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AMARO, Vinicius Borges. Candomblé, ritmo e criação: um olhar para o compor 

pautado em um estudo cultural. 2019.  432p. Tese (Doutorado em Música). Programa 

de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. 

RESUMO 

Esta tese apresenta discussões acerca de uma pesquisa cujo objetivo central se estende a 

um estudo da música de Candomblé numa perspectiva composicional, visando, 

principalmente, um entendimento das estratégias compositivas relacionadas com as 

expressões rítmicas associadas à função do atabaque Rum no quarteto instrumental em 

que se insere, devido a sua posição hierárquica. No sentido do reconhecimento da 

existência de alternativas múltiplas e igualmente valorosas às concepções científicas, 

tecnológicas e artísticas legitimadas pela Europa (SANTOS, 2009), e considerando o 

contexto particular do Candomblé — onde música se atrela indissociavelmente a um 

ecossistema sociocultural complexo que envolve religião, dança, culinária, funções 

hierárquicas de mulheres e homens, dentre outros aspectos (CARNEIRO, 2008) —, 

músicas ligadas a esta tradição foram transcritas e analisadas objetivando a observação 

de situações rítmicas que pudessem ser tomadas como catalisadores de procedimentos 

compositivos a serem explorados de modo dialógico com a música de concerto 

contemporânea. Neste percurso, após um investimento em discussões teóricas afeitas a 

uma interface, naturalmente demandada pelo problema de pesquisa, entre composição e 

etnomusicologia, uma pesquisa de campo realizada no contexto do Candomblé, e 

buscando um suporte em teorias do ritmo (COPPER e MEYER, 1960; BERRY, 1976; 

KRAMER, 1988; e HESTY, 1997) e na literatura sobre música de Candomblé e música 

africana (LÜHNING, 1990; KUBIK, 2010; BRANDA LACERDA, 2014; e AGAWU, 

2013 e 2016), cinco processos rítmicos foram identificados, conceitualizados e 

exemplificados: 1) ressignificação rítmica; 2) dissociação rítmica, 3) sintonização 

rítmica; 4) suspensão rítmica; e 5) sublimação rítmica. Sem perder de vista as 

consequentes implicações artísticas de tal estudo, cinco obras foram compostas a partir 

da utilização e adaptação dos processos rítmicos mencionados, em suas dimensões 

temporais, texturais, gestuais e formais. Com isso, espera-se contribuir com a área da 

composição em sua dimensão objetiva de indissociabilidade entre teoria e prática, e com 

o campo da etnomusicologia, nos tópicos relacionadas à manifestação musical do 

Candomblé. 

Palavras-chave: Música; Composição; Etnomusicologia; Processos rítmicos; 

Candomblé. 

 

 

 

 

 

 



AMARO, Vinicius Borges. Candomblé, rhythm and creation: a view at composing 

based on a cultural study. 2019.  432p. Doctor's Degree Tese (Music Composition). 

Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2019. 

ABSTRACT 

This work presents discussions about a research that studies the music of Candomblé in 

a compositional perspective, aiming, mainly, an understanding of the compositional 

strategies related to the rhythmic expressions associated to the function of the Rum (the 

lead drum) in the instrumental quartet to which it belongs, according to its hierarchical 

position. In the sense to recognize the existence of multiple and equally valuable 

alternatives to scientific, technological and artistic conceptions legitimized by Europe 

(SANTOS, 2009), and considering the particular context of Candomblé - where music is 

linked to a complex sociocultural ecosystem that involves religion, dance, cooking, 

hierarchical functions of women and men, among other aspects (CARNEIRO, 2008) - 

songs from this tradition were transcribed and analyzed aiming at the observation of 

rhythmic situations that could be understood as compositional processes to be explored 

in the way of a dialogue with contemporary concert music. In this way, after theoretical 

discussions related to an interface between composition and ethnomusicology (naturally 

demanded by the research problem), a field research in the context of Candomblé, and 

seeking a support in rhythm theories (COPPER and MEYER, 1960 ; BERRY, 1976; 

KRAMER, 1988; and HESTY, 1997) and in the bibliography about Candomblé and 

African music (LÜHNING, 1990; KUBIK, 2010; BRANDA LACERDA, 2014; and 

AGAWU, 2013 and 2016), five rhythmic compositional processes were identified, 

conceptualized and exemplified: 1) rhythmic resignification; 2) rhythmic dissociation; 3) 

rhythmic tuning; 4) rhythmic suspension; and 5) rhythmic sublimation. Without losing 

sight of the consequent artistic implications of this study, five musical pieces were criated 

through the use and adaptation of the mentioned rhythmic processes, in their temporal, 

textural, gestural and formal dimensions. Thus, it is expected to bring new ideas to the 

area of composition in its objective space of inseparability between theory and practice, 

and to the field of ethnomusicology in the topics related to Candomblé's musical 

manifestation. 

Keywords: Music; Composition; Ethnomusicology; Rhythmic processes; Candomblé. 
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INTRODUÇÃO: IMPLICAÇÕES DE UMA TRAJETÓRIA 

INTERCRUZADA DE FAZER E PENSAR, NUM TRÂNSITO DE 

IMPULSOS, QUESTÕES E DESEJOS 

A música de Candomblé, suas reverberações1 e todo tipo de dinâmica que ela incita 

sempre comoveu o meu íntimo. Num primeiro momento, correspondente aos primeiros 

contatos casuais com gravações e performances não diretamente ligadas ao contexto 

religioso, este contágio se estabeleceu de maneira puramente intuitiva, simplesmente a 

sua feição dialogava com os meus interesses e expectativas. Num segundo momento, já 

consciente de sua complexidade rítmica e expressão textural, o interesse genuíno passou 

a dividir espaço com uma intenção de estudo e compreensão tendida a uma abordagem 

científica. 

A respeito do percurso que resultou na proposta de estudo apresentada no âmbito 

deste trabalho, algumas considerações devem ser apontadas como conversas iniciais. Em 

2011, ainda na graduação (UFBA), tive a sorte de cursar a disciplina ‘Folclore Musical’, 

atualmente renomeada por ‘Música Brasileira de Tradição Oral’, ministrada pela 

etnomusicóloga Angela Lühning. Nesta oportunidade, além do contato com 

diversificadas expressões musicais brasileiras transmitidas pela oralidade, fiquei 

encarregado de apresentar um trabalho sobre capoeira. A escolha do tema não foi por 

acaso, visto que a capoeira me coloca diante de prazerosas memórias infantis e do 

encantamento dos meus primeiros contatos com o berimbau, na pré-adolescência2. Tal 

apresentação envolveu um mergulho adensado neste contexto cultural e muito incentivo 

da professora em questão, com o empréstimo e indicação de uma infinidade de materiais 

correlacionados (livros, CDs, documentários, dentre outros).  

O impacto desta experiência teve duas consequências principais. A primeira foi a 

dissertação de mestrado em composição, defendida em 2015 e intitulada de O ritmo como 

um articulador de gestos e processos composicionais na perspectiva de um diálogo com 

a capoeira (AMARO, 2015)3. E a segunda é, justamente, esta tese de doutorado, afinal 

 
1 Refiro-me aos aspectos de influência identificados em manifestações múltiplas da dita música popular, 

tais como os identificados nas expressões sonoras dos afoxés de Salvador e as idiossincrasias percussivas 

ligas a gêneros musicais tipicamente baianos. 
2 Embora eu não tenha tido a oportunidade de participar de um grupo de capoeira, fui rodeado por primos 

capoeiristas que me ensinavam movimentos, músicas, etc.  
3 A pesquisa de mestrado me levou à oportunidade de participar enquanto assistente de produção da 

gravação de uma coletânea de CDs, Capoeira Viva — série Salvador, realizada pela Fundação Gregório de 
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devo à Angela parte do impulso que me leva ao interesse por estudos culturais, sendo que 

a outra parte é atribuída ao meu orientador, professor Paulo Lima. Grato sou a ambos 

pelas assertivas docentes em torno do reconhecimento de uma pluralidade 

epistemológica, isto é: o fomento à percepção da existência de alternativas múltiplas e 

igualmente valorosas às perspectivas científicas, tecnológicas e artísticas legitimadas pela 

Europa — algo incansavelmente argumentado por Boaventura de Sousa Santos no seu 

livro Epistemologias do Sul (2009). Tal ideia responde a todo um movimento em torno 

duma concepção intercultural, enquanto possibilidade de descolonização do saber e 

oxigenação do imaginário que o sustenta (QUIJANO, 2005 e 2007), no sentido de 

“assumir o desafio epistemológico do reconhecimento da existência de outras visões de 

mundo e de aceitar a validade de outros conhecimentos e de outras formas de construir 

conhecimento” (MARÍN, 2009, p. 128).    

A participação de Paulo na elaboração deste presente trabalho transcende a função 

de orientador. Para além da influência que ele exerce na minha formação acadêmica e 

artística, e a sua liderança no grupo de pesquisa Composição e Cultura4, do qual sou 

membro integrante, foi ele o motivador desta proposta de tese. Após uma cuidadosa 

revisão bibliográfica sobre teoria do ritmo permitida pela elaboração da dissertação de 

mestrado, eu entrei para o Programa de Pós-Graduação em Música da UFBA com um 

anteprojeto de doutorado em composição que objetivava a elaboração de um modelo de 

análise rítmica que abarcasse diferentes propostas de temporalidades musicais associadas 

à música de concerto contemporânea. Na primeira reunião de orientação, foi constatado 

que um projeto com este teor não se afinava em absoluto com o meu perfil, o que, desde 

a sua elaboração, já estava claro para mim e ecoava no meu íntimo5 — na verdade, aquele 

 
Matos, na qual pude estar em contato com alguns grupos de capoeira, conversar com seus integrantes e 

entrevistar seus mestres.  
4 Criado em 2002, tomou como ponto de partida um documento de ‘visão’ assinado por Ernst Widmer em 

1976, sobre uma nova relação com aquilo que denominava de 'produção autóctone' - mapeando, assim, uma 

espécie de protocolo sobre roteiros de criação a partir de materiais oriundos das culturas locais, onde a 

crítica à superficialidade e culto do exotismo apontava na direção de manipulações estruturais e 

aprofundamento do diálogo criativo. Durante os primeiros anos de existência priorizou a discussão de 

questões no interregno da criação e das identidades culturais. Em 2010 assumiu a denominação de 

