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RESUMO

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa um dos bateristas brasileiros mais

renomados na atualidade, Rafael Barata, que possui inúmeros trabalhos realizados ao lado de

cantores,  intérpretes,  arranjadores e diversos músicos. Em específico,  é dada ênfase a sua

performance na música São Salvador interpretada no álbum Mika Samba Jazz Trio (2013,

vol.1).  Fontes  fonográficas  serviram como elemento  comparativo  entre  a  performance  de

Rafael  Barata  e  os  precursores  do  samba  jazz,  como Edson  Machado  e  Milton  Banana.

Buscou-se  analisar  a  performance  do  músico  Rafael  Batata  de  modo  a  identificar  suas

influências e as suas contribuições para o  Jazz  brasileiro. Considerando a importância dos

precursores, a emancipação do samba jazz no Brasil  e as contribuições  do músico para a

especificidade do estilo na atualidade. O trabalho desenrola-se por intermédio de pesquisas

realizadas em periódicos, textos científicos, fonograma, pesquisas em websites, transcrições,

discussões e questionamentos a respeito da análise na Música Popular Instrumental Brasileira

(MPIB). As discussões sobre a MPIB são fundamentadas em autores como Piedade (2003,

2013), Bastos e Piedade (2006), Saraiva (2007) e Levy (2016),  dentre  outros.  A pesquisa

converge  para  uma  análise  a  respeito  das  habilidades  técnicas  do  músico  em função  do

resultado sonoro de acordo com as estruturas contidas na gravação da música São Salvador

(2013, vol. 1). Apesar das influências, é interessante ressaltar que Rafael Barata expõe certa

particularidade técnica, criativa e artística, em consonância a especificidade estética do samba

jazz  e  das  interações  entre  os  músicos  envolvidos.  Assim,  os  resultados  da  análise  são

discutidos e pautados de acordo com as particularidades e objetivos da pesquisa.

Palavras chave: Bateria brasileira. Rafael Barata. Sambajazz. Jazz brasileiro. Música popular
brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a performance do baterista Rafael Barata na

música São Salvador, em consonância com suas contribuições artísticas para a música popular

instrumental brasileira (MPIB)1. Rafael Barata é um dos grandes bateristas da atualidade no

Brasil e reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho. 

A  escolha  do  Mika  Samba  Trio  justifica-se  pela  valorização  do  sambajazz  em

detrimento a história e consolidação do estilo do trio e do baterista Rafael Barata. O disco

atende a  uma especificidade  do sambajazz  que não rejeita  a  particularidade  do grupo,  às

heranças históricas relacionadas ao gênero são retrabalhadas  ao ponto de transcender para

uma  nova  concepção.  Todos  os  integrantes  do  grupo  são  considerados  colaboradores  e

estudiosos da música instrumental e do sambajazz, vale ressaltar que a pianista Mika Mori é

japonesa e uma estudiosa do gênero samba jazz,  é provável  que o disco procede de uma

expressão de admiração, uma inquietude em propagar e demonstrar um trabalho desenvolvido

sobre a riqueza e pluralidade do brazilian jazz.

Outro  objetivo  da  pesquisa  é  encontrar  na  expressão  musical  de  Rafael  Barata

elementos que identifique suas particularidades e tendências que podem ser comuns na forma

de tocar samba jazz. Essas tendências foram levantadas nas pesquisas voltadas para a MPIB

através dos fundamentos teóricos dos autores Bastos (2006) e Piedade (2003, 2006, 2013). As

contribuições nas pesquisas musicológicas e analíticas sobre a bateria e músicos relacionados

também serão utilizadas, autores como: Levy (2016), Damasceno (2016), Del Pino (2018),

Aquino (2014), Barsalini (2009). 

Serão  colhidas  informações  em  meios  midiáticos  como  a  entrevista,  websites  e

plataformas digitais  na internet.  Um exemplo é a entrevista  que o baterista Rafael  Barata

participa na rádio MPB FM/90.3. Ele expõe que é comum os seus companheiros de trabalho

compararem a sua forma de tocar com a de músicos que são, de fato, precursores da bateria

brasileira  e  do  samba  jazz  como,  por  exemplo,  Edison  Machado  e  Milton  Banana

(GANDELMAN, 2016). Assim, outro questionamento do trabalho é a comprovação dessas

influências citadas por Rafael Barata através das falas ditas na entrevista. 

O trabalho expõe uma breve contextualização histórica da bateria brasileira, apoiando-

1 MPIB (Música Popular instrumental Brasileira) é a sigla em que Piedade (2006) adota para identifica de
forma mais específica este gênero musical, visto que a sigla MPB (música popular brasileira) e a MI (Música
Instrumental) pode gerar a incompreensão da especificidade do gênero e por essa razão cai em desuso em seu
trabalho. No capítulo 1 deste trabalho é demonstrado com mais detalhes este assunto.
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se  na  musicologia  e  na  etnomusicologia.  Demonstra  um breve  apanhado  histórico  sobre

bateristas que surgiram após a Época de Ouro2 e pós bossa-nova3, período da emergência do

Sambajazz. Através da exposição dos trabalhos realizados pelos precursores citados, é feita

uma breve comparação e análise para com a performance do Rafael Barata. O objetivo desse

processo é de investigar essas influências e sintetizar de forma coesa a linguagem musical de

Rafael Barata dentro do gênero sambajazz.

Dentre os trabalhos realizados pelo músico, vale destacar o Cello Samba Trio com

Jaques Morelenbaum e Lula Galvão, Eliane Elias Quartet com Marc Johnson e Rubens De La

Corte, ganhadores do Grammy 2016 pelo melhor álbum de latin jazz intitulado Made in Brasil

(2015). O baterista também trabalhou alguns anos no Mistura Fina ao lado de músicos como o

lendário pianista Osmar Milito e o baixista Augusto Mattoso, nesse mesmo lugar conheceu e

teve  a oportunidade  de tocar  com Russell  Ferrante  (Yellow Jackets),  Mike Shapiro,  John

Pizzarelli, Jane Monheit, Karrin Allyson, Kevin Lethean, dentre outros (BARATA, 2019).

Apesar da extensão de trabalhos realizados por Rafael Barata, a pesquisa foca em um

dos trabalhos de gênero samba jazz realizados pelo músico. Trata-se do álbum  de alcance

internacional  já citado em  parágrafos anteriores  e intitulado como  Mika Samba Jazz Trio

(2013), por questões de objetividade a análise é feita de apenas uma faixa do disco, a música

São  Salvador.  Nesse  disco,  Rafael  Barata  gravou  ao  lado  da pianista Mika  Mori  e  o

contrabaixista  Sérgio Barrozo. Vale ressaltar que o baixista  Sérgio Barrozo participou do

disco Rio 65 trio ao lado do pianista Dom Salvador e Edison Machado. Sendo assim, um dos

vanguardistas na invenção do sambajazz.  A pianista Mika Mori é uma musicista  de nível

internacional  e  se  destaca  por  ser  uma  japonesa  estudiosa  da  música  brasileira.  A  sua

nacionalidade  não  atrapalha  sua  interpretação  da  música  brasileira,  pelo  contrário,  o  seu

posicionamento é de band leader no trabalho Mika Sambajazz Trio. 

2 Época de Ouro foi o período do estilo “brejeiro”, surgimento dos chorões como Jacob do Bandolim.
(BARRADAS, 2017)
3 Período  de  desenvolvimento  da  MPB em que  buscou-se  uma  ideal  nacionalista,  a  valorização  do
folclore, resistindo a culturas advindas dos Estados Unidos, busca de uma identidade nacional. (DICIONÁRIO-
MPB, 2019)
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2. A MÚSICA POPULAR INSTRUMENTAL BRASILEIRA

2.1 Construção da música popular instrumental brasileira (MPIB)

 

Os autores  Piedade (2003,  2006,  2013)  junto  a Bastos  (2006)  em suas  produções

contribuem bastante para a análise e identificação da Música Popular Instrumental Brasileira

(MPIB), coletando características  de fragmentos musicais,  de composição e improvisação.

Essas  características podem  ser  utilizadas  como  indicadores  no  processo  criativo  e são

condicionadas por análises que relacionam harmonia, ritmo, melodia, textura e vocabulário de

improvisação. 

No trabalho de Piedade (2006) intitulado de “O desenvolvimento histórico do jazz

instrumental, o jazz brasileiro”, o autor comenta que o termo música instrumental (MI) teria

ficado de  certa  forma  ultrapassado,  apesar  de  ser  muito  utilizada  pelos  “nativos”4 para

diferenciar um subgrupo de um campo muito abrangente como a MPB, consolidada durante

os anos 1970. A necessidade dos “nativos” de definir o jazz brasileiro ou sambajazz como

MPIB surgiu no intuito de evitar a não compreensão da especificidade do gênero, evitando o

equívoco  de agrupar os vários tipos de música instrumental ou subgrupos em uma unidade

(PIEDADE, 2003).

