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INTRODUÇÃO:

Rubens Antonio Barsotti (mais conhecido como Rubinho Barsotti) foi um baterista e compositor

brasileiro.  Durante  sua  carreira  como  instrumentista,  entrou  em  contato  com  inúmeros  músicos

brasileiros,  europeus  e  norte-americanos  renomados;  além  disso,  obteve  cinco  vezes  seguidas  o

prêmio de melhor baterista no concurso promovido pelo disc-jockey carioca Paulo Santos. Atuou com

as mais diversas formações de grupos musicais e adquiriu uma vasta experiência como instrumentista.

Assim como muitos outros músicos de sua geração, teve uma formação autodidata, estudava através

dos  discos  de  Buddy  Rich,  Art  Taylor  e  Max  Roach.  O baterista  transformou sua  virtuosidade  e

profundo conhecimento técnico de um baterista jazzístico em uma maneira nova e diferente de tocar

música  instrumental  brasileira,  carregando  consigo  uma grande  bagagem musical  e  uma peculiar

linguagem no instrumento.

       Em 1964 Rubinho Barsotti, juntamente a Amilton Godoy (piano) e Luis Chaves (contrabaixo),

fundou em São Paulo o Zimbo Trio, que influenciou inúmeros instrumentistas e grupos musicais desde

sua  formação;  o  grupo  também  contribuiu  na  construção  e  na  divulgação  da  então  denominada

Moderna Música Popular  Brasileira.  O Zimbo Trio  possuía como característica fazer  “um som pra

frente”,  e  foi  considerado  por  muitos  músicos  um  grupo  modelo  de  como  tocar  e  fazer  música

instrumental brasileira com esta formação de contrabaixo,  bateria e piano.  Também foram um dos

pioneiros  a  criar,  executar  e  divulgar  no  Brasil  e  no  exterior  o  samba  jazz,  estilo  que  combina

elementos característicos dos dois gêneros. Ao lado do grupo, Rubinho foi um dos grandes expoentes

da música instrumental de São Paulo com grande inserção no samba jazz, diferentemente da grande

maioria dos bateristas e músicos desse estilo que são ou atuaram no Rio de Janeiro,e de certa forma,

pesquisar sobre o baterista e o grupo é pesquisar sobre a cena da música instrumental de São Paulo,

tema que não é tão abordado nas pesquisas do assunto e que não foi deixado de lado nesse projeto.
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     Como podemos notar, Rubinho Barsotti foi uma figura importante na história da música e da

bateria brasileira, e através de seu trabalho tocando com o Zimbo Trio, o músico desenvolveu um

estilo próprio, utilizando a bateria não somente como um instrumento de condução e ritmo, mas

com intensa interação e protagonismo na música.

     Sendo assim, esta pesquisa realizou uma análise de oito músicas gravadas no período de

1964 até o ano de 2003 pelo baterista no grupo Zimbo Trio. A partir da escuta de gravações,

foram  realizadas  transcrições  integrais  e  analise  de  trechos  musicais  a  fim  de  investigar  a

performance musical do instrumentista e identificar traços característicos no instrumento; sempre

referenciando o contexto histórico da época em questão.

METODOLOGIA:

       A metodologia para este trabalho consistiu em um processo de transcrição dos 8 fonogramas,

revisão e análise musical, partindo dos discos gravados por Rubinho Barsotti com o grupo Zimbo

Trio.

• a)Transcrição  do  material  e  correção: Nessa  primeira  etapa  utilizei os  programas

Reaper  e  Musescore 3.  O primeiro  foi utilizado  para  diminuir  o  andamento  das faixas

musicais,  facilitando assim a escuta e a transcrição do material.  Já o Musescore 3  foi

utilizado como programa de escrita de partitura e formatação final das mesmas. Após isso

foi realizado  a  revisão,  na  qual  trechos  foram  executados  por  mim,  para  averiguar  a

sonoridade das transcrições e compará-las com a sonoridade das gravações.

• b)  Pesquisa  bibliográfica:  Utilizei como  referencial  teórico  os  livros  “Batuque  é  um

Privilégio”  do  baterista  Oscar  Bolão;  “Bateria  brasileira”  de  Christiano  Rocha,  as

dissertações “Zimbo Trio e o fino da bossa: uma perspectiva histórica e sua repercussão

na moderna música popular brasileira” de Cristina Gomes Machado e “Airto Moreira : do

samba jazz à música dos anos 70” de Guilherme Marques Dias; além da tese “ Modos de

execução da bateria no samba” de Leandro Barsalini.

• c) Análise musical do material: Aqui,  através das partituras já corrigidas e revisadas,

procurei identificar  elementos  rítmicos  utilizados  como  polirritmias,  rudimentos,

manulações e a interpretação de certos ritmos brasileiros por parte do referido baterista.

Toda a análise foi amparada nos métodos e trabalhos acadêmicos citados nas “referências

bibliográficas''.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

        Bem, olhando o resultado final do projeto, podemos perceber um material de grande utilidade

para o  mundo baterístico,  trazendo um grande quantidade de material  transcrito  assim como

análise de trechos musicais que podem ser aproveitados pelos estudantes da bateria.       
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         As transcrições foram corrigidas nota por nota e formatadas com uma linguagem baseada

nos métodos tradicionais do instrumento. A intenção foi de manter o maior número de detalhes

possível como as formas das respectivas canções e temas, minutagem, andamento e dinâmicas,

além de indicações textuais em alguns trechos. 

        Através das análises pude perceber diversos detalhes específicos do referido baterista, como

sua interpretação de determinado ritmo brasileiro, utilização de rudimentos para a construção de

fraseado ou groove, a utilização de dinâmicas no arranjo da composição, domínio de mudança de

compassos, instrumentação e orquestração, além de características específicas que puderam ser

confirmadas. 

       Através desse projeto, pude perceber a necessidade da pesquisa na área musical brasileira.

Encontrei poucos materiais para referência, demonstrando a escassez de informações sobre a

música  popular  brasileira  e  seus  artistas.  Por  isso  acredito  que  projetos  como  esse  sejam

importantes para irmos diminuindo aos poucos esse deficit de informações sobre a nossa música

CONCLUSÕES:

     Recursos idiomaticos de Rubinho Barsotti – transcrições e análises de performances gravadas entre 1964

e 2003 traz uma grande quantidade de material, com transcrições e análises decorrentes organizados num

formato cronológico.  

     Acredito que esse material possa ser muito proveitoso para o estudante de bateria, principalmente os

interessados em se aprofundar nos ritmos brasileiros adaptados para o instrumento em questão. Além disso

pude compreender melhor o cenário musical da época onde surgiu um grupo tão importante como o Zimbo

Trio. Cumpri também a tarefa de compreender um pouco dos recursos idiomáticos de Rubinho Barsotti,

músico que como sabemos possui uma discografia extensa e não podemos nos prender apenas nas

características  identificadas nestas  análises,  pois  elas representam apenas uma pequena parcela do

trabalho de Rubinho. 
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