‘Composição e Cultura’, marcando uma abertura para o aprofundamento das múltiplas relações entre o 

binômio, sempre com ênfase na perspectiva do compor, ou seja, buscando construir entendimento sobre o 

trabalho cultural realizado pela atividade de criação de música.  
5 Devo esclarecer que desde a graduação venho percebendo que o quê me move em composição são as 

possibilidades de refletir musicalmente sobre o meu lugar de fala — que é naturalmente multifacetado 

(Salvador, música de concerto contemporânea, Rock ‘n’ Roll, guitarra, percussão afro-baiana, dentre 

outros) —, com a esperança de que essas reflexões pudessem promover discussões que transcendessem o 

escopo da música e, porventura, gerar impactos socioculturais, por menores que fossem. Neste sentido, o 

diálogo com a dita “cultura popular brasileira”, seja com a música de concerto contemporânea ou com o 
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anteprojeto era uma espécie de ‘carta da manga’ pós problematizações anunciadas no 

trabalho de mestrado. Desta observação precisamente objetiva, foi sugerida uma atividade 

preliminar direcionada à procura de situações compositivas passíveis de estudo, na 

música de Candomblé — algo que permeava naturalmente o meu impulso musical 

criativo, considerando o meu apreço pelas estratégias de manipulação rítmica e temporal 

no compor e o entusiasmo com a promoção de diálogos entre a música de concerto 

contemporânea e músicas de tradição oral. Com a música de Candomblé eu já havia me 

relacionado em algumas circunstâncias, um exemplo delas é a peça Fenótipo II 

(Adainhodadá), que integra o CD Pagodão Swingueira Dub, do Grupo de Percussão da 

UFBA, escrita em 2010 e gravada em 2015.    

Dado o ‘dever de casa’, iniciou-se um percurso cuidadoso de busca de escritos sobre 

a música de Candomblé, bem como de gravações diversificadas que a ilustrassem, fossem 

elas em CDs, áudios sortidos ou vídeos disponibilizados na internet. Diante de todo o 

material coletado, foi necessária a organização de leituras e seções de apreciação e 

transcrições, as quais puderam me conduzir a uma percepção não tão óbvia: a música de 

Candomblé é muito mais que uma exposição cíclica de claves, toques ou time-line patters, 

para utilizar um termo de Kubik (2010). Mas por que o “não tão óbvia”? Porque embora 

haja grande quantidade de trabalhos destinados ao estudo da música de Candomblé6, a 

sua grande maioria, no que se refere especificamente à parte musical, restringe-se à 

observação e análise de tais estruturas rítmicas ou de comportamentos instrumentais 

isolados. Lacerda reconhece este fato em seu estudo sobre a música instrumental no 

Benin, quando afirma que:  

A concepção rítmica africana é o assunto que mais atraiu a atenção de 

pesquisadores. Com algumas exceções recentes, a pesquisa atém-se aos 

aspectos rítmicos das partes repetitivas, que se estruturam de maneira 

diferente dos estilos musicais ocidentais mais difundidos (LACERDA, 

2014)7. 

 
rock, apareceu-me como uma importante frente de trabalho artístico. Em suma, a minha impressão era de 

que assuntos que caminhassem nesta direção poderiam representam a minha melhor performance, em 

termos de uma atuação no contexto de pós-graduação, muito embora as teorias do ritmo e as suas 

consequências analíticas me encantassem.    
6 A exemplos de: A linguagem dos tambores, de Ângelo Cardoso (2006); Batuque jêje-ijexá em Porto 

Alegre: a música no culto aos orixás, de Reginaldo Braga (1998); e A música no Candomblé nagô-ketu: 

estudos sobre a música afro-brasileira em Salvador, Bahia, de Angela Lühning (1990); dentre outros. 
7 Não custa destacar que Lacerda se refere ao investimento de estudo no âmbito das estruturas musicais. 
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Quer dizer, existe um largo campo de aspectos analíticos desatendidos, tais como o 

textural, o gestual e o compositivo, que podem dizer muito sobre como este tipo de música 

se move e progride no tempo, alcançando assim o seu papel e função sociocultural. Tudo 

indicava que o entendimento destes aspectos passava pela observação de estruturas 

musicais de níveis maiores que as claves, incluindo neste bojo os modos de interação 

entre as partes instrumentais individuais. Portanto, seria salutar que um projeto de 

pesquisa visasse contribuições neste sentido. 

Como uma espécie de parênteses e aperitivo, já vale apresentar o teor das situações 

criativas que chamaram a minha atenção neste processo inicial de investigação do 

domínio composicional da música de Candomblé8: 

Exemplo 1 - O domínio composicional na música de Candomblé (um aperitivo) 

 

 
8 O que será problematizado com a devida densidade e sob diferentes aspectos no Capítulo 2. Neste também 

serão explicados e esclarecidos detalhes sobre a escolha notacional e o processo de transcrição que resultou 

em partituras tais como a apresentada no exemplo 1. 
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No exemplo 1, é possível perceber uma consistente estratégia de desenvolvimento 

gestual implementada a partir de um desmembramento progressivo do atabaque Rum, no 

que se refere a um composto rítmico formado pela disposição vertical de todo o quarteto 

instrumental. Na caixa em azul, nota-se a feição primária deste composto, que é 

desenvolvido por um processo de emancipação gradual do atabaque Rum (marcado pela 

linha vermelha) enquanto é simultaneamente mantido pelos outros instrumentos (Gã e 

atabaques Rumpi e Lé). A concepção gestual associada a este processo de 

desmembramento se dá pela paulatina intensificação rítmica e consequente efervescência 

textural, que reúne irregularidades e imprevisibilidades em termos de acentuações e 

implicações métricas.   

Motivado por investimentos compositivos tais como este, no sentido de uma 

simbiose entre as minhas trajetórias artística e acadêmica, e considerando as possíveis 

carências relativas aos trabalhos encontrados sobre a música de Candomblé, foi 

formatado um projeto de pesquisa cujo objetivo central se estende a um estudo deste tipo 

de música numa perspectiva composicional, visando, principalmente, um entendimento 

das estratégias composicionais relacionadas com as expressões rítmicas associadas à 

função do atabaque Rum no quarteto instrumental em que se insere, devido à sua posição 

hierárquica. Sem perder de vista as consequentes implicações criativas, o projeto ainda 

se direciona à promoção de diálogos entre música de Candomblé e o compor da música 

contemporânea, a partir da utilização e adaptação dos princípios identificados como 

suportes de tais estratégias, bem como com o campo da teoria da música. 

Com este intento, não seria prudente negligenciar que, no contexto do Candomblé, 

os tocadores de Rum, bem como os outros instrumentistas, não são propriamente 

considerados como compositores (nem como músicos/artistas) — lembremos que, nesta 

manifestação cultural, música está estritamente a serviço de uma concepção ritual, 

fundamentada numa estrutura religiosa, cujas ações de performance são desencadeadas 

por eventos e motivações não necessariamente musicais. A princípio, esta constatação 

poderia colocar em risco a ideia de que a prática atrelada ao Rum resultaria de atos 

compositivos. No entanto, não se pode negar o fato de que se há uma expressão musical 

assumida como tal, há também um compor que lhe é intrínseco, isto é: uma dimensão 

criativa subjacente que dá conta de selecionar, organizar, desenvolver e estruturar 

materiais sonoros. Isto, no âmbito deste trabalho, significa assumir a música resultante da 

performance musical associada ao Candomblé como composição — sobretudo ao 
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considerar a minha parcialidade interpretativa (de um compositor), que pode, em algum 

momento, se contrapor a como esta música é vista pelos seus pares — e, portanto, como 

algo que pode ser pensado a partir de processos criativos, ainda que estes respondam a 

impulsos de outra ordem. Ademais, é neste ponto que preciso reivindicar um conceito de 

composição que inevitavelmente se atrele à intencionalidade de atos criativo-musicais 

deliberativos que passam pela performance e pela invenção (em seus diversificados 

níveis), mas que, embora flagrantemente perceptível, não necessariamente precisa ser 

objetivamente atribuído a um corpo ou conjunto de corpos físicos ou ter o resultado 

artístico como fim — isso porque, no caso específico do Candomblé (e de outras tradições 

musicais), o compor pode passar por implicações metafísicas (vide seção 2.2.2) e ser 

destinado a uma finalidade social.                       

Explicações sobre a música de Candomblé, os instrumentos que a caracterizam, 

como eles se relacionam e outras informações mais específicas serão adensadas no 

Capítulo 2. Por ora, e diante do exposto, é preciso pôr em relevo de discussão que o 

projeto se trata de um traçado entrelaçado de composição e etnomusicologia. Se por um 

lado é projetado um entendimento do tecido sonoro da música de Candomblé em suas 

expressões rítmicas e compositivas; por outro, reconhece-se que esta música faz parte de 

um contexto particular e se atrela indissociavelmente a um ecossistema sociocultural 

complexo que, embora eminentemente religioso, “assume sua vocação de reunir 

memórias remotas e outras próximas, referenciando culturas, idiomas, códigos éticos e 

morais, tecnologias [...] dança, entre tantas outras maneiras de manter identidades, de 

situar e manifestar cada modelo, nação” (CARNEIRO, 2008, p. XIV).  

É importante mencionar que a princípio eu não tinha nenhum tipo de ligação direta 

com o Candomblé, e hoje reconheço que as poucas informações que possuía eram 

manchadas pelas consequências de um profundo processo de escravização da África e 

depreciação de suas culturas, simbolicamente materializadas em múltiplas situações de 

intolerância religiosa — como é relatado no âmbito do primeiro capítulo de Verger 

(1999). Além da curiosidade necessária de superar os preconceitos do universo 

desconhecido, surgiram também três questões norteadoras: 1) quais preceitos 

composicionais envolvem a música de Candomblé e como analisá-la levando em 

consideração as suas múltiplas implicações não musicais? 2) em que medida e a partir de 

quais princípios poderíamos propor uma abordagem teórica de uma tradição cultural que 
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se desenvolve essencialmente pela oralidade? e 3) como a teoria da composição poderia 

contribuir para um entendimento mais específico deste tipo de música?  