No entanto, o termo música instrumental é o rótulo utilizado pelos nativos para todo

o corpo de produções musicais do jazz brasileiro. Assim, a categoria MPB (música
popular  brasileira),  tomada como o conjunto heterogêneo de  produções  musicais

urbanas populares no Brasil que se consolida a partir dos anos 70, é aqui tomada
como um super-gênero que é constituído por categorias como música instrumental,

rock/blues nacional, bossa-nova, pagode, música sertaneja, samba, forró, axé-music,
lambada, samba-reggae, etc. Porque há muitos tipos de música instrumental, como

música erudita de câmara,  os nativos estão conscientes da inadequação do termo
música instrumental, e para eles a designação correta deveria ser música popular

instrumental brasileira. (PIEDADE, 2003, p. 41)

A MPIB não sofre influência somente da música nacional, pois ela compactua com a

bossa-nova  que,  no  início,  foi  um  dos  maiores  expoentes  da  influência  do Jazz norte-

4 O trabalho é baseado em dados etnográficos obtidos em entrevistas e encontros com músicos atuantes
no cenário da cidade de São Paulo, um dos mais significativos do Brasil (Piedade, 1999b). A estes músicos e
seus  ouvintes,  bem como aos apreciadores  e  críticos  do jazz  brasileiro  chamarei  de  nativos,  no sentido de
pertencentes a uma comunidade musical. (PIEDADE, 2003, p. 41)
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americano. Posteriormente encadeia o surgimento de outros gêneros, como por exemplo o

sambajazz. O grupo musical que afirmam começar o gênero sambajazz e assume o lugar de

progenitor dessa mistura, é o Rio 65 trio (1965). O grupo é composto por Dom Salvador no

piano, Sérgio Barrozo no baixo acústico e Edison Machado na bateria. No documentário feito

pelo programa “Ao Som do Vinil”, apresentado por Charles Gavin (2010), o músico Dom

Salvador afirmou “[…] A gente tava querendo fazer uma coisa paralela a bossa nova, um

negócio mais incrementado. […] Algo com a concepção do jazz […]”, em seguida Sérgio

Barrozo diz “[…] Aquela maneira de tocar ali antes de a gente fazer não tinha não […]”. 

O local onde ocorriam as apresentações do Rio 65 Trio e demais trios que vieram a

surgir com a eminência do sambajazz, chamava-se Beco das Garrafas e abrigava um conjunto

de casas noturnas da cidade de Copacabana no Rio de Janeiro. Um verdadeiro ambiente de

propagação do “som” que misturava as harmonias estrangeiras com a cultura nacional de um

jeito um pouco diferente da bossa nova (GAVIN, 2010). 

Influenciados pelo jazz,  a formação em trio na configuração piano, baixo e bateria

também é uma das características comuns ao sambajazz. Muitos desses trios consolidaram o

gênero no país, dentre eles estão: o Rio 65 Trio, Os Bossa Três, Milton Banana trio, Zimbo

Trio, Sambalanço Trio, Tamba Trio e Jongo Trio  (GAVIN, 2010). Ressaltando que, a música

analisada é compreendida no sambajazz e compete nessa mesma configuração ou formação.

Ao mesmo tempo em que a bossa nova se tornava conhecida no mundo, toda uma
geração de instrumentistas influenciados pelo jazz se envolvia com este gênero no
Brasil. Estes instrumentistas formaram grupos que tocavam um repertório de bossa
nova e jazz instrumental, sendo que muitos eram na formação clássica jazzística de
trio (piano, contrabaixo e bateria), como o Tamba Trio, Zimbo Trio, Milton Banana
Trio, Jongo Trio,  Bossa Três,  Sambalanço, e outras formações,  como o Quarteto
Novo (de Hermeto Pascoal), samba-jazz e os Copa 5. (BASTOS, 2006, p. 4-5)

Piedade  (2003,  2006,  2013) classifica os  grupos  musicais  que  estão  presentes  no

cenário da MPIB, delimitando as características comuns e incomuns das linhas de produção

desses músicos e suas tendências. Essas linhas de produção possuem aspectos  musicais que

dialogam  entre  si.  Nesse  diálogo  há  duas  extremidades, a  música  popular  instrumental

brasileira  e a produção  popular  instrumental  estrangeira.  Esse  acontecimento  é  uma

reafirmação da teoria fricção de musicalidades, tendo em vista também um reforço da teoria

das tópicas, parâmetro analítico referente a linguagem musical durante a improvisação. 

Sobre as  tópicas,  são elas:  as  apropriações  da linguagem musical  de  várias  etnias

culturais vigentes nacionalmente e internacionalmente. Elas são manipuladas no vocabulário
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musical  através  de  motivos  rítmicos,  escalas  típicas  e  frases  musicais  que  evocam  uma

sonoridade advinda de outras manifestações culturais (PIEDADE, 2013).

Os autores definem três termos que representam as tendências dos grupos que estão

inseridos na MPIB, qualificados dentro dessa vertente do Jazz brasileiro, sendo esses: a linha

mais brazuca, linha mais fusion e linha mais ecm.5 A síntese dessas tendências estão presentes

na  performance  de  Rafael  Barata,  de  modo  que não  há pretensão  de  afirmar  que  a  sua

expressão  musical  está  somente  relacionada  a  uma  das  tendências.  Rafael  Barata  está

associado ao Jazz brasileiro como um todo, isto se justifica pelo meio musical  em que o

baterista está inserido,  pela sua própria vivência e contato cultural  com a MPIB. Por esse

motivo não há a intenção de classificar de forma simples e unitária um conteúdo tão plural,

complexo e subjetivo.

Nesse sentido de não afirmar uma identidade ou tendência absoluta, Piedade (2003)

em seu trabalho sobre  fricção de musicalidades  utiliza a colocação do quantitativo “mais”,

pois  evoca  o  posicionamento  dos  “nativos”  no  processo  de  criação  musical.  Assim  a

classificação  é  dada  pela ocorrência  ou  predominância  de  elementos  relacionados com  a

linguagem  musical ou  gênero  musical  de  uma determinada  cultura,  (PIEDADE,  2003).

Entretanto, não pensou-se em tendências isoladas, absolutas ou “puras”, e sim em uma junção

de tendências de  modo a ser articuladas em um mesmo discurso musical, coexistindo e se

justificando pela predominância.

5 Pude identificar no discurso três termos que representam as tendências principais do jazz brasileiro,
reconhecíveis de imediato pelos nativos: brazuca, fusion e ecm. Seguindo a visão dos nativos, estas são três das
chamadas  linhas  principais  do jazz brasileiro.  O discurso nativo aponta para  estas  linhas  não como rótulos
fechados,  monolíticos,  mas como sim campos temáticos musicais abertos e flexíveis,  onde as três  linhas  se
interpenetram e dialogam, sendo que, dependendo do artista, uma delas é sempre preponderante. Por isso, os
nativos não dizem que tal artista é brazuca e sim que ele é mais  brazuca, o que não exclui sua parte  fusion e
ecm. (PIEDADE, 2003, p. 48 e 49)
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2.2 Hibridismo na MPIB

A Música Popular  Instrumental  Brasileira  (MPIB) foi  intrinsecamente  influenciada

pelas canções que consagraram gêneros na música brasileira, principalmente no fim da década

de 1950 com a bossa nova e posteriormente o baião, samba, dentre outros. 

Existe  uma  influência  internacional  que  foi  significante  na  produção  fonográfica

brasileira.  As gravações  nos  Estados Unidos,  de certa  forma,  tinham um alto  controle  de

qualidade sonora e alguns compositores de renome, arranjadores e artistas brasileiros, tiveram

a oportunidade de permanecer  há algum tempo no país estrangeiro para gravar,  produzir,

conhecer outros artistas e instrumentistas da música americana, como o Miles Davis, Stan

Getz,  Charlie  Byrd,  dentre  outros.  Os  músicos,  instrumentistas  e  artistas  brasileiros  que

participaram  desse  processo  foram:  Tom  Jobim,  João  Gilberto,  Airto  Moreira,  Hermeto

Pascoal, Sergio Mendez, Flora Purim, Grupo Azymuth, Airto Moreira, Dom Salvador, Dom

Um Romão e etc. Houve uma troca de experiências musicais que transcendia o ato de apenas

ouvir um LP. Os músicos se aproximaram, apreenderam e vivenciaram a estética cultural

existente na música dos dois países (LEVY, 2016). 

A indústria fonográfica no exterior, como apresentado no tópico anterior, define as

práticas musicais do Brasil como Brazilian Jazz, não havendo a preocupação de diferenciar os

gêneros nacionais como por exemplo: o rock brasileiro, a bossa nova, o baião, o chorinho, e a

música popular em geral. Segundo Levy (2016, p. 3): 

As  fronteiras  estendidas  que  são  conferidas  ao  Brazilian  Jazz  na  catalogação
estrangeira colocam no mesmo patamar diferentes expressões de música brasileira,
por  diversas  vezes  bastante  distintas.  A bossa  nova de  João  Gilberto  é,  para  os
brasileiros, completamente diferente da música de Hermeto Pascoal, de Ivan Lins ou
Marcos  Ariel,  e  normalmente  seriam  identificados  em  gêneros  diferentes,  como
bossa nova, instrumental e MPB. Num nível superficial essa generalização parece
apontar uma espécie de desleixo para com a música brasileira, um desinteresse ou
até mesmo um desrespeito. Em um nível mais profundo, porém, ela levanta questões
de identificação que serão muito importantes na compreensão deste processo. Se a
utilização do termo Brazilian Jazz aponta para um reconhecimento de que em todas
essas expressões musicais brasileiras há traços jazzísticos, esta poderia legitimar a
ideia de um processo de apropriação do jazz por parte dos brasileiros. Segundo Zuza
Homem de Mello, “o termo Brazilian Jazz é muito apropriado, porque, na verdade,
ao contrário da maioria dos países do mundo, o jazz brasileiro é música brasileira”.

