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GAROTA DE IPANEMA:
COMENTÁRIOS ACERCA DA CANÇÃO E DE TRÊS VERSÕES
INSTRUMENTAIS SOB A PERSPECTIVA INTERPRETATIVA
DA BATERIA LUCAS WINK
LUCAS WINK1

RESUMO
Em virtude da grande popularidade conquistada ao longo dos 52 anos de existência, é possível constatar
a adaptação da canção aos mais diversos gêneros musicais identificados com os mais variados moldes
de construção discursivo-musical. Por meio do presente artigo, busca-se realizar uma breve observação
acerca de aspectos que fazem de Garota de Ipanema uma das mais célebres e executadas canções
populares brasileiras para então discorrer sobre três versões musicais que se ajustam àquela forma de
discurso sonoro que garante grande ênfase no instrumentista: a música instrumental. A primeira versão a
ser comentada é a de Tom Jobim, de 1963. A segunda é a do Milton Banana Trio, de 1965. A última é a
versão do Trio Corrente, de 2005. Dando ênfase à interpretação de três diferentes bateristas, centralizase a análise musical sob a perspectiva interpretativa da bateria. Procura-se apontar, dessa forma,
eventuais semelhanças e diferenças entre aspectos interpretativos específicos do instrumento ao utilizar
uma das mais afamadas canções brasileiras da segunda metade do século XX como fonte para a
obtenção de dados analítico-musicais.
Palavras-chave: Música popular; Garota de Ipanema; bateria; interpretação.

ABSTRACT
Due to its great popularity earned over the 52 years of existence, it is possible to note the adjustment of
the song to the most diverse musical genres identified with the most varied discursive and musical
construction molds. Through this article I intend to make a brief remark about the aspects that make “The
Girl from Ipanema” one of the most famous and popular Brazilian songs performed and then discuss three
musical versions that fit that form of musical speech that ensures great emphasis on instrumentalist:
instrumental music. The first version to be commented is the one by Tom Jobim, 1963. The second is by
Milton Banana Trio, 1965. The last is the current version by Trio Corrente, 2005. Emphasizing the
interpretation of three different drummers, I center the musical analysis in the interpretive perspective of
the drums. Thus, I attempt to point out possible similarities and differences in specific interpretative
aspects of the instrument by using one of the most famous Brazilian songs of the second half of the
twentieth century as a source for obtaining analytical- musical data.
Key words: Popular music; The Girl from Ipanema; drums; interpretation.
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1. A GAROTA QUE NÃO É MAIS SÓ DE IPANEMA
Fruto da parceria Vinícius de Moraes/Antônio Carlos Jobim, a canção foi
apresentada ao público durante a realização do espetáculo musical denominado “O
Encontro”, realizado na boate Au Bon Gourmet, em agosto de 1962, na cidade do Rio
de Janeiro (CASTRO, 1990)2.
Durante os 45 dias em que o espetáculo se manteve diariamente em cartaz,
a audiência pôde contemplar a reunião dos mais expoentes representantes da bossa
nova em um mesmo palco.
As interpretações musicais seriam transmitidas, então, de forma intrínseca
àquelas imaginadas pelo grupo de músicos responsáveis pela realização do show, ou
seja, aqueles mesmos que nos dias de hoje são admitidos como precursores do modo
de se tocar, cantar, compor e arranjar o gênero: Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João
Gilberto e o grupo Os Cariocas.
Assim

como em muitos outros trabalhos de uma

das parcerias

composicionais mais conhecidas da música popular brasileira da segunda metade do
século XX, a referida canção de Moraes e de Jobim também buscava simbolizar, por
meio do recurso textual, a reciprocidade de ambos os autores em relação à exaltação
dos elementos que formavam o universo zona-sulista carioca da década de 1950/60.
Em virtude da disseminação da canção mundo afora e do alto grau de
popularidade atingido desde a sua primeira apresentação pública, é prudente afirmar
que ela tenha contribuído para que o gênero bossa nova, aos olhos de outras nações,
frequentemente fosse estereotipado por meio de uma única composição.
Pela circulação de Garota de Ipanema, o gênero também passou a fazer
parte do equivocado conjunto de palavras-síntese que superficialmente tentavam
2

