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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do repertório inicial e
de elementos presentes nos primeiros anos de atuação do grupo Letieres Leite &
Orkestra Rumpilezz, sob a perspectiva da semiótica da cultura. Enquanto campo
teórico interdisciplinar, a semiótica da cultura foi o ponto de partida para a apuração
do seguinte questionamento: como o trabalho da Orkestra Rumpilezz, nesses anos
iniciais,  se  articulam  como  um  texto  cultural?  Para  responder  a  essa  questão,
inicialmente  são  apresentados  os  conceitos  advindos  dessa  corrente  teórica  de
origem russa, que tem como principal nome o teórico Iuri Lotman, e embasaram as
investigações sobre o trabalho do grupo. Também integram o trabalho a definição de
conceitos  musicais  elementares,  como  ritmo,  melodia  e  harmonia,  além  de
articulações  possíveis  entre  esses  conceitos  e  a  semiótica  da  cultura,  e  a
apresentação  de  um  histórico  sobre  a  música  instrumental  brasileira.  Sobre  o
trabalho da Rumpilezz, especificamente, são apresentadas a trajetória do fundador
do grupo, o maestro Letieres Leite, características do grupo nessa fase inicial, e uma
análise de composições selecionadas para discorrer sobre relações possíveis entre
conceitos da semiótica da cultura e o trabalho do grupo. Através dessa metodologia,
foi  possível  concluir  que a obra da Rumpilezz se articula como um texto cultural
através da interface estabelecida entre diferentes esferas culturais,  tais  como as
linguagens  musicais,  visuais  e  verbais.  Além  disso,  apesar  de  o  grupo  não  ter
caráter  religioso,  há  incorporação  de  elementos  musicais  do  candomblé,  o  que
amplia a complexidade do trabalho da Rumpilezz, devido ao diálogo estabelecido
entre a música do grupo e simbolismos próprios dessa religião.

Palavras-chave: Orkestra Rumpilezz;  Letieres Leite;  Texto cultural;  Semiótica da

cultura; Universo Percussivo Baiano; Música instrumental brasileira.
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INTRODUÇÃO

A  música  como  fenômeno  comunicacional  é  uma  área  de  estudo  pela  qual

apresento interesse há bastante tempo. Inicialmente de maneira inconsciente, instigado

pela curiosidade que algumas obras despertavam em mim, e de forma mais consciente a

partir  do  início  dos  meus  estudos  em música.  Venho  de  um histórico  familiar  muito

relacionado às artes, ainda que de maneira informal, tendo contato desde a infância com

um variado repertório musical, que ia do gospel à MPB, passando pela música clássica,

assim como tive contato com as artes gráficas, minha primeira área de interesse. A minha

relação com a música estreitou-se aos 16 anos de idade, quando tive aulas de teoria

musical durante as primeiras experiências com canto coral, no antigo Centro Federal de

Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA, atual Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia da Bahia – IFBA). O coral contava com um grupo diverso e explorava um

repertório  bastante  eclético,  algo  que  estava  em  consonância  com  o  meu  histórico

musical.  Em uma das primeiras  apresentações das quais  fiz  parte,  em 2002,  o  coral

apresentou, em conjunto com o grupo de dança do instituto, um espetáculo inspirado no

candomblé, universo que eu desconhecia completamente à época.

De todas as montagens do coral, essa era a que mais me fascinava, muito pelo

prazer de explorar uma realidade desconhecida, mas que de certa forma soava familiar

em vários  momentos.  Era  curioso observar  como o  meu entendimento  a  respeito  de

alguns dos ritmos tocados, em especial o samba de roda e o ijexá, surgia de maneira

quase instintiva, apesar da complexidade musical desses ritmos. O fato de o ijexá ter se

propagado na música popular (muito pela exaltação dos afoxés, em particular o afoxé

Filhos de Gandhy1), e o samba de roda do Recôncavo Baiano ter servido como base para

as primeiras bandas locais de pagode no final dos anos 1980 /  início dos anos 1990

(grupos populares na época, e que eu acompanhava com interesse), possibilitou o meu

contato prévio com esses fenômenos musicais. É possível traçar uma linha entre o meu

contato  inicial com  esses  gêneros  musicais  que  passaram  por  momentos  de

popularização  e  a  minha  capacidade  de  compreensão  dos  toques2 executados  de

1 Bloco fundado em 1949, por estivadores do porto de Salvador, e que tem o toque ijexá como
uma  das  marcas  da  agremiação.  Disponível  em:
<https://www.salvadordabahia.com/experiencias/afoxe-filhos-de-gandhy-2/>.  Acesso  em  15  de
março de 2020.
2 “Toque é o nome dado pelo povo-de-santo à música que vem dos instrumentos musicais. Cada
toque é composto de várias frases musicais, além de padrões sonoros que se mantêm todo o
tempo.” (CARDOSO, 2006, pág. 08).
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maneira  próxima  aos  originais,  que  surgiram  dentro  do  contexto  das  religiões  afro-

brasileiras. Em especial, o entendimento de que o corpo deveria aprender o ritmo antes

de a voz ser capaz de cantar as divisões rítmicas características dessas músicas3, que

demandam  uma  compreensão  rítmica  diferente  da  solicitada  pela  música  de  matriz

europeia. Além do aspecto musical, essa apresentação do coral também contribuiu para a

construção do meu entendimento sobre o que é ser um homem negro em uma cidade

como Salvador, onde as questões raciais permeiam o nosso cotidiano. O contexto no qual

nasci e me desenvolvi, de classe média, me apresentou a essas questões prioritariamente

na forma de conflitos e preconceitos, tanto explícitos quanto velados, de modo que levei

anos  para  compreender  como  certas  práticas  racistas  se  apresentam,  e  como  me

defender delas (na medida do possível). 

O meu interesse pelo  trabalho da Orkestra Rumpilezz,  grupo soteropolitano de

música  instrumental  criado  pelo  músico  Letieres  Leite4,  e  que  completa  15  anos  de

trajetória em 2021, teve início no ano de 2008, ano em que o grupo realizou uma série de

apresentações  gratuitas  às  terças-feiras  na  Praça  Tereza  Batista,  localizada  no

Pelourinho.  À  época,  eu  já  havia  iniciado  os  meus  estudos  em  piano  clássico  na

Associação Pracatum, depois de uma passagem rápida pelo curso de Relações Públicas

da Universidade Estadual da Bahia, retomando a prática musical após uma pausa de três

anos. A audição constante de obras do repertório que convencionou-se chamar de erudito

me despertava especial  curiosidade e  interesse pelos caminhos que os compositores

optavam para expor as suas ideias musicais, em alguns momentos com nitidez tamanha

que  era  possível  compreender  as  obras  praticamente  de  forma  narrativa,  quase

cinematográfica. O binômio tensão x relaxamento é um dos alicerces da música tonal e foi

explorado à exaustão durante os períodos da música clássica de tradição europeia, e ter

a oportunidade de iniciar os estudos em alguns dos modos de explorar essa relação,

tocando o instrumento que desde a infância me encantava, expandiu a minha capacidade

de compreender música.

O  primeiro  contato  que  tive  com  a  Rumpilezz  foi  justamente  na  primeira  das

apresentações acima mencionadas, de modo que fui impactado desde momentos antes

3 Perspectiva em consonância com o trabalho da Rumpilezz: “Eu sempre falo que a dança vem
antes da música, eu não consigo reger nem dar aula sem dançar”, comenta Letieres em entrevista
de 2019.  Disponível  em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/trocamos-uma-ideia-com-letieres-leite-
a-mente-por-tras-da-fusao-de-ritmos-da-orkestra-rumpilezz>. Acesso em 16 de junho de 2019.
4 Músico, arranjador, produtor musical e educador baiano, que concebeu e formatou a Orkestra
Rumpilezz, grupo que teve sua primeira apresentação no XIV Festival de Música Instrumental da
Bahia, em 2006. 
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de os músicos subirem ao palco. Todos vestiam branco e subiram aos poucos no palco,

conduzidos pelo som do rum (atabaque mais grave), tocado pelo mestre Gabi Guedes, e

do saxofone soprano do maestro Letieres Leite, criador do grupo, na primeira música da

noite – A Grande Mãe. Daí em diante, o grupo apresentou ao público as obras do seu

repertório, e, se em um primeiro momento eu não era sequer capaz de esboçar qualquer

reação  diante  do  impacto  da  massa  sonora  que  me  atingia,  antes  mesmo  do

encerramento  da  apresentação  eu  tive  a  impressão  de  que  estava  diante  de  um

fenômeno complexo, que extrapolava o universo meramente musical. 

A busca por explicações para o que eu havia acabado de presenciar foi um passo

natural, iniciando-se assim as minhas pesquisas a respeito do grupo. Foi curioso observar

a  minha  tendência  em  associar  o  trabalho  inédito  às  poucas  referências  musicais

semelhantes que eu possuía na época. De trilhas sonoras de jogos eletrônicos à música

experimental,  passando  pelo  espetáculo  com temática  afro  do  qual  participei,  eu  era

capaz de ouvir ecos dos mais diversos produtos musicais no trabalho da Rumpilezz, mas

desde o princípio tive a curiosidade de conhecer alguns dos trabalhos que serviram de

referência  para  o  grupo.  À  época,  era  possível  notar  um  processo  semelhante

acontecendo  com outras  pessoas,  ao  observar  depoimentos  em sites,  blogs  e  redes

sociais5, em especial o Myspace, plataforma por meio da qual a Rumpilezz inicialmente

obteve projeção nacional e internacional.

O meu ingresso no curso de Licenciatura em Música na Escola de Música  da

Universidade Federal da Bahia, em 2010, gerou a expectativa de poder estudar alguns

dos trabalhos musicais pelos quais eu demonstrava interesse, como os artistas e grupos

de  soul  music,  gênero  musical  de  origem  norte-americana, e  a  Orkestra  Rumpilezz.

Entretanto, ao longo dos cinco anos cursados, tive poucas oportunidades de lidar com tais

obras, além de observar que as discussões relacionadas à Rumpilezz ocorriam com maior

frequência  em  algumas  disciplinas  do  recém-criado  curso  de  música  popular,

especialmente  naquelas  ministradas  por  alguns  dos  integrantes  do  grupo  e  músicos

ligados ao trabalho da Rumpilezz, professores da Escola de Música à época. Ainda que o

conhecimento  teórico-musical  tenha  me  possibilitado  compreender  alguns  poucos

aspectos da música do grupo, outros elementos fundamentais nessa obra careciam de

maiores explicações. Apesar disso, mesmo sem concluir o curso, pude desenvolver um

entendimento abrangente sobre o fazer artístico, por meio de disciplinas que levavam em

5 A  exemplo  dos  depoimentos  disponíveis  em:
<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/popular-orkestra-rumpilezz-traz-tempero-a-musica-
instrumental/>. Acesso em 22 de jul. de 2018.
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consideração  aspectos  sociais,  culturais  e  contextuais  nesse  processo,  tais  como:

Apreciação Musical,  ministrada pela professora Laila rosa; Estética I,  com o professor

José  Antônio  Saja;  e  Música  Brasileira  de  Tradição  Oral,  com  a  professora  Angela

Lühning. Dentre essas disciplinas, destaco Estética I, disciplina em que apresentei pela

primeira vez um trabalho sobre a Rumpilezz, analisando aspectos estéticos presentes no

trabalho  do  grupo,  além  de  ter  contato  inicial  com  alguns  conceitos  semióticos,

especialmente durante a análise de filmes em sala de aula, habilmente conduzidas pelo

saudoso professor Saja (falecido no ano de 2019).

Após a realização de dois anos de curso técnico (Mecânica Industrial), entre 2014 e

2016, período no qual tive contato com as ciências exatas e princípios de administração

de maneira enriquecedora, ingressei, em 2016, no curso de Comunicação Social  com

Habilitação em Jornalismo. Esse ingresso teve como objetivo inicial o desenvolvimento de

habilidades jornalísticas com vistas à prática de crítica musical profissional. Mas, para

minha surpresa e satisfação, o eixo de comunicação social me apresentou a disciplinas

nas quais tem sido possível analisar fenômenos artísticos levando-se em consideração

muitos dos elementos que os compõem, direta e indiretamente, algo que eu já desejava

fazer desde antes do meu ingresso no curso de licenciatura em música. Já no segundo

semestre,  o  contato  com  a  semiótica  me  apresentou  novas  perspectivas,  vindo  a

responder uma série de questões que surgiram ao longo do meu trabalho com música,

bem como (o que julgo mais instigante) me incentivou a formular questões que eu sequer

seria capaz de imaginar anteriormente. A maioria dessas questões são relacionadas ao

processo de construção de sentidos na música, em especial a música instrumental, uma

vez que durante a minha prática inicial como instrumentista amador era forte a percepção

de que existiam construções narrativas, argumentativas ou mesmo imagéticas nas obras

estudadas e executadas.

Essas experiências no curso de comunicação fizeram com que eu identificasse no

trabalho  da  Rumpilezz  algumas  possibilidades  de  pesquisas  nessa  área,  além  das

possibilidades observadas no campo musical. Seja por meio da Semiótica, da Estética da

Comunicação,  dos  Estudos  Culturais,  e  até  mesmo  das  teorias  que  tratam  de

comunicação e tecnologia, ao longo do curso pude lançar luz sobre o trabalho de Letieres

Leite  e da Rumpilezz,  ora de maneira mais próxima ao fenômeno, ora mais distante,

iluminando as áreas periféricas que só poderiam ser percebidas por um olhar mais amplo.

Uma experiência no terceiro semestre que ratificou essa impressão foi a elaboração em

equipe  de  um  ensaio  acadêmico  sobre  a  Rumpilezz  para  a  disciplina  Estética  da

13



Comunicação,  ministrada  pelo  professor  João  Araújo,  momento  em que  observei  ser

possível utilizar uma série de conceitos explorados ao longo da disciplina para analisar o

trabalho  do  grupo.  Cursar  a  graduação  desde  o  início  com  uma  área  de  interesse

prioritário em mente – a música – e já nos primeiros semestres ter um objeto de estudo

praticamente definido – a Orkestra Rumpilezz – tem me possibilitado olhá-lo sob os mais

diversos pontos de vista e com as mais diferentes lentes, tendo em vista que por mais

minuciosas que sejam as análises, é necessário reconhecer os aspectos dos fenômenos

(em especial os originários da cultura popular) cujas respostas não atendam às premissas

do método científico ou mesmo que não possuam respostas lógicas.

 Por  eu  ter  esse  entendimento,  creio  que  seja  necessário  tratar  com

responsabilidade  análises  que  toquem  na  questão  religiosa  das  músicas  de  matriz

africana. Durante a minha trajetória de estudos musicais, os momentos em que observei

um reducionismo teórico de aspectos dessas músicas, tanto da cultura popular quanto do

ambiente sacro, geravam em mim forte incômodo. Reduzir um fenômeno musical popular

meramente  ao  número  de  acordes  e/ou  complexidade  dos  mesmos,  assim  como

desconsiderar a possibilidade de haver elementos não-explicáveis, sob a luz das ciências

formais, nos rituais do candomblé (em particular a questão do transe/possessão), é perder

não  apenas  a  oportunidade  de  aprender  com  o  fenômeno  como  também  deixar  de

aprender com as pessoas que o vivenciam e o constroem. Do mesmo modo, julgar que as

manifestações populares terão a sua força diminuída se forem analisadas na academia

(discussão recorrente  à época em que o curso  de Música Popular  foi  inaugurado na

UFBA) é deixar de lado o importante regime de troca que academia e sociedade podem e

devem  estabelecer,  especialmente  no  contexto  de  uma  universidade  pública.  A

possibilidade de desenvolver os mais variados saberes a partir do corpo, do movimento, é

um dos aspectos que mais tive dificuldade de observar, ou ao menos discutir, durante os

anos no curso de licenciatura. Já na Faculdade de Comunicação, pude testemunhar uma

maior diversidade de interesses, temas, discussões, e, principalmente, de pessoas, o que

favorece  o  contato  com  o  universo  do  outro,  possibilitando  a  redução  de  visões

monocromáticas dos fenômenos. 

Tendo em vista as experiências citadas e a complexidade do fenômeno, surgiu o

interesse em pesquisar o trabalho da Rumpilezz sob uma perspectiva semiótica, inclusive

pelo fato de eu não observar, na minha trajetória como músico, muitas discussões sobre

os aspectos semióticos da música instrumental. Para tal, foram selecionadas as músicas

que integram o primeiro álbum do grupo, extraídas de apresentações ao vivo realizadas
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nos anos de 2013 e 2014, e que carregam consigo o potencial estético do grupo. Uma vez

que  a  obra  da  Rumpilezz  aglutina  diversos  marcadores  culturais,  sendo  possível

identificá-los nas músicas em si em articulação com outros elementos (títulos das obras,

escolhas dos timbres de destaque nos arranjos,  dentre outros),  surgiu a questão que

permeia o presente trabalho: de que maneira as composições do primeiro álbum e o

trabalho da Orkestra Rumpilezz se articulam como um texto da cultura?

Dessa questão, surge uma hipótese principal que permite a elaboração de outras

hipóteses:  as  composições  articulam-se  como  um  texto  cultural  pela  interface

estabelecida entre diferentes esferas culturais, tais como as linguagens musicais, visuais

e verbais. O texto torna-se mais complexo com a incorporação de elementos musicais do

candomblé – que são representados, no trabalho do grupo, especialmente pelo destaque

dado aos atabaques rum, rumpi e lé, tanto no processo de concepção das obras quanto

nas  performances  em  si  –;  com  a  incorporação  de  elementos  do  jazz,  que  são

identificáveis nas harmonias escolhidas para os arranjos e nos característicos improvisos;

e também de elementos dos blocos afro e da cultura popular, que surgem por meio de

algumas escolhas feitas pelo grupo para compor a sua identidade musical. Além disso,

por meio da relação com a linguagem visual, há a possibilidade de se observar como os

arranjos sugerem paisagens, cenas, e outras imagens, a partir da escolha de timbres,

variações de dinâmica e andamento6, dentre outros recursos. Como uma obra concebida

a partir de um caráter visual, segundo depoimento de Letieres Leite a respeito do seu

processo criativo7,  é  interessante observar  essas estratégias na prática,  sob a luz da

semiótica.  Por  fim,  pela  interface  com  o  código  verbal,  é  possível  perceber  a  sua

influência na construtibilidade da sintaxe musical, cuja análise permite a identificação de

elementos como: a recorrência do tema musical, as citações musicais, o papel narrativo

das modulações na música, dentre outros. O código verbal por meio do título de algumas

das músicas também favorece a construção de imagens, uma vez que acaba funcionando

como um guia inicial de leitura das obras. 

A análise da articulação desses elementos nas músicas selecionadas da Orkestra

Rumpilezz tem como objetivo compreender a complexidade do projeto, que integra uma

série de sistemas semióticos diversos, de modo a construir uma identidade própria. O

6 Respectivamente, correspondem à intensidade de um som tocado, e à velocidade de execução
(medida em bpm) de uma obra musical.
7 “Eu sempre vejo  música conectada com imagens”.  Comenta  Letieres  em entrevista  para o
documentário  sobre  as  gravações  do  disco  “Carbono”,  do  músico  Lenine.  Disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=BzOVW5WocR4>. Acesso em 05 de abril de 2020.
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grupo  tem sido  objeto  de  estudos  em diferentes  países,  o  que  evidencia  o  êxito  do

trabalho e tem favorecido ao longo dos anos a realização de  workshops e oficinas ao

redor  do  país  e  do  mundo  sobre  a  abordagem  musical  que  fundamenta  a  obra  da

Rumpilezz e do seu criador, Letieres Leite. 
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CAPÍTULO 1 – Semiótica da cultura

1.1. Texto cultural

Para iniciar a análise a respeito da Orkestra Rumpilezz, é importante apresentar os

conceitos  norteadores desse processo de investigação.  Pela  natureza do trabalho do

grupo,  resultante  da  combinação  de  variadas  formas  de  manifestação  artística  e

comunicacional, a linha da semiótica selecionada para fundamentar a análise, dentre as

existentes, foi a semiótica da cultura, que tem como expoente principal o pesquisador

russo Iuri Lotman (1922-1993), um dos fundadores da Escola de Tartu-Moscou8 (ETM),

constituída durante os anos 1960 na cidade de Tartu, na Estônia (MACHADO, 2003, p.

26).  Uma das  características  dessa  corrente  é  o  “tratamento  de  todas  as  formas  de

comunicação como sistemas de signos” (KIRCHOF, 2010, p. 63), no qual resulta o caráter

interdisciplinar e a amplitude dos estudos realizados dentro dessa corrente teórica. Para

realizar  a  análise proposta,  os  conceitos  e princípios  apresentados pela  semiótica  da

cultura se mostraram particularmente adequados, embora uma primeira impressão sobre

essa corrente teórica de origem russa possa supor a existência de mais divergências do

que semelhanças com a cultura brasileira. Impressões dessa natureza não se sustentam

a partir de um aprofundamento no legado deixado pelos estudiosos da ETM, como explica

Machado (2003):

Pesadas  as  diferenças  linguísticas,  histórico-sociais,  espaçotemporais,
existem  muitos  aspectos  que  aproximam  a  cultura  russa  da  cultura
brasileira.  Trata-se,  contudo,  de  uma  proximidade  exclusivamente
semiótica. […] O que está no centro dessa hipótese é a constatação de um
fato:  a  base  conceitual  definidora  da  semiótica  russa  –  dialogia,
carnavalidade,  hibridismo,  fronteira,  extraposição,  heteroglossia,
textualidade e modelização entre sistemas de signos – projeta-se sobre
aspectos igualmente definidores da identidade semiótica de nossa cultura
criando um diálogo vigoroso. (MACHADO, 2003, p. 175).

Sob essa perspectiva teórica,  o  texto aparece como o ponto de partida para a

análise dos fenômenos culturais,  e a sua formação ocorre a partir  da interação entre

sistemas diferentes, gerando novos arranjos, textos e signos. Desse modo, considera-se

que  o  texto  é  codificado  pelo  menos  duas  vezes,  sendo  essa  a  sua  característica

8 Grupo  de  pesquisadores  (em  sua  maioria,  russos)  sediados  em  diferentes  universidades,
considerado  “o  grupo  representante  da  semiótica  da  cultura,  pelo  fato  de  priorizar  os  vários
âmbitos da cultura a partir da semiótica”. (KIRCHOF, 2010 p. 63).
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fundamental. A esse texto, elaborado não apenas a partir de um único código, mas da sua

articulação com outros sistemas semióticos, dá-se o nome de texto cultural ou texto da

cultura. Ainda sobre essa construção múltipla: “um texto da cultura, além da codificação

geradora  (verbal,  musical,  etc)  de  seu  sistema  semiótico,  é  codificado  pelo  contexto

ambiental de sua produção” (MACHADO, 2013, p. 66). Diferentemente de outras linhas

semióticas,  a  semiótica da cultura não se ocupa de analisar  os signos isoladamente,

apresentando como ponto de partida o estudo da articulação entre os signos e entre os

sistemas semióticos, como detalha Machado:

A semiótica da cultura não é uma teoria geral dos signos, tal como a que
foi formulada por Charles Sanders Peirce, ou a teoria das significações que
consagrou a Escola de Paris sob a liderança de Julien Algirdas Greimas.
No centro  de suas preocupações  estava o  encaminhamento  de modos
diferentes de olhar semioticamente, não a cultura, mas seus produtos que
adquirem, assim, o estatuto de sistemas semióticos. Não tendo de teorizar
sobre  os  signos,  lança-se  na  investigação  sobre  o  comportamento  e,
consequentemente,  sobre  as  relações  entre  os  sistemas  de  signos  da
cultura. (MACHADO, 2003, p. 142).

Analisar  um trabalho artístico  como texto  cultural  preconiza  a identificação dos

sistemas semióticos em articulação, extrapolando a análise exclusiva da obra em si e

aprofundando-se  nos  processos  de  semiose  –  “crescimento  do  signo  através  da

autogeração” (SANTAELLA, 1995, p.  18) – que ocorrem na interação entre diferentes

linguagens e textos. Daí a contribuição dessa corrente semiótica na análise artística, uma

vez que aquilo que surge como potencialmente gerador de sentidos na obra consuma-se

(ou não) de fato na sua relação com o todo, com a cultura. Machado (2013) explica a

visão de Lotman sobre o fato de o texto cultural não possuir um único sentido, por ele

apresentar mais de uma codificação: “para Lotman, isso significa que todo texto deve

estar codificado, no mínimo, duas vezes: pelo código que apreende a informação e a

transforma  num  conjunto  organizado  de  signos;  pelo  contexto  sistêmico  da  cultura

historicamente constituído” (MACHADO, 2013, p. 66).

Ao propor a análise de obras artísticas enquanto textos culturais, a semiótica da

cultura favorece a identificação da multiplicidade de sentidos que um determinado texto

pode gerar quando em processo dialógico com outros sistemas semióticos e/ou outras

culturas, em sentido contrário à prática de se associar um único significado a uma obra

(desconsiderando-se  o  potencial  gerador  de  sentidos  que  a  mesma  possui).  Para

Machado (2003):
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O texto é um complexo dispositivo que guarda variados códigos, capazes
de transformar  as  mensagens  recebidas  e  de gerar  novas mensagens.
Isso quer dizer que um texto não é um recipiente passivo de tudo o que
vem do exterior. O texto é um mecanismo semiótico gerador de sentidos
[…] em processos interativos. (MACHADO, 2003, p. 169). 

Os estudos da semiótica da cultura estendem a noção de texto não apenas a

mensagens da língua natural, mas “a todos os portadores de sentido: cerimônia, obras de

arte, peça musical” (MACHADO, 2003, p. 168). Enquanto corrente teórica influenciada

originalmente pelos estudos linguísticos, a correlação com esse campo é recorrente em

determinados pontos, mas a extrapolação da análise do conteúdo para a observação do

processo dialógico que ocorre entre sistemas semióticos dá a tônica desses estudos. E

para  compreender  justamente  essas  interações,  é  necessário  identificar  as  zonas

fronteiriças  entre  os  sistemas,  buscando  tanto  por  pontos  de  interseção  quanto  por

movimentos de troca informacional. 

1.2. Fronteira semiótica ou cultural

A partir  da  compreensão  mais  ampla  da  articulação  do  texto,  analisado  como

elemento gerador de sentidos ao longo do processo de interação com outros sistemas

semióticos, surge o conceito de fronteira semiótica, importante para o entendimento das

trocas e traduções que ocorrem no âmbito da cultura. Para Lotman:

A fronteira do espaço semiótico é uma posição funcional e estrutural muito
importante,  que  determina  a  essência  do  seu  mecanismo  semiótico.  A
fronteira  é  um mecanismo bilingual  que traduz as mensagens externas
para a linguagem interna da semiosfera e vice-versa. Dessa forma, apenas
com a sua ajuda a semiosfera pode entrar em contato com o espaço não
semiótico  e  extrassemiótico9.  (LOTMAN,  1992  apud  VÓLKOVA,  2017,
p.08). 

A ideia de fronteira, no que diz respeito à dimensão física, refere-se aos limites de

um determinado objeto, ou à área do mesmo. Já pelo viés da semiótica, “em vez de linha

demarcatória e divisória, fronteira designa aquele segmento de espaço onde os limites se

confundem, adquirindo a função de filtro” (MACHADO, 2003, p. 164). Pensar as fronteiras

semióticas atuando como filtro possibilita a identificação dos movimentos que ocorrem

9 Espaço composto por elementos externos à semiosfera, e que ainda não foram codificados,
dentro de um sistema semiótico.
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dentro  da  semiosfera  –  conceito  fundamental  para  a  semiótica  da  cultura  e  que

corresponde  ao  “mundo  da  semiose,  em  que  funcionam  os  sistemas  semióticos,

responsáveis  pela  comunicação”  (KIRCHOFF,  2010,  p.  64).  Em  seu  conceito  de

semiosfera, Lotman propõe a análise dos sistemas semióticos, particularmente no que diz

respeito  às  interações  entre  eles,  como  detalha  Kirchoff:  “Lotman  caracteriza  esse

conjunto de sistemas que se entrecruzam como um ‘continuum semiótico’, que deve ser

chamado de semiosfera, em analogia com o conceito biosfera, conforme postulado por V.