Além de citar Zuza Homem de Mello o qual afirma não ser um desrespeito categorizar

a música brasileira de forma integral no gênero brazilian jazz, a autora Deborah Weiterschan

Levy em seu artigo afirma que a música brasileira foi fortemente influenciada pela música
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norte americana e ocorreu um fenômeno de hibridização em sua composição, apropriando-se

até  do nome estrangeiro  brazilian  jazz sugerido  pelos  não nativos.  Esse  acontecimento  é

importantíssimo no surgimento da música instrumental moderna da década 1980 no Brasil e

na sua divulgação internacional.

Porém, existe uma especificidade do sambajazz apontada pela autora Joana Martins

Saraiva. Ela destaca que:

Em contraste, o sambajazz é acusado de não ter resolvido um certo hibridismo, uma
vez que o ritmo do samba teria se mantido inalterado, ao contrário da bossa nova,
que  teria  feito  surgir  algo  diferente.  Como argumentou:  “O  jeito  novo  de  João
[Gilberto], a bossa, enfim, inegavelmente resolve o hibridismo rítmico do  samba-
jazz ou do jazz-samba, dissolvendo-o em um estilo original.” (GARCIA: 1999: 98
apud SARAIVA, 2007, p. 76, grifo do autor)

Mesmo que o sambajazz possua uma característica plural, sendo um estilo formado

por  diversas  expansões  de  criatividade,  a  autora  afirma  uma  “conservação”  do  ritmo  de

samba. Entretanto, há diversos parâmetros a serem colocados em evidência. Acredita-se então

que o ritmo não se conserva, não é “puro” ou “rígido”, no sentido de permanecer estático

durante a performance e sequer apresentado nos moldes tradicionais dos anos de 1930 como o

paradigma do tresillo ou o paradigma do Estácio levantados por Sandroni (2001). Apesar de

certa  tradicionalidade  e  “balanço”,  o  ritmo  de  samba  está  em  constante  diálogo  com  a

linguagem jazzística nas práticas do sambajazz. Esse diálogo entre a música brasileira e o jazz

norte americano é interpretado por Piedade (2003) como conflituoso. Saraiva ao discutir essa

afirmação em detrimento ao surgimento do samba jazz,  expõe que […] essa interação ao

contrário  da  noção  de  assimilação,  fusão  ou  síntese,  é  caracterizada  como  um  diálogo

conflituoso  […] em concordância  com Piedade (2003),  porém acrescenta  […] ao  mesmo

tempo é flexível (SARAIVA, 2005, p. 77).

O diálogo híbrido  e  ao mesmo tempo conflituoso,  desenrola-se pela  interação  dos

músicos, em questões de improvisação, modulações métricas, afinação e escolha dos timbres

da bateria, virtuosismo, etc. Em geral o samba jazz está em permanente modernização, não só

harmônica,  mas  também rítmica  sofrendo constantes  releituras.  A performance  de  Rafael

Barata na música analisada, e em outras situações, é um dos exemplos e expressa bem esse

paradoxo. 

Os discursos Piedade (2005) e Levy (2016) podem ser vistos como contraditórios,

entretanto há pontos de intersecção. Essas intersecções podem ser identificadas pois a música

popular é plural, mutáveis e refém das vivências e influências dos intérpretes e praticantes.
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Saraiva (2005) sintetiza de forma sucinta essas intersecções ao caracterizá-las como flexíveis.

Os gêneros musicais que dão margem ao improviso, assim como o Jazz norte americano e o

brazilian Jazz ou sambajazz são reféns da linguagem musical do sujeito a que utiliza, logo, a

leitura ou crítica sobre esses processos são submetidas a essa subjetividade. 

Vale ressaltar, ainda que exista uma estética pré concebida, fatores ligados à formação

ou interação  com o meio  podem influenciar  o  compositor  ou  intérprete  a  expressar  uma

linguagem híbrida. No caso da música passada por transmissão oral, isso é mais evidente por

dar margem a criatividade intrínseca no sujeito e em sua compreensão do meio em que sofre

constante mudança.
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3. OS PRECURSORES DA BATERIA BRASILEIRA E RAFAEL BARATA

Este capítulo expõe uma breve contextualização histórica sobre o samba e a bateria no

Brasil, e discorre sobre os precursores durante o período de consolidação do instrumento no

país. Enfatiza-se as principais contribuições dos mesmos, a fim de localizar e fundamentar

historicamente  os  conceitos  musicais  das  primeiras  práticas  na  bateria  e  o  seu

abrasileiramento.  Identifica  como  ocorreu  esse  abrasileiramento,  quais  as  adaptações,

resultados, as características e os reflexos na expressão musical dos bateristas precursores. O

conteúdo existente na história da bateria nacional servirá de suporte analítico e comparativo

entre as maneiras de se tocar o instrumento. Os conteúdos estão relacionados aos bateristas

Luciano Perrone (1908-2001), que diz respeito a história do samba na bateria brasileira, e os

bateristas  Edison  Machado  (1934-1990)  e  Milton  Banana  (1935-1999),  que  surgiram  no

período da década de 19606 na emergência do sambajazz. 

Pode-se dizer que  Rafael Barata tem como uma de suas inspirações bateristas como

Edison Machado (1934-1990)  e  Milton  Banana (1935-1999),  precursores  do Samba Jazz,

sugerindo  uma construção  estética  pessoal  contemporânea  a  esses  músicos. Na entrevista

referida na  introdução, feita  pelo  apresentador  e  músico  Leo  Gandelman  na  rádio  MPB

FM/90.3 (2016), o baterista Rafael Barata discorre que muitos colegas músicos compara-o

com o Edison Machado7 na forma de tocar bateria. De fato, Rafael Barata corresponde a essa

colocação ao afirmar que essa comparação é um orgulho para ele e o mesmo que ganhar um

prêmio. A feição do baterista por essa identidade musical pós bossa-nova se torna evidente ao

expor na entrevista sua admiração inspiradora por Milton Banana, Edison Machado, e demais

precursores da bateria  brasileira.  Faz referência ao disco  É Samba Novo  (1964)8,  trabalho

específico  do  Edison  Machado  e  que  está  muito  ligado  a  identidade  do  sambajazz. Cita

também o disco A Bossa Muito Moderna e seu trio (1963)9 de João Donato, cujo baterista é

Milton Banana. Na citação abaixo, há uma fala de Rafael Barata sobre Edison Machado já

relacionando-o com o sambajazz:

Eu escuto Milton Banana com o Amauri (Rodrigues, percussionista) me dá vontade
de sair tocando na hora […] Entre uma (músicas listadas por Barata) e outra, é claro

6 Essa datação foi retirada da dissertação de mestrado de Saraiva (2007).
7 Edison  Machado foi um dos bateristas que  se destacou durante a pós bossa-nova na emergência do
Samba-Jazz (BARSALINI, 2009).
8 A audição do disco está disponível em: <https://youtu.be/AqREnayF9Fg> Acesso em: 05 jun 2019.
9 A audição do disco está disponível em: <https://youtu.be/RyoFkoMawY8> Acesso em: 05 jun 2019. 
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que por falar em samba jazz eu não ia deixar de fora o mestre maior pra mim que é o
Edison Machado  […]  eu  tenho  muito  orgulho  que  muitas  vezes  as  pessoas
comparam a minha forma de tocar  com a dele,  e  realmente  isso pra  mim é um
prêmio. (BARATA apud GANDELMAN, 2016)

3.1 Luciano Perrone e o início do samba na bateria

Luciano Perrone (1908-2001) sem dúvida nenhuma foi um dos maiores precursores da

bateria brasileira. Possuía uma vida profissional ativa e produtiva nos anos 1940. Conseguiu

de forma autêntica inserir a bateria nos arranjos escritos para sua época, período de ascensão

da bateria no Brasil.

 Figura 1. Fotografia de Luciano Perrone na bateria:

Fonte: (MOROTTI, 2018)

Luciano Perrone (1908-2001) atua como baterista e percussionista na Rádio Nacional

a partir de 1936. Trabalhou ao lado do arranjador Radamés Gnattali (1906-1988) a partir de

1929. Teve participação na primeira gravação de “Aquarela do Brasil” do compositor Ary

Barroso (1903-1964). Participou de diversos trabalhos com bateria e percussão erudita e fez

parte do sexteto de Radamés Gnattali em 1960, tendo a oportunidade de viajar em turnê pela

Europa. Luciano Perrone foi um músico que esteve à frente de seu tempo, soube transladar

com certa maestria as linhas tradicionais dos ritmos de samba da percussão para a bateria.

Suas competências e contribuições foram importantes para a história da bateria brasileira, o

que proporcionou a ele uma vida produtiva ao lado de diversos músicos e arranjadores.

Nos  trabalhos  de  Aquino  (2014)  e  Damasceno  (2016)  são  descritas  abordagens
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aprofundadas sobre o surgimento da bateria no país e como o instrumento foi inserido na

cultura  nacional.  Para  essas  questões,  os  autores  se  fundamentam  em  estudos  da

etnomusicologia e musicologia, de modo abrangente e detalhado. 

Aquino (2014) fez um estudo um pouco mais denso no campo da etnomusicologia, e

durante  a  análise  performática  apropria-se  de  conceitos  sociológicos  e  filosóficos  para

justificar  as  influências  e  manifestações  musicais,  focando  nas  origens  étnicas.  Das

informações contidas no trabalho se destaca o nascimento do samba na bateria, as influências

de  Luciano  Perrone  (1908-2001),  a  composição  das  frases  do  samba  e  as  formas  de

distribuições de notas nos tambores.

