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ED MOTTA CONTA AO BLOPTICAL  
DETALHES SOBRE O DISCO AOR 

 

 
 

POR: MARCELO DONATI 
 

O edmottês é a uma língua fictícia criada por Ed Motta com similaridade 

fonética à língua inglesa. Geralmente, Ed compõe as melodias usando o 

‘edmottês’ para depois um letrista encaixar uma letra 'real'. 

Mas no mais recente disco - AOR (Dwitza/Lab 344) -, lançado em abril, as 

músicas ganharam mais dois idiomas, português e inglês. 

O disco foi lançado com letras em português aqui no Brasil, mas no exterior 

sairá em inglês, com letras totalmente diferentes, feitas pelo parceiro Rob 

Gallagher. 
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O estilo escolhido para este disco (Adult Oriented Rock - Westcoast) 

faz parte do vocabulário musical de Ed Motta - um som pop 

sofisticado, menos jazzístico, sem deixar de expor a veia soul -, 

porém nunca esteve tão explícito como agora. Os fãs xiitas que 

adoram o Ed Motta super funk talvez demorem pra acolher a nova 

obra, mas o fato é que a musicalidade e a genialidade estão 

presentes neste último lançamento, de modo ainda mais adulto 

(fazendo uma alusão como o nome do estilo). 

 
Bloptical: Qual a razão de todas as músicas 
serem 'bilíngues'? 
 

Ed Motta: Eu sempre tive vontade de fazer isso já 

faz muitos anos, mas nunca tinha conseguido 

realizar. A fonética inicial de todas as minhas 

músicas é o inglês, desde o começo da minha 

carreira, "gostava de música americana, ia pro 

baile canta todo fim de semana". 

Esse foi o grito de guerra (rs) da minha entrada 

no mundo do disco, sempre foi essa a minha 

referência a música norte americana. 

Extremamente trabalhoso gravar nos dois 

idiomas, como cantor foi um disco duplo. 

 

Apesar de toda essa identificação de priscas eras 

com a música norte americana, eu acho que 

minha forma de cantar o português, de emitir as 

palavras, melhorou muito. Eu me preocupo mais 

com o som de uma palavra do que uma firula de 

voz hoje em dia. Isso é nítido nos meus discos 

recentes. 

 

Bloptical: Ficha técnica: onde o disco foi 
gravado e mixado. E sobre a masterização: 
Seu último disco foi masterizado lá fora, qual 
a razão de voltar a masterizar no Brasil? 
 

Ed: O disco foi gravado na ‘Casa Do Mato’, 

estúdio do Marcelo Sussekind, e todas  as 

coberturas, detalhes e mixagem foram no meu 

estúdio, como venho fazendo desde Chapter 9. 

Digo mixar no meu estúdio, porque gravar em 

casa já era normal, ‘Colombina’ por exemplo foi 

toda gravada no meu estúdio.  

Um estúdio de pequeno porte que montei 

inicialmente só para gravar teclados e voz, hoje é 

meu porto seguro em mixagem. 

 

A masterização feita no exterior com o Herb 

Powers no Piquenique foi uma curiosidade, uma 

boa experiência em observar como o mundo pop 

faz um disco ficar tão alto sem distorcer.  

 

Já a forma que o Carlos de Freitas opera o som 

tem maior relação com o que penso/gosto em 

áudio, e respeita o trabalho minucioso de 

mixagem do Mário Léo. 

 

Bloptical: Falando exatamente sobre o título 
e o estilo do disco: Gerou um burburinho o 
nome (AOR) e o tipo de música abordado, 
muitos não entendendo bem o que significa. 
Seria mais fácil dizer apenas que se trata de 
uma ótima música pop, lançada por um ótimo 
artista. Mas enfim, conte-nos, de modo breve: 
O que significa AOR? 
 

Ed: Adult Oriented Rock ou Album Oriented Rock. 

Termo usado em rádio nos EUA que com o 

tempo ganhou maior abrangência podendo ser 

um reggae do Eddy Grant ou um funk do Earth 

Wind & Fire.  

 

Mas a veia do AOR é o soft rock da Califórnia. E 

no meu caso o subúrbio do Rio de Janeiro com as 

produções do Lincoln Olivetti que sempre me 

influenciaram. 

 

Bloptical: O título da música ‘1978’ tem 
algum significado especial? Visto que o disco 
tem como base um gênero consagrado no fim 
dos anos 70 e começo dos 80. 
 