Além de ser possível conceber a exibição como um marco histórico no processo de afirmação da bossa
nova como um dos gêneros cancionistas nacionais, foi devido à sua realização que o público que viria a
se tornar consumidor de um dos mais proeminentes gêneros musicais do país pôde apreciar na íntegra a
apresentação de outras canções que nas próximas décadas se afirmariam como standards da música
brasileira. É o caso de “Só danço samba”, “Samba do avião”, “Samba da benção”, “O astronauta”,
“Corcovado”, “Insensatez”, “Samba de uma nota só” e “Se todos fossem iguais a você” (CASTRO, 1990).
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descrever o gigante, heterogêneo e misterioso Brasil, a partir de referências à cidade do
Rio de Janeiro.
Agora, além do Carnaval, do samba e da favela, a ênfase no universo zona
sulista da capital, refletida por meio do ócio contemplativo do compositor e pela adoção
de temáticas amorosas amparadas em saudades, tristezas e musas inspiradoras, seria
fundamentada e sistematizada por uma série de padrões harmônicos e rítmicos
característicos do estilo de um compositor que canta com pouca projeção vocal e é
acompanhado pelo seu confidente violão.
Os 52 anos que Garota de Ipanema completa no ano de 2014 carregam no
seio do seu percurso um alto grau de popularidade não somente entre a grande miríade
de canções classificadas sob o título de “bossa nova”, mas também entre aquelas
designadas genericamente como “música popular brasileira” que surgiram no Brasil a
partir da segunda metade do século XX.
A sua generalizada propagação, tanto em níveis nacionais quanto
internacionais, pode ser compreendida como um dos efeitos oriundos da emergência da
revolução tecnológica que prosperou durante os primeiros anos pós Segunda Guerra
Mundial.
Segundo Joseph Kerman, “a composição, a execução e o consumo musicais
foram todos afetados pela revolução eletrônica da década de 50” (1987, p.21).
Graças à série de avanços audiotecnológicos instituídos durante a época em
questão e principalmente à “disponibilidade do disco long-play a preços baixos”
(KERMAN, 1987, p.20), já seria possível, a partir de 1962, a canção poder alcançar um
grande número de ouvintes externos ao Rio de Janeiro e que desconheciam a bossa
nova enquanto um novo gênero musical.
Devido a sua “exportação” mundo afora, então, ela pôde ser adotada,
assimilada e transformada por diferentes indivíduos que realizavam as variadas tarefas
relativas aos múltiplos universos constituintes do que se pode chamar de “fazer
musical”.
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Refiro-me, nesse caso, àqueles sujeitos que responderam produtivamente ao
fenômeno que Kerman qualifica como “erudição musical”3, cujas atividades encontram
eco

no

trabalho

musical

exercido

pelos

inúmeros

arranjadores,

intérpretes,

4

compositores e instrumentistas .
Apesar de existirem diversas diferenças nos ofícios citados anteriormente, é
por meio da existência dessas funções que as múltiplas abordagens de reinvenção
tomam forma e encontram certo tipo de unidade e de consistência que atendem a
expectativa de diferentes ouvintes, principalmente devido aos trabalhos do arranjador e
do intérprete.
A fim de ilustrar a grande variedade de artistas que já fizeram uso da canção,
a seguir demonstra-se uma lista com diversos nomes provindos de consultas ao site
eletrônico das agências ISWC (International Standard Musical Work Code) e do ECAD
(Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).
Ao se digitar o título da canção no campo específico para consulta de obras
musicais no site da primeira agência, é possível constatar mais de duzentos nomes
nacionais e internacionais que compõem o seu banco de dados e que são classificados,
segundo a organização, na categoria “performer(s)”, isto é, intérpretes que alguma vez
já fizeram uso da canção em apresentações ao vivo ou em performances registradas
formalmente em mídias de gravação (LPs, fitas cassete, CDs e DVDs).