I. Vernadski” (KIRCHOFF, 2010, p. 68). 

Além  do  conceito  de  fronteira  semiótica  acima  exposto,  que  faz  referência  às

fronteiras ou filtros existentes entre dois ou mais sistemas semióticos, outra noção de

fronteira  favorece  a  compreensão  dos  movimentos  que  ocorrem  dentro  dos  próprios

sistemas semióticos. Esses movimentos correspondem às semioses que ocorrem entre

os elementos invariantes de um sistema (que compõem o seu núcleo) e os elementos

variantes (ou periferia do sistema), articulação essa que diz respeito à dinâmica de trocas

que ocorrem no interior de um sistema semiótico, porém de maneiras distintas nessas

duas regiões.  Sob essa ótica,  o  centro de  um sistema semiótico é caracterizado por

condensar um conjunto de signos (originários desse sistema ou traduzidos de outros) que

o  compõem,  e,  portanto,  apresentam  maior  resistência  a  alterações  profundas.  Já  a

periferia dos sistemas semióticos é caracterizada por ser um espaço cujos elementos

ainda não foram plenamente incorporados à regularidade do próprio sistema semiótico,

estando mais suscetíveis a sofrerem modificações, através dos processos de semiose. 

De  um  modo  geral,  o  fluxo  de  informações  que  ocorre  nas  fronteiras  é

caracterizado  pelo  dinamismo  das  traduções  observadas  nos  pontos  fronteiriços  de

sistemas  semióticos  distintos,  ou  dentro  de  um  mesmo  sistema,  e  por  uma  certa

estabilidade dos elementos que compõem o núcleo desses sistemas (VÓLKOVA, 2017, p.

11).  À  medida  em  que  há  a  incorporação  dos  elementos  traduzidos,  dentro  de  um

determinado  sistema  semiótico,  eles  tendem  a  se  aproximar  do  núcleo,  tornando  os

outrora  elementos  nucleares,  periféricos.  Desse  modo  acontece  “uma  inversão  da

oposição  centro-periferia"  (VÓLKOVA,  2017,  p.  11).  É  importante  ressaltar  que  essa

dinâmica ocorre sob duas perspectivas distintas: a primeira diz respeito à região nuclear e

à  região  periférica  da  semiosfera  como  um todo,  constituída  por  diferentes  sistemas

semióticos, enquanto a segunda se refere ao núcleo e à periferia de um sistema de signos

ou de uma linguagem em particular.
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Um processo que ilustra a dinâmica acima apresentada diz respeito às alterações

em sistemas linguísticos que realizam trocas com outros sistemas:  o que inicialmente

pode surgir como uma gíria ou a adoção de um termo oriundo de outra cultura, por força

do uso (desencadeado por  fatores  como intercâmbio  cultural,  globalização,  etc)  pode

tornar-se parte da estrutura vocabular de um determinado sistema linguístico, migrando

da zona de fronteira para o seu núcleo. Lotman atentou para a bidirecionalidade desse

processo que ocorre nas fronteiras semióticas, pois um texto ou signo traduzido para

determinado  sistema potencialmente  dialoga  com o  seu  material  de  origem,  por  vias

semióticas em comum. Outro movimento observado nesse sentido diz respeito à tradução

da chamada não-cultura (elemento de caráter fenomênico, e que se encontra fora dos

processos sígnicos de representação, construção e tradução) para a cultura, de modo a

produzir um texto. Essas dinâmicas apresentadas encontram-se em escalas diferentes: a

primeira ocorre dentro da semiosfera, por meio da relação entre diferentes linguagens, já

a segunda ocorre na fronteira entre a semiosfera e a alosfera – região composta por

elementos que estão fora da semiosfera e que, portanto, ainda não foram traduzidos em

signos. 

 Sobre  o  processo  de  assimilação  linguística,  no  ensaio  “Os  mecanismos  do

diálogo”  (2001,  p.  272),  Lotman  elenca  de  forma  esquemática  cinco  etapas,  não

necessariamente obrigatórias, mas que lançam luz sobre o modo como esse processo

ocorre. São estes:

1.  No  início,  os  textos,  que  acabaram  de  atravessar  a  fronteira  da
semiosfera,  são  percebidos  nitidamente  como  estranhos,  alheios.  Eles
ocupam o lugar superior na hierarquia da cultura-receptora. Saber a língua
da cultura estrangeira significa pertencer à elite. Já os textos anteriores,
escritos  na  língua  da  cultura-receptora,  são  vistos  como secundários  e
inferiores;
2. Ocorre uma adaptação mútua entre os textos importados e a cultura-
receptora. Como resultado disso surgem as traduções e adaptações;
3. Começa a se formar uma ideia de que na cultura-emissora esses textos
não encontraram a sua verdadeira realização, porém a encontrarão dentro
da  cultura-receptora.  Nesse  contexto,  cresce  a  inimizade  em relação  à
cultura-emissora;
4. Os novos textos se dissolvem por completo na cultura-receptora, que
então começa a produzir os seus próprios textos, baseados nos códigos
culturais dos textos assimilados;
5. A cultura receptora torna-se emissora dos seus próprios textos, que se
dirigem  às  regiões  periféricas  da  semiosfera  e  que,  por  sua  vez,
provavelmente serão exportados para outras semiosferas. (LOTMAN, 2001
apud VÓLKOVA, 2017, p. 12). 
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 Na história da Música Popular Brasileira, o exemplo do que aconteceu à época do

surgimento da bossa nova, e o posterior alcance mundial desse gênero musical no final

dos anos 1950 (particularmente nos Estados Unidos), apresenta certos pontos em comum

com as etapas descritas por Lotman, inclusive no que diz respeito à inversão da lógica

centro-periferia10. A semiótica da cultura, ao adotar uma perspectiva dialógica na análise

da interação entre culturas diferentes, possibilita a compreensão de dinâmicas como a

inversão acima mencionada, pois leva em consideração os mecanismos de troca, em vez

de se  ater  somente  aos processos de dominação  de  uma cultura  hegemônica  sobre

culturas não-hegemônicas, por exemplo. A respeito do processo de desenvolvimento da

cultura, para essa corrente teórica:

Segundo a linha do pensamento de Vernádski,  a consciência dialógico-
responsiva se manifesta como linguagem humana criando um entorno de
natureza diferente da biosfera. Este é o espaço da logosfera – o reino da
palavra,  porta-voz  da  informação  semiotizada  e  nascente  da  cultura.
(MACHADO, 2013, p. 68).

É  de  autoria  também  de  Vernádski  (1863-1945)  o  conceito  de  noosfera,  que

corresponde  a  “todo  o  universo  do  pensamento  humano,  que  representa  uma  ‘força

geológica’  cada vez  mais  poderosa,  capaz  de transformar  o  planeta  e  até  mesmo o

universo”  (VERNÁDSKI,  1993,  apud  VÓLKOVA,  2017,  p.  07),  conceito  por  vezes

explorado  nos  estudos  da  semiótica  da  cultura.  Sobre  os  sistemas  dotados  de

inteligência,  Lotman parte  da  compreensão de Vernádski,  reconhecendo,  assim como

Bakhtin (1895-1975)11, o caráter orgânico desses sistemas:

Lotman  entende  que  só  os  sistemas  dotados  de  inteligência  podem
constituir pensamento e abranger o campo do sentido, onde quer que ele
se manifeste. Este lhe parece ser o caso da cultura, universo da mente,
como  registra  o  título  de  um  de  seus  últimos  livros.  No  contexto  das
diferentes semioses que transformam informações em textos, a cultura se
manifesta  como  organismo  e  comporta-se  enquanto  tal.  (MACHADO,
2013, p. 68). 

10 A bossa nova foi um movimento artístico cuja música apresenta forte influência do samba, em
associação  com  as  concepções  harmônicas  do  jazz  norte-americano.  Obteve  repercussão
mundial durante os anos 1960, influenciando uma série de artistas ao redor do mundo. 
“No início, a bossa nova foi influenciada pelo jazz americano da época. Porém, a partir da década
de  1960,  acabou  influenciando  o  próprio  jazz  e  a  música  mundial”  Disponível  em:
<https://escola.britannica.com.br/artigo/bossa-nova/483124> Acesso em 02 de agosto de 2020.
11 Considerado por Machado o ”teórico do dialogismo” (Machado, 2003, p. 13).
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Pensar a cultura como um organismo vivo, tal como propõe Lotman, pressupõe a

percepção tanto dos movimentos de renovação de um determinado sistema semiótico

quanto dos processos que garantem um caráter  mais estático a determinados textos.

Essa  dinâmica  é  observada  no  plano dos  signos,  demandando particular  atenção  às

especificidades das linguagens analisadas. No campo da arte, por exemplo, embora o

papel representativo característico ao próprio fazer artístico seja um elemento em comum,

cada  modalidade  apresenta  mecanismos  próprios  de  organização  do  seu  sistema

semiótico, da sua linguagem.

1.3. Sistemas de signos e linguagens

A semiótica da cultura sofreu influência dos estudos linguísticos desenvolvidos por

pesquisadores russos, como Jakobson (1896-1982), pioneiro na elaboração de conceitos

que passaram a ser  utilizados posteriormente por  outros semioticistas.  Um deles é o

conceito semiótico de código, que é constituído por meio do “signo convencional ou uma

organização de caráter genérico a partir da qual é possível a constituição dos sistemas, e,

consequentemente, da linguagem” (MACHADO, 2003, p. 155). A respeito da relevância

do  código  nos  processos  semióticos,  Machado  apresenta  a  visão  de  Jakobson,  que

defendia a ideia de que “o código ocupa o centro de todo processo semiótico graças à sua

condição de legi-signo: trata-se de uma lei que tem valor de signo, quer dizer, uma lei cujo

diferencial  é garantir a dinâmica da representação e da própria semiose” (MACHADO,

2003, p. 155). 

A partir  da ideia do código enquanto convenção que viabiliza a constituição de

sistemas, é possível buscar pelas marcas que apontam para as estruturalidades de um

determinado  sistema de  signos,  bem como identificar  algumas das  possibilidades  de

combinação entre eles. Por estruturalidade, entende-se como sendo a “qualidade textual

da  cultura  sem a  qual  as  mensagens  não  podem ser  reconhecidas,  armazenadas  e

divulgadas” (MACHADO, 2003, p. 39). Essa qualidade textual possui, por ser aberta a

alterações, caráter diferente do conceito de estrutura, associado a qualidades com maior

natureza estática. Sobre as possibilidades de combinação, há um exemplo que ocorre no

caso  dos  códigos  linguísticos  e  dá  a  dimensão  das  diferenças  entre  as  dinâmicas

combinatórias  existentes  nos  sistemas  semióticos:  “no  campo  fonológico,  todas  as

possibilidades  já  foram previstas,  ao  passo  que  no campo da  enunciação o  grau  de

liberdade cresce incomparavelmente” (MACHADO, 2003, p. 155).
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 Extrapolando  essa  análise  para  o  terreno  artístico,  é  possível  analisar  a

equivalência entre os fonemas e as combinações possíveis das notas musicais na forma

de acordes (duas ou mais notas executadas simultaneamente), essas já previstas dentro

do universo tonal – que parte de uma noção de hierarquia entre as notas –, ao passo que

no  campo  da  construção  do  discurso  musical  essas  possibilidades  são  virtualmente

infinitas. Esse processo combinatório apresenta relação com o conceito de linguagem,

que, segundo a leitura de Machado sobre o trabalho de Jakobson, significa: 

Atividade semiótica que seleciona e combina elementos. Resulta de um
processo:  a projeção de paradigmas sobre sintagmas.  Para o  linguista,
falar  ou  produzir  linguagem  implica  seleção  e  combinação  de  palavras
numa sequência. Logo, a estrutura mínima da linguagem é a projeção do
eixo da similaridade sobre o eixo da contiguidade. (MACHADO, 2003, p.
162).

A depender do quão flexível um determinado sistema semiótico se apresenta, em

acordo  com o  caráter  normativo  dos  seus  códigos,  essas  possibilidades  construtivas

podem ser maiores ou menores. Machado explica que a arte é incluída no grupo dos

sistemas modelizantes secundários, em conjunto com o mito e a religião, compondo o

terceiro campo bem definido da linguagem, para os semioticistas russos (MACHADO,

2003, p. 163). Os dois primeiros campos correspondem às línguas naturais e às línguas

artificiais (linguagem científica, sinais de trânsito, dentre outros). Outra característica que

o conceito de linguagem apresenta, para a semiótica da cultura, é a impossibilidade de se

explicar  a  codificação  das  mais  diversas  linguagens  à  luz  de  um  processo  único

(totalidade), pois elas codificam as mensagens de modo diferente. Em virtude disso: 

Contra a noção de totalidade,  os semioticistas propuseram a noção de
traço  […]  cuja  formulação  não  esconde  a  forte  influência  do  conceito
jakobsoniano de fonema, não como unidade, mas como feixes de traços
de feixes distintivos cuja ação produz os signos da língua, que abre um
outro  caminho,  fazendo  com  que  a  abordagem  semiótica  tomasse  um
rumo  diferente  de  ciências  como  a  antropologia  e  a  sociologia.
(MACHADO, 2003, p. 27).

Partindo-se  da  ideia  do  código  como  um  dos  elementos  que  constituem  a

linguagem,  podemos  analisar  os  sistemas  semióticos  por  esse  viés,  compreendendo

como a articulação entre os códigos gera um todo, ou, nas palavras de Machado: "podem

ser considerados sistemas codificados que se manifestam como linguagem” (MACHADO,

2003,  p.  168).  A observação das estruturalidades apontadas por essa articulação dos
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códigos  contribui  para  a  identificação  dos  modos  de  organização  de  um  sistema

semiótico, que podem ser analisados a partir do conceito de gênero, considerada, para a

semiótica da cultura: a “potencialidade organizadora de mensagens em esferas de uso da

linguagem”  (MACHADO,  2003,  p.  160).  Segundo  Machado,  esse  conceito  de  gênero

exerceu forte influência no trabalho dos estudos semióticos russos, em particular pelo fato

de  essa  abordagem  se  afastar  de  uma  ideia  de  mera  classificação,  categorização,

estando melhor articulada aos processos dialógicos na cultura, núcleo dos estudos de

Bakhtin.  Embora  esse  conceito  tenha  surgido  a  partir  dos  estudos  linguísticos,  pela

necessidade de se “entender as formas comunicativas do mundo prosaico” (MACHADO,

2003,  p.  160),  que  levaram Bakhtin  à  formulação  dos  gêneros  discursivos,  Machado

ressalta a aplicabilidade do mesmo a toda e qualquer forma de comunicação:

Os gêneros discursivos são formas que dizem respeito às muitas esferas
de  uso  da  linguagem  na  comunicação  verbal.  Contudo,  graças  ao
dinamismo  da  modelização  entre  os  sistemas  semióticos  da  cultura,  é
possível falar em gêneros onde quer que haja comunicação. (MACHADO,
2003, p. 160).

Por  modelização,  compreende-se  como  sendo  o  “esforço  de  compreensão  da

signicidade  dos  objetos  culturais.  Modelizar  é  semioticizar.”  (Machado,  2003,  p.163).

Machado aponta ainda que o mito, a religião, a arte e a literatura foram os sistemas sobre

os quais os semioticistas russos inicialmente  se debruçaram (Machado,  2003,  p.163).

Restringindo  a  análise  aos  gêneros  artísticos,  em  particular  o  musical  (diretamente

relacionado ao objeto de estudo deste trabalho), a partir dessa perspectiva é possível

averiguar como determinadas escolhas influenciam na capacidade de fazer com que uma

obra musical comunique algo para determinado público, e como o conhecimento acerca

do funcionamento desses mecanismos geradores de sentido, por parte dos músicos, pode

ampliar as chances de êxito comunicativo dessa obra. 

1.4. Modelização e sistemas modelizantes

Para a semiótica da cultura, a discussão a respeito das formas artísticas vai além

dos seus elementos básicos e das formas de organização próprias de cada linguagem,

encontrando  uma  importante  ferramenta  analítica  na  observação  dos  processos  de

semiose e das interações que ocorrem entre diferentes sistemas semióticos. Parte dos

estudos debruça-se sobre como sistemas não codificados passam por essa codificação.

Esse processo recebe o nome de modelização, conceito apresentado por Lotman. 
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Segundo Machado,  modelizar  é “conferir  estrutura de linguagem a sistemas de

signos que não dispõem de um modo organizado ou de uma codificação precisa para a

transmissão  de  mensagens”  (MACHADO,  2003,  p.  163).  Partindo  desse  conceito,  os

estudos da semiótica da cultura chegaram à análise da modelização nos sistemas de

signos,  configurando-se  então  a  ideia  de  sistemas  modelizantes.  A  existência  de

estruturalidades em um sistema semiótico se constitui como elemento fundamental para a

análise dos sistemas modelizantes, que são, para Machado:

Sistemas  relacionais  constituídos  por  elementos  e  por  regras
combinatórias  no  sentido  de  criar  uma  estruturalidade  que  se  define,
assim, como uma fonte ou um modelo. A semiótica da cultura não trata
indistintamente de diferentes sistemas de signos,  mas dos sistemas em
relação à linguagem natural. (MACHADO, 2003, p. 167).

Como exposto acima, a linguagem natural é considerada o sistema modelizante

primário,  servindo  de  parâmetro  para  estudar  os  demais  sistemas,  chamados  de

secundários.  A  partir  desse  pressuposto,  o  conjunto  de  regras  característicos  dessa

linguagem (códigos, instruções, programas) serve como parâmetro para a compreensão

dos sistemas modelizantes secundários (como o mito, a arte e a religião), de modo que

estes podem apresentar estruturas adicionais, em comparação com o primário, mas têm

um ponto em comum: “todos os sistemas semióticos da cultura são, a priori, modelizáveis;

prestam-se  ao  conhecimento  e  explicação  do  mundo”  (MACHADO,  2003,  p.  167).

Enquanto aspecto complexo da vida em sociedade, a cultura apresenta grande potencial

para  a  ocorrência  dos  processos  de  modelização,  algo  ampliado  pela  evolução

tecnológica, fenômeno que Machado comenta ter sido considerado por Lotman nas suas

análises:

Lotman  entendeu  que  a  diversidade  das  linguagens  da  cultura,
multiplicadas  com  o  desenvolvimento  dos  processos  e  dos  meios  de
comunicação, se encarregou de ampliar o processo modelizante de seus
sistemas  e  de  seus  textos.  Porque  a  semiose  se  realiza  a  partir  de
processos  distintos  daqueles  que  geram  a  linguagem  verbal  humana,
sistemas da cultura modelizaram tanto as linguagens artificiais da ciência,
quanto as linguagens secundárias da cultura (dos mitos, da religião,  da
moda, dos meios, dos sistemas). Assim, se narrativa é a língua dos mitos,
tanto  o  poeta  quanto  o  astrônomo  podem  construir  narrativas  sobre  o
mundo. (MACHADO, 2013, p. 142). 

Devido à capacidade de codificação e recodificação que o texto cultural possui, em

virtude dos processos interacionais que ocorrem nas fronteiras dos sistemas semióticos, é
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possível perceber o texto como um sistema modelizante, uma vez que esses processos

de codificação favorecem o surgimento de estruturalidades. Essas estruturalidades, por

sua vez, de certa forma orientam a ocorrência de novas semioses dentro dos sistemas

semióticos.  Sobre  o  papel  do  texto  dentro  da  dinâmica  de  organização  da  cultura,

Machado apresenta as seguintes tarefas, partindo da análise de Lotman:

No  sistema  geral  da  cultura,  os  textos  são  sistemas  modelizantes.
Enquanto  tais  desempenham  tarefas  para  o  funcionamento  da  cultura,
identificada  por  três funções elementares:  (1)  função comunicativa  para
transmissão de significados; (2) função formadora de sentido; (3) função
de  memória  da  cultura.  Para  cumprir  a  função  comunicativa  é  preciso
considerar o texto como linguagem ou realização de código. Já a função
com vistas a geração de novos sentidos é ambiental, depende da atividade
relacional com outros textos e com as linguagens que os constituem. Para
funcionar  como  memória,  o  texto  se  insere  no  ambiente  da  história
intelectual  da humanidade,  capaz de unir  e de regular  comportamentos
com vistas a ações futuras. (LÓTMAN, 1990 apud MACHADO, 2013, p.
143)

Das funções acima, as duas primeiras já foram de certa forma apresentadas neste

trabalho. Sobre a função de texto enquanto memória da cultura, esse é um ponto que

dialoga  com o  próprio  conceito  de  cultura  (informação  não-hereditária),  demandando,

além das análises sob a perspectiva da semiótica, uma análise sobre o desenvolvimento

da cultura no decorrer do tempo. Bakhtin propôs o conceito de “grande-tempo”, que “diz

respeito à possibilidade de entender a liminaridade (limite) no tempo e não apenas no

espaço, completando, assim, o trajeto da abordagem sistêmica” (MACHADO, 2003, p.

161). Ao longo do desenvolvimento da cultura, uma série de elementos que permanecem

intactos,  incompreendidos,  e  não  codificados  são  considerados  “tesouros  de  sentido”

(MACHADO, 2003, p. 161), e configuram-se como desafio para as gerações futuras.

1.5. A ideia de cultura

Um dos desafios instaurados no contexto da análise da cultura pelos semioticistas

russos  diz  respeito  à  identificação  dos  elementos  semióticos  do  fenômeno  cultural,

propondo uma abordagem diferente de outras correntes teóricas, como a sociologia e a

antropologia  (MACHADO, 2003, p. 27), que partem do elemento humano para realizar

essa análise. Como a maioria dos objetos de estudos das ciências humanas, o estudo da

cultura permite a sua incursão pelos mais diversos ângulos, dada a complexidade do

tema.  Enquanto  corrente  teórica  influenciada  pelos  estudos  linguísticos,  e  cuja
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extrapolação dos achados nesse campo para o estudo da cultura mostraram-se efetivos,

a  semiótica  da  cultura  parte  dos  textos  para  realizar  essa  análise.  Nas  palavras  de

Machado (2013):

Segundo a linha de raciocínio que entende o texto como a realidade da
cultura na natureza, não é a cultura o objeto de estudo da semiótica. Na
verdade,  a  semiótica  da  cultura  se  ocupa  dos  textos  e  de  seus
mecanismos de semiose, que tanto o constituem como sistema semiótico,
quanto  desencadeiam formações interpretantes  e de leitura,  o que,  em
última  instância,  implica  a  constituição  do  próprio  conhecimento.
(MACHADO, 2013, p. 66).

Da análise do texto cultural, que passa por processos dialógicos nas chamadas

fronteiras semióticas, gerando informação, até chegar ao conceito de linguagem, com o

código  operando  como  um  importante  elemento  dentro  dos  processos  semióticos,  o

conceito  de  cultura  que  permeia  essas  análises  possui  um  caráter  associado  à

identificação  de  traços  distintivos,  às  informações  vinculadas  a  uma  coletividade

(MACHADO, 2003, p. 157). À luz dessa corrente semiótica, a cultura é: “um conjunto de

informações  não-hereditárias  que  são  armazenadas  e  transmitidas  por  grupos  em

domínios diferenciados de manifestação da vida (MACHADO, 2003, p. 157). 

Através da identificação dos modos como os elementos acima listados articulam-

se, a semiótica da cultura “trabalha com um intervalo: a transformação da não-cultura em

cultura. O que está na pauta é uma dinâmica transformadora” (MACHADO, 2003, p. 33).

Essa dinâmica se dá em função do processo dialógico, como proposto por Bakhtin, em

direção divergente à ideia de choque cultural “consolidada no campo da história política e

social”  (MACHADO,  2003,  p.28).  Como  resposta  para  o  fato  de  os  semioticistas

defenderem a ocorrência do diálogo em vez do choque, Machado comenta:

Devemos a Bakhtin  a noção de encontro dialógico  entre culturas como
forma de enriquecimento mútuo. Para o teórico do dialogismo, o simples
fato de toda cultura ser uma unidade aberta já é o indicativo de que é
próprio da cultura interagir e conduzir sua ação em direção a outra, vale
dizer, experimentar outra. (MACHADO, 2003, p. 28). 

Essa abordagem permite a compreensão de um dos conceitos apresentados pela

semiótica  da  cultura:  a  tradução  da  tradição.  Para  Machado,  “a formulação  desse

mecanismo decorre da compreensão do encontro entre culturas como uma experiência

dialógica  e,  portanto,  semiótica”  (MACHADO,  2003,  p.  28).  Sobre  os  desafios  de  se

estudar esse processo de tradução, a pesquisadora complementa:
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Os então pesquisadores das universidades de Tártu e de Moscou trataram
de descobrir que forças guiavam as interações entre os distintos sistemas
semióticos da cultura em contexto da não-cultura. Mitos, artes, línguas e
máquinas  desafiavam  o  entendimento  sobre  o  modo  como  esferas  de
organização  convivem  com  esferas  entrópicas,  todavia,  sem  perder  o
sentido. (MACHADO, 2013, p. 63). 

Para tal investigação, levar em conta o caráter dialógico da cultura e a abertura dos

sistemas semióticos permite encontrar os pontos em que a tradução se dá de maneira

mais efetiva, e em quais pontos ela ocorre de maneira menos efetiva ou mesmo negativa,

gerando o oposto da informação original. Na arte, esse processo é observado ao longo da

história, particularmente no que diz respeito às experimentações, elaborações conceituais

e  práticas  que apresentam uma reconfiguração da sua linguagem original,  por  vezes

rompendo drasticamente com as organizações já conhecidas dos códigos compartilhados.

Eikhenbaum (1986-1959), um dos formalistas russos, já havia apontado para o fato de

não haver uma “cultura pronta”, sendo a experimentação uma parte essencial das novas

etapas da cultura (MACHADO, 2003, p. 29). Na sua obra ele comenta também a respeito

do estranhamento ou da cólera gerada no público por  obras de caráter  experimental,

caminho percorrido por muitas obras hoje consideradas clássicas. Segundo Machado, é

importante  observar  que:  “muito  frequentemente,  nos  diversos  períodos  históricos,  os

mesmos textos recebem interpretações diferentes. Do ponto de vista pragmático, eles

intervêm  como  textos  diferentes”  (MACHADO,  2003,  p.  137).  Sendo  assim,  a

interpretação de uma obra pode variar ao longo do tempo de acordo com os paradigmas

que ela rompe, dentro de um determinado sistema semiótico.

1.6. Semiosfera

No contexto da semiótica da cultura, um conceito que constantemente vem à tona

é o de semiosfera. Desenvolvido por Lotman nos anos 1980, diz respeito ao “espaço de

produção da semiose na cultura, portanto, (espaço) de coexistência e coevolução dos

signos” (MACHADO, 2003, p. 163). O conceito de semiosfera dialoga diretamente com

dois campos teóricos: a teoria dialógica de Bakhtin, e a teoria da biosfera ecológica de

Vernádski (MACHADO, 2003, p. 164). Com relação a esta última, a similaridade entre o

conceito de semiosfera e biosfera se dá no entendimento possível de semiosfera como

sendo o conjunto de sistemas semióticos, tal qual a biosfera configura-se como o conjunto
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de ecossistemas. No entanto, a diferença encontra-se nos elementos componentes de

ambas, que possuem natureza oposta, como aponta Kirchof:

Pode-se dizer que a semiosfera é o oposto da biosfera. Ao passo que a
segunda compreende o mundo da natureza ainda não organizada a partir
de  qualquer  código  ou  sistema  semiótico,  a  primeira  corresponde  ao
mundo  da  semiose,  em  que  funcionam  os  sistemas  semióticos,
responsáveis pela comunicação. (KIRCHOF, 2010 p. 64). 