Com toda certeza, tais questões, por elas mesmas e levando em consideração a 

minha condição outsider9, não seriam capazes de conduzir uma compreensão absoluta da 

música de Candomblé, visto que, até a concepção de música pode envolver profundas 

incompatibilidades entre as minhas perspectivas e as perspectivas de seus pares. De fato, 

sou fruto de uma tradição musical ligada à visão de mundo ocidental cujo sentido estético 

sustenta as suas bases experienciais, o que não é necessariamente verdade em todos os 

contextos musicais10. No caso do Candomblé, que descende de uma cosmovisão africana 

onde música em sentido extenso inclui dança e ambos são aspectos intimamente ligados 

do mesmo complexo cultural (KUBIK, 2010), a expressão musical existe principalmente 

enquanto linguagem e memória espiritual (CARDOSO, 2006) e, como instrumento de 

diálogo, em função e a serviço dos orixás11 e 12. Sendo assim, é imprescindível ressaltar 

que não faz parte das intenções deste trabalho assumir o compromisso de explicar 

definitivamente a essência da música de Candomblé e como seus praticantes a 

compreendem, seja funcionalmente, tecnicamente ou criativamente — por mais que estes 

aspectos despertem grande importância enquanto responsabilidade ética e social (vide 

seção 1.1.1) —, mas sim demonstrar como a pesquisa em composição é capaz de 

apresentar uma teoria que explique este fazer e essa maneira de produzir música13, 

 
9 No meu caso, pesquisador não nascido, não criado e sem nenhum vínculo efetivo com o Candomblé. 
10 “É importante lembrar que em muitas outras culturas se desconhece um termo, cujo signo seja idêntico 

ao de ‘música’, ‘music’, ‘zene’, ‘Musique’, ‘Musik’ etc. Na realidade música raras vezes apenas é uma 

organização sonora no decorrer de limitado espaço de tempo. É som e movimento num sentido lato (seja 

este ligado à produção musical ou então à dança) e está quase sempre em estreita conexão com outras 

formas de cultura expressiva. Considerar este contexto amplo, quando se fala em música, é estar adotando 

um enfoque antropológico. A inserção da música nas várias atividades sociais e os significados múltiplos 

que decorrem desta interação constituem importante plano de análise na antropologia da música” (PINTO, 

2001, p. 223). 
11 “Divindades cultuadas no Candomblé, que situam-se em posição nitidamente inferior a um Deus 

supremo, sendo, assim, seus agentes, ministros, delegados, dentre outros” (CORDEIRO, 2008, p. 14). 
12 “Tanto a música quanto a dança que a acompanha expressam o caráter do orixá e acontecimentos de sua 

vida. Nas letras das cantigas — que são cantadas num ioruba arcaico — e também nas lendas que se contam 

a partir, fala-se sobre acontecimentos míticos e históricos, qualidades, virtudes e falhas dos orixás que 

servem como exemplo para os seres humanos. Através das letras a música se torna o meio que transporta o 

conteúdo histórico-literário da tradição oral” (LÜHNING, 1990, p. 117). 

“Música, dança e letra, por outro lado, estão intrinsecamente ligadas ao estado de transe, no Candomblé 

comumente chamado de ‘estado de santo’. Neste estado, o orixá, que é dono da cabeça da filha de santo em 

questão, apodera-se do corpo dela, para mostrar através da dança como era em vida, e o que fazia – como 

as pessoas de Candomblé costumam a dizer” (LÜHNING, 1990, p. 117).   
13 Ademais, problematizando Kant, Piedade (2010, p. 75) já nos mostra que “conhecer um fenômeno 

significa realizar seu entendimento como objeto de conhecimento, ou seja, que o objeto é uma construção 

resultante de uma leitura efetuada pelo nosso próprio aparato perceptivo”.  
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independentemente da possível correspondência com a ‘teoria nativa’14. De qualquer 

maneira, parece conveniente se apoiar na crença de que se há um repertório musical, há 

também uma teoria musical implícita (BLACKING, 1973, 1995 e 2007), como também 

deve haver um conjunto de princípios inteligíveis que alicerçam suas bases criativas, sua 

composição.  

Por aqui, o termo composição, sua acepção e implicações merece outras 

ponderações. Primeiramente, é importante destacar que não cabe aos nossos desafios 

emparelhar ou uniformizar o que se entende e como se expressa a criação musical15 no 

que diz respeito aos contextos da academia e do Candomblé, muito embora, curiosamente, 

Kubik (2010, p. 36) discorra sobre possíveis similaridades objetivas16 ao fazer colocações 

acerca da criação musical na África — continente cujas culturas são fundamentalmente 

referenciadas no Candomblé: 

Criar uma composição musical na África — ao contrário do que tem 

sido escrito por observadores que projetam o conceito de "música 

folclórica" nas tradições africanas — geralmente não é um 

empreendimento coletivo. É um empreendimento individual, mesmo 

em formas musicais que requerem a participação de muitas pessoas.  

A centelha inicial para uma nova música ou composição sempre vem 

de um cérebro. O compositor, às vezes chamado de "dono" de uma 

música, inicia o processo transmitindo uma ideia ou texto musical 

básico, que pode ter ocorrido em um sonho, a seus possíveis ajudantes. 

Como um líder político, ele então precisa do feedback dos outros. Então 

ele convida amigos ou parentes e ensina então o que eles deveriam 

fazer. Os ajudantes podem colaborar passivamente, ou alguns deles 

podem desenvolver ou modificar a ideia original. Assim, as ideias vêm 

de indivíduos, mas a resposta em coletivo. Até mesmo o compositor de 

uma nova canção de ritual é frequentemente lembrado pelo nome. Passa 

um tempo, os nomes dos compositores podem desvanecer-se da 

 
14 Termo problematizado por Blacking (1973), que inclusive discorre sobre a música como uma expressão 

holística que age e sofre ação de outros domínios do complexo cultural. É importante destacar que ‘nativo’ 

não quer dizer primitivo, aborígine ou indígena, “mas é um termo metodológico da antropologia que 

designa um membro de uma sociedade enquanto indivíduo integrado no sistema cultural específico” 

(PIEDADE, 2010, p. 68). 
15 Gostaria de chamar atenção para ‘criação musical’ como um termo que, lato sensu, deve ser entendido 

com a devida complexidade, admitindo, assim, múltiplas manifestações. Pode-se falar que a criação musical 

existe tecnicamente em pelo menos três tipos de atividades: na improvisação, no arranjo ou na criação de 

obra (OLIVEIRA FILHO, 2014, p. 17) — tradicionalmente assumida como composição —, como defendo, 

em Amaro (2018). Devo dizer que assumo composição como resultado de uma ação musical de cunho 

criativo motivada por uma intencionalidade, o que, de certa maneira, é abrangente o suficiente para admitir 

variações de níveis e instâncias. Há composição numa performance, tal como há numa improvisação ou na 

elaboração de uma peça, muito embora em níveis e instâncias distintas.   
16 Vale destacar que esta observação não especifica contextos rituais e nem não-rituais. Tendo em vista a 

intenção de levantar pressupostos acerca de uma teoria que consiga apresentar fundamentos sobre a música 

na África, Kubik (2010) apresenta ideias que podem ser pensadas a partir de contextos variados. 



33 

 

memória da comunidade, como é o caso de canções muito antigas cujos 

'donos' são esquecidos, cantos de um ritual de contento e cantos que têm 

se adaptado e se adaptaram em áreas longe de onde eles foram 

originalmente compostos17 (KUBIK, 2010, p. 36).       

Segundo: o ‘compor’18, enquanto verbo, refere-se às estratégias criativas — padrões 

de relações objetivas e rede de relações subjetivas (REYLNOLDS, 2002, p. 3) — em 

torno dos processos que envolvem o fenômeno da criação de uma obra musical (ou aquilo 

que pode ser entendido como parte de um repertório musical) — algo relativo ao princípio 

de obra artística, que prevê uma arquitetura (física ou conceitual) que lhe confira uma 

unidade capaz de separar-lhe do mundo ordinário, incluindo as transgressões dos modelos 

tradicionais e hegemônicos19  (OLIVEIRA FILHO, 2014, p. 17).  

E terceiro: talvez seja até mais importante relativizar o conceito de composição, 

admitindo assim a sua complexidade e abrangência na direção que aponta Brün (1986, p. 

28), quando se poupa de responder “o que é composição?”, para centrar as suas energias 

 
17 Creating a musical composition in Africa — contrary to what has often been written by observers who 

Project the concepto f ‘folk music’ onto African traditions — is usually not a collective undertaking. It is 

rather na individual one, even in musical forms that require the participation of many people. The initial 

spark for a new song or composition Always comes from one brain. The composer, sometimes referred to 

as the ‘owner’ of a song, begins the process by conveuing a basic musical idea or text which may have 

occurred to him in a dream to his potential helpers. Like a political leader, he then needs the response of 

other. So he invites friends or relatives and teaches then what they should do and now they should respond. 

They helpers may collaborate passively, or some of them may develop or mofify the original idea. Thus, the 

ideas come from individuals, but the reponse in collective. Even the composer of a new ritual song in often 

remembered by name. A time passes the names of the composer may fade from the memory of the 

Community, as is the case with very old songs whose ‘owners’ are forgotten., songs of a ritual contente, 

and songs which have mograted and have been adapted in áreas far from where they were originally 

composed (KUBIK, 2010, p. 36). 
18 Para Brün, o compor envolve processos de estabelecimento de conexão entre coisas que de outra forma 

não se conectariam por elas mesmas, de tal modo que, assim, elas passam a ter um “sentido que sem essas 

conexões elas não teriam” (BRÜN, 2004, p. 77). Segundo esta premissa, vale considerar que da mesma 

maneira que um criador de música, em sua intencionalidade expressiva, conecta fragmentos sonoros 

destituídos de qualquer necessidade natural de estarem juntos — analogia facilmente entendida na relação 

entre um(a) poeta e as palavras ou um(a) arquiteto(a) e as formas geométricas — um alabê tocador de Rum 

no Candomblé, ainda que totalmente influenciado por aspectos inerentes ao ritual religioso, manifesta o 

estabelecimento de conexões entre materiais rítmicos, a priori, isolados e desprovido de um ímpeto 

expressivo, dando origem a estruturas musicais cujas marcas dizem respeito à sua intervenção e, portanto, 

a um compor.  
19 Parece salutar ampliar o espectro do conceito de obra na direção apontada por Goehr, que afirma que 

“quando músicos provocam happenings fora das salas de concerto, quando eles sugerem que o público 

traga instrumentos para tocar em ocasiões musicais, de forma a serem também intérpretes, quando se 

recusam a produzir partituras ou gravações para cancelar a possibilidade de que a música sobreviva após a 

ocasião, quando eles enfatizam que uma performance é um fim em si mesma e não meramente um canal 

por onde uma obra flui, e quando não impõem limites temporais a uma performance, parecemos, afinal, 

estar observando desafios diretos ao conceito tradicional de obra [traditional work-concept]. Pois não 

apenas os músicos dizem estar desafiando o conceito, mas seus direcionamentos tendem explicitamente a 

minar as condições tradicionais e formais associadas à música baseada no conceito de obra [work-based 

music]” (1992, p. 268). 
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em “quando é composição?”, colocando, assim, em questão o caráter situacional que 

condiciona a composição, e mais: a dimensão interpretativa, crítica e dialógica entre o 

fenômeno sonoro e os possíveis agentes da expressão musical, sejam eles ouvintes, 

performers ou declaradamente compositores, mesmo quando essas funções são quase 

indefinidas ou intercruzadas.  