Damasceno (2016) já elabora uma pesquisa mais musicológica que corrobora bastante

com a História da bateria  no Brasil.  O autor expõe diversos conteúdos históricos sobre o

baterista Luciano Perrone, pontuando a atuação de Perrone com Radamés Gnattali e como o

resultado sonoro dessa parceria é importante para música brasileira. A pesquisa documental

mostra alguns documentos que provam a primeira aparição da bateria no país, por volta de

1917,  também comenta  sobre  a  comercialização  de pedais  no  início  dos  anos 1910 (que

possibilitaram a utilização dos pés para se tocar o bumbo e o chimbal) (IKEDA, 1984, apud

DAMACENO, 2016).

Ambos  os  autores  discorrem  sobre  os  discos Batucada  Fantástica-Os  ritmistas

brasileiros conduzidos por Luciano Perrone e Batucada Fantástica, Vol. 3-Luciano Perrone

e  os  Ritmistas  Brasileiros,  essa  importância  aos  discos  é  dada  por  se  tratar  de  um dos

primeiros discos que registram a gravação de bateria solo no Brasil. 

O autor Oscar Bolão (2003), baterista e percussionista, fez um estudo sobre Luciano

Perrone que está impresso no livro intitulado: Batuque é um Privilégio. O livro contém uma

breve biografia de Luciano Perrone, experiências vivenciadas por Oscar Bolão ao lado do

baterista. Ele aborda de forma didática e sistêmica as variedades de samba que surgiram com

o paradigma do Estácio direcionados para bateria e percussão, assim muitos o utilizam como

material metodológico para estudos de ritmos brasileiros. A percussão no material assume o

papel de exemplificação do samba, porque o samba inicialmente foi praticado na percussão.

Posteriormente,  mostra  como é  a  adaptação  para  os  timbres  da bateria.  Abaixo segue os

primeiros padrões de samba desenvolvido pelo baterista na figura 2:
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Figura 2. Padrões de Samba de Luciano Perrone:

Fonte: (BOLÃO, 2003, p. 197)

Com as  informações  expostas  no  livro  de  Oscar  Bolão  (2003),  fica  evidente  que

Perrone tem uma significância na origem do samba na bateria, samba batucado ou samba da

escola de samba, e o samba cruzado que também influenciou toda uma maneira de tocar o

instrumento. Apesar de Luciano Perrone estar associado em a uma fase do samba diferente do

sambajazz, ele norteou a princípio os ritmos “contramétricos” do samba sobre as melodias no

final da década de 1930. A utilização de elementos de percussão como tamborim, pandeiro e

agogô, foi muito comum durante a emergência do instrumento, muitos bateristas, inclusive

Rafael, ainda utilizam de alguns desses instrumentos junto ao seu kit.

Entretanto  o  autor  Barsalini  (2018,  p.76)  diz  que  apesar  de  Luciano  Perrone  ter

legitimado  a  bateria  na  música  brasileira  através  do  samba,  a  ponto  de  ter  trazido  uma

“autenticidade” do gênero, logo a frente estaria uma nova geração de bateristas:

[…] No entanto, há que se frisar que em meados de 1950 uma nova geração de
bateristas  ocupava  o  mercado  da  música  popular,  trazendo  outros  padrões  de
execução do ritmo, que muito se diferenciava da maneira de Perrone tocar. A partir
desse momento, a representação de originalidade e autenticidade não estaria mais
vinculada propriamente à questão do emprego do instrumental típico ou da bateria;
na década  de 1950 esses  conceitos  passariam a delinear  um campo de conflitos
definidos, entre outros aspectos,  pelas distintas maneiras  de se tocar  o samba na
bateria. 
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Apesar do que é exposto acima,  Luciano Perrone foi precursor e aperfeiçoador  de

diversos padrões ritmos que foram transladados da percussão para a bateria e pode contribuir

de modo significativo para a história do samba na bateria.

3.2 Edison Machado

Anterior ao Rafael Barata, Edison Machado (1934-1990) foi pioneiro na consolidação

do  gênero  samba  jazz. Sendo  influenciado  pela  sonoridade do prato  ride  no jazz  norte-

americano, deixou de conduzir na caixa e aplicou pela primeira vez a condução de samba no

ride. Alguns dizem que esse fato pode está associado a um acontecimento corriqueiro em que

a pele  da caixa rasgou, deixando-o  impossibilitado de conduzir  na caixa,  de modo que o

fizesse optar em transferir a condução de samba para outra peça da bateria. De forma criativa

Edison Machado iniciou um novo jeito de tocar samba,  que posteriormente consolidou-se

como samba jazz (BARSALINI, 2009).

A partir da década de 1950, o Brasil atravessava um período de grandes mudanças,
em que os discursos políticos  apostaram no desenvolvimentismo econômico e na
modernização da infraestrutura do país. Para o samba não foi diferente: surge uma
geração  de instrumentistas  e  compositores  responsáveis  por redefinir  as  relações
entre  as  musicalidades  externas  e  nacionais,  gerando  assim  profundas
transformações  rítmicas  e  harmônicas  em nossa  música  popular.  Nesse  contexto
destaca-se o baterista Edison Machado, responsável pelo desenvolvimento do padrão
de samba de prato. (BARSALINI, 2009, p. 72-73)

 Edison Machado estabeleceu em sua identidade performática, uma forma de tocar o

prato  de  condução  sugestiva  ao  desenvolvimento  do  samba  na  bateria.  Isso  fica  bastante

evidente no seu trabalho intitulado  É Samba Novo (1964). Nesse disco,  o artista  “solo” é

próprio  Edison  Machado. A  bateria  antes  era  vista  como  um  instrumento  de

acompanhamento. Com o desenvolvimento da indústria fonográfica no país, o crescimento da

música  popular  instrumental  e  as  influências  internacionais  depois  da  Segunda  Grande

Guerra, a bateria já não era vista como instrumento secundário. O nome do baterista na capa

de  um  disco  como  artista  principal  marca  um  período  de  ascensão  e  consolidação  do

instrumento no país. 

O disco É Samba Novo (1964) é composto por uma formação em septeto cujo os

integrantes  são:  o  trompetista  Pedro  Paulo,  os  saxofonistas  Meirelles  e  Paulo  Moura,  os
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trombonistas Maciel e Raul de Souza, o pianista Tenório Jr. e o contrabaixista Tião Neto. Os

responsáveis pelos arranjos eram Moacir Santos, Paulo Moura e Meirelles. Os arranjos  em

questão possuem textura e harmonização que evocam as sonoridades jazzísticas das big bands

norte americanas ligadas  à história e formação do jazz  em New Orleans durante os anos de

1930. Esse disco também pode está associado a complexidade do hard bop10 durante os anos

1950 e 1960, assunto pode ser discutido e aprofundado em pesquisas futuras. 

Porém, é importante reforçar que o resultado obtido com essas manifestações musicais

é de  uma  totalidade  nacional,  e  assim reafirmando  novamente  a  teoria  da  fricção  de

musicalidades11.  Essa comunicação  constante entre  o samba da turma do Estácio e o  jazz

norte-americano e, todos estes associados ao exemplo de Edison Machado como divisor de

águas na bateria brasileira, sugere a partir de então, o nascimento da linguagem do sambajazz.

A performance de Edison Machado é uma das precursoras na arte de tocar Samba Jazz. Sua

forma de  tocar  está inserida  nesse  aglomerado  de  tendências  e  ritmos  brasileiros  que  se

consolidam na MPIB, consequentemente, o que por ele foi desenvolvido como por exemplo: a

quebra do ostinato de colcheia pontuada e semicolcheia que perdurava no samba em quase

todos os bateristas, a sonoridade e as variações no prato de condução e de modo geral um

“protagonismo virtuoso”  com um pouco mais  de “liberdade”.  Assim,  consolidou-se como

uma  das  identidades  do  samba  na  bateria de  modo  a estimular  novas  perspectivas do

idiomatismo do instrumento.

A  expressividade  de  Edison  Machado  parecia  mais  plena  enquanto  sua  bateria
estava  inserida  em um  contexto  de  fricção,  em que  as  diferenças  simbólicas  e
culturais entre musicalidades do samba e do jazz são manejadas de tal forma que a
tensão desse encontro é palificada, tendo como produto um som que fica no “meio
do caminho”: não conseguimos reconhecer ali nem propriamente um samba, nem
propriamente um jazz. É esse o ambiente sonoro estridente que ouvimos em seu LP
Edison Machado É Samba Novo, gravado pela CBS. (BARSALINI, 2009, p. 105)

Em entrevista  a  Leo Gandelman (2016),  Rafael  Barata  cita  sobre os precursores e

comenta a respeito de sua admiração por essa identidade musical e da relevância do trabalho

do Edison Machado no disco É Samba Novo (1964). Também cita sua admiração inspiradora

10 Como surgiu o gênero hard bop: “Foi nos anos 50, ao lado do pianista Horace Silver (tema do volume
10 da Coleção Folha), que ele (Art Blakey) criou os Jazz Messengers, grupo fundamental da consolidação do
hard bop, novo estilo que, incorporando elementos do gospel, do blues e do rhythm'n'blues, se contrapunha à
suavidade do cool jazz. Para alguns, o hard bop enfatizava os elementos ‘africanos’ do jazz,  em oposição à
inflexão  ‘européia’  do  cool.  Ilustrada”.  Folha  de  São  Paulo,  19  de  outubro  de  2007.  Disponível  em:
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1910200746.htm> Acesso em: 04 jun 2019.
11 Para um aprofundamento sobre a teoria fricção de musicalidades na música popular instrumental 
brasileira ver (PIEDADE, 2005)
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por Milton Banana, bateristas que podem ser considerados influenciadores na sua maneira de

tocar.