Para  Machado,  “a  semiosfera  diz  respeito  à  diversidade,  condição  para  o

desenvolvimento da cultura. Daí o núcleo da sua preocupação ser a heterogeneidade e a

assimetria” (MACHADO, 2003, p. 184). Ainda que fiquem evidentes as diferenças entre a

biosfera  –  universo  que  compreende  toda  a  matéria  viva  –  e  a  semiosfera  –  que

compreende o universo das linguagens, da cultura, da semiose – Lotman não deixou de

perceber o entrelaçamento entre ambos, formando em muitos momentos uma unidade

indistinguível,  apontando  a  importância  dos  processos  semióticos  observados  nessa

relação: 

Por vezes, Lotman chega quase a negar a existência de um verdadeiro
limite  entre  o  mundo  biológico  e  o  cultural  […].  No  entanto,  de  forma
predominante, Lotman parece acreditar que o resultado enantiomórfico12 só
adquire status semiótico na medida em que é transformado em informação
dentro  de  um  universo  cultural  dado,  ou  seja,  dentro  da  semiosfera.
(KIRCHOF, 2010, p. 69). 

Tomando a língua (sistema modelizante primário) como sistema cujas dinâmicas

de interação serviram de base para a análise de outras formas de comunicação (sistemas

modelizantes secundários), a aplicação dos preceitos da semiótica da cultura possibilita o

estudo abrangente  de outras  linguagens.  O processo de codificação possui  particular

importância  nessa  análise,  uma  vez  que  permite  a  inteligibilidade  dos  elementos  e

fenômenos que compõem o mundo que nos cerca. 

Acerca da importância dos signos e dos estudos linguísticos para essa corrente

teórica,  nas  palavras  de  Machado:  “sem  signos  é  impossível  falar  em  diálogo,

consciência, ideologia […]. Uma vez que a palavra é o elemento interativo da mente e do

mundo, cabe a ela ser o signo ideológico por excelência” (MACHADO, 2013, p. 68). A

extrapolação dos processos semióticos  observáveis  na  linguagem natural  para  outras

12 Fenômeno  que  corresponde  às  relações  de  assimetria  dentro  da  simetria,  ou  de
heterogeneidade  dentro  da  homogeneidade,  também  chamado  de  “princípio  especular”.
(KIRCHOF, 2010, p. 69).
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formas  de  comunicação,  como  as  artes,  solicita  a  atenção  do  pesquisador  para  a

identificação  daquilo  que  é  próprio  desse  outro  sistema,  particularmente  no  que  diz

respeito à elaboração dos seus códigos, possibilitando então que se atribua o caráter de

linguagem a uma forma de expressão artística, como a música, por exemplo.
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CAPÍTULO 2 – Um olhar semiótico sobre a música

2.1       A música enquanto linguagem

Como apresentado no decorrer dos tópicos anteriores, a influência dos estudos

linguísticos  na  análise  da  arte,  e  da  cultura  como  um  todo,  aponta  para  algumas

correlações possíveis. Uma delas diz respeito à adequação do conceito de linguagem às

formas de manifestação artística, como a música. De acordo com Santaella (2005), essa

questão  manifestou-se  de  modo  acentuado  durante  o  período  da  expansão  do

estruturalismo linguístico com sua consequente influência no campo semiológico, servindo

como ponto de partida para análises nas ciências humanas e nas diversas formas de

comunicação,  dentre  elas,  a  arte.  Na  tentativa  de  buscar  respostas  a  respeito  do

funcionamento do que ela define como as três matrizes da linguagem e do pensamento –

verbal, visual e sonora – a pesquisadora parte de uma análise baseada na semiótica de

Pierce  (1839-1914),  identificando  quais  categorias  de  signos,  dentro  dessa  corrente

teórica, predominam em cada uma das matrizes.

Santaella identificou que a linguagem verbal e a visual têm forte caráter referencial,

sendo precisamente capazes de referir-se a algo, tanto de forma simbólica (linguagem

verbal – de vocação conceitual) quanto de forma indicial (linguagem visual – de caráter

mimético).  Já  a  linguagem  sonora  –  associada  à  música  no  que  diz  respeito  às

propriedades físicas do som13 – não apresenta essa característica, operando em um nível

diferente das outras duas matrizes, como aponta a pesquisadora: 

O som não tem poder para representar algo que está fora dele. Pode, no
máximo, indicar sua própria proveniência, mas não tem a capacidade de
substituir algo. Essa falta de capacidade referencial do som é compensada
por  seu  alto  poder  de sugestão,  o  que  fundamentalmente  o  coloca  no
universo  icônico,  onde  operam  as  mais  puras  associações  por
similaridade. (SANTAELLA, 2005, p. 19). 

Importante  mencionar  que  essa  análise  preliminar  do  som  não  leva  em

consideração  a  palavra,  na  sua  forma  oralizada  (que  opera  segundo  a  lógica  da

linguagem verbal, com a utilização do suporte sonoro), mas sim os fenômenos acústicos

que não apresentam a capacidade de atuar como símbolo ou índice. Santaella (2005)

apresenta a sua análise a respeito de alguns trabalhos que estudaram a possibilidade de

13 “O som é o produto de uma sequência rapidíssima (e geralmente imperceptível) de impulsões e
repousos, de impulsos (que se representam pela ascensão da onda) e de quedas cíclicas desses
impulsos, seguidos de sua reiteração” (WISNIK, 2009, p. 15).
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a  música  operar  ou  não  como  linguagem,  contrapondo  as  análises  que  partem  da

correlação entre a música e a fala às análises que levam em consideração a falta de

capacidade referencial do som. 

Segundo a autora, para Springer (1958) “só a língua se constitui em sistema de

comunicação, pois à música faltam os sentidos dicionarizados” (SANTAELLA, 2005. p.

98).  Ela  cita  que Springer,  partindo da análise de Suzanne Langer  (1951),  chegou à

conclusão que “o poder expressivo da música está na sua forma” (SANTAELLA, 2005. p.

98).  O trabalho de Nettl  (1956 e 1958) aponta que as semelhanças entre a estrutura

linguística e a musical “são percebidas na coincidência da estrutura frasal do canto e da

fala” (SANTAELLA, 2005. p. 98), já Bright (1963), “busca as áreas de cooperação entre a

língua e a fala” (SANTAELLA, 2005. p. 98).

A autora aponta que Harweg (1968) concluiu que “a contiguidade entre elementos

linguísticos e musicais se restringe ao nível da fala” (SANTAELLA, 2005, p. 99), ao passo

que Jones (1970) critica o livro “A Linguagem da Música”, de Cooke (1959), obra em que

o autor “deriva significados emocionais das frases musicais” (SANTAELLA, 2005, p. 99), a

partir de depoimentos textuais de vários compositores. Para Santaella, Jones tem razão

na crítica realizada, mas não consegue oferecer respostas mais elucidativas sobre o fato

de  a  música  funcionar  ou  não  como  uma  linguagem,  uma  vez  que  associa  tal

funcionamento apenas à nossa própria experiência perceptiva, sem a qual a música não

teria significado (SANTAELLA, 2005, p. 99). Em seguida, a autora comenta o trabalho de

Martin (1978), que propõe abandonar a noção signo saussuriano – signo linguístico que

une um conceito e uma imagem acústica (SAUSSERE, 1995, p. 80) – uma vez que sob

essa premissa teórica não haveria signos musicais, pela falta da parte conceitual do signo

(SANTAELLA, 2005, p. 99). De acordo com ela, Martin propõe a análise do signo não

apenas pelo efeito da convenção que conforma sentidos, mas também observando-se o

signo em si mesmo (SANTAELLA, 2005, p. 99).

Parte  da  dificuldade  em  se  considerar  a  música  uma  linguagem  reside  na

recorrente  comparação  entre  essa  forma  de  expressão  artística  e  os  mecanismos

linguísticos.  Pensar  a  atuação  da  arte  como  linguagem  unicamente  através  da

identificação  dos  pontos  em  comum  com  a  linguística  dificulta  a  observação  dos

processos de modelização característicos das artes (com diferenciações entre cada uma

das suas formas). É justamente nas diferenças entre esses processos de construção do

sentido  que  pode  habitar  boa  parte  do  caráter  comunicativo  das  artes,  como aponta

Santaella (2005), partindo da análise de Keane (1986): 

33



Keane diz que, embora a palavra linguagem possa ser aplicada à arte e à
música,  a  motivação  para  se  fazer  a  analogia  entre  a  língua  e  outros
campos da experiência deve estar não só na verificação dos elementos
comuns, mas também na verificação do momento em que a base comum
termina. Esse momento pode ser tão informativo (senão mais) do que as
analogias. (SANTAELLA, 2005, p. 101). 

A semiótica da cultura, ao apresentar o conceito de linguagem enquanto “sistema

que serve  de meio  de comunicação por  meio  de signos”  (MACHADO, 2003,  p.  162)

expande a compreensão do que pode ser considerado linguagem. No presente trabalho,

adotarei o conceito de música como linguagem, partindo dessa perspectiva teórica, que

aponta  para  a  importância  do  dialogismo  na  formação  do  texto  cultural.  Devido  às

dinâmicas próprias que ocorrem nas fronteiras semióticas, identificar  os processos de

construção desse texto demandam esforços muito além da mera verificação do que é

possível aplicar das teorias linguísticas à análise da música como linguagem. Sobre essa

análise, Machado (2013) aponta um caminho possível: 

A  concepção  semiótica  que  define  a  cultura  como  gerador  de
estruturalidade  deriva  de  um  atributo  fundamental:  a  capacidade  de
transformar a informação circundante em conjuntos diversificados, porém
organizados,  de  sistemas  de  signos,  aptos  a  constituir  linguagens  tão
distintas  quanto  as  necessidades  expressivas  dos  diferentes  sistemas
culturais.  Onde houver linguagem haverá texto, ainda que o oposto não
seja uma evidência. Somente nesse sentido o texto da arte, dos ritos, dos
meios de comunicação, das transmissões biológicas ou tecnológicas pode
ser apreendido em linguagens modelizadas e estruturadas culturalmente.
(MACHADO, 2013, p. 141). 

Sobre a atuação da música como uma linguagem, é possível observar exemplos de

estudos feitos sobre a música do candomblé – que possui relação com o objeto de estudo

deste  trabalho,  a  Rumpilezz  –  nos quais  há  a  recorrência  de  expressões que fazem

referência  ao  caráter  comunicativo  da  música  percussiva  de  matriz  africana,  como

linguagem dos tambores – título da tese de doutorado de Cardoso (2006) – e gramática

dos  tambores –  conceito  desenvolvido  pelo  pesquisador  Luiz  Antônio  Simas.  Esse

entendimento é fruto da vivência dos autores com os modos de produção e circulação do

conhecimento  dentro  dos  terreiros  de  candomblé,  que  resultou  na  percepção  dos

mecanismos comunicacionais específicos existentes nesse tipo de música, que orienta

procedimentos e faz menção a narrativas, muitas vezes apenas de forma instrumental. 
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A análise musical  de fato mostra-se diversa a ponto de técnicas de análise do

gênero canção (música com letra  cantada)  eventualmente se mostrarem inadequadas

quando da sua aplicação ao gênero música instrumental (que até pode incluir a voz, mas

utilizada  como  instrumento),  por  exemplo.  O  conceito  anteriormente  apresentado  de

gênero como “potencialidade organizadora de mensagens” (MACHADO, 2003, p. 160),

pode ser relacionado às variações no método de abordagem musical: há um conjunto de

elementos musicais que nos permite identificar uma determinada obra como rock, em vez

de pop, por exemplo. Esses elementos passaram por um processo de conformação no

imaginário da sociedade, com a sua consequente incorporação ao repertório cultural dos

ouvintes.  Obviamente,  elementos  visuais,  narrativos  e  contextuais  contribuem  para  a

percepção em torno de uma obra, mas, por ora, o aprofundamento se dará nos elementos

predominantemente musicais.

2.2.       Características elementares da música

No  que  diz  respeito  às  suas  características  elementares,  a  música  apresenta

elementos que, via de regra, permitem a sua análise tanto separadamente quanto em

conjunto. O trio de elementos básicos compreende o ritmo, a melodia e a harmonia, mas

há outros elementos que dizem respeito à natureza do som e influenciam diretamente nas

suas características, como o timbre e o fenômeno acústico da produção de harmônicos.

Sobre os elementos básicos, seguem as definições de Med:

Ritmo: ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem
a melodia e a harmonia.
Melodia:  conjunto  de  sons  dispostos  em  ordem  sucessiva  (concepção
horizontal da música).
Harmonia: conjunto de sons dispostos em ordem simultânea (concepção
vertical da música). (MED, 1996, p. 11). 

Definições  semelhantes  são  observadas  em  outras  obras  de  teoria  musical

elementar,  como nos  livros  de  Hindelmith  (1949)  e  Lacerda  (1967).  Essas definições

possuem um caráter prático, possibilitando ao estudante de música lidar com as questões

teóricas  e  práticas  do  aprendizado  musical,  particularmente  no  que  diz  respeito  à

familiarização  com  o  sistema  de  notação  musical  tradicional,  de  matriz  europeia.

Evocando as semelhanças parciais entre a música e a língua natural,  para efeitos de

compreensão, as notas musicais podem ser comparadas em certa medida às letras do
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alfabeto,  pelo  fato  de  ambas  funcionarem  como  unidades  distintas  que  apresentam

possibilidades  de  combinação.  Na  música,  essa  combinação  se  dá,  basicamente,  na

forma  de  ritmo,  melodia  e/ou  harmonia,  mas,  como  mencionado  anteriormente,  os

significados gerados pela música diferenciam-se dos gerados pela palavra, uma vez que

aqueles têm natureza referencial frágil e no máximo sugerem determinados sentidos.

A análise dos elementos da música por parte de pesquisadores de outras áreas do

conhecimento, como a semiótica, adiciona outras camadas de compreensão a respeito

desses e de outros conceitos elementares. Por exemplo, um dos conceitos que desperta

a  curiosidade  de  pesquisadores,  e  graças  à  natureza  do  fenômeno  admite  várias

abordagens, é o conceito de silêncio. Ora trabalhado como oposto do som, ora como sua

parte complementar – como define Wisnik: “o som é presença e ausência, e está, por

menos  que  isso  apareça,  permeado  de  silêncio”  (WISNIK,  2009,  p.18)  –,  o  silêncio

enquanto fenômeno pode exigir tanto um exercício maior de abstração, em uma análise

com perspectiva filosófica, quanto um exercício matemático de ordem prática, exemplo

adotado no conceito de pausa na escrita musical, de acordo com o conceito adotado por

teóricos, como Lacerda, que definem a pausa como “um silêncio na música, de duração

variável. […] As pausas obedecem à mesma proporção das notas” (LACERDA, 1967, p.

20).

Sob  o  viés  da  comunicação,  tanto  o  ritmo  quanto  melodia  e  harmonia

potencialmente comunicam algo, cabendo aos estudiosos analisarem o quê e como é

comunicado, dada a já mencionada fragilidade do caráter referencial do som. Uma análise

sob a perspectiva semiótica em articulação com as dinâmicas culturais poderia ser capaz

até  mesmo  de  identificar  processos  comunicativos  emanando  de  notas  musicais,

incapazes  de  produzir  sentido  isoladamente,  a  exemplo  do  ritual  de  afinação  dos

instrumentos  com  a  nota  “lá”  antes  da  apresentação  de  uma  orquestra  sinfônica

convencional14, que se configura como um momento de transição entre o ruído produzido

pela plateia e o efetivo início da apresentação. 

O caráter interdisciplinar dos estudos relacionados à cultura faz-se necessário para

uma melhor compreensão dos seus fenômenos, lançando luz sobre os elementos que a

compõem a partir de pontos diferentes, e oferecem informações complementares para a

14 “A  nota  ‘lá’  é  emitida  pelo  oboé  em  uma  altura  equivalente  a  440  ou  442  Hz  e  depois
reproduzida por toda a orquestra, uma tradição que vem do passado e é fielmente preservada em
todo o mundo. A explicação seria a uniformidade e a penetração do som emitido pelo oboé”
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/o-be-ba-do-mundo-orquestral-6103872> Acesso
em 30 de maio de 2020.
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sua análise. Abordagens como a de Wisnik (2009), por exemplo, darão conta do caráter

holístico, e filosófico, em muitos momentos, do fenômeno musical. Naquilo que tange ao

aspecto acústico, ele irá inclusive criticar a oposição feita entre ritmo e melodia (WISNIK,

2009, p. 22), uma vez que à medida em que um ritmo é acelerado, de modo que suas

divisões se tornem indistinguíveis, ele se transforma em frequência de natureza melódica

(uma nota musical, no caso), como é possível se demonstrar através de experimentos

eletroacústicos.

Outro ponto importante a ser  apresentado é o fato de que a noção de música

adotada neste trabalho considera tanto aspectos de natureza modal quanto de natureza

tonal.  A  música  modal  é  um  tipo  de  manifestação  que  apresenta  características

reiterativas, repetitivas, devido ao conceito que fundamenta sua produção e aos contextos

nos quais ela surge, como detalha Molina Júnior:

A característica principal da música modal é a presença constante da ‘nota
centro’, a qual, de certa forma, nunca é realmente abandonada: a música
modal  gira  em torno  do  centro.  Assim,  a  música  modal  pura  não  tem
‘harmonia’ - no sentido de tríades e de funções harmônicas. Essa presença
do centro dota esse tipo de música de uma característica ‘hipnótica’, que
faz  com  que  ela  geralmente  apareça  ligada  a  algum  tipo  de  ritual:
realmente,  a  música  da  Antiguidade  e  a  do  período  medieval  não  são
independentes  de  cultos,  festas,  solenidades  e  funções  religiosas.
(MOLINA JUNIOR, 2001, p. 73). 

 Já por música tonal, entendemos a música produzida obedecendo a regras de

hierarquização entre as notas, com a definição de uma “nota tônica que se impõe sobre

as demais notas da escala (sequência de notas), polarizando-as" (WISNIK, 2009, p. 114).

Molina Junior apresenta algumas das diferenças entre esse sistema e o sistema modal:

Já a  música tonal  –  presença  na música  ocidental  a  partir  do  período
Barroco (1600 em diante)  e passando pelo Classicismo,  Romantismo e
chegando até nossos dias – destaca-se pelo contraste entre o modo maior
e o menor, pelo conceito de função harmônica e suas polarizações (tônica,
subdominante,  dominante)  e  pela  melodia  acompanhada  por  acordes
formados pela superposição de tríades. Ainda há, no tonalismo, uma nota
centro:  ela,  no  entanto,  é  abandonada  para  criar  uma  expectativa  de
retorno. Há uma tensão que anseia por resolução, há um risco constante
de  perda  da  unidade.  Como  consequência,  a  música  tonal  pode  ser
submetida a modulações, isto é, a mudanças de centro no interior de uma
mesma peça. São exemplos de músicas tonais as obras dos mestres da
música  erudita  mais  conhecidos,  como  Bach,  Mozart,  Beethoven,
Schumann e Wagner, e quase toda a música popular que ouvimos desde
que nascemos. (MOLINA JUNIOR, 2001, p. 73). 
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Com  relação  ao  sistema  musical,  a  música  popular  brasileira  apresenta  a

característica de ter se desenvolvido em um contexto de fusão entre os sistemas modal e

tonal, algo também observado na música popular de outras culturas, mas que no caso do

Brasil  foi  potencializado  pelo  próprio  histórico  de  desenvolvimento  do  país,  que  é

culturalmente  diverso.  Desse  modo,  tanto  a  perspectiva  teleológica,  perspectivística

(WISNIK,  2009,  p.  114)  de  chegar  na  tônica  (própria  do  tonalismo)  quanto  o  caráter

circular das melodias e acompanhamentos (característico do modalismo) são observáveis

em diversas obras do cancioneiro popular, como explica o músico e pesquisador Aderbal

Duarte (2020), especialista na obra do compositor João Gilberto:

O sistema modal, que é o mais antigo, ele foi usado até 1750. Por volta de
1750,  o  sistema modal  foi  desaparecendo  e  apareceu  o  sistema tonal.
Quem  trouxe  o  sistema  tonal?  Foi  um  pessoal  meio  talentoso:  Bach,
Vivaldi, Händel […] Mozart, Beethoven… olha, só a Renascença que foi
sistema  modal,  agora,  Barroco,  Classicismo  e  o  Romantismo,  ainda  o
sistema tonal valeu forte. Aí você fala: o que é que tem isso a ver com o
Brasil?  Eu falo o seguinte:  a primeira capital  do Brasil  foi  Salvador,  em
1549,  e  as  Capitanias  Hereditárias,  elas  prosperaram em Pernambuco.
Tudo o que veio da Europa de modalismo ficou aqui dentro no Brasil, no
Nordeste  brasileiro.  […]  Resultado,  quando  o  sistema  tonal  entrou  pra
valer,  que  virou  a  grande  moda  (no  mundo  ocidental),  o  que  é  que
aconteceu?  O  sistema  modal  foi  entrando  no  esquecimento,  ficou
praticamente esquecido,  como se fosse coisa do passado,  e o sistema
tonal entrou todo forte e imperou por muito tempo, […] resultado: a música
chegou a um ponto que ela tinha o sistema modal;  cansou o ouvido,  o
homem criou o sistema tonal, foi a novidade; cansou o ouvido, aí adivinha
o que ele fez? Recuperou o sistema modal de volta e misturou ao sistema
tonal,  que  foi  chamado  de  ‘tonalidade  expandida’,  ou  ‘impressionismo
musical’,  combinações de modos dentro do sistema tonal,  que isso não
existia. E aí o Brasil ficou na frente, porque o sistema modal continuou aqui
na Bahia e no Nordeste brasileiro.  […] Quando o sistema tonal chegou
todo moderno da Europa, ele ficou mais no Rio de Janeiro (tornada capital
em 1763), Salvador continuou aqui com nosso sistema modal. (DUARTE,
2020).

Essa predominância da música tonal na então nova capital do país provavelmente

está associada ao desenvolvimento posterior de gêneros musicais como o chorinho, que

apresenta a questão da escrita musical como um aspecto recorrente, apesar do diálogo

com as manifestações populares, como o lundu. Nos seus estudos sobre o violão da

bossa nova e a música brasileira, Duarte utiliza ainda a expressão células rítmicas para

se referir àquilo que Letieres denomina de clave, que significa: “a menor porção rítmica
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que representa um ritmo”15. Esse conceito é fundamental no trabalho da Rumpilezz, como

veremos adiante. 

Com relação à manutenção de características modais na música brasileira, Duarte

(2020) aponta alguns exemplos observáveis nas canções: Na Baixa do Sapateiro (Ary

Barroso),  Domingo no Parque (Gilberto  Gil),  Ponteio  (Edu Lobo),  A Lenda do Abaeté

(Dorival Caymmi), dentre outras. Ambos os modos de se pensar e fazer música serão

apontados ao longo das análises das músicas da Rumpilezz, uma vez que o trabalho do

grupo combina, em alguma medida, essas duas concepções ao promover o diálogo entre

o caráter  circular  das músicas de matriz  africana e a estrutura com seções definidas

(introdução, parte A, parte B, coro para improviso, etc), própria dos arranjos musicais para

formações orquestrais, de caráter tonal. 

2.3.       A música como um sistema modelizante secundário

A relação do conceito de modelização com a análise da arte favorece a busca por

respostas  a  respeito  desse  fenômeno,  uma  vez  que  compreender  as  marcas  de

estruturalidade  presentes  em  obras  que  instauram-se  em  um  plano  abstrato,  muitas

vezes, permite o entendimento de como essas obras atuam enquanto linguagem. A arte

teve  um  papel  importante  para  o  desenvolvimento  e  a  análise  dos  processos  de

modelização, segundo Machado:

O  conceito  de  modelização  se  formou  não  somente  a  partir  das
descobertas linguísticas como também das experiências das vanguardas
artísticas e científicas que se propuseram um grande desafio: entender a
arte e os sistemas de signos como organizações de linguagem dotadas de
estruturalidade. (MACHADO, 2013 p. 07). 

Como exemplo  da música operando enquanto  sistema modelizante secundário,

temos a ocorrência das modulações, observadas na música tonal. Para além do radical

em comum – mod – a prática da modulação aponta para o modo de funcionamento da

estrutura tonal,  no momento em que em uma música tem o seu centro de gravidade

deslocado de uma nota para outra, ou melhor dizendo, de um acorde de tônica para outro

acorde,  que ocupará a posição central  da estrutura.  É justamente a existência dessa

estrutura  que  permite  a  manutenção  dos  intervalos  e  funções  desempenhadas  pelas

15 Informação  disponível  em:  <http://www.elcabong.com.br/entrevista-letieres-leite-toda-musica-
brasileira-e-afrobrasileira/>. Acesso em 10 de abril de 2021.
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notas musicais e acordes na música tonal, dentre as quais produzir tensionamento ou

repouso dentro da composição musical. Esses tensionamentos e repousos são definidos

pelo  grau  de  proximidade  e  distanciamento  que  11  notas  da  escala  musical  tonal16

possuem, em relação à nota eleita  como tônica.  Atento a esse procedimento,  Wisnik

afirma que “a tônica é negada dialeticamente por uma dominante (acorde que provoca

tensionamento  e  direciona-se  para  o  acorde  principal)  que  poderá,  por  modulação,

constituir-se por sua vez como uma nova tônica” (WISNIK, 2009, p. 114).

Esse é um recurso da música tonal utilizado das mais diversas maneiras ao longo

da história, de modo que o seu virtual esgotamento matemático – no sentido de quantas

combinações entre acordes se faz possível, sob essa lógica de estruturação musical –

resultou no desenvolvimento da música atonal,  que não considera a relação entre as

notas musicais de maneira hierárquica. A extrapolação do conceito de modelização para a

modulação que ocorre na música tonal  relaciona-se diretamente com a dissolução da

ideia de dicotomia,  dentro do processo de construção do texto cultural,  como explica

Machado:

A noção de mudança como fato sincrônico não só destrói a dicotomia entre
diacronia  e  sincronia,  como  permite  vislumbrar  o  tempo  como  uma
dimensão do espaço. É na análise do código que a dicotomia perde o rigor
de sua configuração.  Toda mutação que ocorre no código envolve dois
momentos:  um anterior  e o outro posterior  à mudança.  Ao incorporar o
princípio  da  relatividade  nas  concepções  das  mutações  linguísticas,
Jakobson conduziu à ideia de sistema de acordo com o princípio binário:
não  podemos  pensar  o  presente  sem o passado,  nem o futuro  sem o
presente. (MACHADO, 2003, p. 167). 

O que é apresentado na música após a modulação só é considerado parte do todo

quando em diálogo com o que foi apresentado na tonalidade original. Do mesmo modo, a

coesão discursiva só será observada, dentro da lógica tonal, se o que for apresentado na

nova tonalidade também for bem articulado com o final da música, que geralmente retorna

para a primeira tonalidade apresentada.  Analisar  a  música por  esse viés propicia  um

exercício de reflexão que visa compreender as escolhas feitas em uma determinada obra

musical para a manutenção da sua unidade discursiva, e não apenas estrutural. 