Voltando às questões norteadoras da pesquisa, resta dizer que a partir delas foram 

estabelecidas cinco frentes de trabalho, as quais podem ser assumidas com objetivos 

específicos que alicerçam todas as ações metodológicas: 

1) Estudar e vivenciar o Candomblé enquanto manifestação cultural complexa, na 

qual a música não se dissocia de religião, dança, culinária, entre outros aspectos; 

2) Analisar os detalhes que envolvem suas especificidades musicais, focando as 

atenções, principalmente, para a função hierárquica e os campos de escolhas 

compositivas que envolve o atabaque Rum, no âmbito do quarteto instrumental 

em que se enquadra; 

3) Refletir sobre os impactos e reverberações de tais escolhas compositivas no 

campo das teorias da música e do compor; 

4) Estabelecer critérios que se direcionem à promoção de diálogos entre a música de 

Candomblé e o compor da música contemporânea; 

5) Criar obras musicais que apresentem respostas a esses diálogos. 

Este conjunto de passos, em suas consequentes realizações, impactaram no arco 

estrutural da tese, que se partilha em quatro capítulos de características bem distintas, 

muito embora sejam eles costurados por uma narrativa fluida, ponderadamente 

seccionada, e com uma linguagem que, atendendo a um interesse pessoal, tende a uma 

dinâmica de livro e evita super especialidades no que diz respeito à sua área de 

concentração (composição).  

O Capítulo 1 acomoda uma espécie relato de experiência que expõe as implicações 

metodológicas, teóricas e de fundamentação mais abrangentes da pesquisa. Considerando 

que estamos diante de um trabalho que exige um viés de diálogo entre os campos da 

composição e da etnomusicologia (como já pôde ser percebido nestas páginas iniciais), 

este capítulo propõe problematizações e reflexões acerca de uma interface entre essas 

duas áreas. Nesta direção, abordo o universo da etnomusicologia como o meu primeiro 

fieldwork, de onde absorvo fundamentos técnicos e atitudinais fundamentais ao meu 
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sucessivo contato com o Candomblé, o meu segundo fieldwork, que também é 

criteriosamente discutido de acordo com suas especificidades. 

No Capítulo 2, o núcleo duro da tese, são apresentadas observações de ordem 

composicional referente às articulações rítmicas associadas ao quarteto instrumental da 

música de Candomblé. Estas são especificadas sob a conceitualização de cinco processos 

rítmicos: ressignificação rítmica, dissociação rítmica, sintonização rítmica, suspensão 

rítmica e sublimação rítmica. A abordagem dos mesmos impõe considerações teóricas e 

metodológicas — sobre a relação entre música de Candomblé e música africana, sobre o 

percurso analítico, sobre o processo de transcrição, dentre outras —, que são devidamente 

discutidas. Além disso, há demonstrações de como esses processos (relativos a uma 

suposta epistemologia da música de Candomblé) podem ser apreendidos e utilizados no 

contexto do compor da música de concerto contemporânea. 

O Capítulo 3 responde a uma observação prenunciada no Capítulo 1 e detalhada no 

Capítulo 2, sobre o potencial autoetnográfico dos processos rítmicos sobrescritos: há 

evidencias de que os mesmos representam, simbolicamente e descritivamente, aspectos 

importantes do ritual inerente às “festas públicas” de Candomblé. A partir desta ideia, isto 

é, da implicação descritiva/narrativa sociocultural do produto composicional, 

problematiza-se a questão de uma possível interface entre composição e etnografia, que 

é discutida, fundamentada e exemplificada na análise de duas obras: Sertania — Sinfonia 

do Sertão, de Ernst Widmer, e Oniçá Orê, de Lindembergue Cardoso.  

O último dos capítulos, o de número 4, trata-se de um memorial analítico-descritivo 

de cinco obras compostas como resultado composicional de todo o processo de 

investigação compreendido no âmbito deste percurso. Assim, após esclarecimentos 

particularizados acerca do meu processo criativo, cada peça é comentada sob suas 

concepções artísticas e observadas através de uma média de três situações analíticas 

relativas aos seus procedimentos compositivos mais importantes — sendo eles sempre 

ligados à perspectiva de diálogo entre música de concerto contemporânea e música de 

Candomblé.  

Com isso, pretende-se avançar no entendimento do campo da composição enquanto 

um importante articulador no processo de estudo de manifestações musicais ligadas ao 

escopo da etnomusicologia; na compreensão da etnomusicologia como uma área de 

conhecimento que pode potencializar discussões associadas ao campo da composição; na 

observação da música de Candomblé sob seu aspecto compositivo; e no esclarecimento 
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de como a oportunidade de diálogo entre composição e etnomusicologia pode 

desembocar em possibilidades de criação musical.  

Sendo assim... sigamos! 
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1 O PERFIL GLOBAL DA PESQUISA EM SUAS DEMANDAS 

METODOLÓGICAS E ARTICULAÇÕES TEÓRICAS 

Apresentada a ideia20 e as questões basilares21 do trabalho na seção de introdução, 

observa-se que a consecução de seus objetivos exigia estratégias metodológicas que 

respondessem à natureza de áreas de conhecimento compartilhadas do problema de 

pesquisa, visto que eles invocam suportes teóricos e técnicos particularizados dos campos 

da composição e da etnomusicologia. Além desta certeza, havia ainda outras duas: 1) 

depois de oito anos envolvendo graduação e mestrado em composição, eu estava 

consciente de que este era seguramente o meu metier; e 2) em respeito ao próprio 

Candomblé e ao seu povo, eu precisava realizar uma pesquisa de campo — ver e ouvir os 

seus sujeitos enquanto verdadeiras autoridades acerca do assunto em questão. 

Nesta direção, a pesquisa foi planejada a partir de duas dimensões precisas, uma 

analítica-criativa e outra de vivência cultural, que se intercruzaram e coexistiram no 

sentido de uma complementariedade. A princípio, a de vivência cultural era a que mais 

me preocupava. Ela dizia respeito à pesquisa de campo, à oportunidade de algum tipo de 

convivência no contexto do Candomblé — o que passava a ser não apenas uma condição 

acadêmica, mas, principalmente, um interesse pessoal de reflexão sobre outra visão de 

mundo e, assim, uma expansão de horizontes —, mas eu não sabia como começar, carecia, 

e muito, de recursos técnicos e teóricos. Eu precisava, urgentemente, de um contato mais 

estreito com os colegas etnomusicólogos. Aproximar-me da etnomusicologia me 

protegeria de possíveis equívocos contrários a uma abordagem coerente do mencionado 

contexto cultural. 

 
20 Um estudo da música de Candomblé numa perspectiva composicional, visando, principalmente, um 

entendimento das estratégias composicionais relacionadas com as expressões rítmicas associadas à função 

do atabaque Rum no quarteto instrumental em que se insere, devido à sua posição hierárquica. 
21 1) quais preceitos composicionais envolvem a música de Candomblé e como analisá-la levando em 

consideração as suas múltiplas implicações não musicais? 2) em que medida e a partir de quais princípios 

poderíamos propor uma abordagem teórica de uma tradição cultural que se desenvolve essencialmente pela 

oralidade? e 3) como a teoria da composição poderia contribuir para um entendimento mais específico deste 

tipo de música? 
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1.1 O CONTATO COM OS ETNOMUSICÓLOGOS: REFLEXÕES ACERCA DA 

PRIMEIRA PESQUISA DE CAMPO 

Ouvi algumas vezes nas reuniões de orientação: “você precisa entender como 

pensam os etnomusicólogos... comece a ler mais sobre o assunto e pegue uma disciplina 

com Angela”. E lá fui eu: logo no primeiro semestre letivo de minhas atividades no 

doutorado (2016.1), matriculei-me na disciplina Métodos de Pesquisa de Campo, 

ministrada justamente por ela. No contexto deste componente curricular, no Laboratório 

de Etnomusicologia da Escola de Música da UFBA, começava a minha primeira pesquisa 

de campo. Obviamente, isso não era algo claro no impulso inicial da matrícula, mas, em 

se tratando de uma etapa da formação de alguém cujo projeto de pesquisa esbarra no 

limiar das visões de mundo que dividem etnomusicólogos e compositores, hoje, depois 

de algum tempo navegando em discursos antropológicos (com ênfase em música, é claro), 

posso dizer com toda certeza: sim, eu já estava com a mão na massa! O meu fieldwork 

começava ali, onde, a princípio, eu era apenas um estranho no ninho, um compositor em 

meio a um monte de etnomusicólogos. 

1.1.1 Composição e etnomusicologia em interface: uma relação naturalmente em 

estado de latência 

Há de se fazer uma importante observação por aqui: quando falo em visões de 

mundo que dividem compositores e etnomusicólogos, não quero dizer que eles atuam em 

extremidades polares e estão essencialmente em contraposição. Pelo contrário, os anseios 

e interesses destas duas esferas profissionais parecem estar, ininterruptamente, em estado 

de complementação.  