Como uma maioria  dos bateristas  brasileiros que tocam samba jazz,  Rafael  Barata

explora bastante o prato de condução em suas performances. Entretanto estabelece também

uma forma particular e única de tocar, forma esta que articula com Edison Machado. Essa

tendência de Edison Machado iniciou nos anos 1960 e tem sido desenvolvida e pluralizada até

os dias atuais por bateristas como Rafael Barata. Os autores Syllos e Montanhaur (2003, p.17)

dizem: “[…] Mais especificamente sobre o prato de condução, ele possui a particularidade de

hora frasear como um ganzá, hora como um tamborim, principalmente a partir da condução

do baterista Edson Machado.[…]”.

Em o portal Coisas da Música na categoria entrevista/notícia intitulada “Saber ouvir

foi a lição para o baterista Rafael Barata”, o autor Bernardo Costa (2016) torna público uma

das opiniões do baterista João Palma que ouvir pela primeira vez Rafael Barata tocar no rádio

com o pianista Hélio Celso. A fala de João Palma para Rafael Barata ao vê-lo tocar ao vivo no

Mistura Fina foi a seguinte:

[…] – Eu sei que você é você porque eu ouvi ainda há pouco, no rádio, um baterista
acompanhando um pianista, e era esta bateria. Eu fiquei pensando que poderia ser o
Edison Machado, mas eu sabia que não era. Logo em seguida o locutor da rádio
falou o nome do pianista, que era o Hélio Celso, e falou o seu nome. Agora eu chego
aqui, escuto esta bateria, e sei que é a bateria do rádio. Por isso sei que você é você.
[…] (COSTA, 2016, p.1)

Uma das características particulares de Rafael Barata é a maneira a qual ele distribui

as notas no prato de condução, explorando timbres das diversas regiões de toque, aplicando

acentuações  imprevisíveis  e  manipulando  de  forma  criativa  e  mais  “livres” os  padrões

rítmicos  do  samba.  Ao  tocar  a  cúpula  empregando  menor  intensidade  e  trabalhando  a

dinâmica, representa de forma significativa os instrumentos mais leves da percussão como

agogô, tamborim, cuíca e demais linhas melódicas de instrumentos comuns ao samba. 

Rafael Barata estabelece um paradigma com relação a Edison Machado, paradigma

este que remete ao resultado compatível à sua personalidade musical, ou seja, dois músicos

fenomenais que possuem divergências periódicas e individuais, aos quais são pertinentes a

produção  do  samba  jazz  brasileiro.  Todos  esses  elementos  sonoros  citados associados  a

criatividade do músico, as maneiras de extrair e articular os sons do instrumento, manipulando
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a técnica, a forma de pegar as baquetas, as regiões de toque nas peças, a intensidade utilizada

no toque, podem ser qualificadores das características particulares do seu trabalho.   

3.3 Milton Banana

O baterista  Milton  Banana  (1935-1999)  é  uma  das  maiores  influências  de  Rafael

Barata. Um dos trabalhos ao qual expõe tal afirmativa é  “Balançado” (1966), com Milton

Banana Trio na música São Salvador de Durval Ferreira, sendo a terceira do disco aos 04:59

de minutagem. Observa-se semelhanças  entre  a  forma de tocar  de Milton Banana e  a  de

Rafael  Barata  na  mesma  música  registrada  no  álbum  Mika  Samba Jazz  Trio (2013).  As

introduções  são semelhantes, no álbum Mika (2013), o tema não está disposto na mesma

forma do disco do Milton Banana (1966): A / B / A, sendo que na gravação da Mika (2013) a

forma está disposta em: A / B / A / A. Entretanto, há algumas colocações e observações que

são discutidas  no capítulo quatro (4),  tais  como por exemplo,  a  abordagem da bateria  de

Rafael Barata que assume um papel mais “protagonista” ou “livre” (característica reforçada

ao iniciar a faixa com um solo de bateria), em contrapartida a de Milton Banana que favorece

mais o arranjo com uma concepção de groove mais “fechado”. 

É  notórias  algumas  diferenças  entre  as  duas  abordagens,  porém com intersecções

relacionadas ao gênero possível de ser associáveis. Acredita-se que essa diferença pode ser

decorrente a distância cronológica entre as concepções musicais dos grupos e dos bateristas

em questão.  Todavia,  há semelhanças  que vieram com a tradicionalismo do sambajazz,  o

Rafael Barata acompanhado de Mika Mori e Sergio Barrozo, fizeram de fato uma releitura do

arranjo  do  Milton  Banana.  Uma  das  justificativas  pode  ser  pelo  fato  de  que  o  disco

Balançando (1966) está intrinsecamente ligado à história do samba jazz. A semelhança dos

arranjos, da condução de bateria durante a exposição do tema, dentre outras características,

denunciam o paradoxo entre Rafael Barata e Milton Banana. 

No disco Muito à Vontade (1962) de João Donato, Milton interpreta a música “Café

Com Pão” usando uma das opções tímbricas na caixa muito comum na prática de tocar bossa

nossa nova com vassouras nos anos 60. A técnica consiste em: com uma das mãos executar

toques com a baqueta no aro da caixa para tocar a linhas como do tamborim, na mão oposta se
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utiliza a vassoura exercendo uma condução “raspada” ou “escovada”, pressionando-a contra a

pele em sentido horizontal de modo a movimentá-la em direções diferentes de forma linear,

articula uma subdivisão rítmica de semicolcheia realizando a função de “marcação” do ritmo

bossa-nova.  Em 2014  no  instrumental  SESC Brasil  tocando  com Chico  Pinheiro,  Rafael

Barata  executa  a  mesma  música12. Na  introdução  utiliza  as  baquetas  de  modo  livre  e

espontâneo,  entretanto  durante  certo  período  de  tempo  compartilha  dessa técnica com as

vassourinhas,  análoga a Milton. O baterista  Milton  Banana influencia  todo o processo de

produção da bossa-nova no que diz respeito a bateria. Logo, é perceptível também uma certa

relação do trabalho de Rafael  Barata  com o de Milton,  pois  desde criança  Rafael  Barata

afirma ter ouvido muito bossa nova e gêneros relacionados (GANDELMAN, 2016). 

O baterista Rafael Barata como ouvinte e admirador da bossa-nova, executa de forma

clara,  coesa,  uma interpretação particular  e  consciente.  Opta  por  elementos  tradicionais e

convencionais  inseridos  por  Milton  Banana,  apesar  de  apresentar uma  abordagem  mais

contemporânea. Rafael Barata expressa uma releitura  peculiar que difere dos precursores da

década de 1960, acredita-se que essa releitura está associada a formação histórico-cultural do

sujeito  e  o  próprio  distanciamento  cronológico.  Em  síntese,  é  notório  o  refinamento

conservador  de  Rafael,  conseguindo  expor  em  sua  performance  a admiração  e  seu

conhecimento sobre a história da música Brasileira e os precursores de toda essa forma de

conhecimento.

12 Música “Café Com Pão”, áudio disponível em: < https://youtu.be/CMTXWd5ru40> Acesso em: 22 de

Maio de 2019.
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4.  ANÁLISE  COMPARATIVA  DA  PERFORMANCE  DE  RAFAEL  BARATA  NA

MÚSICA SÃO SALVADOR

4.1 Metodologia de análise

A  análise  possui  um  caráter  descritivo  e  comparativo  (entre  os  bateristas  Milton

Banana e Rafael Barata), está embasada nos conceitos já discorridos no segundo capítulo do

trabalho, que são: teoria das tópicas, fricção de musicalidades e hibridização. Através destes

conceitos  é  possível  sublinhar  as  diferenças  e  localizar  pontualmente  uma  determinada

ocorrência  musical.  As  ocorrências  podem  surgir  através  da  apropriação  de  linguagens,

“vocabulários” musicais,  padrões dos gêneros rítmicos,  estética programada.  As estruturas

podem ser inúmeras ao levar em consideração as particularidades presentes culturalmente na

comunicação dos músicos durante as interações. 

O embasamento histórico diz respeito ao surgimento do samba jazz durante a década

de  1960,  pois  a  influência  do  jazz  norte  americano  nessa  época  corroborou  para  o

desenvolvimento dessa linguagem híbrida na MPIB. A consequência dessa mistura do samba

com o jazz está presente na iminência dos primeiros trios de samba jazz, como por exemplo: o

Rio 65 trio, Tamba trio, Milton Banana trio, dentre outros. Os grupos musicais citados servem

como diretrizes estéticas para a análise.

Para localizar pontualmente estruturas musicais e nortear a visualização e aplicação da

análise comparativa, foram feitas transcrições das partes tocadas por Rafael Barata na bateria

durante a gravação da música  São Salvador  (2013),  tais  transcrições  estão localizadas  no

apêndice do trabalho, na página 39. 

É  relevante  inferir  a  metodologia  utilizada  por  Ramón  Del  Pino  (2018),  pois  na

perspectiva do autor, o olhar investigativo e analítico tem como base a percepção do “ouvinte/

analista”13,  fazendo  jus  ao  objeto  de  estudo,  que  é  de  natureza  sonora.  Logo,  também é

aplicável ao trabalho o mesmo panorama de Del Pino (2018) que consequentemente não leva

em  conta  as  intenções  pessoais  do  intérprete  ou  a  “ação  consciente  do  músico”14.  Esse

panorama usado pelo autor, a respeito da arte musical que valoriza o olhar do ouvinte ou do

pesquisador, foi fomentado a princípio pelo autor Michaelsen (2013). O objetivo de Del Pino

13 Termo utilizado pelo autor Del Pino (2018).
14 Termo utilizado pelo autor Del Pino (2018).
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(2018) é discorrer sobre as interações dos músicos durante o ato artístico. 