16 Contando-se as notas musicais em uma escala que progride de meio em meio tom (escala
cromática), totalizam-se 12 notas: Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol
sustenido, lá, lá sustenido, e si, totalizando 12 notas. O termo sustenido refere-se à alteração que
acresce meio tom às notas, e entre as notas mi e fá e entre si e dó, há naturalmente um intervalo
de  meio  tom,  isso  dentro  do sistema  temperado  (no qual  as  cordas  de um instrumento,  por
exemplo, são afinadas de modo a possuírem o mesmo intervalo acústico).
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As modulações possibilitam o uso dos sentidos culturalmente compartilhados sobre

a qualidade dos acordes (maiores, menores, dissonantes, etc), compartilhamento que se

dá ao longo dos séculos de produção e divulgação de obras concebidas dentro da lógica

tonal, que se consolidou ao longo dos séculos XVII e XVIII, tornando-se hegemônica nas

sociedades ocidentais.  É na articulação com as práticas e costumes sedimentados na

cultura que a música tonal efetivamente atribui qualidades a determinadas tonalidades e

recursos musicais. Um acorde com muitas notas dissonantes e considerado normal, ou

mesmo indispensável, em uma composição de jazz  pode gerar estranhamento para um

ouvinte de música barroca. Música essa que por sua vez pode gerar desconforto em um

ouvinte de  jazz, justamente pela falta das dissonâncias características. Obviamente, as

peculiaridades  próprias  de  cada  estilo  musical  influenciam  o  modo  de  se  pensar  a

produção dessas obras e as possibilidades de combinação entre elementos próprios do

estilo ou originários de outro gênero musical, situação essa que se configura como um

processo de tradução semiótica.

2.4.       Música instrumental Brasileira

No  meio  musical,  é  possível  distinguir  basicamente  dois  grandes  grupos  que

abrangem os diversos tipos de manifestação nessa forma artística: o grupo das músicas

vocais,  que tem no gênero canção um dos seus principais destaques,  e o grupo das

músicas instrumentais, que engloba desde a música de concerto de tradição europeia até

grupos de música experimental. A existência ou não do elemento vocal surge como um

ponto importante para essa definição pois, em boa parte da produção de música vocal, há

uma letra associada ao canto. A adição do elemento textual,  na sua forma oralizada,

favorece  a  diminuição  do  caráter  sugestionável  do  som  (nesse  caso,  em  forma  de

música), a partir do momento em que há uma articulação entre as palavras cantadas e o

som tocado, de modo a construir sentidos em conjunto17. Obviamente, essa situação é

observada  nos  casos  em  que  a  mencionada  articulação  se  dá  de  forma  efetiva  (e

17 Um dos exemplos didáticos dessa articulação é encontrado na música Chega de Saudade, que
tem na versão de João Gilberto (1959) parte dos elementos que definiriam as características do
gênero bossa nova. A primeira parte (”vai minha tristeza...”) começa em um tom menor (ré menor),
modo musical culturalmente associado à tristeza, à introspecção. Já na segunda parte (“mas se
ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca…”) a música passa para o tom homônimo
maior (ré maior), modo culturalmente associado a sentimentos alegres. No caso dessa música, a
letra de Vinícius de Moraes foi estratégica e poeticamente articulada à música, composta primeiro
por Tom Jobim. Mais detalhes sobre a história da composição em: <http://qualdelas.com.br/chega-
de-saudade-2/>. Acesso em 04 de abril de 2021. 
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intencional), afastando a possibilidade de haver interpretações destoantes daquilo que a

própria letra da música apresenta, ainda que de forma metafórica. 

Dentro do processo composicional para o gênero canção, por exemplo, tanto há

artistas que escrevem primeiro a letra e depois compõem a música que a acompanha

quanto artistas que fazem o processo inverso, além daqueles que alternam ambas as

formas de composição e aqueles que se dedicam prioritariamente a um dos dois papéis.

No universo da MPB, esse último fato descrito deu (e continua dando) origem a parcerias

celebradas na música, como as duplas Vinícius de Moraes e Tom Jobim, João Bosco e

Aldir Blanc, Ivan Lins e Vítor Martins, dentre inúmeras outras. Naturalmente, cada artista

realiza a articulação entre letra e música das mais diversas formas: há letras nas quais as

vogais de determinadas palavras coincidem com o prolongamento de notas tocadas por

um instrumento, há letras que podem priorizar o efeito rítmico proporcionado pelos sons

consonantais,  algumas letras  podem priorizar  o  sentido  literal  das  palavras,  outras  o

sentido metafórico, dentre muitas outras configurações possíveis.

No campo da música instrumental, os gêneros musicais que integram esse grupo

são tão diversos quanto se pode presumir, uma vez que toda a música feita por meio de

instrumentos musicais é, por definição, música instrumental. Esse conceito mantém-se

inclusive  se  um  desses  instrumentos  utilizados  for  a  voz  humana,  ou  mesmo  sons

produzidos  no  próprio  corpo  do(a)  artista.  Músicos  como  Hermeto  Pascoal,  um  dos

maiores e mais respeitados nomes no meio da música instrumental, contam com diversas

composições nas quais as vozes de cantoras ou cantores efetuam a melodia principal da

música, melodia essa que é muitas vezes acompanhada por outro instrumento18. Uma das

composições de Hermeto  que de certa  forma tensiona o  conceito  de  música vocal  e

instrumental  é  a música  Rede (1979)19,  na qual  a cantora Zabelê (Rosemarie Pidner)

recita um texto na primeira parte da música, depois canta a melodia da música (sem letra)

junto  com  outros  instrumentos,  e,  por  fim,  canta  novamente  essa  melodia,  só  que

inserindo a letra recitada no início da música. Já no universo musical do jazz, uma técnica

em particular apresenta a utilização da voz como instrumento: o scatting, técnica de canto

18 Alguns dos exemplos de músicas de Hermeto Pascoal com essa característica são: Música das
Nuvens  e  do  Chão  (1980):  <https://www.youtube.com/watch?
v=mEzVQrvsdnI&list=PLuuxxZgKexaSPqASowbd9yC1YTa5c0DDo&index=9&ab_channel=Hermet
oPascoal>;  Galo  de  Airan  (1992):  <https://www.youtube.com/watch?
v=52M3y7_604M&ab_channel=HermetoPascoal-Topic>; e De Sábado pra Dominguinhos (1987):
<https://www.youtube.com/watch?v=QvKlwF0fmjk&ab_channel=bigfootpegrande>. 
19 Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=Z9We8wgGqRk&ab_channel=HermetoPascoal-Topic>. Acesso em 04 de abril de 2021.
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muito recorrente nos trechos de solos instrumentais. No scatting, a voz é um instrumento

que tem espaço para apresentar um solo improvisado, da mesma forma que os demais

instrumentos da banda, seja através do uso de sílabas, palavras (que podem ou não ter

relação com a letra), ou mesmo sons vocais simulando outros instrumentos.

Apresentadas  brevemente  algumas  das  características  sobre  os  dois  grandes

modos de se pensar e fazer música, cabe aqui um questionamento referente ao principal

objeto de estudo deste trabalho: se a obra da Rumpilezz é classificada/identificada como

um trabalho relacionado ao universo da música instrumental, qual seria o espectro, nesse

universo, em que ela se insere? Uma vez que o termo  música instrumental pode ser

atribuído a trabalhos tão distintos quanto a música sinfônica de origem europeia e o jazz

norte-americano, bandas de rock progressivo e grupos brasileiros de choro, contar com a

utilização da voz, dentre outros, compreender o âmbito no qual esse trabalho se encontra

é um ponto de partida possível para a realização de uma análise coerente, que se valha

dos parâmetros mais adequados para a descrição dos fenômenos correlatos a ele. Tal

descrição não é simples de ser feita, como chama atenção o professor e pesquisador

Flávio de Queiroz (2010):

Trivialmente  falando  entre  músicos  urbanos,  a  chamada  ‘música
instrumental’ oculta fatos musicais diversos que se abrigam sob o termo, o
qual está relacionado a um tipo específico de música dentro da corrente
‘popular’;  os  músicos  sabem  perfeitamente  identificá-la.  Mas  defini-la  é
algo problemático. (QUEIROZ, 2010, p. 19).

Sendo assim, o conceito de música instrumental adotado neste presente trabalho

terá relação direta com o conceito de Música Instrumental Brasileira, proposto por Connell

(2002),  e  comungada  por  parte  dos  analistas  desse  gênero  musical,  muitas  vezes

apresentando como sinônimo a expressão brazillian jazz. Em linhas gerais, esse universo

diz respeito a uma música que apresenta explícita ou implicitamente elementos musicais

característicos do país, como ritmos, toques, melodias populares, instrumentos, dentre

outros, em um intenso diálogo com a estruturação harmônica e improvisatória do  jazz.

Apesar de adotar esse conceito, compreendo que há particular complexidade em definir o

gênero  música  instrumental  brasileira,  uma  vez  que  mesmo  artistas  que  compõem

canções são incluídos no grupo de artistas de música instrumental.  Esse paradoxo é

notado  por  diversos  autores,  a  exemplo  de  Bastos  e  Piedade  (2005),  como ressalta

Queiroz:
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Alguns músicos que compõem e cantam canções são considerados como
pertencentes  à  MI  (Música  Instrumental),  como  Dori  Caymmi,  Joyce,
Toninho Horta e outros. Possivelmente isto se dá devido à qualidade dos
arranjos e ao espaço dados aos seus instrumentistas quando da execução
da sua música. (QUEIROZ, 2010, p. 21).

Sobre o histórico da música instrumental no Brasil, Bastos e Piedade, em artigo de

2005,  realizam  um  mapeamento  do  que  veio  a  se  chamar  de  música  instrumental

brasileira, a partir dos primórdios do choro, gênero musical que tem como base o lundu de

origem africana e a  modinha portuguesa (BASTOS e PIEDADE, 2005, p. 259), e surgiu

entre os séculos XVIII e XIX. De acordo com os autores: “o choro nasceu da mistura de

estilos e sotaques: partindo das danças europeias (principalmente da polca), do acento

português  (o  nostálgico  toque  metálico  da  guitarra  portuguesa)  e  da  influência  negra

(essencialmente  no  âmbito  rítmico)”.  (BASTOS  e  PIEDADE,  2005,  p.  261).  Sobre  a

questão  do  improviso  musical  no  choro,  marca  característica  também  nesse  gênero

musical, o modo de se pensar e realizar os improvisos diferem da improvisação jazzística,

nesse primeiro momento, por apresentarem mais características de variações sobre o

tema  principal  das  músicas  do  que  a  criação  de  melodias  em cima  de  progressões

harmônicas  de  base,  característica  marcante  dos  improvisos  no  jazz (BASTOS  e

PIEDADE, 2005, p. 261), gênero musical que também se encontrava em desenvolvimento

no mesmo período. 

Os autores apontam Pinxinguinha como um dos músicos mais importantes desse

período no Brasil, em conjunto com o seu grupo Oito Batutas, importância observada pela

quantidade  e  qualidade  dos  arranjos  e  gravações  realizados  pelo  conjunto.  O  Oito

Batutas, inclusive, sofreu críticas à época quando começou a incorporar elementos de

jazz à sua música, após o contato realizado com a cena de jazz na França, em uma turnê

realizada no ano de 1922 (BASTOS e PIEDADE, 2005, p. 262). Com a demanda por

grupos  instrumentais  para  tocar  nas  programações  das  rádios  e  em  gravações

profissionais,  o  surgimento  de  formações  instrumentais  influenciadas  pelas  big  bands

norte-americanas teve um papel relevante no desenvolvimento da música instrumental

brasileira, durante os anos 1930. De acordo com os autores, o surgimento da bossa nova

–  gênero  musical  desenvolvido  em meados  dos  anos  1950  que  apresenta  marcante

influência  das  concepções  harmônicas  do  jazz,  além  de  dialogar  diretamente  com o
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samba e a música afro-brasileira20 –, fez com que o  choro  entrasse em um período de

menor efervescência no país (BASTOS e PIEDADE, 2005, p. 263). 

O  diálogo  entre  a  música  brasileira  e  o  jazz,  que  foi  estreitado  com  o

desenvolvimento da bossa nova – gerando inclusive a vertente musical conhecida como

samba jazz21–, é apontado pelos autores como o diálogo que forneceu as bases do que

viria a ser denominado jazz brasileiro (BASTOS e PIEDADE, 2005, p. 264). Nas décadas

seguintes, muitos trabalhos dentro desse gênero musical passaram a apresentar mais

conexões com a concepção musical de natureza jazzística – com a composição de temas

melódicos, utilização de progressões harmônicas complexas,  chorus (trechos em que a

banda faz uma base harmônica e rítmica) para improvisos, etc – do que com o  choro.

Desenvolvimentos musicais posteriores se deram tanto no campo da música experimental

quanto no resgate do  choro,  que também passou a incorporar  parte  das concepções

musicais  do  jazz,  particularmente  em  relação  aos  improvisos.  Um  dos  fenômenos

musicais que tem relação com a música instrumental no Brasil e não é mencionado tanto

no artigo  de Bastos  e Piedade quanto  na tese de Queiroz  é  o  movimento  que ficou

conhecido como  Black Rio.  Esse movimento,  criado na cidade do Rio de Janeiro em

meados dos anos 1970, caracterizou-se pela incorporação de elementos da cultura negra

norte-americana no contexto suburbano carioca, tanto no que diz respeito às vestimentas

e à postura de exaltação do negro em meio a uma sociedade racista,  quanto com a

adoção do funk22 norte-americano como símbolo musical do movimento. No contexto da

música  instrumental,  um  grupo  em  particular  atingiu  grande  prestígio  nacional  e

20 Letieres comenta a respeito do conceito de clave, aplicado à análise da bossa nova: ”A bossa
nova, por exemplo, a gente vai ver ela como uma música praticamente branca, porque ela foi
criada dentro de um ambiente branco, classe média alta do Rio de Janeiro, na casa de Nara Leão,
mas a estrutura rítmica dela se mantém no seu rigor.  O João Gilberto ele não desloca, a bel
prazer, a melodia pra lá e pra cá, ele desloca onde este sistema diz onde ele deve deslocar. Isso
não tira a genialidade dele, pelo contrário, reafirma a genialidade dele como sendo uma pessoa
que reconhece esse sistema. Esse sistema está invisível, ele não está tocando, não está no violão
dele, não está na voz dele, mas é um sistema rítmico que organiza aquela música e que é da
cultura das matrizes africanas e que forjou ritmicamente a bossa nova, não tem saída. O Tom
Jobim,  quando  toca  o  piano  dele  que  desloca  em  ‘Garota  de  Ipanema’,  o  que  seja,  aquele
deslocamento do ritmo, a gente reconhece um deslocamento que é oriundo de um DNA rítmico
que  vem  do  Recôncavo  da  Bahia.  A  gente  pode  afirmar  isso  cientificamente.”.  Depoimento
disponível  em:  <http://www.elcabong.com.br/entrevista-letieres-leite-toda-musica-brasileira-e-
afrobrasileira>. Acesso em 31 de março de 2021. 
21 Tipo de samba que possui inspiração na configuração instrumental conhecida como trio (baixo,
piano e bateria), configuração comum desde os primórdios das formações jazzísticas.
22 Um dos  sub-gêneros  da  chamada  soul  music (por  vezes  denominada  de  black  music)  –
denominação genérica para ritmos de origem negra nos Estados Unidos, como o blues, o rhythm
& blues, e o gospel – e que apresenta elementos do jazz, especialmente na orquestração e nos
improvisos musicais. Tem na figura de James Brown seu maior representante.
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internacional23 ao mesclar ritmos brasileiros como o samba e o baião ao  funk: a Banda

Black Rio, que lançou o primeiro disco (Maria Fumaça) em 1977.

Em Salvador, a música instrumental desenvolveu-se a partir de várias influências,

que iam desde as bandas filarmônicas do interior  baiano até as orquestras de rádio,

dentre as quais se destacava a orquestra da Rádio Sociedade (QUEIROZ, 2010, p. 59),

que  foi  regida  pelo  músico  Waldemar  da  Paixão,  nos  anos  195024.  De  acordo  com

Queiroz, a Escola de Música da UFBA (que iniciou as atividades com os Seminários de

Música  em  1954)  teve  importante  papel  no  desenvolvimento  do  gênero  por  ele

denominado de  Música  Erudita  de Vanguarda25 (QUEIROZ,  2010,  p.  64),  gênero que

influenciou o trabalho de artistas como Tom Zé, que integrou o Tropicalismo e é ex-aluno

da Escola de Música da UFBA. Uma fase de particular importância no desenvolvimento

da música instrumental em Salvador se deu na festa que é um dos maiores símbolos da

cidade: o carnaval. Durante os anos 1960, quando tiveram início os desfiles de carros

com amplificadores instalados, no período carnavalesco, a música que predominava era a

música instrumental  (QUEIROZ, 2010, p.  69),  com destaque para a guitarra baiana –

instrumento que se tornou marca do músico virtuose Armandinho –, e também para o

frevo, música que tem origem na cidade de Recife e cuja adaptação para os festejos em

Salvador ocorreu com bastante êxito junto ao público. 

Em meados dos anos 1970,  o carnaval  passou a ser  também espaço para os

blocos  afro,  agremiações  de  forte  natureza  percussiva  que  promoveram  inovações

musicais  e  estéticas  no  contexto  das  tradições  afro-baianas.  Essas  tradições,  que

dividiam espaço com outras manifestações, como os blocos de índio26, até então eram

23 Prestígio internacional que teve início na década de 1970 e se mantém até os dias atuais,
especialmente na cena de música negra do Reino Unido, na qual o trabalho de bandas como
Incognito e Jamiroquai apresentam influências da Banda Black Rio.
24 Informação  disponível  em:  <https://filarmonicas.fandom.com/pt-br/wiki/Waldemar_da_Paix
%C3%A3o>. Acesso em 31 de março de 2021.
25 Período em que a Escola de Música contou com a atuação de professores como Ernst Widmer,
Walter  Smetak  e  Hans  Joachim  Koellreutter,  pioneiros  do  experimentalismo  na  música  de
concerto.
26 Agremiações  que  apresentavam  influências  dos  western  do  cinema  norte-americano,
particularmente  nos  nomes  (Comanches  do  Pelô  e  Apaches  do  Tororó,  por  exemplo)  e  na
identificação cultural, embora outros blocos fizessem referência direta à cultura indígena nacional.
“Compreende-se a preferência pelos símbolos americanizados em função da falta de informação,
na época, em torno do indígena brasileiro, suas nações, suas lutas de resistência, seus figurinos,
identidade, diferente dos índios da TV e dos Western do cinema, perfeitamente caracterizados.
Era mais fácil  e midiático construir  um imaginário de fantasia de Carnaval  e de referência de
nação indígena yankee,  do que nativa.  […] Mas houve um bloco de índios em Salvador  que
desfilou em 1934 e que pode ter sido o pioneiro do Carnaval da Bahia: os Aymorés. Reparem que
o nome se reporta a um grupo étnico brasileiro, que habitava o sul da Bahia e norte do Espírito
Santo, eram nômades e de difícil dominação. Não pertenciam ao tronco Tupy e nem falavam sua
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representadas no carnaval pela participação de grupos como os afoxés27 – a exemplo do

Filhos de Gandhy –, que mantinham os desfiles com uma formação próxima à tradição

ritualística nos terreiros de candomblé, inclusive na escolha dos instrumentos musicais

que integravam esses blocos tradicionais. Estudos apontam conexões entre os blocos

afro e os movimentos de autoafirmação e de luta pelos direitos civis dos negros norte-

americanos, mas poucos, aos quais tive acesso, comentam sobre uma provável relação

entre o Movimento Black Rio e os blocos afro de Salvador, sendo o trabalho de Gómez

Vergara um desses poucos exemplos, ainda que essa conexão apareça apenas em um

pequeno trecho do seu artigo28.  Já o artigo de Santos (2016), apresenta com maiores

detalhes a cena black music na cidade de Ilhéus, além de comentar sobre a influência do

Movimento Black Rio na capital baiana29. Conversas informais que tive com pessoas que

viveram em Salvador nessa época indicam a existência de conexões diversas entre o

cenário musical soteropolitano e o Movimento Black Rio, sendo esse provavelmente um

língua.  Há registros desse bloco no jornal  A Tarde do ano referido,  infelizmente sem maiores
informações. Sabemos apenas pelo jornal que desfilou na Avenida e saiu ‘de sua taba na Estrada
da Liberdade’, o ponto de concentração.” 
Texto  do  Nelson  Cadena,  disponível  em:
<https://blogs.ibahia.com/a/blogs/memoriasdabahia/2017/02/13/aymores-o-primeiro-bloco-de-
indios-do-carnaval-da-bahia/>. Acesso em 25 de abril de 2021.
“Aos poucos, os blocos de índios americanizados foram naturalmente perdendo terreno na festa
(sem uma ação orquestrada de cancelamento) para dar vez a um discurso muito mais politizado e
ligado à cultura afro-brasileira. Ainda hoje, os Apaxes do Tororó saem no Circuito Osmar (Campo
Grande), embora não sejam nem sombra do que já foram em tamanho e projeção. Como efeito
positivo, a direção do bloco passou a olhar para as tribos indígenas nacionais (convidando-as para
o  desfile)  e  engrossar  o  coro  em  defesa  da  remarcação  de  terra”.  Texto  de  André  Uzeda,
disponível  em:  <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/antes-da-internet-salvador-ja-
cancelou-bloco-de-indios-e-criminalizou-beijo-roubado/>. Acesso em 25 de abril de 2021.
27 Muitas vezes o termo afoxé é utilizado como sinônimo do toque ijexá, toque de candomblé da
nação  Ketu.  ”O  afoxé  se  caracteriza  como  um  dos  muitos  desdobramentos  culturais  das
comunidades-terreiros  da  religião  tradicional  africana  no  Brasil.”  Informação  disponível  em:
<https://www.salvadordabahia.com/experiencias/afoxe-filhos-de-gandhy-2/>.  Acesso  em  06  de
abril de 2021.
28 ”A música soul era a expressão musical nos Estados Unidos, feita e consumida por negros, que
ressaltava positivamente o mundo afro, sua estética, suas cores, sua expressão corporal,  etc.
Através de artistas como James Brown, Ray Charles, Jackson Five, esse estilo musical chega aos
ouvidos brasileiros, encontrando os seus primeiros adeptos no Rio de Janeiro, como faz referência
Guerreiro (2000, p.87), ‘depois de mobilizar imensas camadas da juventude norte-americana, a
soul music chega ao Brasil, via Rio de Janeiro, quando então se delineia o movimento Black-Rio’.
[…] Muitos jovens afrodescendentes de Salvador passaram a escutar, dançar e cantar a música
soul,  que por meio das suas letras, motivaram a valorizar sua herança africana.” (VERGARA,
2017, p. 98) 
29 ”[…] em Salvador o movimento foi denominado Baile Black Bahia, os bailes começaram a ser
realizados no Esporte Clube Periperi a partir de 1979.” (SANTOS, 2016, p. 04).
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dos motivos que levou Letieres a conceber um show da Rumpilezz em homenagem à

Banda Black Rio, apresentado pela primeira vez em 201930.

No final dos anos 1970, surge em Salvador o lendário grupo Sexteto do Beco, que

teve como um dos integrantes o músico Aderbal Duarte (apresentado no tópico anterior),

grupo reconhecido na cena da música instrumental local, nacional e internacional31, pela

habilidade em articular  as  mais  diversas influências  artísticas  (dentre  elas  o  jazz)  no

formato instrumental. Na sua tese, Queiroz comenta ainda sobre a decadência da música

instrumental a partir de meados dos anos 1980 (2010, p. 135), quando a chamada axé

music começa a praticamente monopolizar as oportunidades de trabalho para músicos

profissionais,  inviabilizando  o  desenvolvimento  e  manutenção  de  um  circuito  musical

alternativo na cidade, embora houvesse redutos que se configuravam como um espaço

de resistência para outros gêneros musicais, como o rock. Diante desse cenário, muitos

músicos da cena instrumental passaram a atuar na música industrial da Bahia – como

Letieres costuma denominar a axé music – realizando em paralelo as suas atividades na

cena  alternativa  local.  Dentre  os  redutos  da  música  instrumental  em  Salvador  tem

destaque a JAM no MAM32, projeto que obteve êxito em manter a cena instrumental de

Salvador  em  atividade  e  configurou-se  como  um  reduto  para  esse  gênero  musical,

durante os anos de maior evidência da  axé music. O aparecimento de grupos como a

Orkestra  Rumpilezz,  em  2006,  além  de  outros  trabalhos  instrumentais,  como  o  do

contrabaixista Luciano Calazans; do projeto Pradarrum, do  mestre Gabi Guedes; e do

grupo Ifá Afrobeat, constituem-se como marcos recentes no desenvolvimento da música

instrumental  em  Salvador,  e  atestam  a  vocação  da  cidade  para  a  diversidade  de

manifestações artísticas. 

30 Informações disponíveis em: <http://www.canalaberto.com.br/index.php?r=clientes/letieres-leite-
orkestra-rumpilezz-fazem-tributo-a-album-da-decada-de-1970-no-sesc-pompeia>.  Acesso  em  06
de abril de 2021.
31 Em show do músico Ed Motta (que é colecionador de discos de vinil) realizado em Salvador
pelo projeto MPB Petrobras, no ano de 2007, o artista comentou sobre a recusa de um vendedor
japonês a lhe vender o disco do Sexteto do Beco, lançado em 1981. Ao retornar a São Paulo, ele
conseguiu  uma  cópia  do  disco  em  bom  estado.  Aderbal  Duarte  comenta  a  respeito  desse
episódio,  depoimento  disponível  em:  <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/lp-historico-
do-grupo-baiano-sexteto-do-beco-e-reeditado-e-ganha-versoes-em-cd-e-digital/>.  Acesso  em  31
de março de 2021.
32 “A JAM no MAM é um projeto da Huol Criações, tem direção artística do músico Ivan Huol e
acontece todos os sábados no MAM – Museu de Arte Moderna da Bahia, a partir das 18h. Ele é
uma continuação das  jam sessions que eram realizadas entre 1993 e 2001 no Museu de Arte
Moderna da Bahia. Também sob a coordenação do músico Ivan Huol, elas eram chamadas de
Jazz MAM e aconteciam em frente à igreja do Solar  do Unhão”.  Informações disponíveis  em:
<https://www.jamnomam.com.br/jam-no-mam/historico>. Acesso em 31 de março de 2021.
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CAPÍTULO 3 – Análise semiótica da Rumpilezz

3.1.       Uma orquestra de sopros e percussão

A  Orkestra  Rumpilezz  foi  concebida  no  formato  big  band (banda  grande,  em

tradução literal), bastante comum nos gêneros musicais jazz e salsa33, que passaram por

processos  de  análise  acadêmica e  estruturação  musical  ao  longo  do século  XX.  Por

também serem gêneros derivados da forçada diáspora africana,  as teorias de origem

europeia não dão contam de traduzir para a forma escrita as suas peculiaridades, mas

essa dificuldade de escrita foi superada por meio de soluções desenvolvidas nos Estados

Unidos  e  em Cuba,  que  apresentaram algumas das  possibilidades  de  se  escrever  a

música com heranças africanas. Um desses recursos é o da escrita aproximada, no qual

aquilo que está na partitura representa aproximadamente o que deve ser executado pelos

músicos. Esse recurso é potencialmente efetivo, uma vez que muitos dos profissionais de

música instrumental são familiarizados com a notação musical europeia.

O termo orquestra é comumente associado à ideia de uma formação instrumental

próxima da orquestra sinfônica ou filarmônica, mas também é associado aos grupos de

sopro acompanhados de outros instrumentos, a exemplo das Orquestras dos maestros

Fred Dantas e Zeca Freitas, ou a Orquestra Xangô, do maestro Reginaldo. A adoção do

nome Orkestra – que representava um local do teatro grego antigo onde realizavam-se

bailes  e  danças  –  com  K,  como  no  original,  evoca  potencialmente  os  signos  e

simbolismos associados a essa formação instrumental. Isso contribui para a construção

da imagem de seriedade, rigor e respeito, desejada pelo seu criador. Já em relação ao

característico nome do grupo – Rumpilezz –, corresponde a uma aglutinação dos nomes

dos três atabaques do candomblé, o rum, o rumpi e o lé, com os dois zz do termo jazz,

gênero musical com o qual o grupo estabelece flagrante diálogo. Na Figura 1, é possível

observar os referidos atabaques, começando pelo rum (o atabaque maior), seguido pelo

rumpi (o atabaque médio), e o  lé (o menor dentre os três instrumentos), no sentido da

direita para a esquerda.