3

Surgido nos primeiros anos pós 2ª Guerra Mundial, o autor afirma que o fenômeno teve a sua
emergência devido ao aumento de instituições competentes e de estudiosos influentes no que diz
respeito ao estudo da música nas suas mais diversas áreas. Segundo Kerman, o acontecimento está
diretamente relacionado à nova tecnologia que despontou na citada época e que por sua vez permitiu
que os mais diversos gêneros musicais fossem transmitidos e disseminados por meio dos discos longplay, fazendo com que aumentassem as possibilidades de estudos e o número de material intelectual
produzido referente à música enquanto uma das inúmeras formas de conhecimento do homem.
4
Nessa linha de pensamento, é imprescindível citar também as emblemáticas figuras do educador
musical, cujas tarefas mantêm vivas as mais diversas tradições e repertórios de uma geração para a
outra, bem como a dos produtores musicais, responsáveis por exercerem a função musical que ascendeu
na segunda metade do século XX e cujos trabalhos frequentemente têm sido classificados como
indispensáveis e associados ao processo de fabricação daqueles gêneros musicais produzidos por uma
“indústria cultural”, comumente consumidos pelos mais diversos “grupos sociais urbanos dos países
ocidentais plenamente integrados ao circuito de consumo musical do capitalismo tardio” (CARVALHO,
1999, p.55).
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Outra rápida consulta ao site da segunda agência permite o acesso a mais
uma longa lista de mais de duzentos e cinquenta intérpretes nacionais que também já
executaram a composição de Tom Jobim e de Vinícius de Moraes.
São eles alguns dos seguintes músicos, cantores e agrupamentos musicais:
Agnaldo Timóteo, Alaíde Costa, Amy Winehouse, Andrea Bocelli, Bossa Jazz, Caetano
Velloso, Cássia Eller, Cauby Peixoto, Chico Buarque, Charlie Byrd, Daniela Mercury,
Diana Krall, Diana Ross, Dick Farney, Djavan, Edu Ribeiro/Fábio Torres/Paulo Paulelli,
Eliane Elias, Elis Regina, Ella Fitzgerald, Emílio Santiago, Fernanda Abreu, Frank
Sinatra, Gal Costa, Gilson Peranzzetta, Grande Orquestra Instrumental, Isabella
Taviani, Ivan Lins, Jair Rodrigues, Jamil e Uma Noites, Jazz Café Brasil Band, Joyce
Moreno, Lucio Alves, Luiz Avellar, Macadam Trio, Maria Creusa, Marina Lima, Milton
Banana Trio, Miucha, Negra Li, Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Orquestra
Sinfônica Municipal de Campinas, Orquestra Tabajara, Oscar Peterson, Os Três
Cariocas, Paulo Ricardo, Peggy Lee, Pepeu Gomes, Pery Ribeiro, Quarteto em Cy,
Rafael Sete Cordas, Roberto Carlos, Rosa Passos, Sandy e Júnior, Sergio Rojas,
Severino Araújo, Simone, Strings of Paris, Sammy Davis Jr, Sarah Vaughan, Stan Getz,
Supremes, Tamba Trio, Tim Maia, Tom do Pagode, Trio Esperança, Ulisses Rocha,
Ultraje a Rigor, Van Beest Jos Trio, Waleska, Wilson Simonal, Xuxa e Zimbo Trio.
A lista anterior não deixa dúvidas: a canção entrou para o repertório dos mais
exóticos e sortidos profissionais da música e da comunicação.
Da bossa nova ao pop nacional/internacional, do jazz norte-americano ao
axé da Bahia, das formações orquestrais à apresentadora de televisão e, finalmente,
das versões letradas àquelas exclusivamente instrumentais.
Ainda que os comentários que se tenha feito durante os parágrafos
anteriores tenham se referido à canção em sua versão que contempla a soma texto +
música, proponho-me a discorrer, a partir de agora, sobre a sua possibilidade
interpretativa em versão instrumental, isto é, aquela em que a melodia sobre o qual o
texto se ajusta é realizada por um instrumento e em que este é omitido, abrindo espaço
principalmente para aspectos da improvisação e a ênfase no instrumentista.
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Tomando como base artigo publicado por Lucas (1992) 5, faz-se uso de
importante crítica apontada pela estudiosa para justificar a preferência por tratar
analiticamente a respeito de versões instrumentais ao invés daquela que é a
preferência entre a maioria dos nomes que formam a lista acima.
De forma crítica, Lucas afirma que “a quase totalidade dos estudos e
reflexões acerca da MP (música popular) referem-se à canção em suas várias feições,
e menos à música instrumental. O modo de conceptualizar a soma texto + música é que
cria as nuances analíticas” (1992, p.7). Na sequência, afirma que:
Apesar de evidenciarem a intersecção de dois sistemas de comunicação
distintos – linguagem e música, as canções não podem ser reduzidas a estes
dois códigos isoladamente, porque eles não esgotam a totalidade do processo
ativado no circuito criação-execução-consumo. Este tipo de reducionismo é um
vício comum nas pesquisas dos repertórios musicais de tradição oral. Aliás,
muitas análises pretensamente musicais fixam-se na relação letra-melodia, e
esquecem-se dos parâmetros ritmo, harmonia, arranjo instrumental, emissão
6
vocal, timbres como parte essencial do todo chamado canção (1992, p.7-8).

Assim, apresento comentários a respeito de três interpretações da canção
que se escudam nesse formato. A primeira é a gravação de Antônio Carlos Jobim,
contida no álbum The Composer of Desafinado Plays, de 1963.
A segunda é a do Milton Banana Trio, que faz parte do álbum homônimo do
ano de 1965 e, por fim, a do Trio Corrente, contida no álbum Corrente, de 20057.
Dada à intimidade adquirida com o estudo de bateria enquanto aluno da
Escola Superior de Música da Faculdade Integral Cantareira, a escolha foi realizar a
análise musical de três versões distintas de uma canção extremamente conhecida sob
a perspectiva interpretativa desse instrumento.

5

LUCAS, Maria Elizabeth. “Música Popular, à porta ou aporta na academia?”, Revista em Pauta, Porto
Alegre, v.4.n.6, p.4-12, 1992.
6
É importante lembrar que o artigo a que faço referência foi escrito há duas décadas, tempo considerável
para que uma série de mudanças aconteça no paradigma investigativo em relação ao tópico
argumentado pela pesquisadora. Prova disso é o aumento de estudiosos brasileiros que utilizaram da
temática como centro de suas pesquisas. É o caso, por exemplo, de pesquisas realizadas pelo
antropólogo Giovanni Cirino e pelo etnomusicólogo Acácio Tadeu de Camargo Piedade.
7
O Milton Banana Trio e o Trio Corrente estão presentes na lista nominal citada acima. O Trio Corrente,
no entanto, é definido como Edu Ribeiro/Fábio Torres/Paulo Paulelli, nome dos integrantes do grupo.
Revista Eletrônica Thesis, São Paulo, ano XI, n. 21, p. 42-68, 1° semestre, 2014.

ISSN: 1806-762-X

48
Garota de Ipanema: comentários acerca da canção e de três versões instrumentais sob a perspectiva Lucas Wink
interpretativa da bateria Lucas Wink.

Assim, a opção foi tratar especificamente sobre a condução de samba
aplicado à bateria, dando enfoque ao material rítmico que mais se repete e que,
derivado e adaptado a partir do tamborim, forma, juntamente com o bumbo e com o
chimbal/prato, a trinca de instrumentos que formam a base de umas das maneiras de
execução do ritmo na bateria: o aro da caixa.
E se escolheu restringir tal observação apenas durante a primeira exposição
do tema em cada versão, mas antes que as análises comecem, são interessantes
alguns comentários sobre a música instrumental no Brasil.