Desse  modo,  é  a  perspectiva  do  “ouvinte/analista”  que  emerge  na  análise,  não
representando a ação consciente do músico e sim o que “soa” interacional a este
“ouvinte/analista”.  Por  conseguinte,  me  amparo  na  “escuta  interacional”
(interactional listening) para compreender os caminhos percorridos pelos músicos
nessas  sessões de improviso. Essa estratégia  particular  de escuta é  a  maneira de
ouvir e compreender (e ainda analisar) música em que cada ouvinte percebe vários
elementos e processos distintos ocorrendo simultaneamente em uma fonte musical
(MICHAELSEN, 2013 apud DEL PINO, 2018, p. 85).

 No caso das interações aqui salientadas, são expostas a performance dos bateristas

Milton Banana e Rafael Barata para com os seus respectivos trios. Após desenvolver a análise

descritiva sobre as transcrições e audições realizadas, o presente trabalho propõe identificar na

análise  comparativa  os  pontos  de  intersecção,  aproximação  e  distanciamento,  entre  a

performance do Rafael Barata na música São Salvador (2013) que está localizada no álbum

Mika  Samba  Trio  (2013),  e  a  interpretação  de  Milton  Banana  sobre  o  mesmo  tema.  A

abordagem  de  Milton  Banana  foi  retirada  de  seu  disco  Balançando  (1966)  com  Milton

Banana Trio. Vale ressaltar que o foco da pesquisa está sobre o baterista Rafael Barata e suas

contribuições performáticas.

4.2 A bateria de Rafael Barata e os parâmetros estruturais da música

Sobre o baterista Rafael Mendes Barata, nasceu no Rio de Janeiro em 26 de setembro

de 1980 e aos cinco anos de idade começou a tocar bateria. A biografia disponível no site do

músico diz que desde a infância Rafael Barata teve muito contato com a Música Popular

Brasileira,  sua família  já  estava inserida nesse contexto  musical.  O pai  de Rafael  Barata,

Roberto Mendes, era músico e tocava bateria e cavaquinho em rodas de choro, além de ser

band  líder  de bandas  de baile,  o  seu irmão Roberto Barata  é pianista,  eles  o  ajudaram a

prosseguir por essa trajetória. 
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Figura 3. Foto de Rafael Barata na bateria:

Fonte: (BARATA, 2019)

Na entrevista feita por Leo Gandelman na rádio MPIB FM/90.3 (2016), Rafael Barata

diz que aos 10 (dez) anos já estava inserido em bandas de baile que eram dirigidas pelo seu

pai,  Roberto  Mendes.  Ele  comenta  que  a  banda  tinha  um outro  baterista,  mais  velho  e

experiente, apesar disso o seu pai o incentivava lhe dando a oportunidade de participar. Nessa

mesma banda Rafael Barata tocou em diversos carnavais, ao tarol ele batucava durante uma

verdadeira escola de samba. Percebe-se então que desde criança Barata sentia prazer em tocar,

diz ter tentado tocar piano incentivado pelos familiares, porém afirma que a bateria sempre foi

o seu predileto.  Ao perceber essa vocação aprofundou-se nos estudos da bateria  e música

brasileira.  Como  parte  dessa  formação  pela  vivência,  Rafael  Barata  ainda  criança,  ouvia

vários discos da MPB, samba, bossa nova, samba jazz, jazz, dentre outros. E posteriormente,

conta que sempre procurou reproduzir no instrumento os gêneros que tocavam na sala de casa.

Com essa “brincadeira” de reproduzir todos esses gêneros musicais, formou um trio com seu

irmão pianista e outro amigo, de modo que ambos iam crescendo e aprendendo juntos. A

música instrumental popular brasileira desde sempre fez parte da vivência de Rafael Barata,

assim construindo a sua história. (GANDELMAN, 2016) 

 Sobre a formação do músico, Rafael Barata diz ser autodidata na bateria algo que

chama a atenção, iniciou a carreira profissional aos 14 (quatorze) anos de idade gravando em

estúdio,  o  convite  partiu  de  Hélio  Celso,  seu  amigo  e  pianista.  Ganhou  dois  festivais

internacionais de Bateria, sendo o primeiro Batuka aos 15 (quinze) anos e o Batuka Master

2000 aos 20 (vinte)  anos de idade.  Precocemente mostrou-se um prodígio com brilhantes

ápices  em sua  carreira,  em conformidade  a  essa afirmativa prossegue realizando  diversos
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trabalhos musicais ao lado de músicos e artistas fabulosos. (BARATA, 2019)

Desde então Rafael já tocou e gravou com vários artistas de renome internacional
como Emilio Santiago, Rosa Passos, Eliane Elias,  Marc Johnson, Kenny Barron,
Edu Lobo, Leny Andrade, Lisa Ono, Liz Rosa, Angela Ro Ro, Nana Caymmi, Boca
livre group, Paula Morelenbaum, Carol Sabóia, Amanda Brecker, Maúcha e Muiza
Adnet, Andréa Dutra, Mônica Salmaso, Joyce, Alcione, Luís Melodia, Zizi Possi,
Flávio Venturini, Leila Pinheiro, Ivan Lins, João Bosco, Roberto Menescal, Antonio
Adolfo, João Donato, JT Meirelles,  Jaques Morelenbaum, Lula Galvão, Maurício
Einhorn, Mario Adnet, Moacir Santos, Hélio Celso, Idriss Boudrioua, Osmar Milito,
Durval Ferreira, Marcos Amorim, Daniel Garcia, Jeff Gardner, Mika Mori, Nelson
Faria, Paulo Moura, Mike Moreno, André Vasconcellos, Root System L.A. Group,
Klaus Mueller, Dave Liebman, Esperanza Spalding, Ricardo Vogt, Leo Gandelman,
Marcos Nimrichter,  Cliff Korman,  Augusto Mattoso, Leonardo Amuedo, Claudio
Roditi, Guilherme Dias Gomes, Turi Collura, Spok Frevo, Hamilton de Hollanda,
Marcos  Valle,  Raul  de  Souza,  Mika  Mori,  Oscar  Castro  Neves,  Dario  Galante,
Kenny  Werner,  Herbie  Hancock,  Toots  Thielemans,  Antonia  Bennett,  Milton
Nascimento, Zezé Motta, Zé Renato, Roberta Sá, Paula Santoro, Ney Matogrosso, o
baterista/cantor  Wilson  das  Neves,  Alma  Thomas,  Chiara  Civello  (Italia),  Jenny
Robson (Finlândia), Hermeto Pascoal, Gabriel Grossi, Gastão and Antonio Villeroy
e muitos e muitos outros. (BARATA, 2019)

Essas duas versões estão contidas nas gravações dos álbuns Mika Samba Trio (2013) e

o Balançando (1966). Os dois exemplos demonstram como o samba jazz é plural e como as

estruturas podem influenciar para diferentes interpretações. As duas versões são releituras do

tema15, já que diferem da proposta utilizada pelo compositor Durval Ferreira (1935-2007) no

ano de 1964, no álbum intitulado Os Gatos, onde foi gravada por Wilson das Neves (1936-

2017) na bateria. A audição das três versões citadas anteriormente reafirma uma das teorias

sobre o surgimento do sambajazz discorrida pela autora Saraiva (2007), ao referir Piedade

(2005)  no  que  diz  respeito  a  existência  de  fricção  de  musicalidades na  construção  do

sambajazz:

‘[..].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.’(Piedade: 2005; 200). Esta relação expressa uma
‘dialética  congênita’  ao  mesmo  tempo  de  tensão  e  síntese,  de  aproximação  e
distanciamento, numa espécie de jogo que ‘[…] promove um encontro que se finge
mas que nunca se realiza plenamente.’ (Piedade: 2005; 200) apud (SARAIVA, 2007,
p. 77). 

Essa “dialética congênita” citada pelo autor é perceptível nas três versões do tema São

15 O tema de uma composição define, pelo menos, uma sequência de acordes, uma ideia melódica básica 
e, normalmente, um andamento aproximado. Os músicos de jazz podem tocar um tema em qualquer clave, 
usando uma variedade de ritmos e harmonias alteradas que eles introduzem enquanto tocam a composição. 
(HATCH, 2002, p. 22)
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Salvador,  pois assim como Saraiva (2007) afirma:  o sambajazz é constituído de melodias

brasileiras carregadas de balanço, porém com improvisação e modificações jazzísticas. 

A diferença é observada nas estruturas em que se encontram as três versões do tema.

A forma da música a princípio gravada no álbum  Os Gatos  (1964), em que o compositor

Durval Ferreira também toca o violão, está disposta em: A / B / A. A interpretação de 1964

possui uma intenção em apenas expor o tema e o arranjo, que resulta na ausência de sessões

mais longas de improviso. O arranjo apresenta características híbridas, porém não são muito

frequentes. Durante um breve improviso de piano, pode-se ouvir a alteração da escala blues

mesmo  que  em um curto  período  de  tempo.  Essas  ocorrências  esporádicas  de  escalas  e

motivos que evocam sonoridades de linguagens musicais estrangeiras, culturas específicas,

não originária por nativos, é entendido como tópicas e são utilizadas no sambajazz até os dias

de hoje. (PIEDADE, 2013). 