Ed: Foi um ano emblemático pra mim, de 

descobertas: os 1ºs discos escutados com 

atenção, ver Star Wars no cinema, Os Embalos 

De Sábado A Noite, e a trilha sonora magistral 

que tocava na época. 
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Bloptical: O disco foi lançado por seu próprio 
selo (Dwitza Music), em parceria com a Lab 
344. Alguma ideia de lançar/produzir outros 
artistas pelo seu selo? 
 
Ed: Eu não tenho recursos (dinheiro) para 

investir nisso, eu precisaria de um sócio, mas 

realmente penso nisso sim num futuro próximo. 

Principalmente com o objetivo de lançar discos 

instrumentais, instrumentais vocais, a música 

criativa que fica escondida. 

 

Bloptical: ‘AOR’ foi lançado com versão em 
português no Brasil e em inglês pelo mundo 
afora, Europa e Ásia inclusive. Este caminho, 
de lançar discos com versões diferentes na 
Ásia e outros países é um expediente comum 
de bandas de metal, visando fomentar um 
público específico. Como estão os planos de 
se apresentar fora do Brasil para promover o 
disco? 
 

Ed: Já existe uma boa demanda para os shows na 

Europa, Japão. Um festival no México já 

agendado para Novembro! 

Também na Argentina e Chile onde tenho um 

público sensacional, cativo. 

 

Bloptical: No mercado de música, a tendência 
atual (e tendência deve ser uma palavra que 
você ‘adora’) é de músicas objetivas, curtas, 
sem solos (de guitarra, sax,). Mas o disco está 
repleto de (magníficos) solos de guitarra, 
teclados e metais. E com vários músicos 
convidados. Qual foi o processo de escolha 
destes músicos? Aconteceu algo do tipo cada 
músico gravar um solo para a mesma música, 
e você escolher o melhor, tal qual ‘Peg’ do 
Steely Dan? (rs) 
 

Ed: Cada músico foi escolhido para o solo 

específico e todos eles gravaram esses 

improvisos muito rapidamente, o clima de 

gravação foi dos melhores que já tive. Grande 

parte, 98% da música que eu escuto tem grandes 

solistas, jazz, rock, soul, blues, o solo é 

fundamental é parte muito importante do meu 

discurso como artistas, do que eu acredito. 

 

Bloptical: A faixa "Mais do que eu sei" (com 
letra de Dudu Falcão) não consta do CD, é 
exclusiva do iTunes, uma iniciativa ótima 
para valorizar as vendas digitais do álbum. 
Qual a ficha técnica desta música? 
 

Ed: Participações mega especias de Daniel Jobim 

no piano acústico e do Mú Carvalho no 

minimoog. A banda base é a mesma: Sérgio, 

Robinho e eu no Rhodes. Vinicius na guitarra e 

violão. 

Esse é um tema bem AOR Hard Melodic na linha 

Toto, Foreigner, Journey. 

 

A idéia de ser exclusiva no iTunes foi para 

fomentar também as vendas digitais com um 

tema bônus. 

Na edição japonesa que sai também agora em 

Junho, essa faixa estará no cd com outros bonus 

tracks, solos alternativos, uma intro diferente do 

David T.Walker, etc. 

 

Bloptical: Seus fãs reclamam da distância 
entre os lançamentos de seus álbuns (o 
último, Piquenique, foi em 2009). Acredita 
que, agora com seu selo, a sazonalidade será 
menor? E já há alguma ideia arquitetada para 
o próximo lançamento? Um ao vivo talvez? 
 

Ed: Por enquanto é preciso muito trabalho para 

dar vida digna a esse disco que, junto com os 

instrumentais, é meu favorito, o disco que fico 

mega grato por ter tido a sorte de fazer. 

Merecia um DVD mais tarde, até porque sinto 

falta de ter algo com os metais em vídeo. 

 

Bloptical: Como estão os preparativos para os 
shows deste disco? Uma banda nova, talvez 
com músicos que participaram das 
gravações? 
 
Ed: Banda nova, estamos ensaiando. Sérgio, 

Paulinho e Aldivas estão no show, e tenho novos 

colaboradores.  Para esse show estou usando um 

processo que aprendi trabalhando com Charles 

Moeller e Claudio Botelho, que é o de cada 

membro ter um substituto já ensaiado. 

Interessante para mim porque vejo diferentes 

formas de observar minha música através desses 

grandes músicos. 
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