33 Gênero musical de matriz africana, que foi desenvolvido em Cuba.
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Fig.  1:  Letieres  Leite  &  Orkestra  Rumpilezz.  Destaque  para  o  maestro,  ao  saxofone,  e  para  os  três

atabaques. Foto: Uanderson Brittes / divulgação.

A  respeito  da  formação  instrumental,  a  Rumpilezz  apresenta  diferenças  em

comparação  a big  bands de  outros  gêneros  musicais.  A  primeira  delas  é  o  grande

destaque  dado  à  percussão,  que  ocupa  a  frente  do  grupo,  disposto  no  formato  de

ferradura,  uma disposição em semicírculo (Figura 2). No centro, está o trio de surdos,

instrumento que produz sons graves e realiza a marcação rítmica em certos arranjos do

grupo. Os surdos são tocados com baquetas e montados em conjunto com os pratos –

que  são  usados  tanto  em  trechos  conclusivos  das  músicas,  quanto  em  conduções

rítmicas. Ao lado dos surdos há dois timbaus (também chamados timbales, no plural), um

de cada lado. Diferentemente dos surdos, esse instrumento é tocado com as mãos, o que

gera  um  efeito  metálico,  brilhante,  devido  ao  modo  de  se  tocar,  à  utilização  de

membranas de material sintético e ao fato de o corpo do instrumento ser de metal. O som

do timbau é uma das marcas registradas do grupo soteropolitano Timbalada34, criação do

músico Carlinhos Brown. 

34 “Grupo criado pelo multiartista Carlinhos Brown, tendo como forte inspiração para a criação de
suas levadas os ritmos afro-caribenhos mesclados, muitas vezes, com toques locais e mantendo a
instrumentação fundamental das grandes agremiações rítmicas de rua da Bahia (surdos, fundos e
dobras e bacurinhas, com o advento do timbau dando uma característica própria, única)”. (LEITE,
2017, p. 66).
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Foto 2: Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz,  em apresentação de 2016. A disposição dos músicos em
ferradura  (semicírculo)  é  característica  da  big  band.  Foto:  divulgação.  Fonte:
<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/erudita-pop-e-popular-orkestra-rumpilezz-completa-15-
anos>. 

Entre outros instrumentos percussivos que comumente integram a formação da

Rumpilezz,  estão  as  caixas,  tocadas  com  baquetas  específicas,  e  que  são  muito

associadas a alguns ritmos (o samba reggae, por exemplo), devido à possibilidade de se

executar padrões rítmicos com agilidade, como nas popularmente conhecidas viradas. Há

ainda  outro  instrumento,  particularmente  associado  ao  toque  ijexá,  da  nação  de

candomblé  Ketu:  o  agogô  (também  chamado  de  gã).  Trata-se  de  um  instrumento

idiofônico – cujo som é produzido pela vibração no seu próprio corpo, e não pela vibração

de  uma  membrana  ou  pela  passagem  de  ar  –,  que  é  muitas  vezes  o  instrumento

responsável por tocar a clave principal que dá estrutura aos arranjos nos quais ele faz

parte  da  instrumentação,  sendo  tocado  com  uma  vareta  chamada  aguidavi.  Outros

instrumentos  utilizados  são  os  caxixis  e  o  caxixão,  tipos  de  chocalhos  que  diferem

basicamente no tamanho, uma vez que produzem um som similar.

No centro do conceito do projeto, e posicionados geralmente à direita dos surdos,

do ponto de vista da plateia, estão os três atabaques utilizados nas celebrações religiosas

de matriz africana que emprestam o seu nome à big band: O rum, atabaque que produz

os sons mais graves, e no candomblé é o instrumento que orienta os toques dos Orixás; o

rumpi, atabaque que produz os sons médios; e o lé, atabaque que produz os sons mais

agudos. Todos esses instrumentos podem ser tocados com as mãos, com os aguidavis,

ou  com uma das  mãos  e  um aguidavi,  sendo  que  cada  toque  tem o  seu  modo de
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execução,  de  acordo  com  a  nação  do  candomblé.  Dentre  as  nações  de  candomblé

identificadas,  destaca-se o legado mantido  por  três  nações:  angola,  jeje  e  ketu,  que,

resumidamente, apresentam as seguintes características:

Candomblé Angola – O candomblé bantu (ou angola) é uma das maiores
nações  de  candomblé.  Desenvolveu-se  entre  escravos  que  falavam
Kimbundu,  Umbundu  e  kikongo
Candomblé Jeje – O candomblé Jeje é o que cultua os Voduns do Reino
do Daomé levados para o Brasil pelos africanos escravizados em várias
regiões  da  África  Ocidental  e  África  Central
Candomblé Ketu – A nação Ketu é a maior e a mais popular nação do
candomblé, uma das religiões afro-brasileiras, tendo origens nas tradições
dos povos da região Ketu, incluídos entre os iorubás.35

Outro instrumento percussivo utilizado é o pandeiro, bastante associado no Brasil

ao samba, e que tem destaque (não por acaso) na composição O Samba Nasceu da

Bahia,  de autoria  do Letieres.  Todos esses instrumentos são tocados alternadamente

pelos cinco percussionistas do grupo, à exceção do atabaque rum, que é tocado apenas

por dois músicos: os alabês36 Gabi Guedes e Luisinho do Jêje. Os motivos dessa escolha

e suas consequências para a concepção dos arranjos dos instrumentos de percussão

serão abordados no tópico 3.3.3. 

Outra diferença significativa da Rumpilezz, em comparação a diversas big bands, é

o  fato  de  não  haver  instrumentos  como  guitarras  ou  piano,  que  apresentam  a

possibilidade  de  se  tocar  várias  notas  diferentes  ao  mesmo  tempo  –  os  intervalos

harmônicos.  Então,  toda  a  harmonia  é  sustentada  por  instrumentos  que  possibilitam

apenas a execução de uma nota após a outra – os instrumentos melódicos – que, no caso

da Rumpilezz, são os instrumentos de sopro. Eles são divididos por naipes, grupos de

músicos  que  tocam instrumentos  com características  (timbre,  tessitura,  etc)  iguais  ou

semelhantes, produzindo uma massa sonora uniforme. A tuba, o saxofone barítono, e o

trombone  baixo  integram  o  naipe  dos  baixos,  que  tem  a  responsabilidade  de  dar

sustentação às harmonias tocadas pelo grupo. Seus desenhos melódicos geralmente são

mais prolongados do que os dos outros instrumentos, favorecendo a manutenção dessa

base harmônica, e são construídos a partir dos padrões rítmicos e melódicos – uma vez

que é  possível  se  extrair  sons graves e  agudos dos instrumentos  percussivos –  dos

toques e ritmos selecionados para cada música.

35 Informação  disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=p0rDi_62lpc&ab_channel=GabiGuedes>. Acesso em 09 de abril de 2021.
36 “Cargo dado ao músico mais experiente em uma casa de candomblé. O alabê é o responsável
pela música e pelos instrumentos musicais de um terreiro”. (CARDOSO, 2006, pág. 392).
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Além  do  naipe  dos  baixos,  outro  naipe  que  emite  um  som  denso  é  o  dos

trombones,  que  também  executa  desenhos  rítmicos  prolongados,  devido  à  própria

mecânica de execução do instrumento, tocado com o manejo da parte chamada de vara,

que é deslizada pelo músico na produção do som. Os desenhos melódicos de maior

agilidade aparecem com frequência no naipe dos trompetes, que são tocados através do

pressionamento de pistons (ou pistões), que alteram a nota gerada com a passagem de

ar. Por ser um instrumento com som destacado, o trompete é utilizado nos trechos em

que algumas obras chegam no ápice da dinâmica, com a orquestra executando sons em

elevado volume.

O último naipe é o dos saxofones e flautas. Saxofone tenor, alto e soprano, flauta

transversal e flautim compõem esse naipe, nas suas mais variadas combinações: dois

saxofones tenores e dois altos; um flautim, um sax soprano, e dois altos, dentre outras.

Os quatro  músicos desse naipe  são divididos entre  as duas pontas da formação em

ferradura, e em muitas músicas executam as melodias principais. Todos os músicos de

sopro  passaram por  dinâmicas  de  compreensão  dos  toques  que  são  executados  no

repertório  da  Rumpilezz,  através  do processo  da oralidade,  do  aprendizado da clave

característica do toque a ser executado, e da relação percussão-corpo, vivenciada nas

dinâmicas de ensaio das obras do grupo. Esse processo, aliado à escrita aproximada, faz

com que todos os instrumentistas de sopro estejam profundamente conectados com a

percussão, o que gera o resultado sonoro característico do grupo. Além de reger o grupo,

Letieres Leite toca saxofone, flauta e percussão (caxixis, caixa ou agogô), a depender da

música.

3.2.       Letieres Leite e o Universo Percussivo Baiano (UPB)

Nascido e  criado em Salvador,  e  tendo contato  desde cedo com o universo  da

música baiana, o compositor, arranjador, produtor e educador Letieres Leite é o ponto-

chave do trabalho da Orkestra Rumpilezz, projeto esboçado em meados da década de

1980 e que desde o princípio visava demonstrar na prática a complexidade e rigor das

músicas de matriz africana, como ressalta o seu criador em diversos depoimentos37. O

37 ”Não é só o jazz norte-americano que tem rigor, que conseguiram botar na universidade, que
tem rigor. Toda música popular oriunda da diáspora negra tem rigor. É preciso reconhecer isso e
aprender  com  essas  formas.”  Depoimento  de  Letieres  disponível  em:
<http://www.elcabong.com.br/entrevista-letieres-leite-toda-musica-brasileira-e-afrobrasileira/>.
Acesso em 07 de abril de 2021.
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contato de Letieres com esse universo musical deu-se desde jovem, com o acesso ao

trabalho dos blocos afro e formações semelhantes, devido à sua proximidade de onde

parte desses fenômenos aconteciam, no Centro Histórico de Salvador, e também durante

a  sua  passagem  pela  Orquestra  Afro-Brasileira,  dirigida  pela  etnomusicóloga  Emilia

Biancardi38 e regida pelo Mestre Moa do Catendê39, no Colégio Estadual Severino Vieira.

Desses primeiros anos de experiências e estudos musicais, resultaram um entendimento

em estágio inicial a respeito do rigor e da estruturação das músicas de matriz africana,

diferentemente de uma ideia disseminada pelo senso comum, que pouco reconhece essa

seriedade,  tanto  em  função  do  preconceito  racial,  que  resulta  na  desvalorização  do

trabalho realizado pelos negros, quanto pelo total desconhecimento das especificidades

dessas  músicas.  Esse  rigor  é  personificado,  dentro  do  contexto  das  religiões  afro-

brasileiras, na imagem dos alabês, sacerdotes-músicos que têm papel fundamental nas

celebrações dessas religiões.

Em 1977, Letieres ingressou no curso de Artes Plásticas da Universidade Federal da

Bahia, atuando com artes gráficas ao mesmo tempo em que estudava música de maneira

autodidata. Nesse período, o meio musical de Salvador efervescia, tanto com o trabalho

de grupos de música instrumental, como o já mencionado Sexteto do Beco, quanto com o

desenvolvimento de linguagens experimentais, estimulado pela atuação de professores

como Ernst Widmer, Walter Smetak e Hans-Joachim Koellreutter, que tiveram passagem

marcante  pela  Escola  de  Música  da  Universidade  Federal  da  Bahia,  e  cujas  ideias

influenciaram tanto músicos do meio erudito quanto popular. Após cursar disciplinas de

música como ouvinte e como eletivas, ainda matriculado no curso de Artes Plásticas,

Letieres tentou entrar no curso de Música da UFBA, mas não obteve êxito. Decepcionado

com a reprovação, segue para o Sul do país, onde chegou a fundar alguns conjuntos

musicais, e em 1985, viaja para a Áustria, onde ingressa no Conservatório de Música

Franz Schubert40.

38 Etnomusicóloga, professora, compositora, escritora, colecionadora e pesquisadora da música
de tradição oral brasileira, é especialista nas manifestações tradicionais da Bahia. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=yP3_f5kD48k&ab_channel=N%C3%B3sTransatl
%C3%A2nticos>. Acesso em 08 de março de 2021.
39 Mestre  de  capoeira,  dançarino,  percussionista  e  líder  do  bloco  de  afoxé  Badauê,  que  foi
assassinado em outubro de 2018, em episódio trágico e que gerou ampla comoção. Informações
disponíveis em: <https://radiolaurbana.blogosfera.uol.com.br/2018/10/10/quem-foi-mestre-moa-do-
katende/>. Acesso em 08 de março de 2021.
40 Informações  disponíveis  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=YZtyh30lLPk&t=0s&list=WL&index=6>. Acesso em 08 de março de 2021.
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Durante a sua experiência com grupos de música instrumental brasileira, em Viena,

Letieres observou que boa parte dos trabalhos nesse universo giravam em torno de dois

grandes troncos estilísticos: o samba, e seus derivados; e o baião, com os seus ritmos

circunvizinhos41. A disseminação dos grupos de choro, o êxito nacional e internacional da

bossa nova, e o trabalho de artistas como Hermeto Pascoal e Sivuca – que basicamente

apresentaram ao mundo ritmos como o baião, o xote, o frevo e o maracatu dentro do

contexto  da  música  instrumental  –,  fizeram  com  que  muitos  dos  grupos  de  música

instrumental seguissem alguma dessas linhas, tanto na concepção quanto na produção

desse tipo de música. Daí surgiu a inquietação de Letieres e a sua vontade de realizar um

trabalho  concebido  conscientemente  a  partir  das  músicas  de  matriz  africana,  tão

presentes no contexto onde ele se desenvolveu, e que explicitasse o rigor dessa música,

transmitida  através  da  tradição  oral  e  que  dialoga  intimamente  com  a  ideia  de

ancestralidade. Trabalhos com um conceito parecido já existiam, a exemplo da Orquestra

Afro-Brasileira do maestro Abigail Moura, fundada em 1942, e a obra do maestro Moacir

Santos,  em especial  o  álbum Coisas (1965),  que mesclava a  sonoridade jazzística  a

toques  do  candomblé.  No  gênero  canção,  temáticas  relacionadas  ao  universo  afro-

brasileiro foram (e são) bastante exploradas em trabalhos de artistas como Os Tincoãs,

Gilberto Gil, Clara Nunes, João Bosco, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Moraes Moreira,

Vinícius de Moraes e Baden Powell (em particular, com o álbum Os Afro-sambas), Rita

Benneditto, dentre outros. 

Um dos pontos de inovação do trabalho de Letieres à frente da Rumpilezz deu-se

no  desenvolvimento  e  na  proposição  de  uma  estruturação  metodológica  para  a

abordagem da música de matriz  africana –  o Método UPB –,  passando pelo  uso da

oralidade e a importância da consciência sobre o papel das claves rítmicas nas músicas,

como  o  próprio  comenta:  “veio  a  ideia:  já  sei,  vou  fazer  algo  impactante  […]  uma

orquestra, um monte de gente tocando, com o recurso da oralidade e fazendo com que o

sopro toque dentro dos recursos rítmicos dos instrumentos de percussão” (LEITE, 2011)42.

Importante observar que essa consciência rítmica se mostra presente tanto no trabalho

dos artistas mencionados quanto em outras obras da música popular brasileira, ora de

maneira intuitiva, ora de maneira consciente, como na peculiar articulação entre canto e

violão feita por João Gilberto. Mas, tanto a proposta de estruturação metodológica para a

41 Disponível em: <http://www.elcabong.com.br/entrevista-letieres-leite-toda-musicabrasileira-
e-afrobrasileira/>. Acesso em 24 de março de 2021.
42 Depoimento  disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=mGly0PSbLv8&ab_channel=TEDxTalks>. Acesso em 08 de março de 2021.
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abordagem da  música  afro-brasileira,  quanto  o  compartilhamento  dessa  metodologia,

certamente vêm favorecendo o êxito da Rumpilezz não apenas no cenário nacional, mas

também internacional, uma vez que propiciam o diálogo com outras culturas, diálogo esse

mediado pelo uso da oralidade em acordo com a escrita musical de origem europeia,

modelo de notação musical dominante no mundo.

De volta ao Brasil, em 1994, Letieres atuou como arranjador e produtor de diversos

artistas,  com um extenso trabalho dentro  do gênero  axé music,  tendo trabalhado por

cerca de treze anos com a cantora Ivete Sangalo, período em que pôde confirmar uma de

suas teses através da prática e observação dos demais músicos da banda: o resultado

musical do grupo era o ideal somente quando todos pensavam, tocavam e improvisavam

dentro da proposta rítmica executada pelos percussionistas. A centralidade do elemento

percussivo e sua consequente influência na atuação dos demais músicos já era alvo das

suas observações desde os tempos do Severino Vieira, e em 1994 algumas composições

da sua futura big band já estavam encaminhadas. Ele enxergou também nesse trabalho a

possibilidade de reforçar a importância do elemento negro na música brasileira e mundial

ao subverter o discurso habitual que coloca os artistas negros em posição de inferioridade

aos  não-negros.  Tal  abordagem  encontra-se  presente  também  no  trabalho  do  seu

quinteto  instrumental,  o  Letieres  Leite  Quinteto,  e  no  projeto  Rumpilezzinho,  um

laboratório musical de educação de jovens43.

Sobre essa problemática, Letieres por várias vezes aborda o incômodo gerado pelo

fato de as músicas de matriz africana não terem a sua complexidade reconhecida, muitas

vezes sendo tratadas como produções de mero caráter intuitivo, em nenhuma medida

encaradas como resultado de um esforço  intelectual.  Esse tipo  de discurso,  além do

racismo inerente a ele, continua atual e é recorrente nos momentos em que se tenta

analisar  uma determinada manifestação apenas com base em parâmetros que não a

contemplam  adequadamente,  segundo  o  etnomusicólogo  Álvaro  Neder  (2011),  com

relação  às  músicas  populares  urbanas  disseminadas  midiaticamente,  análise  também

aplicável ao contexto apresentado:

O aproveitamento marginal da música popular por musicólogos eruditos se
prende  a  exemplares  que  possam  atender  às  expectativas  estéticas
decorrentes  da  cultura  de  matriz  europeia.  Como  consequência  dessa
forma de etnocentrismo, a enorme maioria das músicas populares – por
exemplo,  a música sertaneja pop,  a música brega, o rap, o funk – são

43 Maiores  informações  disponíveis  em:  <http://www.cultura.ba.gov.br/2020/10/17839/Terca-da-
Musica-apresenta-Letieres-Leite-Quinteto.html> e <http://rumpilezzinho.com.br/>.  Acesso em 08
de março de 2021.
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desprezadas, e, com elas, as imensas populações que por seu intermédio
buscam se fazer ouvir. (NEDER, 2011, p. 62).

No sentido de desmistificar ideias e preconceitos enraizados na memória coletiva

tanto de músicos como de não músicos, Letieres vem inclusive nos últimos anos trazendo

à tona uma importante (e sutil)  discussão a respeito de um tema que por muito tempo

passou despercebido por pessoas envolvidas com música: a legitimidade da ideia de que

a música brasileira é sincopada. Para Letieres, esse tipo de interpretação é equivocada,

uma vez que a  síncope,  no jargão musical,  corresponde a  um deslocamento rítmico,

realizado do tempo forte para o tempo fraco (chamado de contratempo na música), ou

vice-versa. Dessa maneira, adjetivar os ritmos brasileiros como sincopados significa dizer,

ainda que inconscientemente, que as acentuações desses ritmos são deslocadas, fora de

lugar, irregulares, etc. O problema deve-se ao fato de essa ser uma conclusão tirada a

partir de um pensamento rítmico de natureza europeia, uma vez que, dentro das culturas

de matriz africana essas acentuações e padrões rítmicos são a sua forma natural  de

existir. Nas palavras de Letieres: “não existe síncope na música brasileira […] esse lugar

do contratempo é o meu lugar de existência”44. 

No meio acadêmico, a questão já é discutida há um certo tempo, embora haja

discordâncias no uso do termo síncope aplicado às músicas de matriz africana. Na sua

tese de 2006,  o  etnomusicólogo Ângelo Cardoso,  por  exemplo,  não vê problemas na

utilização  do  termo,  uma  vez  que  a  quantidade  de  termos  musicais  específicos  no

candomblé,  em  particular,  é  ínfima  se  comparada  à  quantidade  de  manifestações

musicais  nessa  religião  (2006,  p.  157).  Além  disso,  os  estudiosos  recorrentemente

encontram  dificuldades  em  descrever  as  características  dessa  música  com  termos

originários da própria cultura matricial. Por outro lado, a etnomusicóloga alemã, radicada

no  Brasil,  Ângela  Lühning  (2001,  p.  124)  refuta  a  utilização  do  termo  síncope  para

descrever as peculiaridades rítmicas da música de matriz africana, uma vez que esse

termo  não  se  aplicaria  a  essas  práticas  musicais,  visão  em  consonância  com  a  de

Letieres. Apesar de adotar o termo síncope para a descrição de uma das características

da música do candomblé de ketu, Cardoso reconhece o rigor estrutural dessa música, em

função das dinâmicas específicas que ocorrem dentro dessa estrutura, guiados pelo som

do gã: 

44 Depoimento  disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=wpRL4Say55Q&ab_channel=CANALEMACUFG>. Acesso em 05 de agosto de 2020.

57



Uma vez que os padrões desse instrumento (gã) são realizados do início
ao fim dos toques,  tendo o pulso  isócrono como referência,  um ouvido
ocidental irá concluir que essa música é toda sincopada. Por outro lado,
quando se tem o próprio padrão do gã como referência, as realizações
sonoras localizadas em espaçamentos não equidistantes não podem ser
consideradas  deslocamentos,  pois  a  regularidade  mostra  justamente  ao
contrário.  Um  batimento  forte  que  se  apresenta  localizado  em  um
determinado  ponto,  do  início  ao  fim  de  um  toque,  não  pode  ser
considerado  um  deslocamento,  pois  a  sua  própria  exatidão  temporal,
recorrente em um toque, demonstra que seu posicionamento está correto.
(CARDOSO, 2006, p. 158).

Por levar em consideração a sutileza dos processos de construção de sentidos, e

crer  que  a  adoção  de  um  termo  (ainda  que  para  fins  meramente  funcionais)  pode

contribuir  para a perpetuação de visões equivocadas e preconceituosas,  penso que o

esforço no sentido de se buscar uma melhor adequação dos termos se faz necessária,

corroborando com a visão de Letieres e Lühning. Compreender a existência de outros

parâmetros possíveis, evitando a interpretação de todos os fenômenos sob uma única

ótica (hegemônica), favorece o diálogo entre culturas, ao mesmo tempo em que favorece

um maior entendimento da realidade cultural que nos cerca, propiciando um entendimento

dos elementos que nos compõem enquanto sociedade.

3.3.       A Orkestra Rumpilezz sob uma perspectiva semiótica

Antes  de  iniciar  propriamente  as  análises  das  músicas  da  Rumpilezz,  cabe

apresentar algumas interpretações do trabalho do grupo, sob uma perspectiva que parte

da semiótica da cultura.  Durante a pesquisa sobre essa corrente  teórica,  foi  possível

identificar  algumas  possíveis  relações  entre  conceitos  explorados  e  o  trabalho  da

Rumpilezz, principalmente no que diz respeito aos processos dialógicos no campo da

cultura. Pelo fato de o trabalho do grupo aglutinar informações e influências diversas,

analisar  como  esses  elementos  foram  organizados  de  maneira  bem  sucedida  nos

apresenta  alguns  dos  caminhos  possíveis  para  a  realização  de  um trabalho  artístico

complexo, como o da Rumpilezz. 

Um dos primeiros pontos que destaco nesta análise diz respeito ao nome criado

para a  big band.  A opção por uma denominação neologística, assim como a constante

referência ao Universo Percussivo Baiano utilizando a abreviação UPB, contribuíram nos

primeiros anos da Rumpilezz para despertar a atenção do público e da crítica para a
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novidade musical  apresentada pelo grupo.  Com relação à potencial  efetividade dessa

estratégia, cabem as palavras de Machado, em referência a Chklóvski: 

Aprendemos com V. Chklóvski,  numa de suas inumeráveis  formulações
perturbadoras que constituem os trabalhos do formalismo russo, que, sem
a criação de novos termos, não há como dizer ou nomear as experiências
pelo que elas trazem de novidade. (MACHADO, 2003, p. 152).

Desse modo, logo de início o grupo apresenta resumidamente a proposta do seu

trabalho, ao aglutinar os nomes dos atabaques do candomblé e a referência ao jazz na

palavra  Rumpilezz,  que  se  tornou  o  nome  usual  do  grupo  (oficialmente  denominado

Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz).  Sobre o trabalho do grupo em si,  nos primeiros

contatos com a semiótica da cultura pude observar como o conceito de fronteira semiótica

fornece  alguns  elementos  norteadores  para  o  desenvolvimento  desta  análise.  É

exatamente no exercício de tradução de elementos originários de sistemas semióticos

diversos  para  o  estilo  do  grupo  que  reside  parte  considerável  do  êxito  artístico  da

orquestra. Inicialmente, traduzindo os padrões rítmicos e melódicos dos toques e claves

da música afro-baiana (sacra e popular) em linhas melódicas para os instrumentos de

sopro,  além  do  flagrante  diálogo  desse  universo  musical  com  o  jazz;  traduzindo  as

especificidades dos ritmos afro-brasileiros para a escrita musical de origem europeia, em

diálogo com o recurso da oralidade; e em um momento posterior realizando a tradução de

músicas não autorais em obras com a identidade do grupo. A apresentação de arranjos

escritos para músicas não autorais é recorrente na trajetória da Rumpilezz, que já esteve

no  palco  com  diversos  artistas  nacionais  e  internacionais45,  sempre  com  arranjos

pensados e elaborados com base na mesma concepção musical e estética que norteia as

composições autorais para o grupo. 

O arranjo de obras  não autorais  acontece com frequência na música,  desde as

antigas práticas de transcrição de obras orquestrais para instrumentos solo (violão, piano,

etc) ou no sentido inverso, com obras originalmente executadas por um instrumento solo

que ganham adaptações para grupos musicais ou orquestras. O destaque da Rumpilezz

nesse aspecto se dá pela capacidade de releitura do trabalho de outros artistas de forma

fiel  ao  material  original,  ao  mesmo tempo em que há a  incorporação dos elementos

45 Entre alguns dos artistas nacionais  que se apresentaram com a Rumpilezz  estão:  Lenine,
Gilberto Gil,  Caetano Veloso, Ellen Oléria,  Toninho Horta, Iza, dentre outros. Além desses, os
artistas Moacir  Santos,  Dorival  Caymmi,  e a Banda Black  Rio  tiveram músicas arranjadas no
“estilo Rumpilezz“. Joshua Redman, Arturo O‘Farrill, e Steve Bernstein são alguns dos músicos
internacionais que já tiveram obras arranjadas por Letieres para o formato da Orkestra Rumpilezz.
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musicais  característicos  do  grupo.  Um  recurso  musical  que  ressalta  o  caráter  de

originalidade dos arranjos de Letieres para obras não autorais diz respeito à composição

de introduções e encerramentos inéditos para essas músicas, como nos exemplos dos

arranjos feitos para as músicas A Raça Humana (Gilberto Gil), Leão do Norte (Lenine),

Jazz Crimes (Joshua Redman), e Balendoah (Ed Motta) – música presente no primeiro

disco do grupo. O êxito nas adaptações de músicas não concebidas originalmente para a

Rumpilezz pode ser relacionado ao processo semiótico que o poeta Haroldo de Campos

denominou  de  transcriação,  conceito  originado  a  partir  da  análise  de  traduções  de

poemas de um idioma original para outro, observando como os elementos presentes na

tradução  dialogam  (ou  não)  com  o  material  original.  Essa  interpretação  também  é

aplicável ao contexto musical e demais sistemas semióticos, como ressalta Machado:

A essa operação de transposição de um sistema de signos linguísticos de
uma  cultura  para  o  sistema  de  cultura  diferente,  Campos  chamou
‘transcriação’. Não se trata de uma simples tradução. Na melhor tradição
dos  ensinamentos  de  Jakobson,  a  tradução  poética  só  pode  ser
considerada intersemiose: trata-se de considerar dois sistemas de signos
diferentes.  […]  A  tradução  cumpre  uma  função  textual  modelizante  ao
transferir  a  estruturalidade  poética  de  uma  língua  para  outra
completamente diferente. […] O que aqui está dito em relação ao código
verbal aplica-se naturalmente a outras codificações fora desse universo.
(MACHADO, 2003, p. 179).