No caso  de  Wilson das  Neves  em 1964,  a  bateria  apenas  assume uma função de

acompanhamento  em detrimento  a  constância  do  groove e,  ao  levar  em conta  os  outros

fonogramas, que são os de 1966 e 2013, observa-se que existem momentos discriminados à

improvisação com mais interação e movimentação da bateria durante a performance.  Essa

discrepância pode ser notada na estrutura rítmica e na estética proposta, por exemplo, a versão

de 1964 caracteriza por ser um samba mais tradicional ou “fechado”, enquanto a de Rafael

Barata é mais “livre” e tem mais variações. As variações estão presentes nas manifestações do

sambajazz que são consolidadas com Edison Machado, geralmente é caracterizada por essa

condução mais “livre”, principalmente com a quebra do ostinato de samba no bumbo e nos

pratos.

Em 1966 a bateria estava assumindo um papel diferente do sambajazz de 1964, pois

Milton Banana expressa um outro momento para o gênero. Apesar que a ideia de “baterista

protagonista” houvesse surgido no disco  É  Samba  Novo  (1964) de Edison Machado a dois

anos antes do lançamento do disco  Balançando Milton Banana trio  (1966), Milton Banana

também  desenvolve  um  trabalho  de  caráter  solo  que  ficou  bastante  conhecido  pela

expressividade e identidade do baterista. 

Sobre o tema São Salvador, a música gravada no disco de Milton Banana em 1966 a

bateria não assumiu um papel mais “protagonista” ou tão presente como está no disco Mika

Samba trio de 2013, porém a textura foi mudada e a configuração do grupo agora está em trio

(piano, baixo e bateria) diferente da gravação de 1964. O disco de Milton Banana propôs

algumas  mudanças  um  quanto  significativas  no  processo  de  composição,  explorando

convenções, improvisações curtas de bateria e concepções de ritmos não muito habituais. Na
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audição do disco  Mika Samba trio (2013) a textura está mais próxima do disco de Milton

Banana de 1966, pois a formação é a mesma. Percebe-se também que Rafael Barata insere

com  mais  frequência  ornamentos  e  frases  melódicas  nos  tambores,  apesar  desse

posicionamento mais “livre”, o músico toca de modo intencionado, preocupado em estimular

a interação do conjunto. 

A performance dos bateristas  é vista de forma peculiar  em cada caso,  pois ambos

inserem concepções pessoais de ritmo. Assim, o ritmo de samba se configura da seguinte

maneira:  em uma extremidade Milton Banana,  e em outra  extremidade o baterista  Rafael

Barata, os dois tocando a música São Salvador em situações e épocas diferentes. É importante

reforçar  que  nas  duas  realidades  existe  um  distanciamento  cronológico,  fator  que  pode

evidenciar algumas diferenças particulares de cada época, como por exemplo, as concepções

das  estruturas  que são  expostas  nas  releituras,  que  favorecem mais  a  aparição  da  bateria

durante a música e como o jazz norte americano influenciou as duas interpretações.

4.3 A concepção do solo e as introduções

A flexibilização de Rafael Barata referente ao padrão rítmico de samba encadeado

pelos bateristas Wilson das Neves (DURVAL, 1964) e posteriormente por Milton Banana em

o  Balançando (1966), converge em uma releitura híbrida que caracteriza de certa forma o

intérprete. As implementações pessoais do intérprete já podem ser fomentadas no início da

faixa,  pois a interpretação do  Mika Samba trio  insere elementos  mais “livres”.  Como por

exemplo: o solo em bembé no início da faixa e a releitura da introdução do São Salvador de

1966.  Rafael  Barata  faz  uma  releitura  bastante  contemporânea  a  Milton  Banana,  com

interpretações e eventualidades híbridas mais frequentes.

Na figura abaixo se encontra  parte  do início da faixa  São Salvador  (2013),  que é

caracterizada por iniciar com o solo de bateria interpretado por Rafael Barata:
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Figura 4. Transcrição realizada do início do solo em bembé:

Fonte: Mika Samba Trio (MORI, 2013, Vol.1)

Sobre  a  análise  do  trecho  demonstrado,  o  baterista  utiliza  de  um ritmo  chamado

bembé que está inserido no Afro Cubano. Durante o solo ele não se prende a forma da música

e ao arranjo, explorando subdivisões em tercinas que referenciam o ritmo africano, como pode

ser visto na figura acima. Identificou-se uma modulação métrica, pois a fórmula de compasso

no solo está em seis por oito (6/8) e a música se configura em sua totalidade em dois por

quatro (2/4), representando os ritmos de bembé e samba respectivamente. Nos compassos 2 e

3  da  figura  4,  as  acentuações  sugerem a  aparição  de uma das  claves  do  Bembé que  são

recorrentes  no  decorrer  do  trecho  apresentado.  Apesar  da  fragmentação  das  acentuações

durante  as repetições,  a  estética  do estilo  do  Bembé não é  comprometida,  pelo contrário,

demonstra  um aspecto  criativo  e  virtuosístico,  valorizando  assim a  habilidade  técnica  do

baterista em questão.

Todo  o  solo  é  executado  dentro  do  ritmo  do  bembé  e  posteriormente  ocorre  a

introdução. A introdução pode ser considerada como um momento de mudança entre o bembé

e o samba, pois ela apresenta elementos dos dois ritmos. Ao finalizar a introdução, a música

assume o ritmo de samba até o fim. Identificou-se então uma característica híbrida, pois de

fato a base rítmica da música é o samba, não o Bembé.

Sobre a abordagem do Milton Banana trio, remete a uma estética mais próxima dos

primeiros discos de samba jazz, que são caracterizadas por improvisações em tópicas, textura

jazzística de formação em trio, as convenções que estão extremamente ligadas ao jazz norte

americano, e a própria concepção de  groove do Milton Banana. Todas essas características

definem bem a estética advinda da influência do jazz sobre o samba e a bossa nova. Apesar de

Milton Banana conservar muito do samba tradicional, como por exemplo, o ostinato constante

no bumbo de colcheia pontuada e semicolcheia, ele aborda o tema São Salvador em 1966 com
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uma roupagem mais jazzística se comparado ao Wilson das Neves no disco de 1964. Na

partitura  abaixo  se  encontra  a  introdução  da  música  São  Salvador  retirada  do  disco

Balançando (1966), ela apresenta todas as características já citadas sobre o sambajazz neste

parágrafo.

Figura 5. Transcrição da introdução da música São Salvador tocada por Milton Banana:

Fonte: Baterista Milton Banana (BANANA, 1966)

A transcrição da introdução exposta na figura 5,  executada  por Milton Banana,  se

configura  da  seguinte  forma:  a  primeira  estrutura  marcada  com a  letra  “a)”  é  uma frase

construída sobre uma hemíola acentuando as colcheias de três em três sendo que a acentuação

começa  na  segunda  colcheia  do  compasso.  Este  efeito  traz  a  impressão  de  compassos

sobrepostos de forma que o tempo forte assume a semínima pontuada. Na frase “b)”, retoma a

acentuação na semínima e apresenta mais um motivo que é recorrente na frase “d)”. Na frase

“c)” ocorre uma variação construída por dois motivos, o primeiro está em tercina e aparece

nos compassos 12ª e 16ª, o segundo está nos compassos 13ª e 14ª. 

A construção rítmica está fragmentada, não assumindo uma estética definida entre o

samba e o jazz, caracterizando uma hibridização. A mesma característica está na harmonia da

introdução, com acordes dissonantes, causando muita tensão, principalmente durante a frase

“a)”. De fato, aqui há uma ocorrência tanto de fricção como de hibridização, sendo assim uma

das afirmativas do sambajazz já identificados na faixa gravada por Milton Banana. 

Em contrapartida, Rafael Barata apresentou-se de maneira bastante peculiar e “livre”

ao gravar  o mesmo tema no disco  Mika Samba trio  (2013).  Assim,  a  espontaneidade  do

baterista está presente em vários trechos da música,  como por exemplo,  o  solo  que é um

elemento  próprio  do  disco  Mika  Samba  trio  (2013)  e  já  foi  comentado  em  parágrafos
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anteriores e a introdução que é uma releitura do disco de Balançando (1966) feita pelo grupo

Mika Samba trio  (2013). Fica claro pela escuta e transcrição das partes de bateria, que as

introduções localizadas nos fonogramas podem ser correlacionadas, de modo que a introdução

da gravação de 2013 se baseou na de 1964.  Percebe-se que são recorrentes  entre  elas:  a

mesma quantidade  de acentuações,  alguns  motivos  reproduzidos  na íntegra  e  um período

semelhante.  Porém o andamento  é um pouco mais  rápido,  os  adornos são trabalhados  de

forma diferente e algumas acentuações distribuídas sobre subdivisões em tercinas algo que

não é recorrente na anterior. Assim, como apresentados na figura 6:

Figura 6. Transcrição da introdução da Música São salvador interpretada por Rafael Barata: 

Fonte: Mika Samba Trio e tocada por Rafael Barata.(MORI, 2013, Vol.1).
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4.4 A bateria na exposição do tema

 

O groove de samba feito por Rafael Barata durante o tema não se distancia muito da

sonoridade de Milton Banana, entretanto ainda serão ditas algumas diferenças. Relacionado a

condução de prato, ambos os grooves se comportam de forma similar, tanto ao “abrir” para o

ride na secção A, quanto ao “fechar” conduzindo no hi-hat na secção B, o mesmo acontece na

interpretação de Wilson das Neves em 1964.