2. A CANÇÃO SEM TEXTO: NOTAS SUCINTAS SOBRE OUTRO ÂNGULO DA
MÚSICA BRASILEIRA

A terminologia “música instrumental” é uma forma de referência a um
determinado tipo de discurso sonoro que muitas vezes abre margem para as mais
variadas interpretações, o que, consequentemente, gera diversas confusões em torno
da sua acepção.
Isso se deve à grande gama de estilos musicais que se apropriam do termo,
na tentativa de descrição de algum modelo que possivelmente possa pertencer ao
universo do gênero.
Segundo Piedade, “a natureza ambígua do termo música instrumental é
sintomática à atual incerteza em torno da dimensão do seu campo musical e de suas
raízes históricas” (2003, p.42).
Além do mais, a forma com que é abordada pela mídia contribui para o
sentido ambíguo em torno da sua nomenclatura8.

8

É relevante afirmar que a música instrumental a que me refiro neste artigo não é aquela de cunho
“erudito”, na qual compositores como Francisco Mignone, Heitor Villa-Lobos, Guerra Peixe, Camargo
Guarnieri e muitos outros figuram como referência (CIRINO, 2009).
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Conforme aponta Cirino:
A denominação “música instrumental” tem sido utilizada com certa frequência
pela mídia, por vendedores de CDs e por estudiosos, além de aparecer na
indústria fonográfica e nas representações verbais dos músicos. Na maioria das
vezes em que é empregada, tal denominação vem relacionada a uma música
diversificada e com muitas vertentes e segmentações. Apesar de tais vertentes
não serem claramente definidas ou delimitadas, são sempre evocadas e
utilizadas nas diferenciações entre os músicos e as músicas (2009, p. 13).

Um importante comentário a ser mencionado após o apontamento da
desordem terminológica é proferido por Bastos:
O termo “música instrumental” aponta para uma música tocada exclusivamente
por instrumentos, ou seja, sem texto ou letra. Esta parece ser uma identidade
básica da MI (música instrumental). Porém há comentários a se fazer.
Primeiramente, o fato de esta música ser instrumental não exclui o uso do
canto, mas apenas da letra. A voz não está fora da MI justamente porque ela é
ali utilizada como um instrumento (2006, p.931).

Com relação ao aspecto histórico dessa música no Brasil, Cirino (2009)
afirma que “para falar da enorme gama de estilos e ritmos que estão presentes na MPIB
(o autor refere-se à música instrumental como música popular instrumental brasileira), é
necessário reportar ao século XIX” (2009, p.17).
Acredita-se que não seja necessária a apresentação de uma cronologia
completa a partir do período em questão. Entretanto, considero importante afirmar
juntamente com Cirino que “os grupos de choromeleiros, o “choro” e as assim
chamadas “bandas de música” são vistos consensualmente pelos participantes da
comunidade musical como as primeiras manifestações de música instrumental
propriamente nascidas no Brasil” (2009, p.17).
Segundo o autor, o surgimento da música instrumental no país ocorreu por
meio da “confluência de dois universos: por um lado, há as bandas de música advindas
do universo rural com uma tradição oral-aural e, por outro, as orquestras típicas das
cidades e com uma forte tradição de composição e arranjo” (2009, p.20).
Outra grande influência e talvez uma das mais importantes no processo de
afirmação e de criação de uma música popular instrumental brasileira enquanto gênero
musical nacional é aquela provinda da influência de gêneros norte-americanos.
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Raffaelli (2008) faz uma série de citações sobre a entrada de gêneros dos
Estados Unidos da América no Brasil que acabaram influenciando o desenvolvimento
do gênero.
O autor afirma que teve o seu início na década de 1920, com o fox-trot
executado por orquestras norte-americanas no Teatro Assyrio, no Rio de Janeiro.
Depois, cita a chegada de discos das orquestras de Paul Whietman, Jean
Goldkette, Fred Waring e Eugene Ormand.
Além dessas, a popularização da música norte-americana também está
vinculada ao surgimento do cinema sonoro, com filmes musicais que apresentavam as
orquestras de Glenn Miller, Artie Shaw, Tommy Dorsey, Benny Goodman e Harry
James.
Com todo esse contato, é quase desnecessário afirmar que a improvisação,
um elemento constituinte do jazz norte-americano, seria incorporada e seria também
uma das principais características desse tipo de música instrumental.
Já a partir da década de 1940, o gênero encontraria na formação trio um dos
seus principais veículos de propagação. A bossa nova e, posteriormente, o samba jazz,
então, serviriam para que esse tipo de manifestação musical pudesse ser difundida,
tanto por meio dos trios nascidos no beco das garrafas, no Rio de Janeiro, quanto pelos
“trios instrumentais (que) seriam um fenômeno de São Paulo” (CASTRO, 1990, p. 376).