Tanto  os  arranjos  das músicas  da Rumpilezz  quanto  do repertório  não  autoral

possuem relação direta com a abordagem musical proposta por Letieres, que reconhece a

importância  da  clave  na  estrutura  da  obra,  influenciando  diretamente  a  criação  dos

desenhos melódicos e rítmicos de todos os instrumentos que compõem o grupo. Dessa

forma, ao aprofundar-se nas músicas de matriz africana, a Orkestra Rumpilezz apresenta-

se como um grupo que revisita elementos tradicionais dessa matriz e os apresenta de

maneira recodificada, favorecendo potencialmente a compreensão dos códigos matriciais

pelo  seu  público,  especialmente  a  parte  que  não  havia  atingido  esse  grau  de

entendimento antes do contato com essa abordagem. O próprio conceito de modelização

pode  ser  associado  às  características  musicais  da  Rumpilezz,  uma  vez  que  a  sua

identidade sonora  (ou  linguagem sonora)  acaba tornando-se reconhecível,  justamente

pelas estruturalidades identificáveis  nas mais diversas obras do grupo,  que estão em

consonância  com  o  sistema  semiótico  que  assume  função  estrutural  –  o  Universo

Percussivo Baiano (UPB). 
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 É  a  identificação  das  estruturas  e  estruturalidades  (potencial  para  variações)

desses toques e ritmos, além do rigor demandado na sua execução correta, que norteiam

o Método UPB, base teórica e prática para o entendimento e performance das músicas

dentro desse universo. Enquanto menor parte reconhecível de um toque ou de um ritmo,

a clave opera como traço invariante, funcionando como um fio condutor que orienta a

execução  musical  de  todos  os  instrumentos  (inclusive  a  voz  humana)  dentro  dessa

abordagem,  independente  da  formação  instrumental.  O  interesse  dos  mais  diversos

músicos  pela  metodologia  aplicada  na  Rumpilezz  deriva,  em  parte,  dos  resultados

práticos oriundos da pesquisa dos ritmos afro-brasileiros desenvolvida por Letieres, que

ao longo da sua trajetória artística tem realizado masterclasses sobre o método UPB pelo

Brasil e pelo mundo. 

Outro ponto que chama atenção a partir de um olhar semiótico sobre a Rumpilezz

diz respeito  ao diálogo particular entre a cultura afro-brasileira e o  jazz.  Esse diálogo

apresenta  pontos  semelhantes  às  etapas  de  assimilação  de  elementos  de  outra

linguagem descritas por Lotman, no que diz respeito à assimilação da linguagem do jazz

(gênero musical associado a signos elitistas, partindo-se de uma análise que considere a

força do imperialismo cultural norte-americano) através do sistema musical próprio das

músicas afro-brasileiras, vindo os novos textos gerados a apresentar relativa capacidade

de entendimento por interpretantes originários de ambas culturas. Na história da Música

Popular Brasileira, o exemplo do que aconteceu quando do surgimento da bossa nova

nos anos 1950 apresenta certos pontos em comum com o citado, inclusive no que diz

respeito  à  inversão  da  lógica  centro-periferia  (como  mencionado  no  tópico  1.2),  no

momento em que Letieres compartilha práticas do Método UPB com músicos de formação

jazzística,  por exemplo. Um ponto em particular diz respeito ao diálogo proposto pela

Rumpilezz  entre  essas  duas  culturas:  embora  o  trabalho  do  grupo  comumente  seja

descrito como “uma fusão do jazz com ritmos baianos”46, identifico que, por haver uma

profunda imersão tanto no UPB quanto nos mecanismos de funcionamento do jazz (não

apenas  como  música,  mas  como  cultura),  o  trabalho  do  grupo  apresenta  mais  uma

relação de complementaridade entre essas duas linguagens, ao articular não apenas os

46 Como a descrição inserida na linha fina da matéria sobre o show de Caetano com a Rumpilezz,
no Circo  Voador  (RJ):  “No show de hoje  (22/03/2019)  a orquestra,  criada por  Letieres  Leite,
mostra  a  fusão  do  jazz  com  ritmos  oriundos  da  Bahia”.  Notícia  disponível  em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/o-que-fazer-no-rio-de-janeiro/noticia/2019/03/22/orkestra-
rumpillezz-recebe-caetano-veloso-no-circo-voador.ghtml>. Acesso em 28 de março de 2021.
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elementos diferentes entre ambos, mas, também, ao identificar os pontos de interseção a

partir dos quais se pode efetivamente dar início ao diálogo entre essas culturas.

Na  realização  desse  diálogo  com  músicos  locais  e  de  outras  culturas,

especialmente  aqueles  que  tocam  em  formações  instrumentais  semelhantes  à  da

Rumpilezz –  big bands – uma técnica mostra-se particularmente efetiva: a adoção da

escrita aproximada,  técnica que tem inspiração nas soluções encontradas por músicos

cubanos e de  jazz  para a transcrição de suas respectivas músicas (de matriz africana)

dentro da notação musical vigente. Esse processo diz respeito ao uso dessa notação, de

origem  europeia  –  na  qual  as  notas  são  escritas  em  um  conjunto  de  cinco  linhas

horizontais,  a  pauta  musical,  de  acordo  com a  sua  altura  melódica,  duração  rítmica,

intensidade proposta, dentre outras orientações indicadas na pauta –, em um acordo com

determinados  elementos  próprios  da  música  afro-brasileira,  a  exemplo  das  já

mencionadas  acentuações  rítmicas  características.  O  termo  acordo  aqui  tem  sentido

especial, uma vez que, por terem sido concebidas em um contexto cultural e musical de

natureza  europeia,  "a  escrita  tradicional  de  música  não  traduz  as  nuances  dos

microrritmos47 encontrados  na  música  de  matriz  africana,  uma  das  bases  da  música

popular brasileira”48, de acordo com Letieres. 

Na  metodologia  adotada  pelo  criador  da  Rumpilezz,  após  identificada  a  clave

característica  do  toque  ou  ritmo  eleito  para  uma  composição  ou  arranjo  musical,  a

elaboração dos arranjos para os naipes respeitará tanto a estrutura que a clave determina

(com  as  suas  possíveis  variações)  quanto  a  frequência  acústica  mais  próxima  à  do

instrumento  musical  que  executará  a  parte  do  arranjo.  Nesse  processo  de  produção

musical,  os  desenhos  rítmicos  e  melódicos  do  atabaque  mais  grave,  o  rum,  são

transferidos  para  os  instrumentos  graves  (tuba,  contrabaixo,  etc),  assim  como  os

desenhos do  rumpi  (atabaque médio) para os instrumentos com frequência similar, e o

mesmo sendo feito para as frequências agudas49, emitidas pelo atabaque lé. 

O acordo acontece a partir do momento em que, ao reconhecer a incapacidade de

a notação tradicional não dar conta de abarcar todas as informações necessárias para a

correta  execução  das  músicas  de  matriz  africana,  a  escrita  é  realizada  de  maneira

47 Micro divisões na unidade rítmica de um toque ou ritmo, que não possuem modos intuitivos de
representação gráfica na escrita musical  de tradição europeia,  e cuja supressão na execução
musical faz total diferença no resultado sonoro. 
48 Depoimento disponível em: <https://m.vitoria.es.gov.br/noticia/oficina-de-musica-brasileira-com-
mestre-baiano-no-museu-capixaba-do-negro-37369>. Acesso em 12 de março de 2021.
49 Depoimento  disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=mGly0PSbLv8&ab_channel=TEDxTalks>. Acesso em 08 de março de 2021.
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aproximada, de modo que o instrumentista que lê partitura seja capaz de ter uma noção

próxima  de  como  executar  determinado  arranjo,  mas  irá  apenas  compreender

efetivamente o que deverá tocar se antes de entrar em contato com a partitura aprender e

internalizar  a  clave  e  a  linha  melódica  através  do  recurso  didático  da  oralidade.  A

oralidade é uma das marcas características das culturas de matriz africana, e diz respeito

à transmissão de conhecimentos não apenas através da ferramenta oral, mas também

através do corpo, em um processo que se desenvolve com rigor e formalidade próprios. A

respeito da análise cultural, Machado comenta que: “uma das premissas iniciais no estudo

da cultura é o pressuposto de que toda atividade humana referente ao processamento, à

troca e à conservação de informação possui uma certa unidade” (MACHADO, 2003, p.

99). Dessa forma, é importante reconhecer o rigor existente nas formas de transmissão de

conhecimento de cada cultura, atentando-se para as suas especificidades.

Ao adotar a oralidade não apenas como ferramenta didática, mas, antes de tudo,

compreendendo  a  complexidade  e  rigor  particulares  desse  tipo  de  transmissão  do

conhecimento, o trabalho de Letieres, tanto na Rumpilezz quanto em projetos afins, tem,

na prática, apontado para as estruturas e as estruturalidades próprias das músicas de

matriz  africana,  compreendendo-as através dos seus métodos tradicionais,  ao mesmo

tempo em que apresenta uma codificação possível dentro da tradição europeia, com a

adoção da escrita aproximada. Um ponto de intersecção entre os estudos da semiótica da

cultura e o método acima descrito é apresentado por Machado (2003), em comentário

sobre o estudo das línguas eslavas pela ETM: “O folclore passou a ser considerado fonte

inestimável  para  o estudo das línguas vernáculas  visto  que,  em suas manifestações,

reinava  a  diversidade  da  fala  cotidiana  e  os  dialetos  em  sua  dinâmica  cultural”

(MACHADO, 2003, P. 44 e 45). A identificação dos elementos próprios da prática de uma

determinada  linguagem,  em  articulação  com  as  definições  normativas  da  mesma,

propiciam a obtenção de informações fundamentais a respeito não apenas dos modos de

configuração já existentes para essa linguagem, mas também favorecem o vislumbre de

algumas das suas possíveis variações. 

Para a formação de um grupo como a Orkestra Rumpilezz, composto por cerca de

20  músicos  de  sopro  dispostos  por  naipes,  que  apresenta  mudanças  de  alguns

integrantes ao longo dos anos, e cujos músicos estão habituados a se apresentar em

grupos  e  orquestras  onde  lhes  é  exigida  a  leitura  musical,  Letieres  identificou  a

necessidade  de  desenvolver  e  aprimorar  esse  método  de  ensino/aprendizagem,

possibilitando,  dessa  forma,  que  a  música  feita  por  esses  instrumentistas  apresente
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efetiva conexão com o que é tocado por aqueles que dominam o código musical próprio

das  músicas  de  matriz  africana  e  que  são  o  centro  do  conceito  do  grupo:  os

percussionistas – particularmente os da Bahia. Além disso, essa metodologia favorece o

diálogo com músicos de outras culturas e outros países,  uma vez que através desse

método eles(as) se tornam capazes de aprender e tocar músicas relacionadas à matriz

africana, desenvolvendo técnicas que podem inclusive ser utilizadas nos seus próprios

trabalhos50.

O último elemento que ressalto nesta análise inicial  diz respeito  à escolha dos

figurinos  dos  músicos51,  escolha  essa  repleta  de  significados  por  si  só:  enquanto  os

músicos  de  sopro  –  instrumentos  que  historicamente  são  associados  ao  refinamento

musical,  à  erudição  –  vestem-se  com  bermudas,  camisetas  e  sandálias,  os

percussionistas apresentam-se vestidos em trajes de gala. Essa escolha ajuda a criar

outro tipo de associação simbólica a esta categoria, historicamente posta em situação de

invisibilidade, incompatível com a importância destes para o desenvolvimento de gêneros

musicais como o  axé music,  por exemplo. Além disso, traduz visualmente o rigor e a

seriedade com os quais as músicas de matriz africana são concebidas,  produzidas e

transmitidas, rigor esse defendido pelo criador do projeto. Nas palavras de Letieres: “Por

que a percussão tem que ficar na cozinha52? A gente trouxe (os percussionistas) para a

sala de estar53". Essas escolhas também marcam posição na luta contra a intolerância

religiosa praticada contra os adeptos das religiões de matriz africana, através do destaque

dado aos atabaques (inclusive no próprio nome do grupo), em particular ao atabaque rum.

O aspecto dialógico no trabalho do grupo pode ser novamente identificado nessa

análise dos figurinos adotados pela Rumpilezz, e, mais uma vez, na forma de acordo. A

escolha de Letieres Leite em apresentar os músicos de percussão do grupo vestidos em

trajes  de  gala  expõe  um  processo  de  negociação  na  construção  dessa  imagem  de

nobreza associada aos percussionistas: eles estão vestidos em trajes semelhantes aos

50 A  exemplo  do  músico  paulista  Lourenço  Rebetez,  cujo  primeiro  disco  lançado,  em  2016,
apresenta forte influência do trabalho da Rumpilezz, como o próprio músico revela: ”Foi o Letieres
quem me abriu o olhar para entender que esses ritmos (do UPB) todos poderiam servir de matéria
prima  de  uma  criação  moderna  e  contemporânea”.  Depoimento  disponível  em:
<https://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1780375-lourenco-rebetez-mistura-jazz-e-candomble-
no-primeiro-album>. Acesso em 25 de abril de 2021.
51 Com alterações, essa seção foi baseada em um artigo de minha autoria, apresentado na XV
edição do ENECULT (2019).
52 Nome informalmente dado ao local onde os percussionistas geralmente ficam no palco, atrás
dos demais músicos, em formações instrumentais com ou sem vocalistas.
53 Depoimento disponível em: <https://bahia.ba/entrevista/letieres-leite-ja-vi-bloco-recusar-cantor-
por-dizer-que-parecia-um-macaco/>. Acesso em 28 de março de 2021.
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trajes para eventos formais, de origem europeia – terno, gravata, sapato social –, em vez

de  vestirem  trajes  de  origem  africana  para  eventos  especiais,  como  acontece  nas

celebrações  religiosas  nos  terreiros  de  candomblé.  Nos  primeiros  anos  do  grupo,  o

elemento que une esses dois polos na construção da identidade visual é a cor branca 54,

tradicionalmente associada às religiões afro-brasileiras, e que predomina no palco. Todos

esses elementos demonstram o entendimento de Letieres sobre a complexidade do fazer

artístico,  tornando  o  trabalho  do  grupo  capaz  de  comunicar-se  com  o  público  tanto

visualmente  quanto  musicalmente.  Sobre  a  música,  em  específico,  detenho-me  nos

próximos  tópicos  a  apresentar  algumas  considerações  sobre  as  obras  da  Rumpilezz

presentes no álbum de 2009, que representa o registro das primeiras músicas tocadas

pelo grupo, amadurecidas ao longo desse período inicial de ensaios e apresentações.

3.4.       Análise do repertório inicial da Rumpilezz

Dentre  os  vários  elementos  possíveis  de  serem  estudados  no  trabalho  da

Rumpilezz, a decisão foi por, além de realizar uma análise geral, desenvolver análises

das músicas do grupo, com o intuito de decompor o elemento fundamental dessa obra e

um dos maiores alvos de comentários positivos por  parte  do público e da crítica.  No

repertório que compõe a primeira fase do grupo (2006 a 2009), cada faixa apresenta um

toque de candomblé ou um ritmo afro-brasileiro como destaque (em alguns casos, mais

de um),  inclusive no arranjo feito  por  Letieres Leite  para  a  única  música não autoral

presente no primeiro disco, Balendoah, lançada pelo músico Ed Motta no álbum Aystelum

(2005). Sendo assim, serão analisadas as seguintes músicas de autoria de Letieres Leite:

A Grande Mãe,  Anunciação,  Aláfia,  Floresta  Azul,  Adupé Fafá,  O Samba Nasceu na

Bahia, Taboão e Temporal. O estudo sobre a adaptação de uma música não autoral para

a estética da Rumpilezz não será alvo das análises, uma vez que optei nesse primeiro

momento  por  realizar  um aprofundamento  na  obra  autoral  do  grupo,  concebido  com

preocupação  didática.  Dessa  forma,  a  obra  Balendoah  não  constará  nas  análises,

também pelo  fato  de  eu  não  encontrar  uma versão dessa música  ao  vivo,  com boa

54 Em momentos posteriores, a Rumpilezz se apresentou com figurinos de cores diferentes: na
turnê Rumpilezz Visita Caymmi (que teve início em 2014) o grupo utilizou figurinos com tons de
azul escuro, simbolizando o azul do mar à noite, imagem recorrente na obra de Caymmi. Já na
turnê do disco A Saga da Travessia (lançado em 2016), o grupo utiliza vestimentas de cor preta,
simbolizando o luto e o pesar pelo genocídio dos negros escravizados que vieram do continente
africano à força.
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qualidade de áudio. A respeito dessa preocupação didática durante os primeiros anos do

grupo55, Letieres comenta:

Tanto  as  composições  quanto  os  arranjos  são  baseados  nas  claves  e
desenhos rítmicos do universo percussivo baiano,  em que as variações
melódicas  procuram  ser  fiéis  às  células  rítmicas.  Nesse  contexto,  os
instrumentos  de  sopro  também  desempenham  um  papel  percussivo.
(LEITE, 2017)56.

Todas essas músicas estão no disco Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz (2009),

gravado  no  palco  principal  do  Teatro  Castro  Alves,  em  Salvador,  escolha  motivada

especialmente  pela  busca  por  uma  acústica  adequada  para  captação  do  som  dos

instrumentos,  ainda  mais  de  um  grupo  numeroso  como  a  Rumpilezz.  Por  eu  ter

acompanhado  in loco muitas das primeiras apresentações realizadas pelo grupo entre

2008 e 2009, tanto na Praça Tereza Batista (Pelourinho) quanto no Teatro Jorge Amado,

comentarei  a  respeito  de  versões  das  músicas  performadas  ao  vivo,  tanto  por

testemunhar  e  reconhecer  o  impacto  dessas apresentações  quanto  por  notar  que  as

versões  das  músicas  constantes  no  referido  disco  tentam  reproduzir,  na  medida  do

possível, a organicidade das apresentações ao vivo, o que atesta a importância do roteiro

planejado para essas apresentações realizadas nos primeiros anos da Rumpilezz. Essa

reprodução  se  dá  inclusive  pela  escolha  da  ordem  das  músicas  no  álbum  musical,

semelhante à ordem comumente apresentada nos palcos à época. 

As  apresentações  ao  vivo  da  Rumpilezz  eram  constantemente  elogiadas  pela

crítica e pelo público nessa época, tanto pelo impacto das músicas em si quanto pelo

carisma  de  Letieres  na  condução  do  grupo,  mantendo-se  como  uma  assinatura

característica  ao  longo  dos  anos.  Nessa  primeira  fase  selecionada,  havia  um roteiro

básico, que apresentava momentos bem demarcados: o início da apresentação com o

toque  do  atabaque  rum por  Gabi  Guedes;  a  entrada  de  Letieres  Leite  no  palco,

improvisando melodias ao sax soprano enquanto o rum continua sendo tocado; a entrada

55 Preocupação essa que já  se encontra em outros níveis de desdobramento no trabalho do
grupo,  como  explica  Letieres  no  lançamento  do  álbum  A  Saga  da  Travessia  (2016):  ”Hoje
observando com o distanciamento de 2006, de 10 anos, (a percepção) é de que eu me preocupei
em mostrar  o manancial  que tinha em Salvador  desses ritmos mais próximos da sua origem
combinados com a música contemporânea. Eu penso que, estruturalmente, eu já não estou mais
fazendo aquela  transmissão a partir  do legado como ele  é  tocado,  eu já  estou fazendo uma
reconstrução desses ritmos dentro de outros  planos,  por  exemplo,  com superposição  rítmica,
também de acordes, a maneira de harmonizar.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=cdsC5ONYWkI&ab_channel=SeloSesc>. Acesso em 09 de abril de 2021.
56 Informação  disponível  em:  <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo636013/letieres-leite-
orkestra-rumpilezz>. Acesso em 09 de abril de 2021.
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gradual dos demais músicos no palco tocando a primeira música do roteiro – A Grande

Mãe; apresentação das demais músicas do repertório, começando pela obra Anunciação

(mas com eventuais mudanças na ordem das demais músicas); a eventual participação

de algum músico convidado; a execução da música Temporal, com um trecho final no

qual Letieres faz a Orkestra realizar diversas variações de dinâmica, terminando a música

de  maneira  apoteótica,  vibrante;  apresentação  dos  percussionistas,  com  a  música

Taboão; e, por fim, a saída dos músicos novamente ao som de A Grande Mãe, saída que

se  inicia  pelos  instrumentos  de  sopro  e  termina  com  Gabi  Guedes  encerrando  a

apresentação tocando o rum, ou seja, ele é o músico que toca o primeiro e o último som

ouvidos  no  palco  em  uma  apresentação  da  Rumpilezz,  nesse  período.  Sob  essa

configuração de roteiro, é perceptível a ideia de ciclo conferindo coesão narrativa à ordem

proposta para os eventos, ordenados em um roteiro bem definido, porém com margem

para variações.  A apresentação para o Programa Instrumental  SESC, de onde foram

selecionadas a maior  parte  das músicas analisadas,  segue basicamente esse roteiro,

apesar de ser um show de 2013.

As  análises  a  seguir  não  se  propõem  a  esgotar  a  discussão  a  respeito  das

respectivas obras, pelo contrário, têm o intuito de apresentar uma interpretação dentre

muitas possíveis,  contribuindo para a identificação de um trabalho musical como texto

cultural. Como já mencionado no tópico Música enquanto linguagem, devido ao fato de a

música apresentar elevado grau de sugestibilidade, em face da sua reduzida capacidade

referencial,  o  desafio  de  se  analisar  uma  música,  principalmente  instrumental,

naturalmente passa pelas percepções e pelo conhecimento prévio de quem consome a

obra, como bem observa Cardoso:

Consequentemente, uma mesma música pode gerar transcrições distintas,
cada qual subordinada à interpretação do ouvinte. Sendo assim, nenhuma
transcrição é perfeita  ou completa.  Podemos dizer que uma transcrição
explicita mais o ângulo de quem se olha do que exatamente aquilo que é
observado. Tal fato pode ser explicado na distinção entre signo e sinal.
Sinais são eventos físicos e signos são processos mentais. (CARDOSO,
2006, p. 64).

Ainda assim, ele alerta para o fato de que, enquanto análise de um evento concreto

– a propagação das ondas sonoras (os sinais aos quais ele se refere) no ar, alcançando o

ouvinte  –,  a  interpretação  musical  se  faz  possível,  apresentando  essa  interpretação

características peculiares:
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Contudo,  deve-se  tomar  cuidado  para  não  adotarmos  uma  posição  de
relativismo extremo.  A  interpretação  é  variada,  mas  está  conectada  ao
evento sonoro. A percepção constitui sua interpretação conforme a lógica
interna do indivíduo, mas esta lógica é determinada de forma não taxativa
pelo  evento  sonoro.  O  evento  sonoro  propicia  as  possibilidades  de
interpretação que serão feitas sobre ele,  embora não especifique quais
nem como serão efetuadas. (CARDOSO, 2006, p. 64).

Consciente da complexidade inerente a esse tipo de interpretação, optei por dividir

as análises musicais em subtópicos:  o primeiro ponto diz respeito à relação entre os

títulos das músicas e quais escolhas musicais  feitas por  Letieres apresentam relação

direta ou indireta com os nomes selecionados para cada uma das obras. Esses títulos,

por  sua  vez,  funcionam como  um guia  de  leitura  inicial  de  cada  uma  das  músicas,

possibilitando a realização de uma primeira interpretação das obras por parte dos(as)

ouvintes. Já sob a perspectiva da semiótica da cultura, três eixos investigativos baseados

nessa corrente teórica orientaram as análises: a ideia de clave como traço invariante e a

importância desse conceito para a estruturação das composições e dos arranjos, além da

relação entre os traços variantes e a criação de estruturalidades  nas músicas, seja por

meio  da  recorrência  dos  improvisos  de  caráter  jazzístico  nas  obras,  seja  pelo  papel

desempenhado  pelo  atabaque  rum,  instrumento  que  tem  a  possibilidade  de  realizar

variações em cima das claves originais; o conceito de tradução da tradição, que aponta

para  as  experimentações  e  surgimento  de  novos  traços,  em relação  a  uma  tradição

(MACHADO, 2003, p. 29), e nos fornece elementos para a identificação das trocas entre o

jazz  e  o  Universo  Percussivo  Baiano,  especificamente;  e  a  investigação  da

correspondência entre o conceito de modelização, observando as estruturalidades de um

sistema  semiótico,  e  as  modulações  realizadas  na  música  tonal,  selecionando  uma

música da Rumpilezz como objeto de análise. 

3.4.1       Títulos das músicas – articulação com o texto verbal

Como já  mencionado,  a  música  Balendoah  é  de  autoria  do  músico  Ed  Motta,

constituindo-se de um dos diversos neologismos presentes no álbum  Aystelum  (2005),

sem um significado em particular57. Por não haver conexão aparente entre o título e o

57 Depoimento de Ed Motta, sobre os neologismos que intitulam algumas de suas obras: “Como
Dwitza (disco lançado por ele em 2002), Aystelum foi uma palavra inventada na minha cabeça.
Assim que consegui o nome fui para a busca na internet, a palavra não existia, perfeito era o que
eu  precisava.  Gravamos  bases,  metais,  solos,  todos  tocando  juntos  no  mesmo  take,  como
antigamente, os músicos colocaram grande entrega emocional nas gravações, soa tudo fervendo,
temas como Balendoah,  Awunism. Muitos nomes de temas desde Dwitza também inventados,
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arranjo  dessa música  feito  para  a Rumpilezz,  iniciarei  as  análises  a  partir  das  obras

autorais do primeiro álbum do grupo.

A Grande Mãe é a música que abre tanto o primeiro disco do grupo quanto as

apresentações realizadas nos primeiros anos da Rumpilezz, sendo também utilizada nos

encerramentos das apresentações, como já fora mencionado. A clave do toque vassi é o

guia de todas as frases rítmicas e melódicas tocadas pelo grupo. A escolha pelo referido

título mostra coerência com o fato de o toque vassi ser considerado o “toque matricial do

candomblé de Nação Ketu58“(GUEDES, 2021), a partir do qual outros toques e cantigas

são derivados. Dessa forma, a opção pelo termo “Mãe” potencialmente relaciona o toque

vassi  à energia feminina como força maior de criação na natureza, bem como carrega

consigo a centralidade do elemento feminino na cultura afro-brasileira, representada, por

exemplo,  no papel  desempenhado pelas Mães de Santo nos terreiros de candomblé.

Nesse  contexto  religioso,  apesar  dessa  importância  atribuída  ao  elemento  feminino,

historicamente  a  responsabilidade  de  se  tocar  a  parte  instrumental  nas  cerimônias  é

atribuída  apenas  aos  homens.  Ainda  assim,  no  cotidiano  dos  terreiros,  o  papel  das

mulheres no aprendizado musical é de fundamental importância, como ressalta o alabê

Iuri Passos59, do Terreiro do Gantois:  “Elas tocam cabaças, agogôs, e são elas que nos

ensinam  a  tocar  para  os  orixás.  Todo  o  aprendizado  passa  pelas  mulheres.  Mãe

Menininha60 também tocava e ela traz isso na sua história”61. 