No âmbito desta discussão, um primeiro ponto a ser comentado é que compositores 

de música de concerto não são tão alienados assim, como suspeitei imaginar alguns dos 

meus colegas desta classe. Nós, compositores, também nos preocupamos com relações 

de poder, ética, política e pensamos sobre cultura. Aliás, a crítica e a sua maturação, como 

uma espécie de ruminação de todas essas instâncias, pode ser tomada como um 

fundamento do compor, na medida em que se comporta como a “alavanca que permite 

aquele distanciamento necessário para que a criatividade se expanda” (WIDMER, 1981). 

Obviamente, estamos nos referindo a uma crítica que, no trabalho composicional, 

transcende a expressão musical, tomando-a apenas como um veículo condutor, no sentido 
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de uma superação de qualquer resquício conceitual ligado às noções de ‘música absoluta’ 

ou ‘música pura’ (CHUA, 2003)22. Para não carecer de exemplos, vale lembrar do 

compositor Béla Bartók e toda a sua importância na consolidação da própria 

etnomusicologia enquanto área. Para além do seu empenho no registro de canções ciganas 

de tradição oral da Romênia, Bulgária, Turquia, dentre outros países, ficaram obras como 

os seus seis quartetos de cordas e a Cantata Profana, cujos discursos artísticos, 

influenciados pelos princípios identificados nos materiais registrados, oxigenam os 

paradigmas ocidentais do compor associado à música de concerto, incitam discussões 

acerca de uma horizontalidade em termos de epistemologias musicais e problematizam a 

concepção de erudição musical (ainda falaremos mais sobre isso).      

Ainda sobre as preocupações não musicais que podem determinar o compor, vale 

lembrar das considerações feitas por Lima (2005), após refletir sobre a interface 'invenção 

e memória' e levantar ao próprio campo da composição questões como: que espécie de 

educação ou deseducação estamos praticando daqui para a frente? Que espécie de 

comunidade musical estaremos plantando? Que espécie de ideal sonoro? Que espécie de 

espírito ou de upgrade nos convoca? Sem pretensão de esboçar uma resposta definitiva, 

ele avança dizendo que: 

Aqui ou na China o nosso problema também é o desafio de compor um 

discurso. De quebrar a forma, sem perder a ternura. Afinal, somos uma 

sociedade de cientistas da arte e o gesto pasteurizado das comunicações 

de pesquisa: proficiente, objetivo e inútil como atitude composicional, 

não nos edificaria hoje (LIMA, 2005, p 23). 

Curiosamente em direção similar, numa tentativa de discutir sobre o quê seria 

etnomusicologia, Seeger (2008, p. 240) aponta algumas questões preliminares: o que 

acontece quando as pessoas fazem música? Quais são os princípios que organizam as 

combinações de sons e seu arranjo no tempo? De onde vem a criatividade musical? Qual 

 
22 “Just try interrogating absolute music’s purity. What is it? What does it mean? What is this essence that 

so powerfully discriminates between what is and is not Music? There is no answer; or, at least, when asked 

to disclose the criteria for musical purity, absolute music deliberately draws a blank. Its signs signify 

nothing. Indeed it cleverly champions this nothingness as its purity. The sign and referent cancel each other 

out in such a frictionless economy of exchange that no concept or object is left over. Thus the meaning of 

absolute music resides in the fact that it has no meaning; the inchoate and the ineffable become 

synonymous. Consequently, there is no way of teasing out an explanation from absolute music for its 

utterances are ineffable. This is why its purity is not a fact that is open to investigation, but a secret whose 

power resides in the inaccessibility of its sign. No wonder the early Romantics venerated instrumental 

music as a mystery that wraps ‘mysterious things in a mysterious language’. As ‘the ultimate mystery of 

faith’, absolute music was not something to be examined but believed in. Its purity is entirely opaque” 

(CHUA, 2003, p. 4 – 5). 
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o papel do indivíduo na tradição, e o da tradição na formação do indivíduo? Tudo isso 

como alavanca para a ideia de que música faz parte das estruturas que envolvem as 

organizações sociais [assunto pelo qual Adorno (2009), em meio a vários outros teóricos, 

dedicou parte de sua vida] e, portanto, age e sofre ação da dinâmica cultural. Vale ressaltar 

que política, enquanto conjunto de princípios e objetivos que influenciam nas tomadas de 

decisões compreendidas num determinado domínio, complexifica ainda mais a tríade 

'música – sociedade – cultura’. 

Essas duas perspectivas apresentadas, haja vista os discursos supracitados, nos 

levam a supor que, se etnomusicólogos e compositores decidissem fazer um bolo em 

conjunto, a 'criação musical' seria a cereja, escolhida e cultivada por ambos. No processo 

de feitura do mesmo, muito provavelmente os etnomusicógos estariam mais interessados 

em saber sobre a procedência dos ingredientes utilizados e o seu impacto nutricional, e 

os compositores, por outro lado, nas minúcias de como os ingredientes podem ser 

combinados a fim de proporcionarem diferentes sabores e situações de degustação. Isto 

porque, ao que tudo indica, enquanto a composição enfatiza o fenômeno musical de 

dentro para fora, a etnomusicologia tende a observá-lo a partir de suas repercussões em 

seu entorno não musical  — ideia densamente problematizada no artigo Baião de Dois: 

Composição e Etnomusicologia no Forró da Pós-modernidade (LIMA, 2005, p. 292 - 

303). Não por acaso, Blacking veicula a ideia de que: 

Se os compositores e etnomusicólogos encarassem o problema de 

aprender um novo sistema musical por meio do trabalho com os 

músicos e do estudo com professores, como fariam num conservatório 

europeu ou norteamericano, seriam recompensados pela descoberta de 

processos inesperados que entram na produção da música, e sua 

compreensão da “música” como uma capacidade humana poderia ser 

ampliada, bem como sua experiência musical seria enriquecida 

(BLACKING, 2007, p. 201 e 203).  

Este longo parênteses corresponde à minha primeira significativa observação 

destacada nos encontros iniciais com os etnomusicólogos, e ela me conduziu a um 

entendimento mais substancial sobres os interesses, intentos, ações e limites da 

etnomusicologia enquanto área. Sobre isso, uma ideia essencial a ser dita é que esta 

disciplina:  

[...] tem como pressuposto o profundo interesse e respeito pela 

diversidade sociocultural e política de pessoas e grupos que se 

encontram em posição minoritária frente às hegemonias geopolíticas, 
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vivendo em processos contínuos de expropriação, seja ela territorial, 

patrimonial ou simbólica, seja ela estatal ou privada (LÜHNING e 

TUGNY, 2016, p. 23). 

É importante destacar que as concepções de minorias, enquanto organizações 

sociais e identitárias sub-representadas ou que estão sujeitas a desigualdades estruturais 

(YOUNG, 2016, p. 140), e de expropriação, que implica na conveniência de manutenção 

dos estados de sub-representações e desigualdades por articulações políticas que 

envolvem relações de poder, reverberam com contundência na ideia de ‘epistemicídio’ 

veiculada por Souza e Menezes (2009, p. 183) — a destruição de algumas formas de saber 

locais, bem como a inferiorização de outras, “desperdiçando-se, em nome dos desígnios 

do colonialismo, a riqueza de perspectivas presente na diversidade cultural e nas multifa-

cetadas visões do mundo por elas protagonizadas”. Tal problemática, por sua vez, esbarra 

no conceito de ethnomusicology at home23 (NETTL, 2005) que, nas mais variadas 

localidades, impõe uma transcendência da perspectiva acadêmica da própria área da 

etnomusicologia, embutindo nela um senso de protecionismo que se desmembra em 

ativismo e ações afirmativas. No caso do Brasil, isso resulta numa área de atuação e 

produção de trabalhos que:   

[...] passa a se configurar como um espaço de partilha de vozes de várias 

comunidades de conhecimento, intervindo nas formas históricas de 

legitimação do conhecimento nas universidades brasileiras, sociedades 

científicas e publicações, realizando com eles intervenções acústicas 

em contextos de conflitos, nas reivindicações sociais [...] caracterizando 

uma etnomusicologia engajada ou dialógica, buscando 

compartilhamento de diferentes pontos de vista, nem sempre 

congruentes, e construindo novas epistemologias (LÜHNING e 

TUGNY, 2016, p. 26).  

 Dito isso, e absorvendo o impacto do prognóstico de que o gesto pasteurizado 

das comunicações de pesquisa, proficiente, objetivo e inútil como atitude composicional, 

não edificaria a atuação acadêmica dos compositores, é razoável que se pergunte: 1) Em 

que tipo de ativismo ou engajamento o campo da composição se atrela? e 2) Como e a 

partir de quais estratégias os trabalhos em composição (incluindo, acima de tudo, a 

 
23 Termo cujo significado se relaciona com a ideia de “estudo do que está, em algum sentido, no âmbito da 

nossa própria cultura” (NETTL, 2005, p. 480), admitindo em seu bojo diversificados níveis e 

possibilidades. 
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produção de obras) podem responder à dinâmica (at home) dos nossos problemas socio-

político-culturais? 

Não caberia aqui o esforço ingênuo de apontar respostas definitivas para essas 

questões nem, muito menos, supor que as possíveis respostas possam impor limites a 

qualquer atividade composicional, afinal “ouvir, bem como compor, quando abstraídos 

do mundo da vida, são atividades de um organismo que, por meio de razão, cria seu 

próprio mundo”, e “outra questão é raciocinar cientificamente sobre essas atividades” 

24(LASKE, 1991, p. 241), o que demandaria investimentos em dimensões filosóficas, 

hermenêuticas, cognitivas, sociais, políticas, culturais, etc. Por outro lado, no caso deste 

trabalho, é preciso vislumbrar alguma direção acerca das funções socioculturais e 

políticas do compor, no sentido de alguma assertiva sobre ‘o que pode a composição’ 

num contexto de pesquisa das estratégias criativas de uma concepção musical alheia aos 

paradigmas ocidentais os quais, inclusive, legitimaram a composição enquanto área de 

conhecimento. Devo dizer que, talvez nas entrelinhas, espera-se (quem sabe, exige-se) 

isso de nós compositores — pelo menos foi o que pude perceber no meu primeiro 

fieldwork, cuja voz que fala é a da etnomusicologia. 