3. AS TRÊS VERSÕES
Para dar início às observações analíticas sobre as interpretações, é
importante discorrer sobre alguns elementos básicos que compõem o tema da gravação
original de Tom Jobim.
A tonalidade é Fá maior. Sua estrutura é AABA, onde todas as seções A
(exposição, repetição e reexposição da melodia principal) têm oito compassos e a
seção B (seção de contraste) dezesseis.
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A versão original e a versão do Trio do baterista Milton Banana, assim como
muitas canções da bossa nova, seguem a fórmula de compasso binária simples (2/4),
diferentemente daquela fórmula adotada pelo Trio Corrente, na qual pode ser
observada a utilização da fórmula de compasso 5/8 durantes todos os As e 7/8 durante
o B.
Normalmente, antes da apresentação do tema, pode existir uma introdução.
Contudo, não é possível estipular um determinado número de compassos adotado
como padrão para essa questão.
A asserção anterior se afirma em consequência da audição de uma série de
registros fonográficos que diferem entre si exatamente por esse detalhe.
A gravação de Tom Jobim e do Trio Corrente têm oito compassos de
introdução, enquanto a versão do Milton Banana Trio inicia diretamente no tema, por
exemplo.
A seguir, apresenta-se a grade transcrita da melodia da versão de Tom
Jobim e aquela adaptada para a versão do Trio Corrente9.
Não se pretende realizar uma análise técnica formal do que ocorre nos dois
casos. Uma breve observação já permite verificar o processo de adaptação de uma
melodia composta originalmente em 2/4 para as fórmulas de compasso 5/8 e 7/8.
O fato de a melodia na versão do Trio estar fixada sob outras fórmulas de
compassos gera algumas modificações não somente na melodia em si, mas também na
forma com que o baterista precisa tocar para se adaptar à linha melódica.
O primeiro quadro a seguir se refere à melodia original, encontrada na
versão de Tom Jobim.
A segunda imagem mostra a adaptação realizada pelo trio corrente.

9

Não é necessária a apresentação da melodia executada pelo Milton Banana Trio, vez que ela difere de
forma muito insignificante em relação à original.
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Fig. 1. Melodia de The Girl From Ipanema, por Tom Jobim, 1963.

Fig. 2. Melodia adaptada pelo Trio Corrente.

A seguir, apresenta-se o fichamento das três versões instrumentais de Garota de
Ipanema (os números entre parênteses referem-se aos números de compassos que
compõem cada seção):
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Fig. 3. Fichamento versão Tom Jobim.

Versão Tom Jobim - 1963
Andamento:
Introdução: (8)
Exposição do Tema: A1 (8) A2 (8) B (16) A3 (8)
Solos:
Piano: A1 (8) A2 (8), B (16) – no B, assim como nos dois As anteriores, o solo nada
mais é do que uma estrita variação da melodia, porém com acompanhamento das cordas.
A3 (8) - retomada do tema - Fade out para o final da música

Fig. 4. Fichamento versão Milton Banana Trio.

Versão Milton Banana Trio – 1965
Andamento:
Exposição do Tema: A (8) A2 (8) B (16)
A3 (8)
Solos:
Piano: A (8) A2 (8) B (16) A3 (8)
Baixo: A (8) A2 (8)
Bateria: B (12)
Reexposição do Tema: (últimos 4
compassos de B) A3 (6)
Coda: (8)

Versão Trio Corrente – 2005
Andamento:
Introdução: (8)
Exposição do Tema: A (6) A2 (6) B (8) A3
(6)
Solos:
Piano Rhodes: A (6) A2 (6) B (8) A3 (6)
Baixo: A (6) A2 (6) B (8) A3 (6)
Bateria (trade): A (piano, 6) A2 (bateria, 6)
B (piano, 4) B (bateria, 4) A3( bateria,6)
Reexposição do tema: A (6) A2 (6) B(8)
A3 (6)
Coda: (16) + (16 - fade out)

Fig. 5. Fichamento Versão Trio Corrente.
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A notação de bateria a ser utilizada nas transcrições será a seguinte:

Fig. 6. Notação para bateria.

Apesar de a versão registrada no disco Antonio Carlos Jobim – The
Composer of Desafinado Plays ser considerada importante principalmente por ser tratar
da primeira gravação do compositor e ser executada pelo influente Edison Machado 10,
uma breve audição possibilita, de antemão, deduzir que o conteúdo do ponto de vista
da bateria é, de certa forma, menos interessante comparada à abordagem musical feita
pelos trios instrumentais e com um número menor de variações na condução realizada
pelo baterista11.
A seguir, seguem os oito compassos de introdução executados por
Machado, na versão de Jobim:
10