O título da música Anunciação faz parte do conjunto de composições de Letieres

que têm uma marca em especial:  a realização de homenagens a personalidades que

fazem  parte  da  sua  trajetória.  Na  referida  música,  a  homenagem  é  prestada  a  um

proeminente músico da cena instrumental local e nacional, o baterista Antônio Ferreira da

Annunciação62,  além de apontar  para o caminho que a apresentação seguiria,  com a

Malumbulo, Amalgasantos”. Depoimento disponível em postagem do artista na sua página oficial
do Facebook (https://www.facebook.com/ed.motta.14), no dia 05 de janeiro de 2021.
58 Maiores informações sobre o toque  vassi  disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?
v=KaSfebve8ww&ab_channel=GabiGuedes>.
59 Alabê, professor da Escola de Música da UFBA, e criador do projeto Rum Alagbê, que, dentre
outros objetivos, tem o propósito de promover o ensino dos toques matriciais do candomblé a
pessoas de todas as faixas etárias e gêneros. 
60 Célebre Mãe de Santo do Terreiro do Gantois, falecida em 1986. É uma das mais conhecidas 
na Bahia e no Brasil.
61 Depoimento  disponível  em:  <https://atarde.uol.com.br/muito/noticias/2165184-projeto-rum-
alagbe-harmoniza-musica-e-empoderamento-no-gantois>. Acesso em 01 de maio de 2021. 
62 Um dos pioneiros no encontro da música afro-baiana com o jazz, falecido em 2018. “Tocou e
gravou com Hermeto Pascoal (o disco A música livre de Hermeto) Airto Moreira, Flora Purim entre
outros grandes representantes da música Brasileira, no teatro, estreou em ‘Arena Conta Zumbi’,
peça de Augusto Boal, marco do Teatro de Arena, estrelado por Gianfrancesco Guarnieri, Marilia
Medalha, Lima Duarte entre outros gigantes, no cinema com Glauber Rocha toca percussão em
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apresentação dos elementos característicos do grupo, especialmente a combinação da

música afro-brasileira  e o jazz (diálogo musical  promovido por  Annunciação de forma

pioneira).  As  músicas  Aláfia  e  Adupé  Fafá  são  duas  obras  que  têm  características

musicais  muito  diferentes,  pelo  fato  de  a  primeira  possuir  um andamento  acelerado,

trechos  com  dinâmica  em  fortissimo,  e  dois  solos  de  sopro  (sax  barítono  e  flauta,

geralmente),  ao  passo que  a  segunda  tem um andamento  mais  lento,  apresenta  em

poucos momentos dinâmicas forte e fortissimo, e, na versão do disco, não possui solos de

sopro. Apesar dessas diferenças entre as músicas, ambas possuem um elemento em

comum, que explicita  a  articulação entre a obra da Rumpilezz e a  matriz  cultural  do

universo que inspira o trabalho: títulos que fazem referência ao idioma Iorubá – nome que

também designa um grupo étnico originário do continente africano –, através dos termos

aláfia e adupé. Sobre o significado do termo aláfia, cabe aqui a descrição do mestre Gabi

Guedes  (responsável  por  explicar  o  significado  do  termo  para  o  público,  nas

apresentações do grupo), constante no encarte do primeiro álbum da Rumpilezz: “[...] paz,

positividade,  os  caminhos  abertos,  [são  os]  principais  significados  da  palavra  aláfia

(Yorubá),  quando num resultado do jogo de búzios (ifá)63”.  Já o termo adupé significa

obrigado, e é utilizado em agradecimento ao músico Fabrício Sacaldaferri – de apelido

Fafá –, integrante das primeiras formações da Rumpilezz que faleceu em 2007. 

Sobre a articulação das músicas em si  com os títulos, há certo contraste entre

alguns dos significados para o termo aláfia apresentados no encarte e as características

da obra, uma vez que, no Exemplo 1, trecho no qual apenas a tuba, um trompete e os

trombones  tocam,  com  pouca  intensidade,  somente  nesse  início  da  música  a  obra

apresenta  dinâmica  e  andamento  que  favorecem a  associação  entre  a  música  e  um

sentimento de paz (ainda que, com uma progressão harmônica não resolutiva). Após essa

parte, e seguindo até o fim, a música mantém um andamento acelerado e uma dinâmica

com  alta  intensidade  sonora.  Essas  características,  que  permeiam  a  maior  parte  da

música, possuem relação mais intensa com a ideia de caminhos abertos, um dos outros

significados possíveis para aláfia, uma vez que a performance dessa música se mantém

constante e vigorosa até o final,  não havendo diminuições no andamento, como se a

Orkestra  se  propusesse  a  abrir  os  caminhos,  com uma massa  sonora  vibrante,  sem

filmes  como  ‘A  Idade  da  Terra’  -  ‘The  age  of  the  Earth’”.  Informação  disponível  em:
<https://www.instagram.com/p/BlejsNJBjA7/>. Acesso em 16 de março de 2021.
63 “No  jogo  de  Búzios,  a  caída  de  quatro  búzios  abertos  tem  o  significado  de  positivo,
confirmação, tudo bem. Não há nenhuma margem de erro ou contrariedade para a pergunta em
questão.“ Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/alafia/>. Acesso em 17 de março
de 2021.
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hesitação. Já o caráter solene e reflexivo de  Adupé Fafá é observável nas dinâmicas

moderadas, no andamento lento, e nas melodias com notas prolongadas, características

constantes ao longo de toda a música e que dialogam diretamente com o sentimento de

pesar pela perda de uma pessoa estimada. Essa já foi descrita por Letieres como uma

das composições  da  Rumpilezz  que mais  lhe  impôs desafios  para  concluir64,  após  a

realização de tentativas frustradas. Pelas características já mencionadas da obra, essa

talvez seja a que mais se afasta do universo jazzístico, até pela ausência de um coro para

improvisos na música, nessa primeira fase do grupo. Ainda assim, a identidade sonora da

Rumpilezz se mantém presente ao longo de toda a música, algo possibilitado pelo fato de

o  processo  de  criação  dessa  obra  estar  em  consonância  com  a  metodologia  que

fundamenta todo o trabalho. 

 As músicas Floresta Azul e Temporal  apresentam uma característica em comum

em relação ao título, que é a criação preliminar de um cenário. Essa criação é reforçada

por elementos presentes nas músicas, que, na primeira obra, fazem menção à figura do

orixá Odé (Oxossi, para algumas nações de candomblé) – caçador das matas –, e, na

segunda, à orixá Iansã. Em Floresta Azul, música que foi inspirada em uma cantiga para

Odé e que tem a clave do toque aguerê – toque usado para reverenciar o orixá Oxossi65 –

como base para a composição, as variações de dinâmica giram em torno de sons com

baixa intensidade, nos quais os silêncios compõem a obra de maneira constante. Com

relação à obra Temporal, que será analisada novamente no tópico 3.4.2, a cena sugerida

pelo título apresenta maior intensidade e volume sonoro do que na música Floresta Azul,

o que faz sentido na composição da ideia de tempestade, através do uso de recursos

musicais, como as dissonâncias. As variações de dinâmica nessa obra, que giram em

torno  de  sons  com  alta  intensidade,  podem  ser  interpretadas  como  referências  às

características  associadas  à  orixá  Iansã  –  rainha  dos  raios  e  das  tempestades,  na

mitologia do candomblé. 

As  músicas  O  Samba  Nasceu  na  Bahia e  Taboão  têm  em  comum  o  fato  de

apresentarem referências a locais,  trazendo características específicas desses lugares

nas composições.  A primeira  música  é  composta  por  diversos toques relacionados à

matriz do ritmo musical samba, como o samba chula e o samba de roda (originários do

64 “Eu fiz essa música para recordá-lo (Fafá), depois da terceira tentativa. Eu tinha feito duas que
achei que ele não ia gostar, aí nessa terceira, olhei pro céu, acho que ele olhou pra cá e sorriu, e
aí  a  composição  se  firmou”.  Depoimento  disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=kQ2vVmVXIVo&t=3365s&ab_channel=ProgramaEnsaio>. Acesso em 17 de março de 2021.
65 Informação  disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=E4Bu1U39nrk&ab_channel=GabiGuedes>. Acesso em 09 de abril de 2021.
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recôncavo baiano), e o samba afro  – ritmo  característico do bloco Ilê Aiyê, sediado no

bairro da Liberdade, em Salvador. A construção da obra parte das claves desses ritmos, e

as  transições  entre  cada  uma  das  claves  dominantes  em  determinados  trechos  da

música,  apresenta  de  maneira  didática  alguns  dos  desenvolvimentos  pelos  quais  as

diferentes  claves  de  samba  passaram  na  Bahia.  Já  a  obra  Taboão  refere-se

especificamente  a  uma  região  de  Salvador  –  localizada  no  Pelourinho  –  que  é

representada  pela  clave  do  samba-reggae,  ritmo  que  tem  sua  criação  amplamente

atribuída ao músico Antônio Luís Alves de Souza, o Neguinho do Samba66. Além desse

recurso,  é  feita  também  uma  citação  direta  à  música  Reggae  Odoyá,  do  Olodum

(Exemplo 2), o que reforça o potencial que essa música tem para referenciar o local e o

bloco  homenageados.  Como  demonstrado  nas  análises  acima,  todos  os  títulos

apresentam relação,  explícita  ou  implícita,  com algum(s)  elemento(s)  das  respectivas

obras  da  Rumpilezz,  contribuindo  para  a  construção  de  sentidos  em  cada  uma  das

composições, que ocorre em conjunto com os demais elementos que as integram.

3.4.2       Clave como traço invariante

O conceito de traço, apresentado em tópicos anteriores deste trabalho, aponta para

modos de estruturação das linguagens e pode ser dividido em dois grupos: o dos traços

variantes e o dos traços invariantes. Como mencionado anteriormente, as composições e

os arranjos feitos por Letieres apresentam uma determinada clave como o alicerce das

músicas, clave essa que possui, portanto, caráter de traço invariante e confere estrutura à

configuração  das  linhas  rítmicas  e  melódicas  compostas  para  os  instrumentos.  Esse

processo de composição guarda semelhanças com o conceito de modelização, a partir do

momento em que, de uma estrutura mínima, capaz de representar um toque ou ritmo, são

derivados  os  desenhos  que  compõem  o  arranjo  musical.  Desenhos  esses  que  são

diretamente ligados à clave na qual se originam, não por semelhança absoluta, mas por

correspondências fiéis ao material  que lhes confere estrutura. É possível realizar uma

analogia entre a modelização e esse processo de composição, com base na seguinte

observação  de  Machado:  “modelizar,  contudo,  não  é  reproduzir  modelos  e  sim

estabelecer correlações a partir de alguns traços peculiares” (MACHADO, 2003, p. 50). 

Sobre o papel da clave, nas músicas de matriz africana, uma ocorrência possui

particular relevância, e é possível de ser observada na prática: às vezes, em um arranjo

66 Criador do bloco afro Olodum e da Banda Didá, falecido em 2009.
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musical,  o  desenho  rítmico  e  melódico  de  uma  determinada  clave  não  aparece  em

nenhum dos instrumentos,  por  opção de quem compõe o arranjo,  por  exemplo.  Mas,

mesmo  quando  esse  fato  ocorre,  é  possível  observar  que  em muitos  casos  não  há

qualquer instabilidade na unidade rítmica do grupo, ainda que a clave (que serve também

como guia) não esteja explícita na música. Isso se deve aos processos de internalização

da clave por parte dos músicos, internalização que é favorecida pelo aprendizado através

da oralidade.  Esse modo de transmissão do conhecimento,  por  conjugar  a  escuta,  o

canto,  a  interação  e  o  movimento  durante  a  assimilação  de  determinados  padrões

rítmicos, propicia a construção de uma espécie de memória corpóreo-musical, no lugar de

uma memória meramente auditiva e/ou muscular (que objetivaria apenas memorizar as

posições das mãos e dos dedos na execução de uma determinada batida de violão67, por

exemplo). Letieres dá a essa dinâmica o nome de  clave consciente68,  sendo esse um

fenômeno que evidencia a natureza estrutural das claves, mesmo quando elas  não são

evidenciadas, em uma música de matriz africana.

Sob  essa  perspectiva,  cabe  ressaltar  que  todas  as  músicas  da  Rumpilezz

apresentam elementos que evidenciam a importância das claves na construção das suas

estruturas. Farei então considerações a respeito de algumas músicas, em particular. O

caráter circular da clave é uma característica elementar nas músicas de matriz africana,

em uma abordagem musical que difere da noção europeia de  barra de compasso, que

delimita o número de execuções de uma determinada frase musical. Essa circularidade

apresenta conexão com as práticas musicais de natureza ritualística, uma vez que há o

prolongamento ou interrupção de determinada frase rítmica ou melódica de acordo com o

que o ritual ou celebração solicita. Na música  A Grande Mãe, como já citado, a clave

característica do toque  vassi  é tocada no agogô, sendo mantida até o final da música,

que,  nas  performances  ao  vivo,  tem  duração  variável,  pois  acompanha  a  entrada  e

organização dos músicos nos seus respectivos lugares no palco,  roteiro  repetido nas

apresentações durante a fase inicial da Rumpilezz. 

67 Modo de se tocar  um determinado padrão rítmico ao violão,  explorando  as  possibilidades
sonoras próprias desse instrumento.
68 Dinâmica observada por ele especialmente durante a convivência com a orquestra de música
cubana do maestro e violinista Alfredo De La Fé, durante o final dos anos 1980 e início dos anos
1990.  Sobre o conceito de clave consciente,  Letieres comenta:  “Utiliza-se ‘tocar em clave‘  ou
‘clave consciente‘ para descrever a execução ou escuta musical que identifica e compreende a
assinatura  rítmica  ao  redor  da  qual  está  organizada  uma  determinada  música.  O  termo
‘consciente‘ deriva do entendimento corporificado da clave, ou seja, de como o ritmo reverbera no
corpo e do corpo para o instrumento.“ (LEITE, 2017, p. 66). 
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Essa dinâmica apresenta paralelos com a duração da execução dos toques nas

celebrações  do  candomblé,  não  apenas  pelo  fato  de  os  toques  acompanharem  o

desenrolar dos rituais, levando o tempo que for necessário para que determinadas ações

tenham  início  e  desenvolvimento,  mas  também  pelo  modo  como  os  toques  são

encerrados, apresentando uma conclusão para um trecho do ritual: através do recurso

das convenções. Na música, convenção corresponde a um desenho rítmico e/ou melódico

tocado por todos os músicos (ou boa parte deles), que tem a função de chamar a atenção

para um ou mais trechos de uma música (início, encerramento, transição, etc), atuando,

dessa forma,  como um código,  uma lei69.  No exemplo  de  A Grande  Mãe,  a  referida

convenção  para  encerramento  do  toque  vassi  é  apresentada  no  Exemplo  3,  sendo

tocada apenas pelos percussionistas. Segundo Machado, o papel semiótico do código

apresenta duas operações: 

No conceito de código como  legi-signo encontram-se asseguradas duas
operações  básicas:  uma  diz  respeito  ao  caráter  normativo,  outra,  ao
processo correlacional.  Por caráter normativo entende-se o código como
conjunto  de  regras,  normas,  instruções.  Já  o  caráter  correlacional  diz
respeito  à  transformação;  surge  em  função  da  necessidade  de  criar
linguagem. (MACHADO, 2003, PÁG. 155).

No Universo Percussivo Baiano é possível identificar convenções específicas, seja

para iniciar a música, como no caso do samba afro do Ilê Ayiê70, seja para finalizar, como

no referido caso do toque vassi. Esses recursos, próprios dos sistemas musicais de matriz

africana, dizem respeito à constituição desses sistemas enquanto linguagem, através da

utilização de elementos de caráter normativo que atestam a configuração da estrutura de

cada um dos toques ou ritmos. Outro exemplo de convenção percussiva é observado na

música Temporal71, na introdução do toque ilú72, toque cuja clave inspirou a maior parte da

composição. Cito a maior parte pois a obra tem um trecho em que a clave principal é a do

69 Na música popular, em particular nos gêneros samba e pagode, uma convenção característica
é utilizada para pontuar o fim de uma performance musical: a frase “pediu pra parar, parou”, dita
com uma separação silábica entoada no mesmo ritmo tocado pela percussão.
70 Convenção percussiva demonstrada pela Rumpilezz (Exemplo 4), antes da música O Samba
Nasceu na Bahia, no programa Ensaio, de 2014. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?
v=kQ2vVmVXIVo&t=3624s&ab_channel=ProgramaEnsaio>. Acesso em 22 de março de 2021.
71 Convenção  tocada  pela  Rumpilezz,  também  na  apresentação  para  o  programa  Ensaio
(Exemplo 5).
72 ”Toque usado para  reverenciar  a orixá  Iansã nos terreiros  de candomblé  de nação Ketu.”
Informação  disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=nxU_TmNVtmM&ab_channel=GabiGuedes>. Acesso em 09 de abril de 2021.

74



toque ijexá73 (Exemplo 6), apresentando nesse trecho elementos do caráter correlacional

mencionado  por  Machado,  na  citação  destacada:  há  uma  súbita  mudança  da  clave

principal  da  música,  apresentada  de  maneira  destacada  no  agogô,  mas  a  unidade

discursiva da obra não se rompe, devido à adequada correlação entre o trecho baseado

no ijexá e o restante da música, baseada no toque ilú. Enquanto estruturação narrativa, o

arranjo traz esse trecho em ijexá como uma espécie de pausa no temporal apresentado

no  início  da  música,  temporal  esse  simbolizado  pelas  dinâmicas  em  sons  com  alta

intensidade  e  pelo  uso  de  diversas  dissonâncias  nos  metais.  No  trecho  em  ijexá,  a

melodia principal é tocada pelas flautas (pertencente ao grupo das madeiras), o que traz

uma  transformação  no  timbre  na  melodia  em destaque  na  obra,  representando  uma

mudança de atmosfera. Após esse trecho em  ijexá,  a obra retoma a clave do  ilú, que

segue até o final da música.

Um  dos  elementos  inovadores  trazidos  pela  Rumpilezz  são  as  composições

inspiradas tanto nos toques e claves originários do candomblé quanto nas claves e ritmos

originados nos blocos afro e também em manifestações populares (como o samba chula

do recôncavo),  respeitando os modos de abordagem específicos e as convenções de

cada uma dessas tradições culturais. Uma característica em particular chama a atenção:

a  apresentação  de  músicas  instrumentais inspiradas  nesses  blocos  e  manifestações

populares, o que difere do trabalho realizado por artistas – em especial do gênero  axé

music – que, em sua maioria, apresentam  canções inspiradas nesse universo. Um dos

exemplos  de  música  instrumental  originalmente  composta  por  um  bloco  afro  é  a  já

mencionada Reggae Odoyá74, do Olodum, que traz a voz de cantores entoando a melodia

principal, porém sem letra. 

Para compor obras também dentro desse universo, a lógica utilizada por Letieres

foi a mesma que orientou as composições inspiradas nos toques de candomblé: partindo

da observação da clave principal  (elemento invariante)  dos ritmos desses blocos,  ele

realizou  a  transmissão  das  frequências  dos  instrumentos  dos  blocos  afro  para  os

instrumentos da  big band.  Nesse quesito,  uma obra em particular  é  representativa:  a

música  O Samba Nasceu na Bahia. A composição apresenta as claves de alguns dos

sambas formatados na Bahia, dentre eles o samba duro, o samba chula, o samba afro,

73 “Toque de reverência a Orixás como Oxum, Logunedé, Oxóssi, Iansã e outros nos terreiros de
candomblé  das  nações  Ketu,  Jeje  e  Angola“.  Informação  disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=8dB1GckpqCU&ab_channel=GabiGuedes>.  Acesso  em  09
de abril de 2021. 
74 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ydPtr4RvLQI&ab_channel=Olodum-Topic>.
Acesso em 10 de abril de 2021.
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além do toque de candomblé apontado por Letieres como a matriz na qual derivam todos

os outros sambas: o  cabila  (ou  cabula), toque da Nação Angola75. Por ser um universo

musical  derivado  das  tradições  afro-brasileiras,  alguns  elementos  da  música  do

candomblé também são observados nas músicas dos blocos afro, em particular no que

diz respeito ao rigor e estruturação dessas músicas, que têm na clave o ponto central das

suas respectivas estruturas. Entender o funcionamento particular da linguagem musical

do UPB permitiu a Letieres tanto respeitar os códigos e convenções específicos desse

universo76 quanto apresentar as suas propostas originais, expandindo o leque de opções

musicais  e  aprofundando  a  discussão  em  torno  de  um  maior  reconhecimento  e

valorização  da  música  de  matriz  africana,  que  exerce  influência  direta  na  cultura

brasileira.

3.4.3       Tradução da tradição 

O  entendimento  dos  processos  característicos  do  UPB  se  deu,  por  parte  de

Letieres, tanto através da sua prática como músico e arranjador, quanto da minuciosa

pesquisa  e  audição  de  produções  fonográficas  brasileiras.  Apesar  de  o  trabalho  da

Rumpilezz ser inspirado no universo da música afro-brasileira e do candomblé, inspiração

evidenciada pelo  próprio  nome do grupo,  Letieres  elucida  como é  o  seu trabalho de

pesquisa dentro desse universo musical:

Ao  contrário  do  que  as  pessoas  acham,  como  se  eu  entrasse  no
candomblé pra gravar, nunca fiz isso. Quando eu frequento, eu recebo de
forma intuitiva aquela informação. Convivo com músicos de percussão e
acredito  que  se  a  música  é  baseada  na  oralidade,  eu  devo  aprender
também  pela  oralidade.  Tenho  essa  premissa.  Não  é  meu  foco  de
observação  o  candomblé.  Meu  foco  de  observação  é  a  produção
fonográfica brasileira, em que observo essas músicas e, a partir dela, eu
tiro as informações ancestrais que estão contidas nela.(LEITE, 2020)77.

Através desse processo de observação, Letieres criou os primeiros esboços das

composições e da formação instrumental da Rumpilezz, desenvolvimento que ocorreu em

75 Nas  apresentações  ao  vivo,  a  Rumpilezz  apresentava  de  maneira  didática  alguns  dos
diferentes toques que compõem a música O Samba Nasceu na Bahia, de maneira semelhante ao
apresentado no programa Ensaio (Exemplo 7).
76 Algo que corrobora com a seguinte observação de Machado: ”Para saber ler esses sistemas
[semióticos]  é  necessário,  sobretudo,  conhecer  os  códigos  culturais  que  os  escrevem”
(MACHADO, 2003, p. 162).
77 Depoimento  disponível  em:  <http://www.elcabong.com.br/entrevista-letieres-leite-toda-musica-
brasileira-e-afrobrasileira/>. Acesso em 24 de março de 2021.
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concomitância com a sua carreira como músico, produtor e arranjador de artistas. Da

articulação entre as informações obtidas através dessas experiências surge, por exemplo,

o diálogo proposto pela Rumpilezz entre o Universo Percussivo Baiano e o jazz, sistemas

musicais distintos e com linguagens específicas, mas que encontram no trabalho do grupo

(e em trabalhos semelhantes de Letieres) um ambiente favorável ao estabelecimento de

pontes  entre  as  duas  culturas.  O  espaço  para  improvisos  nas  músicas  do  grupo  é

comumente apresentado como elemento representante dessa articulação entre a música

afro-baiana e o  jazz,  de modo que, mesmo a música que na sua versão original não

apresentava um trecho para improviso de instrumentos melódicos – Adupé Fafá – permite

adaptações em alguns trechos para improvisos dos músicos de sopro78. Esse exemplo

explicita um dos pontos de interseção mais significativos entre o trabalho da Rumpilezz e

o jazz: a apresentação de uma estrutura musical sólida, fundada no rigor das músicas de

matriz africana, ao mesmo tempo em que há liberdade79 para as vazões criativas dos

músicos.  Além desse diálogo,  há a utilização da escrita  musical  de tradição europeia

como ferramenta para a representação gráfica dos arranjos escritos pelo compositor, o

que favoreceu o aprimoramento da metodologia musical que recebe o nome de Método

UPB. 

A semiótica da cultura apresenta o conceito de tradução da tradição para descrever

processos semelhantes ao acima descrito. Nas palavras de Machado: “a tradução pode

ser assim compreendida como um encontro entre duas diferentes culturas a partir do qual

nascem  códigos  culturais  que  funcionam  como  programa  para  ulteriores

desenvolvimentos” (MACHADO, 2003, p. 30). Ambos os processos de tradução de uma

cultura  para  a  cultura  local,  no  trabalho da Rumpilezz,  se  deram muito  mais  por  um

processo de diálogo,  que propiciou a consideração dos elementos característicos das

manifestações culturais  locais  e  os elementos equivalentes em outras culturas.  Sobre

estes  últimos,  é  importante  observar  os  limites  naturais  do  processo  de  tradução  da

tradição, uma vez que: “[…] dado que equivalência não é identidade, a tradução de um

sistema  de  texto  em  outro  sempre  inclui  um  certo  elemento  de  intraduzibilidade”

(MACHADO, 2003, p. 126), exemplo que fica explícito na já mencionada inviabilidade da

78 A  exemplo  dos  músicos  Gabriel  Grossi  (https://www.youtube.com/watch?
v=B6dFFoTaohQ&ab_channel=3raimperioserrano)  e  Joshua  Redman
(https://www.youtube.com/watch?v=qxAANVviZ3k&ab_channel=WalterTeixeira), além de Rowney
Scott, músico integrante da Rumpilezz.
79 Liberdade,  ou,  especialmente,  a luta pela  liberdade,  é um dos pontos em comum entre a
história da comunidade negra norte-americana e a brasileira. 
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tradução dos microrritmos característicos da música de matriz africana em sinais gráficos,

dentro da notação musical de tradição europeia. 

Músicos e  pesquisadores,  como Cardoso (2006,  p.  74),  apresentaram algumas

possibilidades  de  notação  musical  para  a  música  instrumental  do  candomblé,  com a

utilização de sinais que indicam modos específicos de tocar, timbres dos atabaques, e

duração aproximada das batidas efetuadas em cada toque. A complexidade dessa escrita

(e de propostas semelhantes) pode dificultar a leitura por parte dos músicos, em função

da quantidade de elementos que compõem a pauta musical  e da necessidade de se

articular os toques do candomblé com as suas respectivas danças, o que potencialmente

reduz a efetividade dessa escrita dentro um processo de aprendizado musical que se

promova fora do contexto ritualístico. A utilização da escrita aproximada, que é articulada

com o aprendizado pela oralidade, não apenas se mostra uma alternativa efetiva para a

codificação  das  músicas  de  matriz  africana  em  notação  musical,  efetividade  essa

demonstrada na prática80, como também se vale de uma solução semelhante encontrada

pelos  jazzistas  e  pelos  músicos  cubanos  –  gêneros  musicais  também  derivados  da

forçada diáspora africana – para a representação gráfica de sua música.