No que tange a esta demanda, talvez o primeiro ponto a ser abordado gire em torno 

da relação entre composição, arte e pesquisa. Tudo isso passa pelo conceito de pesquisa 

artística25 (LÓPEZ-CANO, 2015), mas encontra ecos importantes em Lima, quando diz 

que: 

A geração de novas dinâmicas de concatenação de materiais 

(geralmente sonoros) faz parte daquilo que constitui o objeto mais 

autêntico de nossa área de pesquisa. O desafio da metodologia de 

pesquisa em composição envolveria, dessa forma, a proposição de bases 

racionais a serem utilizadas como referência, tanto pela instância da 

concatenação de materiais como por sua articulação em linguagem, ou 

seja, a produção de discurso. (LIMA, 2016, p. 13). 

Quer dizer, para além de todo o jogo que envolve o “mão na massa” do compor (o 

domínio dos processos de manipulação dos elementos diversos do material sonoro) e a 

 
24 “Listening as well as composition, when not abstracted out of this Lebenswelt are activities of a organism 

that, by the way of reason, creates its own world. It is quit another matter to "reason about" this activity 

scientificlly, than to follow one's reason in accomplishing actions, such as listening and composition. In 

musical activity, the cultural contents of reason are not discarted. By contrary, most AI investigation of 

musical activity are ethnomusicologically naive” (LASKE, 1991, p. 241).   
25 Modalidade de pesquisa relativa aos universos distintos das artes, cuja premissa se assegura na ideia de 

que tanto a criação quanto a atividade artística já trazem em si a produção de conhecimento que pode ser 

acessado pela sua experienciação.  
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tradução destas instâncias para a linguagem escrita, numa espécie de revelação de suas 

bases racionais (um pré-requisito trivial de muitos dos programas de pós graduação), 

existe a dimensão da produção de ‘discurso’ — termo que, embora de grande rodagem e 

background multidisciplinar, sempre aparece a partir da concepção geral de “efeito de 

sentido entre interlocutores” (PÊCHEUX, 1969, p.82) — o que projeta no nosso ofício, 

em considerando principalmente o objeto de criação, o potencial ilimitado de construção 

de significados, complexificado nas ocasiões diversificadas de experiência, como observa 

Shaw-Miller: 

[…] a performance, ou ocasião do concerto, deve ser vista como um 

campo complexo de atividades — visuais, textuais e sonoras — em que, 

entre outras coisas, se compreenda o conceito de música como um 

discurso. […] a performance existe como uma constelação conceitual, 

orbitando o som, mas incluindo o suporte que é necessário para que o 

som exista (instrumentos, instituições, tradições, convenções, e assim 

por diante)26 (SHAW-MILLER, 2002, p. 209). 

Sendo assim, é ponderado afirmar que música, em sua essência criativa, é capaz de 

promover ambientes efusivos de reflexão, problematizar ideias, desconstruir e reconstruir 

imaginários acerca do seu entorno não musical, isso independentemente de uma suposta 

vocação narrativa (a qual trataremos em momento oportuno). Nas palavras de Castoriadis: 

[...] o essencial da criação não é ‘descoberta’, mas constituição do novo: 

a arte não descobre, mas constitui; e a relação do que ela constitui com 

o ‘real’, relação seguramente muito complexa, não é uma relação de 

verificação. E no plano social, que é aqui nosso interesse central, a 

emergência de novas instituições e de novas maneiras de viver, também 

não é uma ‘descoberta’, é uma constituição ativa (CASTORIADIS, 

1982, p. 162). 

No cerne desta afirmativa residem argumentos importantes para possíveis respostas 

às últimas questões anunciadas ao campo da composição e que se dirigem mais 

especificamente a este trabalho. Isto é: a natureza da criação em sua esfera artística (aqui 

estamos falando de música, de composição) já revela a função inata de eleger 

possibilidades de relacionamento com o mundo, o que impacta na constituição27 de novos 

 
26 “[…] the performance, or concert occasion, is to be viewed as a complex field of activities – visual, 

textual, and sonorous – one that, among other things, understands the concept of music as a discourse. 

That is, the performance exists as a conceptual constellation, orbiting sound but including the scaffolding 

that is necessary for the sound to exist (instruments, institutions, traditions, conventions, and so on)” 

(SHAW-MILLER, 2002, p. 209). 
27 Ao analisar o mesmo texto, Lima (2018, p. 2) lembra que o conceito de ‘constituição’ está 

etimologicamente ligado a um conjunto de decisões políticas. 
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paradigmas e de novas epistemologias a serem vivenciadas no plano social. Com isso, e 

ratificando as concepções de ‘intencionalidade’ e ‘intervenção’ presentes na noção de 

criação musical (BRÜN, 2004, p. 77)28, é viável imaginar que música (e 

consequentemente composição) pode assumir um ‘trabalho cultural’, como discorre 

Philip Bohlman na ideia fundante do artigo Music and Culture: Historiographies of 

Disjuncture: 

Não é fácil falar sobre música e cultura juntas, muito menos defini-las 

de forma a aproximá-las [...]. Além disso, por que a historiografia da 

música (artística) ocidental, que inclui a musicologia histórica, a teoria 

da música, a etnomusicologia e os estudos de música popular, se 

agarram à pressuposição não intuitiva de que música e cultura são 

coisas separadas? [...] Eu gostaria de sugerir que uma das razões dessa 

resistência à aceitação da proximidade entre música e cultura resulta da 

paradoxal falta de disposição em admitir a amplitude do trabalho 

cultural realizado pela música (BOHLMAN 2003, p. 45-46) 29. 

 Para o autor, em admitindo a capacidade de influência e interferência da música 

nas relações e dinâmicas sociais, esta ideia de ‘trabalho cultural’ é tomada com tanta 

seriedade que ele avança dizendo que a música, mais ainda que a linguagem, “acumula o 

potencial para articular o poder colonial, e esse potencial nunca foi perdido para aqueles 

que desejam colonizar e missionar os mundos dos outros que encontraram”30 (idem, p. 

47). Diante desta ideia, o que fica como pressuposto é que se na música, portanto na 

composição, habitam ferramentas que dão margens ao ímpeto colonizador a ser exercido 

no seu potencial de trabalho cultural, nela residem também mecanismos favoráveis aos 

processos de descolonização, possibilitando assim a visibilidade de outras 

epistemologias.  

 
28 “No momento em que uma pessoa deseja causar algo que, até onde ela saiba, nunca aconteceria sem ela, 

essa pessoa embarca num processo de criação. Se, somado a isso, seu interesse está em por coisas juntas 

— estabelecer conexões entre coisas — que de outra forma não se conectariam por si mesmas, e se essa 

pessoa então conecta essas coisas de modo que elas agora têm um significado e um sentido que sem essas 

conexões elas não teriam, então essa pessoa é um compositor” (BRÜN, 2004, p. 77). 
29 “It is not easy to talk about music and culture together, much less define them in ways that draw them 

together […] Above all, why does the historiography of Western art music, which includes historical 

musicology, music theory, ethnomusicology and popular-music studies, cling to the counterintuitive 

assumption that music and culture are separate? […] I wish to suggest that one reason there is resistance 

to accepting the relatedness of music and culture results from the paradoxical unwillingness to admit to 

the full range of cultural work that music accomplishes” (BOHLMAN 2003, p. 45-46). 
30 “To music, then, accrues the potential to articulate colonial power, and that potential was never lost on 

those most eager to colonize and missionize the worlds of the others they encountered” (BOHLMAN 2003, 

p. 47).  
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Ainda desprovido de uma fundamentação similar e consistente, o germe deste 

entendimento e a sensação de que o compor cumpre funções ligadas ao campo da 

etnomusicologia sempre emergia empiricamente no meu discurso em conversas com os 

colegas etnomusicólogos, principalmente quando o que estava em pauta era a concepção 

de ‘processos de  exotização’31 associados a músicas de outras culturas em músicas de 

compositores ligados ao que se entende por música de concerto ocidental, através de 

processos de uma suposta apropriação indevida de materiais musicais32. Certamente, esta 

é uma questão que merece ponderações e uma análise mais carinhosa. 

Lembremos que no curso da música de concerto ocidental a quebra do discurso 

expressivo/composicional nunca se deu de maneira espontânea, ela sempre esteve 

atrelada ao diálogo dos compositores com outras culturas. As dinâmicas de interação entre 

o imaginário musical europeu e de outros lugares (não podemos nos esquecer da 

possibilidade gerada a partir dos brutais processos colonizatórios) intensificou-se na 

virada do século XIX para o século XX, sobretudo por conta das grandes guerras e do 

advento de recursos tecnológicos — as missões etnomusicológicas nas Américas, África 

e no Oriente, potencializadas pela possibilidade de registro dessas expressões artísticas 

exógenas à visão de mundo da Europa, fizeram com que esses compositores refletissem 

sobre os seus próprios paradigmas sonoros. Nesta direção, uma diversidade de novos 

procedimentos composicionais estivera associada a fenômenos de aculturação isolados e 

coletivos experienciado por compositores e movimentos de composição. A respeito deste 

fato, Fridman discorre: 

Especialmente na França, houve um contato dos compositores com a 

música que estava fora da hegemonia germânica, vindo tanto por 

compositores que migraram da Europa oriental para o ocidente (como 

Béla Bartók, da Hungria e Igor Stravinsky, da Rússia) no período da 

primeira guerra mundial, quanto pelo contato com culturas ancestrais, 

como as da Índia, África e Indonésia. Esse contato foi possível tanto 

pelo advento do fonógrafo — em que compositores como Béla Bartók 

saíram em “pesquisa de campo”, utilizando o aparato para registros de 

música folclórica da Europa ocidental, da Índia e da África – quanto em 

iniciativas como a Exposição Universal de Paris, em 1889 e acervos e 

coletâneas da música não ocidental que começaram a se propagar a 

 
31 Segundo Machado (2008), “esses processos são fenômenos sociais de efetivação dos estereótipos, têm 

relação íntima com a sua produção, mas vão além da mera constatação da sua existência. Referem-se não 

apenas à imposição de imagens estereotipadas a determinadas populações, o que poderíamos chamar de 

‘orientalismo’, seguindo Said (1990), mas também como determinadas imagens sobre o outro são 

construídas e passam a ter autonomia simbólica, num processo de “encarceramento simbólico” dos nativos. 