Atribui-se a Edison Machado a invenção do samba no prato no final da década de 40. A invenção é o
resultado da transição da forma antiga de se tocar samba na bateria (o samba cruzado, da escola de
Luciano Perrone) para uma versão “moderna”, assemelhando-se à forma de se tocar jazz. O samba jazz,
gênero que seria emergente no final da década de 50, seria permeado pelas abundantes conduções
segundo o novo samba no prato.
11
É importante ressaltar que após muitas audições dessa gravação, é possível questionar a respeito da
condução ser feita apenas pelo chimbal. Pode-se ouvir ao fundo da gravação um timbre de vassourinha
percutido na caixa, também em semicolcheias. Por meio da falta de informações em relação à ficha
técnica dos músicos participantes neste disco, acabei não identificando o responsável por essa
execução. Porém, é possível afirmar que há grandes chances que o executante não seja Machado, visto
que seria impossível – dentro das possibilidades técnicas da bateria – conduzir com baqueta no chimbal
e com vassoura na caixa e ainda tocar a parte do aro. Julguei pertinente, portanto, a escolha do material
executado pelo chimbal e pelo aro apenas. Não transcrevi a linha executada pelo bumbo devido à
qualidade da gravação. Porém, mesmo não tendo a exata informação sobre esse elemento, conclui-se
que, de acordo com o caráter unicamente de acompanhamento imposto pelo músico durante a execução,
a variação é, senão por completa, quase inexistente.
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Fig. 7. Introdução, por Edison Machado.

Após os primeiros oito compassos, tem-se o início do tema, ou seja, o
primeiro A.
Aqui, a divisão executada pelo aro da caixa nos seis primeiros compassos é
a mesma da introdução.
Há uma variação, entretanto, no sétimo e oitavo compassos, que são os
últimos compassos antes da execução do segundo A (A2):

Fig. 8. Últimos dois compassos do primeiro A.

Acerca do segundo A (A2), pode-se afirmar que é exatamente igual ao
primeiro A, com a mesma variação no sétimo e oitavo compassos.
Dando continuidade, a próxima mudança na forma de agrupamento das
notas realizadas pelo aro ocorre onde se pode perceber o contraste melódico e
harmônico do tema: a seção B.
Durante a seção inteira, a levada é desenvolvida da seguinte forma:
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Fig. 9. Acompanhamento da parte B e do último A (A3).

Durante o último A (ou A3), nos quatro primeiros compassos, constata-se a
mesma repetição do padrão executado durante B. Nos últimos quatro, entretanto,
observa-se, novamente, aquele mesmo padrão executado durante a introdução.
Agora, apresento a transcrição do material musical executado pelo baterista
Milton Banana, juntamente ao seu trio.
Começo pelo primeiro A:

Fig. 10. Primeiro A, por Milton Banana Trio.

Como demonstrado acima, os primeiros dois compassos são executados
como uma espécie de convenção musical adotada pelo Trio12, para então dar
sequência à condução.
A seguir, o segundo A (A2):

12

Apesar de indicar a notação de execução de aro da caixa nestes dois compassos (assim como nos
dois primeiros compassos de A2 e A3), é importante explicar que o que o baterista executa não é o aro.
Na verdade, ele está aplicando uma técnica muito comum aos bateristas jazzistas denominada stick shot.
A referida técnica consiste no seguinte: uma baqueta é pressionada contra a pele da caixa, enquanto a
outra percute a baqueta que exerce a pressão sobre o tambor, criando, desta forma, um som muito
semelhante ao do aro, porém com um aspecto mais seco e definido causado pelo contato entre as duas
baquetas. Optei por manter a mesma notação a fim de simplificar visualmente o conteúdo expresso e
apresentado na partitura.
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Fig. 11. Segundo A, por Milton Banana Trio.

A figura realizada nos últimos dois compassos, apesar de ser muito
semelhante às combinações realizadas pelo aro durante a condução, é executada
também pelo baixo e pelo piano.
Assim, classifica-se tal ação como uma convenção musical adotada pelo
Grupo, com o objetivo de preparação para a apresentação da seção B que, executada
no chimbal, contrasta com seção A, que tem a sua condução executada no ride:

Fig. 12. Seção B, por Milton Banana Trio.
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Fig. 13. Último A (A3), por Milton Banana Trio.

Por fim, a retomada do último A (A3), com a mesma convenção musical no
início da seção (dessa vez, a primeira figura é executada com um flam na caixa).
Além disso, observa-se a ocorrência de um fill13 (como no último tempo do
último compasso da seção B), preparatório para o início dos solos improvisados.
Prosseguindo, dá-sei início às observações relativas à intepretação realizada
pelo baterista Eduardo Ribeiro.
A seguir, apresento os oito compassos que formam a introdução da música.
É importante lembrar que Ribeiro, assim como Banana, também mantém o ostinato de
samba realizado pelo bumbo e chimbal com pé durante quase toda a música, com
algumas pequenas alterações.
É pertinente afirmar, ainda, que, quando o baterista conduz no ride, o
ostinato de bumbo é acompanhado pela execução do chimbal com o pé no
contratempo.
Quando a condução é realizada no chimbal, percebe-se somente a execução
das duas notas do bumbo.
A seguir, os oito compassos da introdução:

13

A palavra fill, nos termos técnicos da bateria, significa uma preparação a ser realizada para a
apresentação ou repetição de uma ideia musical.
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Fig. 14. Introdução, por Trio Corrente.