Em relação às músicas da Rumpilezz, destaco a obra Floresta Azul, em especial o

solo de flauta de Letieres  (Exemplo 8), que é acompanhado pela percussão, mas não

possui acompanhamento harmônico por parte dos metais – o que abre margem para uma

ruptura com o caráter tonal nesse trecho –, e apresenta estrutura diferente dos demais

solos  em todas  as  outras  músicas  do  grupo,  devido  às  técnicas  de  emissão  sonora

empregadas  pelo  músico.  De  acordo  com o  pesquisador  Juan  Meneses  (2014),  que

realizou uma análise detalhada da versão de Floresta Azul que consta no primeiro álbum

da Rumpilezz81, o solo de Letieres nessa música permite a seguinte interpretação: 

É plausível que, no contexto desta peça, Leite e públicos familiarizados
com mitologia Ketu interpretem esta passagem como uma peregrinação de
Oxossi  (talvez  na floresta,  seu domínio)  e então correndo atrás de sua
presa. [...]  Essa  interpretação,  mais  do  que  desvendar  uma  narrativa

80 O compositor, arranjador e maestro Nelson Ayres comenta, no prefácio do livro Rumpilezzinho
laboratório musical de jovens (2017): “Tenho o privilégio de trabalhar com a Orquestra Jovem Tom
Jobim […], dedicada integralmente à música brasileira. […] Às vezes criamos técnicas bem pouco
ortodoxas buscando a melhor forma de traduzir o espírito rítmico brasileiro. Mas é inacreditável o
que  o  Letieres  fez  com  os  nossos  jovens.  Em  uma  semana  de  experiência,  eles  estavam
devorando uma música dificílima, nada usual, como se nunca tivessem feito outra coisa na vida.
[…] É isso: sou testemunha de que o Método UPB, trabalhado com o sistema de claves, funciona,
e rápido”. (LEITE, 2017. p. 11). 
81 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WR6lpPGBBxQ&ab_channel=LetieresLeite
%26OrkestraRumpilezz>. Acesso em 10 de abril de 2021.
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particular, sugere que Leite utiliza elementos da música de vanguarda e do
free jazz82 para fazer referências a Oxossi.  (MENESES, 2014, p. 207 e
208)83.

Em sua tese, Meneses apresenta a descrição de todos os contornos melódicos

apresentados por Letieres no referido solo, que tem início e se desenvolve sem um centro

tonal definido, porém termina com uma reaproximação a uma das tonalidades utilizadas

na música,  no trecho que ele apresenta como sendo a melodia C84.  Meneses realiza

analogias entre a nota prolongada do final do solo (a nota ré) e a imagem da flecha de

Oxóssi lançada em direção à presa (MENESES, 2014, p. 208), em uma interpretação

pessoal, porém influenciada por conversas e vivências que teve durante o seu processo

de pesquisa, que lhe apresentaram à tradição que gira em torno desse orixá. Na versão

selecionada  dessa  música  (do  programa Instrumental  SESC),  o  solo  possui  algumas

características  em comum com a  versão  do  disco,  como o  timbre  extraído  da  flauta

transversal,  a  nota  prolongada,  acompanhada  pelos  caxixis  (Exemplo  9),  e  as  notas

cantadas  com a  voz  junto  com o  som da  flauta,  embora  apresente  uma  construção

diferente. Esse exemplo sugere como a Rumpilezz, mesmo não sendo um trabalho de

caráter religioso85, consegue potencialmente traduzir elementos narrativos do candomblé

em música, em um diálogo perceptível que engloba a estrutura musical de caráter tonal, o

rigor dos arranjos inspirados no UPB, o jazz, e a aproximação com o universo mitológico

de matriz africana.

Destaco ainda dois outros pontos sobre o processo de  tradução da tradição.  O

primeiro ponto diz respeito ao papel desempenhado pelo atabaque rum nas músicas do

grupo, e tem ligação com o simbolismo que esse instrumento possui nas religiões de

matriz africana. Como já mencionado, esse atabaque tem como característica ser tocado

82 “O  movimento  do  free  jazz  se  desenvolveu  na  década  de  1960  como  uma  rejeição  das
estruturas musicais convencionais: coisas como melodia, harmonia e progressões de acordes”.
Informação disponível  em:  <https://www.masterclass.com/articles/what-is-free-jazz>.  Acesso em
29 de março de 2021.
83 No original: “It is plausible that, in the context of this piece, Leite and audiences acquainted with
Ketu mythology, interpret this passage as Oxossi wandering (perhaps in the forest, his domain)
and then running after his prey. […] This interpretation, more than unveiling a particular narrative,
suggests  that  Leite  uses elements  of  avant-garde music  and free jazz  to make references to
Oxossi”.
84 O autor identifica três melodias principais na obra: a melodia A (Exemplo 10), inspirada em
uma cantiga para Odé; a melodia B (Exemplo 11); e melodia C (Exemplo 12). (Meneses, 2014, p.
199)
85 Embora a sonoridade e as escolhas estéticas evoquem essa atmosfera,  Letieres gosta de
ressaltar que: “a Rumpilezz não é culto, não é chamamento, é estritamente musical”. Depoimento
disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1103201015.htm>. Acesso em 24 de
março de 2021.
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apenas  pelos  alabês  mais  experientes  nos  terreiros  de  candomblé,  e  é  o  único  dos

instrumentos ao qual é permitido a realização de variações dos toques para os orixás, em

um  constante  diálogo  com  os  movimentos  das  danças  realizadas  nas  festas,  ora

sugerindo ações, ora respondendo aos movimentos dos orixás incorporados nas filhas e

filhos de santo. No contexto da música instrumental de caráter jazzístico desenvolvida

pela Rumpilezz, o atabaque rum recebe destaque semelhante (e, consequentemente, os

músicos  habilitados  a  tocá-lo),  assumindo  posição  equivalente  àquela  ocupada  nas

celebrações do candomblé. Esse destaque se dá, sobretudo, através da organização da

seção percussiva da Rumpilezz: em todas as músicas desse repertório inicial os arranjos

para percussão são todos compostos e escritos, com exceção do rum, cujas respectivas

partes  nas  músicas  ficam a  cargo  dos  dois  mestres  alabês  habilitados  a  tocar  esse

instrumento no grupo: Gabi Guedes e Luisinho do Jêje. Em relação ao arranjo para os

demais  percussionistas,  apesar  de  todos  serem  escritos,  eles  são  passados  pela

oralidade, em um processo semelhante ao que acontece na tradição musical de matriz

africana, como explica Letieres: 

Eu arranjo primeiro a percussão, só que eu passo por uma outra forma,
que tem rigor, que tem ciência e tem precisão, que é a oralidade. […] No
rum eu não vou chegar pro cara do  rum e dizer o que ele vai tocar. Pra
tocar  rum, você precisa de uma vida. […] A percussão (para os demais
percussionistas) está toda escrita, o que eu não faço é o percussionista ler,
porque aí eu seria contraditório.  […] O que é que eu faço? Eu junto as
duas culturas, eu junto a oralidade com o pensamento europeu, que é a
escrita.  Mas pra mim eu deixo claro,  para os alunos e os músicos que
tocam comigo, que a escrita é uma ferramenta e não um fim, porque falta
elementos  de  microrritmo  para  que  ela  seja  fiel  à  nossa  execução.86

(LEITE, 2020). 

O outro ponto que destaco neste tópico diz respeito à tradução para a Rumpilezz

de  elementos  característicos,  só  que  das  chamadas  manifestações  populares.  Com

relação  a  esse  ponto,  destaco  novamente  a  música  O  Samba  Nasceu  na  Bahia,

especialmente  o  Exemplo  13,  trecho  em  que  o  grupo  bate  palmas  (e  o  público  é

estimulado a fazer o mesmo), até que entra o bordão dos instrumentos graves (Exemplo

14), linha melódica que potencialmente estabelece uma conexão direta dessa música com

o samba de roda do recôncavo baiano. Conexão percebida, obviamente, por aqueles que

tiveram contato prévio com essa manifestação cultural,  seja nas cidades consideradas

matrizes desse tipo particular  de samba (Santo  Amaro,  Cachoeira,  Saubara,  e  outras

86 Depoimento disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=wpRL4Say55Q&ab_channel=CANALEMACUFG>. Acesso em 24 de março de 2021.
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cidades do recôncavo), seja através de trabalhos da música industrial inspirados nesse

universo, com grupos de pagode como É o Tchan e Harmonia do Samba, por exemplo.

Durante os shows realizados no Pelourinho, o momento em que os baixos executavam o

mencionado bordão era um dos momentos em que a plateia reagia de maneira mais

eufórica, atestando a efetividade da conexão entre a referência incluída na obra e o seu

reconhecimento por parte do público (novamente, um público que teve contato prévio com

a referência citada). Esse tipo de citação explicita a habilidade do compositor em traduzir

uma manifestação que engloba vários elementos (dança, canto, instrumental, celebração,

etc) em música instrumental, através de estratégias que possibilitaram o estabelecimento

de um diálogo entre uma big band e o samba de roda do recôncavo baiano.

3.4.4       Modelização pelas modulações

No tópico 2.3, apresentei brevemente o funcionamento do recurso das modulações,

no  universo  da  música  tonal,  em  uma  articulação  possível  com  o  conceito  de

modelização. Esse recurso pode ser utilizado das mais diversas formas e com as mais

variadas intenções, mas praticamente todas as formas têm relação com uma estratégia

particular empregada na música: a realização de mudanças (harmônicas, de atmosfera da

música, de seções, negação ou retomada de um conteúdo previamente apresentado, etc)

dentro da narrativa musical. A música tonal, enquanto forma de se compor e ouvir música

definida pela centralidade do acorde de tônica, e pelo percurso que se faz do início da

música  até  o  repouso  sobre  esse  mesmo  acorde  (ou  um  acorde  diferente)  –  a  já

mencionada  finalidade  teleológica  da  música  tonal  abordada  por  Wisnik  (2009)  –

demanda de quem compõe ou arranja  músicas habilidade na utilização dos recursos

musicais disponíveis, de modo que a história contada pela música seja favorecida. Como

mencionado em tópicos anteriores, esse é um desafio que apresenta outros contornos na

música instrumental, uma vez que não há o acompanhamento do recurso textual.

Sobre a análise do processo de modelização, se faz necessária a identificação das

articulações que ocorrem entre os elementos de um determinado sistema semiótico, ou,

nas palavras de Machado: “à luz dos sistemas modelizantes secundários, a semiótica

torna-se uma disciplina para o estudo não do signo, mas da ‘língua’”. (MACHADO, 2003,

p. 167). É justamente a análise dessas relações que possibilitará a identificação de certas

funções para as modulações observadas nas músicas. No caso da Rumpilezz, além da já

mencionada complexidade rítmica, se faz notória também a complexidade harmônica dos
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arranjos, evidenciada na utilização de dissonâncias e na disposição das vozes dos naipes

que compõem a orquestra. Em relação às melodias, é possível observar que, pelo menos

no que diz respeito aos temas principais das músicas, essas se equilibram com os outros

dois  elementos  supracitados,  por  apresentarem  desenhos  melódicos  relativamente

simples,  que  evitam  uma  saturação  de  elementos  sonoros,  dada  a  mencionada

complexidade rítmica e harmônica da música feita pelo grupo.

Ao longo desse período em que acompanho a Rumpilezz, por vezes testemunhei

parte do público entoando com a própria voz partes dessas melodias, o que torna possível

pressupor um certo caráter cantável das mesmas, tanto em função das notas prolongadas

– que na emissão vocal são substituídas pelas vogais –, quanto pela existência de frases

melódicas com duração e pausas que se ajustam bem à respiração natural do canto.

Testemunhei exemplos nesse sentido com as melodias principais das músicas  Floresta

Azul (Exemplo 10),  Aláfia  (Exemplo 15)  e  Taboão  (Exemplo 16),  mas praticamente

todas as outras músicas desse repertório inicial possuem essas características. A que

aparece como maior desafio vocal, nem tanto pela quantidade de notas ou pela duração

das mesmas, mas sim pelo desenho melódico, que demanda particular atenção devido

aos intervalos que o compõem e pelas dissonâncias tocadas pelos instrumentos de sopro,

é a música  Temporal  (Exemplo 17),  que, inclusive, é apresentada por Letieres como

sendo a primeira música composta especificamente para o projeto que viria a se tornar a

Rumpilezz.

Discorrer brevemente sobre as melodias se faz necessário antes de propriamente

comentar  a  respeito  das  modulações,  pelo  motivo  já  exposto  anteriormente:  as

modulações  indicarão  mudança  da  narrativa  musical,  em  relação  à  história  narrada

anteriormente,  história  essa  que,  na  música  tonal,  geralmente  tem  na  melodia  a

representação  do(s)  seu(s)  personagem(s).  As  músicas  da  Rumpilezz  apresentam

elevado grau de complexidade harmônica,  tanto no que diz respeito à noção vertical,

quando analisamos a harmonia pelo conjunto de notas emitidas ao mesmo tempo pelos

naipes de sopros, quanto em relação à noção horizontal, com a articulação entre o ritmo e

a melodia e a sucessão de acordes, que possuem ora movimentos de transição – quando

introduzem um novo tema melódico – ora movimentos reiterativos – quando retomam um

tema já  apresentado na música.  Utilizarei  novamente a música  O Samba Nasceu na

Bahia, desta vez para exemplificar algumas das funções operadas pelas modulações na

música, devido às mudanças de claves e de temas melódicos. Em uma análise resumida

da estrutura dessa música, até a seção dos solos, ela começa na tonalidade de si menor,
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e apresenta uma introdução (Exemplo 18) antes do tema A, na mesma tonalidade. O

tema A então é apresentado pela primeira vez e é repetido, (Exemplo 19). No Exemplo

20, a base harmônica da orquestra sobe de meio em meio tom87, elevando também o

volume da dinâmica executada, chegando ao ápice na tonalidade de mi menor, antes do

solo de pandeiro. Ao final do solo de pandeiro, dá-se início às palmas que acompanham o

já  mencionado  trecho  em  samba  de  roda,  quando,  no  instante  em  que  entram  os

instrumentos de sopro, tocando o tema B (Exemplo 21), a tonalidade da música passa

para sol maior. Nessa nova tonalidade, o tema B é tocado (Exemplo 22), até que uma

nova transição é apresentada para o retorno à tonalidade original, si menor (Exemplo 23),

tonalidade na qual os solos de sopro são tocados.

Esses movimentos descritos explicitam as mudanças que ocorrem na música, de

modo que os movimentos (introdução, exposição, transição e retomada) são observados

em relação ao tema A, na tonalidade de si menor. As modulações em si apenas possuem

algum sentido quando analisadas, primeiro, dentro de um sistema (no caso, o tonal), e,

segundo,  dentro  de  uma  obra,  com  os  seus  peculiares  desdobramentos,  visão

consonante  com  a  definição  de  Machado  sobre  o  processo  de  modelização,  que

possibilita o estabelecimento de correlações entre elementos distintos a partir de traços

peculiares (MACHADO, 2003, p. 50). Uma vez que prováveis sentidos das tonalidades e

dos modos musicais são construções antes de tudo culturais (embora alguns estudos

apontem para a possibilidade de haver uma predisposição biológica na percepção desses

significados  musicais88),  faria  pouco  sentido  atribuir  exclusivamente  uma  ideia  de

festividade à tonalidade de sol maior, assim como atribuir uma característica específica a

um determinado acorde ou campo harmônico. Nessa obra, a transição para sol maior

contribui para evidenciar tanto uma mudança de modo (de menor para maior) – o que

87 Realizando a seguinte progressão harmônica,  com todos acordes na 1ª inversão (todos os
baixos estão na terça dos acordes): fá maior, fá sustenido maior, sol maior, sol sustenido maior, lá
maior, lá sustenido maior e si maior. 
88 A exemplo do artigo “A vocal basis for the affective character of musical mode in melody”, do
neurocientista  Daniel  L.  Bowling,  que  analisa  a  relação  entre  os  modos  maior  e  menor,  as
características das melodias nesses respectivos modos, e a relação entre a emissão de sons
através  da  voz  (vocalização)  e  essas  melodias.  Ele  finaliza  o  artigo  com  as  seguintes
considerações: “parece razoável concluir que o caráter afetivo dos modos como são realizados na
melodia é – como muitos outros aspectos da música – melhor compreendido ao também levar em
conta  as  características  físicas  e  os  propósitos  biológicos  da  vocalização (Tradução  minha)”
(BOWLING, 2013, p. 05). 
No original: “It seems reasonable to conclude that the affective character of modes as realized in
melody is – like many other aspects of music – best understood by also taking into account the
physical characteristics and biological purposes of vocalization”. 
Artigo disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2013.00464/full>. 
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confere  diferentes  características  às  notas  da  escala  musical  (dissonantes  ou

consonantes) – quanto a já mencionada referência ao samba de roda, representado pela

clave  utilizada nesse trecho,  pelas  palmas dos  músicos  e  do  público,  e  pelo  bordão

efetuado  pelos  baixos  –  característico  dessa  manifestação  cultural.  A  retomada  da

tonalidade original  apresenta maior  natureza reiterativa  no trecho próximo ao final  da

música, quando o tema A é retomado, estabelecendo um contorno narrativo lógico, devido

à reexposição desse tema. 

A opção de Letieres foi por encerrar a obra novamente com o crescendo cromático

que culmina em mi menor (Exemplo 20),  e não na tonalidade de si menor, o que se

configura como uma opção estética na qual a música é encerrada em um acorde diferente

da tonalidade principal,  recurso utilizado em obras do universo tonal  que exploram as

diversas  possibilidades  para  finalização  de  uma  música,  rompendo,  ainda  que

brevemente,  com  a  lógica  tonal.  Mais  uma  vez,  em  consonância  com  a  citação  de

Machado trazida no início deste tópico, a análise isolada de notas e acordes não conduz

efetivamente  a  um  caminho  de  entendimento  da  prática  musical,  particularmente  no

universo tonal, tornando-se necessária a identificação dos modos como esses signos são

articulados dentro de um determinado sistema semiótico, fazendo, pois, sentido que os

estudos se concentrem na ‘língua’. Pensando através do processo de modelização, em

todas essas mudanças apresentadas na obra, demarcadas pelas modulações, o material

incialmente apresentado se configura como uma marca de estruturalidade a partir da qual

se dão os desdobramentos descritos. Todos esses elementos têm a sua configuração

definida pelas claves que lhes dão origem, e que operam como elementos estruturais na

construção da obra. 
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Considerações Finais 

Como foi possível observar ao longo deste trabalho, a complexidade conceitual e

artística da Orkestra Rumpilezz dá margem para a realização de estudos a partir dos mais

diversos  campos  teóricos  e  práticos,  cada  um contribuindo  com as  suas  respectivas

metodologias analíticas. Uma análise exclusivamente musical daria conta de investigar os

padrões rítmicos,  melódicos e harmônicos presentes nas músicas do grupo e realizar

comparações com o trabalho musical de outras  big bands, por exemplo. Pelo fato de a

Rumpilezz se tratar  de um grupo que apresenta traços das mais diversas influências

culturais na sua obra, análises de teor comunicacional, histórico, etnográfico, além de

outros  campos  das  ciências  humanas,  fornecem  informações  relevantes  para  a

compreensão  do  trabalho  do  grupo,  como  um  todo.  Enquanto  campo  teórico

interdisciplinar,  a  semiótica  da  cultura  demonstrou-se  uma  diretriz  investigativa

particularmente efetiva para a realização das análises propostas, não apenas por conduzi-

las ao encontro de respostas possíveis para os questionamentos suscitados, mas também

por instigar o surgimento de outras questões relacionadas ao trabalho do grupo.

Uma dessas questões diz respeito ao modo como são feitas as adaptações de

obras não autorais para o formato da Rumpilezz, aspecto mencionado brevemente em

alguns tópicos deste trabalho. Boa parte do desafio de se compor um arranjo para uma

obra não autoral reside na busca do equilíbrio entre o respeito ao material de origem e as

inovações propostas para a obra. Há diversas estratégias utilizadas para a realização

desse tipo de arranjo, que vão desde a mudança de tonalidade ou modo da música (de

maior para menor, ou vice versa) e/ou a transposição da melodia e da harmonia para

instrumentos diferentes da versão original; passam pela mudança de ritmo/gênero musical

(um  rock  que é arranjado em forma de samba, por exemplo); e abarcam até mesmo a

inclusão de trechos inéditos nessas composições (estratégia mencionada no tópico 3.3).

O trabalho da Rumpilezz notabiliza-se também por apresentar notória aceitação por parte

dos compositores de obras arranjadas pelo o grupo89, o que demonstra a efetividade no

encontro do equilíbrio acima mencionado.  A investigação em detalhes das estratégias

desenvolvidas  por  Letieres  para  compor  esses  arranjos,  levando-se  também  em

89 A exemplo do músico de jazz afro cubano Arturo O’Farril, que constantemente tece elogios ao
trabalho  da  Rumpilezz,  inclusive  pelo  arranjo  feito  por  Letieres  para  uma  composição  sua,
chamada ”Intruso”;  do  saxofonista Joshua Redman,  que esteve em turnê com o grupo;  e do
músico Ed Motta, um dos primeiros incentivadores e propagadores do trabalho da Rumpilezz,
ainda nos tempos de Myspace.
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consideração a experiência acumulada em décadas de atuação no mercado profissional

de música, pode resultar em alguns caminhos possíveis para o estabelecimento de um

diálogo exitoso entre a identidade musical de um(a) artista ou grupo musical e as obras

arranjadas por esses artistas. 

Outro ponto que pode ser explorado no trabalho do grupo é o modo como foram

concebidas as composições do segundo álbum lançado, A Saga da Travessia (2016),

especialmente no que diz respeito à fusão de claves apresentadas em quase todas as

músicas. Esse estudo demandaria, a meu ver, uma abordagem prioritariamente musical,

no sentido de se identificar quais são os pontos em comum com as claves matriciais,

quais partes se relacionam com as variações dessas claves e quais representam de fato

essa fusão entre claves diferentes. A experimentação na música é uma prática recorrente

por parte de artistas que desenvolvem um trabalho de pesquisa musical, seja de caráter

acadêmico ou não,  apresentando geralmente resultados que são compartilhados com

seus pares, o que, através da discussão e do diálogo com outros estudiosos, potencializa

o efeito inovador desses trabalhos. 

Essas  linhas  investigativas  ganhariam,  assim  como  inúmeras  outras  análises,

importantes ferramentas de observação em um contexto fora da pandemia de Covid-19,

na  qual  nos  encontramos  há  mais  de  um  ano.  A  suspensão  dos  shows  e  eventos

similares  impossibilitou  a  análise  in  loco de  elementos  que  dificilmente  um  registro

audiovisual ou contato por videochamada daria conta de abarcar, como: a interação entre

os músicos no palco, entre os músicos e o maestro, e entre os músicos ou o maestro e o

público; a comparação entre os comentários de pessoas que estão pela primeira vez em

uma apresentação da Rumpilezz e pessoas que já acompanham o trabalho do grupo há

muito  tempo  –  ainda  que  os  comentários  disponíveis  no  Youtube  eventualmente  se

aproximem do que é observado nos shows, algumas críticas ou elogios inusitados surgem

com maior naturalidade no calor das apresentações –; a realização de oficinas práticas,

nas  quais  seriam  abordados  tanto  os  aspectos  conceituais  do  Método  UPB  quanto

questões  relacionadas  à  prática  musical  em  si  –  Letieres  e  a  equipe  do  Instituto

Rumpilezz  promoveram uma oficina  interdisciplinar  online  em dezembro  de  202090,  a

respeito do Universo Percussivo Baiano, embora as dinâmicas musicais em tempo real

não tenham ocorrido devido à inviabilidade decorrente da latência na transmissão dos

conteúdos via online, que promoveriam uma desconexão entre o ritmo executado pelo

90 Vídeos do Festival Rumpilezz disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?
v=1pOk_ficoDo&ab_channel=LetieresLeite%26OrkestraRumpilezz>. Acesso em 27 de abril de 
2021.
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tutor e a execução do(a) estudante –; além de entrevistas presenciais com integrantes do

grupo, seja no ambiente onde ocorrem os ensaios ou em locais onde eles dão aulas, o

que favoreceria uma maior imersão no universo musical que serve de alicerce para a

construção do trabalho da Rumpilezz, como um todo.

Em virtude dessa situação, recorrer à memória foi um exercício constante durante a

elaboração deste trabalho. Seja na busca pelos registros mais antigos, que englobam os

primeiros  anos  de  apresentações  (apesar  de  registros  importantes,  como  os  que

constavam  no  site  Myspace91,  não  estarem  mais  disponíveis),  seja  na  busca  por

rascunhos a respeito de aspectos que me interessavam analisar na Rumpilezz, ainda nos

tempos do curso de música, ou mesmo recorrendo às lembranças dos shows e ensaios

abertos  que  frequentei  às  dezenas,  em  muitos  momentos  tive  que  articular  essas

memórias com os conteúdos novos aos quais tive acesso. Dentre esses conteúdos mais

recentes está a elucidação de conceitos e processos que norteiam o trabalho, de quase

15 anos, de Letieres à frente do grupo, como o fato de a obra da Rumpilezz não ser de

cunho religioso, constituindo-se prioritariamente como um trabalho musical, investigativo e

de  cunho  até  mesmo  político,  em  um  sentido  amplo.  Essa  afirmação  não  nega  as

influências do candomblé tanto na construção das obras quanto nos simbolismos dessa

religião que são observáveis no grupo,  mas sim, reforça o respeito  que o criador  da

Orkestra Rumpilezz defende que se tenha para com o candomblé e as culturas de matriz

africana, como um todo, ao reconhecer que cada manifestação possui o seu lugar de

existência  material,  simbólica  e  espiritual,  devendo  ser  respeitado  aquilo  que  cada

tradição preconiza como sendo o correto para a perpetuação da sua existência, resultante

de lutas históricas. 

91 Com a retirada do conteúdo do Myspace, em razão da sua obsolescência frente a outras redes
sociais,  muitos  comentários  sobre  a  Rumpilezz,  além  das  primeiras  versões  registradas  e
divulgadas de algumas músicas do repertório inicial (que apresentavam diferenças em relação às
versões do primeiro álbum), não são mais encontrados nesse site, e nem em outros que consultei.
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Anexo – Áudios selecionados

Extraídos dos programas: Instrumental SESC (https://www.youtube.com/watch?

v=4Ty4ZCkVWWw&t=748s&ab_channel=InstrumentalSescBrasil),  em  2013;  e  Ensaio

(https://www.youtube.com/watch?v=kQ2vVmVXIVo&ab_channel=ProgramaEnsaio),  em

2014. Entre parênteses, a duração de cada trecho. 

Exemplo 1 – Introdução da música Aláfia (17 s)

Exemplo 2 – Citação de Reggae Odoyá, na música Taboão (4 s)

Exemplo 3 – Convenção de finalização do toque vassi (2 s)

Exemplo 4 – Convenção de introdução do samba afro do Ilê Ayiê (5 s)

Exemplo 5 – Convenção de introdução do toque ilú, na música Temporal (10 s)

Exemplo 6 – Trecho em ijexá, na música Temporal (41 s)

Exemplo 7 – Explicação de Letieres sobre a música O Samba Nasceu na Bahia, e

demonstração de tipos de samba locais (3 m e 20 s)

Exemplo 8 – Solo de flauta de Letieres na música Floresta Azul (3 m e 32 s) 

Exemplo 9 – Nota prolongada na flauta, na faixa Floresta Azul (7 s)

Exemplo 10 – Melodia A da música Floresta Azul (15 s)

Exemplo 11 – Melodia B da música Floresta Azul (6 s)

Exemplo 12 – Melodia C da música Floresta Azul (15 s)

Exemplo 13 – Trecho com palmas na música O Samba Nasceu na Bahia (10 s)

Exemplo 14 – Bordão dos baixos na música O Samba Nasceu na Bahia (9 s)

Exemplo 15 – Tema melódico inicial da música Aláfia (14 s)

Exemplo 16 – Tema melódico inicial da música Taboão (9 s)

Exemplo 17 – Tema melódico inicial da música Temporal (17 s)

Exemplo 18 – Introdução da música O Samba Nasceu na Bahia (40 s)

Exemplo 19 – Tema melódico A da música O Samba Nasceu na Bahia (34 s)

Exemplo 20 – Movimento cromático da base harmônica da Rumpilezz, na música

O Samba Nasceu na Bahia (22 s)

Exemplo 21 – Melodia dos sopros (tema melódico B), em sol maior, no trecho com

palmas na música O Samba Nasceu na Bahia (9 s)

Exemplo 22 – Tema melódico B da música O Samba Nasceu na Bahia (17 s)

Exemplo 23 – Retomada da tonalidade em si menor, na música O Samba Nasceu

na Bahia
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