Afinal, os que são descritos são em geral os que estão por baixo nas relações de poder estabelecidas. 
32 Indevida no sentido amplo de exploração, seja ela mercadológica ou que goze de frutos outros que não 

sejam financeiros, da propriedade intelectual alheia. 
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partir dessa iniciativa, período que também marca o início dos estudos 

da Etnomusicologia (FRIDMAN, 2012, p. 357). 

Parte significativa da ampliação do imaginário rítmico e métrico presente na 

perspectiva europeia de música de concerto são atreladas a este período33, dirigindo-se a 

uma complexificação das dimensões de temporalidade musical, sobretudo no que diz 

respeito às tendências de não-linearidade (ver KRAMER, 1988)34. Neste contexto, os 

casos de investidas composicionais que se relacionaram com o diálogo intercultural são 

numerosos e diversificados. Um dos muitos exemplos está em Messiaen, que motivado 

por um encantamento pela cultura indiana, passou a trabalhar sistematicamente com a 

premissa dos ritmos não-retrogradáveis35 em suas obras após um estudo das Deçi-tâlas 

hindus36, aplicando sobre algumas delas procedimentos de aumentação, diminuição, 

agregação de valores, dentre outros, criando assim ritmos não-retrogradáveis de larga 

escala, como pode ser visto na peça Cantéyodjayâ, para piano solo, de 1949, em 

fragmento ilustrado nos exemplos 2a e 2b. 

Exemplo 2a - Ritmo não-retrogradável em Cantéyodjayâ, de Messiaen 

 

 
33 Vale notar que tais aspectos eram, até então, pouco explorados e problematizados em terras europeias, 

estando sempre subordinados a preceitos melódicos e harmônicos, que sempre foram alvos de muitas 

investigações (GRIFFITHS, 1998, p. 38 e 39). 
34 Em Kramer (1988) observa-se uma densa discussão acerca de tipos específicos de temporalidade musical, 

os quais podem ser pensados a partir dos conceitos de ‘tempo linear’ – fundamentado num "contínuo 

temporal onde os eventos progridem em direção a metas previsíveis" (p. 452) –, e ‘tempo não linear’ – onde 

as relações de causalidade no fluxo do tempo musical deixam de existir em favor de um contexto sonoro 

que tende a não se desenvolver progressivamente, a não mudar (p. 20).   
35 Também chamados de ritmos palindrômicos, são estruturas de durações que podem ser lidas, 

indiferentemente, tanto da esquerda para a direita, como pelo sentido oposto. Essa peculiaridade se deve ao 

fato delas estarem dispostas em uma organização temporal que contém duas partes inversamente simétricas 

divididas por um eixo. Dessa maneira, tem-se um contexto rítmico precisamente divisível por dois grupos, 

sendo um o retrógrado do outro (ver MOREIRA e ALVES, 2015). 
36 Pequenas estruturas rítmicas típicas da cultura hindu, que são nomeadas, individualmente, e dispostas 

em uma tabela que contém um número total aproximado de 120. Algumas dessas estruturas apresentam a 

característica da não-retrogradação. 
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Exemplo 2b - Ritmo não-retrogradável (isolado) em Cantéyodjayâ, de Messiaen 

 

Algumas ideias a serem esboçadas por agora giram em torno de duas novas 

perguntas: 1) Considerando o empenho de certos compositores (a exemplo do caso de 

Messiaen) na transcendência de uma figuração simbólica da música de outra cultura para 

a implementação de um ambiente sonoro de problematização, envolvendo, sobretudo, a 

disposição à interação e à criação a partir de princípios reguladores das mesmas, não seria 

frágil e reducionista as perspectivas de exotização e apropriação cultural? e 2) Em que 

medida iniciativas como essa são capazes de dar visibilidade a outras visões de mundo 

ou, pelo menos, a outras maneiras de lidar com a expressão e criatividade musical? Antes 

de encará-las com mais clareza, vale mencionar um caso ainda mais expressivo. 

Em 1988 foi composta por Ersnt Widmer o seu opus 169, intitulado de De Canto 

em Canto II: Possível Resposta. Há algo de muito significativo nesta obra que condensa 

em seu âmago uma perspectiva ideológica do movimento de composição da Bahia37 (do 

qual me sinto parte). Vejamos o que nos diz alguém que acompanhou a sua estreia: 

Foi no dia 17 de agosto de 1988 que a peça De canto em canto II: 

possível resposta op. 169 foi estreada em Salvador, no Teatro Castro 

Alves, tendo Ernst Widmer como regente. A peça [...] acolhe a 

intervenção abrupta e inesperada do grupo carnavalesco (Afoxé Filhos 

de Gandhi), que se posiciona em forma de semicírculo em torno da 

orquestra, tocando juntamente com ela. No final da obra, todos os 

músicos deixam o placo tocando seus instrumentos e se dirigem à 

entrada do teatro. Ainda lembro com a maior clareza possível essa parte 

final da performance, uma espécie de celebração que aconteceu no foyer 

do teatro, com os músicos dos dois grupos circulando e tocando 

fragmentos da música que havia sido tocada no palco, misturando-se 

com o público um tanto atônito e deslumbrado que saía da sala de 

concerto, sem entender muito bem o que estava presenciando. Todo 

vestido de preto, como regente, mas também usando colares de várias 

cores típicos do Candomblé da Bahia, Ernst Widmer também participou 

 
37 Denominação associada ao circuito produção composicional iniciado em 1954 com os Seminários de 

Música da UFBA, mais tarde englobado pelas atividades ligadas à Escola de Música da UFBA, e que, 

passados mais de 60 anos, ainda se mantem ativo. Este movimento guarda relações profundas com todo 

impulso artístico, socio-cultural e político que resultou na formação do Grupo de Compositores da Bahia 

(GCB), que nas palavras de Ilza Nogueira (1999, p. 28), "é especialmente lembrado pela quantidade de 

produção, pela originalidade do produto, pelo compromisso com a novidade e com a tradição, pelo 

envolvimento com a cultura baiana, pela abertura a toda e qualquer expressão cultural, e pela grande 

influência que exerceu nos programas de ensino, pesquisa e difusão musical daquela Universidade".    
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da performance. Ele circulava pelo espaço, misturando-se com os 

músicos, como se ainda estivesse regendo a peça, olhando de forma fixa 

na direção do horizonte (LIMA, 2019, p. 43, parênteses nosso). 

É importante observar que, não bastasse o empenho do compositor em integralizar 

orquestra sinfônica e Afoxé Filhos de Gandhi38 num projeto artístico que admitia 

possíveis conflitos e incongruências (de sonoridades e perspectivas musicais) — o que 

seria naturalmente bem-vindo em disposições dialógicas e já fora de grande ousadia e 

impacto visual —, a peça revela em seu tecido ideológico, conjuntivo e estrutural 

simbolismos preciosos acerca de seu discurso. O primeiro deles é a referência à obra The 

Unanswered Question39, de Charles Ives, que aparece não apenas problematizada no 

subtítulo (Possível Resposta), mas também no aproveitamento de seus materiais 

compositivos; o segundo é a própria utilização do afoxé, na sua formatação orgânica, 

imprimindo toda sua ambiência rítmico-temporal que inspira e revela uma cosmovisão 

africana, e que se apresenta a partir do quarto dos cinco movimentos como uma espécie 

de resposta/consequência do fluxo dramático tecido até então; e, talvez mediando essas 

duas instâncias/entidades, fragmentos melódicos da Sinfonia Nº 9, de Bruckner, que tem 

como uma de suas principais marcas a dedicatória a Deus. 

O que Widmer queria com essa engenharia conceitual, compositiva e performática 

pode ser imaginado a partir de suas próprias palavras, quando diz: “não sei se existe a 

resposta que Charles Ives se refere, mas talvez quem dê a resposta sejam os Filhos de 

Gandhy” (apud LIMA, 1999, p. 30). Quer dizer, uma declaração deveras imprecisa, mas 

que, por detrás das suas implicações metafísicas, aponta para caminhos de reflexão 

múltiplos e convergentes: a relatividade do saber/conhecimento, frente a uma evidente 

pluralidade epistêmica; e a noção de tolerância enquanto ferramenta social construtivista, 

podem ser alguns deles. Ideias, certamente, dificílimas de serem implementadas sob o 

ponto de vista polarizado das partes (seja a orquestra ou o afoxé com seus idiomas e 

 
38 Um dos afoxés mais tradicionais do carnaval de Salvador (BA), constituído basicamente por homens 

trajados de turbantes e vestes brancas, criado em 1949 com o ímpeto de manutenção de tradições religiosas 

africanas, espalhando mensagens de paz inspiradas no líder indiano Mahatma Gandhi. 
39 Obra icônica do repertório de música de concerto. Escrita originalmente para orquestra sinfônica, em 

1906, se estabelece a partir duma trama sonora onde uma frase melódica suspensiva — originalmente 

escrita para trompete e que simboliza uma pergunta acerca da razão da existência — é continuamente 

repetida num processo de interação com dois outros materiais musicais diversificados: acordes inertes 

escritos para as cordas, simbolizando o silêncio do universos; e gestos conflituosos, texturalmente mais 

complexos, escritos para as madeiras, que simbolizam as tentativas humanas mal sucedidas de resposta.  
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sotaques específicos), o que confere ao compositor o mérito de empreendimento do 

encontro/diálogo, trazendo à tona seus possíveis substratos.    

Diante das argumentações tecidas até aqui, dos exemplos expostos e, inclusive, 

revisitando a noção de ‘problema composicional’ (OLIVEIRA, 1992)40, percebe-se que 

há no compor uma espécie de permissividade ao conflito de ideias e aos consequentes 

diálogos (triálogos, etc) quando este é eficientemente engendrado. Esta disposição parece 

caminhar num estágio de maturação ainda não alcançado no âmbito social, o que se afina 

com a perspectiva de ‘constituição do novo’ cristalizada na criação artística, expressa em 

Castoriadis (2000), e legitima a sua capacidade em realizar um ‘trabalho cultural’ 

(BOULMAN, 2003). Esse potencial assegurado chancela, portanto, assertivas relativas 

ao ofício composicional, no sentido de abordagens reflexivas em termos de estudos de 

cultura. Neste sentido, a composição (enquanto pesquisa e enquanto arte) poderia ser 

tomada como um instrumento de ‘tradução intercultural’41. 