Apesar da utilização da fórmula de compasso 5/8, verifica-se uma tendência
por manter uma proximidade em relação ao samba executado na sua fórmula plena,
isto é, o binário simples.
O fato pode ser confirmado após se verificar que existe uma espécie de
manutenção de elementos que são utilizados no samba em 2/4, como a subdivisão das
notas executadas pelo ride/chimbal em semicolcheias, as combinações de notas
realizadas pelo aro (ou pela caixa) e o uso do ostinato realizado pelo bumbo.
No entanto, o que possibilita perceber alguma diferença em relação à forma
mais comum de se executar o ritmo na bateria é justamente o meio tempo adicionado
em cada compasso.
Uma breve observação sobre a linha rítmica executada pelo bumbo durante
o fragmento posto em análise leva à constatação de algumas irregularidades quanto à
sua repetição (conforme 3º, 4º e 5º compassos da figura acima).
Há uma explicação do próprio Eduardo Ribeiro para esse acontecimento,
conforme artigo publicado na Revista Batera e Percussão.
No artigo, Ribeiro trata especificamente de levada de samba executada em
métricas ímpares: “Quando os executamos [refere-se a compassos ímpares], em um
primeiro momento, tocamos sempre o tempo 1 até a exaustão, o que, em certas
ocasiões, pode deixar a música um pouco pesada e amarrada” (RIBEIRO, 2003).
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A principal intenção ao realizar esse procedimento é gerar uma sensação de
bumbo binário, e o músico afirma que, ao realizar tal técnica, “teremos novamente a
sensação de executá-lo em 2”.
Como resumo de tal ação, conclui-se que o procedimento mencionado
constitui-se da sobreposição de um ostinato de samba em 2/4 sobre a fórmula de
compasso 5/8.
A seguir, os seis compassos do primeiro A:

Fig. 15. Primeiro A, por Trio Corrente.

Aqui, o baterista opta por começar a seção tocando o prato de ataque, com o
objetivo de demonstrar o início do tema. Além disso, pode-se perceber que, durante
esses seis compassos, as combinações não são realizadas somente pelo aro da caixa.
No 1º e no 2º compasso, nota-se a execução de notas na caixa, mais
precisamente no centro desse tambor, porém com uma dinâmica muito baixa – ghost
note. Constata-se, ainda, a abertura do chimbal no 2º e no 3º compasso.
Além desses elementos, é possível perceber as inversões realizadas sobre o
ostinato do bumbo, explicadas anteriormente no 4º e 5º compassos.
A seguir, o segundo A (A2):
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Fig. 16. Segundo A (A2), por Trio Corrente.

A execução do A2 é tão semelhante ao primeiro A que se pode perceber
alguns compassos com o mesmo material. O 6º compasso das duas seções é idêntico,
por exemplo.
Além disso, notam-se outros elementos similares aos encontrados na seção
A anterior, como as aberturas de chimbal e as variações sobre o ostinato do bumbo.
Entretanto, diferentemente do apontado no primeiro A, aqui a realização das
combinações ocorre exclusivamente no aro.
A seguir, a seção B:

Fig. 17. Seção B, por Trio Corrente.

Nesta seção, é possível perceber, de forma muito clara, a relação existente
entre a bateria e a melodia.
Após uma rápida observação sobre a melodia apresentada na figura 2,
admite-se a relação de três tempos e meio para a formação de um compasso 7/8.
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Com isso, ao se analisar a melodia original, a melodia da versão TC e a
condução da bateria, é possível afirmar que em um compasso 7/8 se encontram dois
compassos 2/4, porém com meio tempo a menos14 - aqui, o referido meio tempo a
menos é o responsável pela quebra na estrutura rítmica e melódica em relação à
melodia original. Portanto, durante a seção B, observa-se um processo de subtração.
Assim como na introdução, essa seção inteira é executada no ride,
diferentemente das outras seções que são executadas no chimbal. Além do mais, é
possível constatar a repetição de uma mesma levada em alguns compassos, como o
que ocorre entre o 1º e o 2º compassos e o 7º e 8º compassos.
É importante ressaltar aqui que o baterista opta por alternar as combinações
entre aro e caixa, além de ser possível perceber, durante o 6º compasso, a execução
no tom e no surdo.
Por fim, durante os últimos tempos do 7º e 8º compassos, constata-se o
abandono do ostinato do bumbo. Pode-se enxergar tal ocorrência como uma
convenção musical que é executada pela bateria, piano e baixo como uma preparação
para a retomada do último A (A3).
A seguir, a última seção:

Fig. 18. Último A (A3), por Trio Corrente.

Neste trecho, observa-se a preferência pela utilização de ghost notes
executadas na caixa.

14

Esse fato explica a relação de dezesseis compassos na seção B de Jobim e de apenas oito na versão
TC.
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Além disso, como ocorrido nos As anteriores, a condução volta a ser feita no
chimbal, o que permite notar novamente o efeito gerado a partir da sua abertura, como
as que ocorrem no 3º, 4º e 6º compassos.
É possível, além desses comentários, citar o uso do prato de ataque no
primeiro tempo do primeiro compasso, com o propósito de indicar o início do último A
(A3).
Por fim, com a intenção de demonstrar a ocorrência e o tipo de combinação
de figura rítmica executada pelo aro (ou pela caixa) nas três versões, foi criado um
sistema de análise combinatória que faz uso de letras para se referir às posições das
notas dentro do compasso, apresentado de forma resumida na tabela a ser
demonstrada a seguir.
Para as versões estabelecidas na fórmula de compasso 2/4, é possível
afirmar que ao se subdividir um compasso binário em semicolcheias, têm-se oito notas
(quatro notas em cada tempo).
Assim, as letras a e c indicarão menção às notas tocadas na 1ª e 3ª
semicolcheia que formam o primeiro tempo. As indicações a’ e c’ apontam notas
também executadas na 1ª e 3ª, porém no segundo tempo.
As letras b e d simbolizam as tocadas na 2ª e 4ª semicolcheia do primeiro
tempo, enquanto b’ e d’ na 2ª e 4ª do segundo tempo.
Assim

sendo,

abaixo

estão

as

legendas

demonstrando

as

15

variações/combinações do aro da caixa :

Fig. 19. Legenda 2/4.

