicolcheias simples citando as rítmicas características de ritmos como o samba batucada, o 

xaxado e o baião, fortemente presentes no solo executado na versão da mesma música em 

1967. Apesar das rítmicas do samba de partido alto; do maracatu e do coco também terem 

sido reconhecidas no solo da segunda versão, houve certo desprendimento de uma execução 

fiel à sonoridade dos estilos citados, passando a estar presente de forma desfragmentada 

adentro de motivos rítmicos posteriormente desenvolvidos e transformados. 

                                                 
34

  O trecho do áudio está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=32eFP8antjw&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Buscou-se averiguar através dessa pesquisa os processos criativos de Airto Moreira no 

campo da Música Popular Instrumental Brasileira.  

 Após traçar um perfil estilístico descritivo da sua performance na música Misturada 

(1985), reafirma-se a presença de elementos anteriormente detectados por Dias (2013) em sua 

análise de Misturada referente à primeira versão gravada em 1967, quando aponta 

procedimentos característicos na linguagem de Airto Moreira que o evidenciam por certo 

pioneirismo estilístico, sendo esses: a adequação de ritmos originalmente binários em 

pulsações ímpares; a releitura de ritmos nordestinos dentro do contexto da Música 

Instrumental; a composição estrutural lógica na construção do solo de bateria; e o que se 

mostrou mais evidente: sua interação com os demais músicos no momento do acontecimento 

musical, ressignificando a função de um percussionista, lhe sendo atribuído o título de 

“baterista melódico”. 

 Na segunda versão de Misturada, gravada juntamente a expoentes do jazz norte-

americano no ano de 1985, foram detectados novos procedimentos que somam aos já 

mencionados. A utilização da polirritmia, de sobreposições rítmicas e mudanças de fórmulas 

de compassos que dialogam entre si dentro do improviso de bateria, representam um processo 

de construção conceitual de desenvolvimentos criativos que formam o conjunto de elementos 

relevantes encontrados através do estudo realizado, bem como o processo de pesquisa rítmica 

atribuída à estruturação do groove na condução rítmica do tema, utilizando de “tópicas” 

referentes à bossa nova e ao partido alto, além de fricções da música nordestina atribuídas a 

uma sonoridade pertinente ao Jazz Fusion.  

 A Música Popular Instrumental Brasileira se originou da mistura de ritmos e 

linguagens diversas, tendo como prática fundamental a improvisação. A liberdade jazzística 

atribuída à MPIB com a experimentação associada ao Fusion da década de 70, aliado aos 

aspectos culturais possíveis de serem difundidos e expandidos por conta da globalização, 

mencionado por Piedade (2013), abre caminhos para o pensamento de que a MPIB 

permanecerá constantemente ligada a processos transitórios, estando passível de assimilar 

vertentes e caracteres culturais oriundos do mundo todo sem perder suas “tópicas” brasileiras. 

  O processo de pesquisa acadêmica em âmbito da cultura popular estreita as fronteiras 

entre as tradições enraizadas ao “senso comum” e a sistematização formal tradicional erudita. 

A pesquisa realizada representa uma série de fatores pertinentes à formação musical do 
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músico inserido no contexto da música popular, no que se refere ao desenvolvimento da 

percepção auditiva e domínio da linguagem escrita musical como suportes para o trabalho de 

reconhecimento de elementos sonoros que possibilitam o registro em forma transcrita. O 

estudo descritivo da performance de bateria de Airto Moreira na música Misturada (1985) 

aqui proposto, representa, além de acervo bibliográfico para o desenvolvimento de pesquisas 

futuras em âmbito da performance, uma contribuição ao músico baterista. 
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Transcrição e edição por Paula Bernades Aguiar. 

Software: MusiScore II 

 

 

Solo de Bateria em Misturada (1985) 

 

 
Figura 17: Transcrição completa do solo de bateria em Misturada (1985) (04’28”-05’30’’) I – [Faixa 14 do CD]  
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Figura 18: Transcrição completa do solo de bateria em Misturada (1985) (04’28”-05’30’’) II [Faixa 14 do CD]
35

 

 

 

                                                 
35

  O áudio do trecho está disponível para audição pelo link < 

https://www.youtube.com/watch?v=jIGR_rkEmpY&feature=youtu.be > Acesso em 14 de julho de 2017. 
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Anexo: Discografia selecionada 

 

 

Figura 19: Capa do LP Quarteto Novo (1967) 

 

“Quarteto Novo” – Quarteto Novo (1967)  

1. O ovo (Geraldo Vandré - Hermeto Pascoal) 

2. Fica mal com Deus (Geraldo Vandré) 

3. Canto geral (Geraldo Vandré - Hermeto Pascoal) 

4. Algodão (Luiz Gonzaga - Zé Dantas) 

5. Canta Maria (Geraldo Vandré) 

6. Síntese (Heraldo do Monte) 

7. Misturada (Airto Moreira - Geraldo Vandré) 

8. Vim de Sant'Ana (Theo de Barros) 

 

Hermeto Pascoal – Piano e Flauta  

Heraldo do Monte – Viola Caipira e Guitarra  

Théo de Barros – Violão e Baixo  

Airto Moreira – Bateria e Percussão 
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Figura 20: Capa do LP Three-way Mirror (1985) 

 

Three-way Mirror – Airto Moreira, Flora Purim e Joe Farrel (1985) 

 

1. Treme Terra (José Neto - Airto Moreira - Flora Purim)) 

2. Misturada (Airto Moreira) 

3. The return (Kei Akagi) 

4. Three-way mirror (Mark Egan) 

5. São Francisco river (Airto Moreira - Flora Purim) 

6. Começar de novo (Vitor Martins - Ivan Lins) 

7. Lilia (Milton Nascimento) 

8. Plane to the trane (Mark Egan) 

 

Joe Farrel – Flauta transversal 

Stanley Clark – Piano 

Airto Moreira – Bateria 

Flora Purim – Canto 

 

 

 