Figura 7. Transcrição da exposição do tema secção A: 

Fonte: Baterista Rafael Barata (MORI, 2013, Vol. 1)

Na figura 7, localizada acima, é ilustrado o recorte da primeira seção  A  durante a

exposição do tema, interpretada por Rafael Barata. Como mencionado no parágrafo anterior, é

observado que na seção ilustrada Rafael Barata faz a condução no prato ride como nas demais

interpretações.

A parte destacada e marcada com a letra “a”, mostra que Rafael Barata opta por usar

logo na primeira seção (A) distribuições melódicas nos tambores, essas distribuições lembram

o samba batucado que também é muito aplicado por Edison Machado no gênero sambajazz.

Apesar de que a ideia é construída com notas “fantasmas” o  groove  está expressando algo

peculiar  e, as ideias de distribuição são repetidas no decorrer da música.  Ao comparar  as

partituras transcritas  e anexadas no trabalho,  foi-se observado que durante a exposição do

tema  o  baterista  Rafael  Barata  distribui  mais  notas  nos  tambores  que  o  baterista  Milton

Banana. Esse fato mostra mais uma vez que Rafael Barata tem uma concepção de  groove

diferente do Milton Banana,  todavia de modo geral não são descartadas as influências  de

sonoridade, estética e a referência. Apesar de Milton Banana não usar distribuições no tema

São  Salvador  (1966),  há  um  momento  logo  após  o  tema  em  que  ambos  os  músicos
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“improvisam” explorando mais ideias rítmicas, nesse momento Milton Banana naturalmente

transfere várias notas para os tambores de forma “melódica”.

O destaque com a letra “b” é para a acentuação na segunda colcheia, esse acento é

executado por todos os instrumentos está atacando uma nota inserida na rítmica da melodia. A

nota acentuada não existe na composição original no álbum Os Gatos de 1964, logo, é uma

nota acrescentada posteriormente. Na gravação de Milton Banana a nota está presente, o que

sugere que foi acrescentada na melodia por Cido Bianchi que é o pianista que compõe o trio

do Milton Banana em 1966, porém essa nota está sem nenhuma ênfase ou acentuação. Assim,

a presença e a ênfase ou acentuação da nota acrescentada ocorre apenas no disco do Mika

Samba trio (2013). O fragmento “c”  da figura 7, é apenas a presença completa de uma das

frases do samba tocadas tradicionalmente pelo tamborim, sendo que pela semelhança ela pode

estar associada a uma frase específica do samba, denominada por Sergio Gomes (2005) como

“frase clássica da bossa nova”, segue ilustrada na figura 8, exemplo ‘1’:

Figura 8. Frases do Samba, exemplo 1-frase clássica de bossa nova:

Fonte: Novos Caminho da Bateria Brasileira (GOMES, 2005, p. 22)
 

Na secção B, o baterista Rafael Barata é mais contido aos ostinatos e a repetição de 

motivos, contrastando com a secção A. Segue o exemplo ilustrado com a figura 9: 
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Figura 9. Transcrição da exposição do tema secção B:

   
Fonte: Baterista Rafael Barata (MORI, 2013, Vol. 1)

A análise dos trechos destacados na figura 9 prossegue da seguinte forma: no destaque

“a)” é desenvolvido um motivo rítmico de um compasso que lembra as frases do Luciano

Perrone só que invertida, remetendo às origens do samba. No trecho “b)” a caixa e o chimbal

se mantém de forma combinada16 e as aberturas no chimbal durante as conduções do Rafael

Barata são comuns em sua identidade performática. O trecho “c)” é apenas o retorno para a

frase anterior.

Figura 10. Transcrição da última secção do tema A: 

  
Fonte: Baterista Rafael Barata (MORI, 2013, Vol. 1)

A transcrição na figura 10, demonstra o último  A de exposição do tema, como dito

16 Termo  utilizado  por  Oscar  Bolão  para  definir  a  repetição  de  frases  simultâneas  no  samba,  que
geralmente são executadas por dois tamborins, essa ideia pode ser transposta para as peças da bateria. (BOLÃO,
2003, p. 92)
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anteriormente a forma da música nesta faixa  (MORI, 2013, Vol. 1) está diferente das outras

versões, disposta da seguinte forma: A / B / A / A. O último A é tocado duas vezes, as seções

possuem oito  (8)  compassos,  logo,  se  unirmos  os  dois  A’s  finais  temos  uma  secção  de

dezesseis (16) compassos, assim retornamos para a forma padrão:  A / B / A. Tal adaptação

não pode ser ignorada, e foi inserida propositalmente para que haja um intervalo maior entre o

tema e os improvisos.  Esse intervalo pode ser justificado como uma “preparação”  para o

início dos improvisos, com a ideia de causar outra perspectiva auditiva. Com relação a bateria,

pode-se observar que ao começar o último A no início da secção há maior movimentação da

bateria é visto durante os compassos 32 ao 39, de modo que a dinâmica da música decresce de

forte para mezzo piano até a entrada do improviso de piano, ao entrar o improviso a bateria se

comporta de forma mais “fechada”. Conforme cresce a dinâmica a bateria se comporta com

certa proporcionalidade,  há mais elementos,  notas, motivos e também são aplicadas várias

distribuições nos tambores, caixa e chimbal. As variações fluem de acordo com a dinâmica

que está em função da forma, essas “construções” são criadas instantaneamente durante as

interações entre os músicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa expôs o trabalho de Rafael Barata sobre o disco Mika Samba trio (2013)

para demarcar a identidade performática do músico dentro do sambajazz. Também procurou-

se estudar mais a fundo a estética do sambajazz, as origens e qual a relação das origens do

gênero  para  com  o  trabalho  do  músico.  Através  dos  materiais  coletados  e  as  audições

realizadas foi perceptível identificar uma relação entre o trabalho do músico e os precursores

do gênero dos anos 1960, principalmente a relação com Milton Banana.

Sobre a análise, ao comparar os elementos contidos na partitura após a transcrição da

música  São Salvador através  das  performances  dos  músicos Rafael  Barata  (MORI, 2013,

Vol.1) e Milton Banana (BANANA, 1966), semelhanças e diferenças foram reveladas. E a

partir desses contrastes delimitou-se a uma análise mais associada a particularidade do músico

Rafael Barata, discriminando entre as performances as partes que se aproximam e se afastam.

Alguns elementos ficaram mais claros a partir da análise, como por exemplo, a influência de

outro baterista, Edison Machado através do samba de prato e o bumbo constante de colcheia

pontuada e semicolcheia influenciado por Milton Banana. 

Rafael  Barata  não  reproduz  nenhuma  das  performances,  mas  insere  elementos  e

concepções  que  apontam  para  a  consolidação  de  uma  estética  pessoal.  A  identidade

performática no sambajazz transcende os padrões do samba, os padrões são trabalhados de

forma  fragmentada  por  Rafael  Barata,  de  modo  a  servir  as  necessidades  criativas  do

intérprete. Ao aplicar com certa frequência determinadas ideias musicais, elas passam a fazer

parte  do  vocabulário  musical  do  instrumentista.  Assim,  Rafael  Barata  apresenta  uma

particularidade  que  está  relacionada  à  variação  fraseológica  no  samba,  insere  diversos

elementos variantes que comportam-se de forma consonante durante a interação com o grupo

e a composição. Esses elementos foram ilustrados pelas transcrições. 

O sambajazz  não se  relaciona  apenas  a  uma das  tendências  inseridas  na  MPIB e

discorridas por Piedade (2005), pois a produção musical depende da formação do sujeito, sua

interação como meio, e a linguagem musical que está relacionada às  tópicas, de forma que,

assim como a linguagem, a música instrumental é plural, mutável e refém da formação do

indivíduo que a pratica. Além dessa colocação, algumas questões podem ser levantadas sobre

o sambajazz, especificamente sobre música analisada, como: o solo de bembé feito por Rafael

Barata  é  uma fuga do samba ou uma reafirmação da cultura africana  sobre o gênero? A



36

pergunta nos leva a reflexão sobre um possível estudo antropológico a respeito do sambajazz

que pode direcionar a futuras pesquisas. 

Acredita-se que o trabalho pode colaborar no acervo de produções acadêmicas sobre a

música  instrumental  brasileira,  principalmente  para  a  formação  do  músico  inserido  neste

contexto, de forma a instigar o estudo da análise musical e o processo de transcrição, e a

assimilação do material musical com o bibliográfico, além do desenvolvimento auditivo e do

reconhecimento  de  elementos  musicais.  O  trabalho  contém  um acervo  de  fonogramas  e

materiais bibliográficos que podem ser reutilizados para futuras pesquisas, além de valorizar o

trabalho  o  músico  Rafael  Mendes  Barata  e  contribuir  para  futuras  pesquisas  na  área  da

performance. 
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APÊNDICE: TRANSCRIÇÃO DA BATERIA NA MÚSICA SÃO SALVADOR
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ANEXO: DISCOGRAFIA UTILIZADA

 Mika Samba trio (2013)

1. Samba da Isabel
2. Você e eu
3. Requiem
4. E nada mais
5. Kao Xango
6. Primavera
7. São Salvador
8. Imagem
9. Tematrio

Figura 11: Capa do CD Mika Samba Trio (2013)

  

Milton Banana Trio (1966)

1. Cidade vazia
2. Barquinho diferente
3. São Salvador
4. Amanhã
5. Improviso 
6. A resposta
7. Sonho de um carnaval
8. Feitinho pro poeta
9. Aruanda 
10. Tristeza
11. Ora bolas
12. Encanto triste

Figura 12: Capa do Lp. Milton Banana Trio (1966)