15

Apesar de indicar apenas o chimbal na legenda, é possível afirmar que ele pode ser substituído pelo
ride, pois o objetivo aqui é apenas mostrar a localização das notas executadas pelo aro dentro de um
compasso.
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No caso do trio corrente, há algumas diferenças, novamente devido às
fórmulas de compasso serem outras, expressas conforme a legenda a seguir:

1ª - Quando a fórmula de compasso for 5/8:

Fig. 20. Legenda 5/8.

2ª - Quando a fórmula de compasso for 7/8:

Fig. 21. Legenda 7/8.

A seguir, está a tabela-resumo que demonstra os dados obtidos a partir da
análise das figuras rítmicas executadas pelo aro/caixa em cada uma das seções de
cada versão:

Revista Eletrônica Thesis, São Paulo, ano XI, n. 21, p. 42-68, 1° semestre, 2014.

ISSN: 1806-762-X

65
Garota de Ipanema: comentários acerca da canção e de três versões instrumentais sob a perspectiva Lucas Wink
interpretativa da bateria Lucas Wink.

COMBINAÇÕES RÍTMICAS
EXECUTADAS PELO ARO/CAIXA POSIÇÃO DA(S) NOTA(S) MAIS
COM O MAIOR NÚMERO DE
UTILIZADA(S) EM CADA SEÇÃO
INCIDÊNCIA

TOM JOBIM

Seção A: | a _ c _

_ b’ _ _ |

c

Seção A2: | a _ c _
|
Seção B: | a _ _ d
_|
|__c _

_ b’ _ _

c

_ _ c’
_ b’ _

a, c, d, b’, c’

_|
Seção A3: | a _ _ d
__
c’_ |
|__c _
_ b’ _
_|
|a_c_
_ b’ _
_|
Seção A: | a _ c _ | | _ b’ c’ _
|
| a’ _ _ d’|
MILTON BANANA
Seção A2: |a’ _ _ d’| e |_ b’
TRIO
c’_|
Seção B: | a _ c _ |
Seção A3: |a’ _ _ d’ |
Seção A: | a _ c _|
TRIO CORRENTE Seção A2: | a _ c _|
Seção B: |a’ _ _ d’|
Seção A3: | a’ _ _ d’ |

a, c, b’

a
a
c
a’
a, c, b’, d’
a
b, a’
c, a’, b’, a”

Fig. 22. Tabela

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos dados obtidos por intermédio de um breve procedimento analítico
realizado sobre três versões de uma das mais conhecidas canções brasileiras, foi
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possível perceber uma série de semelhanças e diferenças no que diz respeito a
aspectos interpretativos da condução da bateria enquanto um dos elementos
constituintes e formadores de um dos gêneros de música instrumental.
Ainda que as três versões analisadas neste artigo sejam instrumentais,
existem algumas diferenças significativas entre as mesmas que merecem ser
comentadas.
O fato de duas delas serem executadas no formato trio, por exemplo, acaba
por aproximá-las de uma mesma perspectiva estética e afastá-las da concepção
musical orquestral Jobiniana.
Ao se observar as execuções dos dois trios, é possível perceber que o
aspecto improvisatório não está presente somente nas seções de solos.
Diferentemente da versão de Jobim, na qual se pode notar uma clara função
de acompanhamento exercido pelo quase invariável ostinato de Machado sobre o
arranjo orquestral, nas outras duas versões se pode constatar tanto uma grande
variação rítmica percebida pelo agrupamento das figuras do aro/caixa, quanto
timbrística, notada por meio das alternâncias nas conduções realizadas ora no chimbal
ora no ride, por exemplo.
As variações, nesse contexto, têm como objetivo, então, sair do monótono e
entrar no inesperado, no imprevisível e, por conseguinte, no interessante.
Todas as considerações proferidas durante o desenrolar do presente artigo
são o resultado de apenas um dos inúmeros processos investigativos possíveis de
serem realizados sobre uma canção que se faz presente no cotidiano de uma grande
gama de músicos brasileiros e estrangeiros.
Seja a canção executada por quem quer que seja, seja instrumental ou
letrada, quer tenha o cerne analítico voltado para aspectos técnicos relacionado à
performance de um instrumento ou não, as possibilidades de conhecimento
musicológico são ampliadas devido ao fato de Garota de Ipanema, há muito tempo, não
pertencer mais exclusivamente a apenas um gênero musical. Nem somente ao bairro
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carioca onde a musa inspiradora de Vinicius de Moraes e de Tom Jobim era vista a
caminhar à beira do mar.
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