 O conceito de ‘tradução intercultural’ alia-se à noção de ‘tradução de saber’, e 

consiste no trabalho de interpretação entre duas ou mais culturas, com a premissa 

prioritária de identificar preocupações comuns, aproximações complementares, bem 

como contradições inultrapassáveis (SANTOS e MENEZES, 2009). Esta atividade está 

alicerçada numa “operação individual ou coletiva, consciente ou não, que faz o transporte 

de códigos entre linguagens”, fortalecendo-se no confronto entre as mesmas, gerando 

novas possibilidades de respostas e contendo o potencial de deslocar dispositivos de 

poder, visto que traz à tona novas possibilidades de compreensão de um dado assunto — 

“em sua condição híbrida de entrelaçamentos, pode gerar a articulação de ideias e 

 
40 “Tenho afirmado constantemente que composição para mim é um desafio. Não no sentido de dificuldade 

para compor, mas, como compositor, apresentar e resolver problemas composicionais e, como estudioso, 

identificar problemas e soluções. É nesta apresentação de problemas que identifico criação. [...]. Os desafios 

de nosso tempo não são poucos, e seria impossível discorrer sobre todos eles. Duas linhas aparentemente 

distintas são, a meu ver, de crucial importância para o futuro da criação musical. A primeira diz respeito à 

continuidade da tradição musical ocidental com ou sem a incorporação de outras tradições, e a segunda diz 

respeito à assimilação de novas tecnologias” (OLIVEIRA, 1992, p. 60). 
41 Para Boaventura de Sousa Santo “a epistemologia ocidental dominante foi construída na base da 

necessidade de dominação colonial e assenta na ideia de um pensamento abissal. Esse pensamento opera 

pela definição unilateral de linhas que dividem as experiências, os saberes e os actores sociais entre os que 

são úteis, inteligíveis e visíveis (os que ficam do lado de cá da linha) e os que são inúteis ou perigosos, 

ininteligíveis, objetos de supressão ou esquecimento (os que ficam do lado de lá da linha)”. Ele avança 

dizendo que este pensamento ainda se mantem nos dias atuais, e para combate-lo propõe uma iniciativa 

epistemológica que se assente na ‘ecologia dos saberes’ e na ‘tradução cultural’ (SANTOS e MENEZES, 

2009, p. 13 e 14).   



50 

 

conceitos, dentro de sistemas sociais rígidos institucionalizados”  (GUGGISBERG, 2016, 

p. 134). 

A “condição hibrida” supracitada nos convoca a uma compreensão mais precisa 

sobre a noção de ‘hibridização’, que, para Canclini, pode ser assumida como:  

[...] processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, 

que existem de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas. Cabe esclarecer que estruturas chamadas 

discretas foram resultado de hibridações, razão pela qual não podem ser 

consideradas como fontes puras (CANCLINI, 2008, p. xix). 

O autor ainda advoga que este conceito é especialmente valoroso nas construções 

sociais pós-modernas, visto que ele pode ajudar na compreensão de “cruzamento de 

fronteiras”, “fusões artísticas, literárias e comunicacionais”, além de “processos 

interétnicos e de descolonização”42. São nesses contextos que a hibridização se atrela a 

conceitos como ‘contradição’, ‘confrontação’, ‘diálogo’, ‘sincretismo’ e 

‘transculturação’ enquanto sinais de sobrevivência cultural, o que torna possível “que a 

multiculturalidade evite o que tem de segregação e se converta em interculturalidade” 

— “podemos escolher viver em estado de guerra ou em estado de hibridação” 

(CANCLINI, 2008, p. xxvii).  

Portanto, não se pode negar a vocação eminente em alterar quadros de invisibilidade 

acerca de fazeres e saberes coletivos, o que faz do processo de tradução intercultural um 

empreendimento não apenas intelectual, mas também político43. Por outro lado, em 

admitindo a condição de subjetividade que se faz presente nos atos interpretativos, parece 

salutar ponderar que “há uma fala secreta no silêncio que torna a tradução próxima da 

criação” (GREINER, 2010, p. 15). Sendo assim, no compor, esta dimensão da criação 

 
42 Algumas outras afirmações do Canclini também parecem oportunas. A primeira delas diz respeito à 

relativização da noção de identidade: “a ênfase na hibridização não enclausura apenas a pretensão de 

estabelecer identidades “puras” ou “autênticas”. Além disso, põe em evidência o risco de delimitar 

identidades locais autocontidas ou que tentem afirmar-se como radicalmente opostas à sociedade nacional 

ou à globalização” (2008, p. xviii). E a segunda é acerca da condição híbrida dos discursos propriamente 

identitários: “a história dos movimentos identitários revela uma série de operações de seleção de elementos 

de diferentes épocas articulados pelos grupos hegemônicos em um relato que lhes dá coerência, 

dramaticidade e eloquência” (idem). 
43 “A segunda dificuldade do conhecimento multicultural é a diferença. Só existe conhecimento e, portanto, 

solidariedade nas diferenças e a diferença sem inteligibilidade conduz à incomensurabilidade e, na última 

instância, a indiferença. Daí a necessidade da teoria da tradução como parte integrante da teoria crítica pós-

moderna” (SANTOS, 2000, p. 31). 



51 

 

passaria por um processo de amplificação, pois o compor gera composição e composição, 

em sendo um instrumento de tradução intercultural, é essencialmente de ordem criativa.  

Esta ideia revela uma problemática direcionada a um projeto que busca colocar em 

relevo de discussão (incluindo, principalmente, a produção artística), processos inerentes 

a uma possível maneira de lidar com criação musical (ou de pensar em composição) no 

contexto do Candomblé. Desde o início da pesquisa eu já assumia que, enquanto 

compositor e pesquisador, a voz que tece o meu discurso tem um lugar de fala restrito que 

não é só meu, mas de toda conjuntura que forma o meu entorno: academia, música de 

concerto contemporânea e movimento de composição da Bahia, para citar apenas as 

“palavras-chave” mais específicas. Seria natural que essas referências impulsionassem as 

minhas escolhas criativas, afinal trata-se da minha cultura. Mas uma questão pairava em 

meus pensamentos: diante da necessidade fundante de um conhecimento minimamente 

decente a respeito da cultura que eu pretendia dialogar e desenvolver interações no 

processo de tradução, como seria possível fazer com que a voz desta cultura aparecesse 

no meu discurso composicional?44 A emoção que me contagiava nas experiências de 

escuta relativas à música de Candomblé, de alguma maneira, formava a minha identidade, 

mas era incapaz de garantir qualquer tipo de efetividade nos meus objetivos — a chance 

de encontrar soluções irresponsáveis e, de fato, navegar pela maré da exotização eram 

grandes. 

Com os colegas etnomusicólogos eu pude perceber que questões similares 

acompanharam o fluxo de desenvolvimento da etnomusicologia enquanto área, sobretudo 

no que diz respeito às maneiras de lidar com a pesquisa de campo, no sentido do que 

fundamentava a sua principal perspectiva metodológica: a etnografia. 

1.1.2 Conhecendo fundamentos da etnomusicologia: uma corrida em seu fluxo 

histórico                          

“Quando perguntado que diferença há entre antropologia e outras ciências como 

sociologia, a resposta imediata é o método” (URIARTE, 2012, p. 2) aliado à perspectiva 

etnológica relativa a uma “maneira de pensar que se impõe quando o objeto é o ‘outro’ e 

 
44 Ratifico que esta questão desperta atenção no trabalho, visto que há no mesmo uma responsabilidade 

ética e sociocultural, que o leva, inclusive, para uma direção etnográfica, de refletir sobre processos 

compositivos ligados à música de Candomblé de uma maneira que seus pares se sintam, em alguma medida, 

pertencidos, muito embora não seja projetado um compromisso de explicação absoluta acerca da cultura 

em questão — é sempre válido lembrar que este é um trabalho de composição!   
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que exige nossa própria transformação” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 199). Daí a 

concepção de Geertz (2001) sobre o que especifica o trabalho antropológico: o estilo de 

pesquisa, e não necessariamente aquilo que se estuda.  

Tomar o ‘outro’ como “objeto” é, em teoria, despertar interesses pelos seus saberes, 

fazeres e, assim, pelo entendimento de seus valores, representações e visão de mundo.  

Este ‘outro’ está muito bem localizado quando analisamos a perspectiva colonialista e os 

supostos “descobrimentos” da Europa ocidental em relação às demais instâncias 

continentais. Agindo e sofrendo ação dos paradigmas filosóficos evolucionistas e 

universalistas (fortemente resistentes até as primeiras décadas do século XX), as intuições 

relativas a este ‘outro’ passavam pela concepção do “exótico”, do “selvagem” ou do que 

se encontra no processo de chegada ao “estado de civilização” (TODOROV, 1993). 

Acontece que, superadas as tendências comparativas que motivavam aberrações como os 

“zoológicos humanos”45 e no sentido de uma abertura desses paradigmas, aqueles que se 

propuseram ao estudo do exógeno humano, no caso dos antropólogos modernos, 

encontraram um viés metodológico que favorecia a uma abordagem menos etnocêntrica: 

a etnografia46 — uma espécie de incursão relativamente aprofundada (observação 

participante) na vida cotidiana destes ‘outros’ a serem compreendidos, fazendo com que 

as impressões sobre eles transcendam o discurso exclusivo (e muitas vezes excludente) 

do entorno cultural do pesquisador, que, através desta experiência, passa a ser contagiado 

pelo convívio com os mesmos, tendo, portanto, a oportunidade de perceber como eles se 

enxergam47 (URIARTE, 2012). Toda esta teoria tem um marco, o icônico livro 

Argonautas do Pacífico Ocidental, de Bronislaw Malinowski (1922)48.  

 
45 Refere-se a “lugares” de apresentação e exposição frequentemente vistos nos impérios coloniais 

europeus, no século XIX, que reuniam, na condição de capturadas, pessoas de caraterísticas étnico-raciais 

diversificadas (índios americanos, negros africanos, etc.) descobertas durante os processos colonizatórios 

iniciados a partir das grandes navegações. 
46 Observa-se que o termo etnografia teve implicações distintas ao longo da história. Segundo Menezes 

Bastos (1993): o conceito de Etnografia, que se firma na primeira metade do século XIX — a partir de uma 

prática que remonta ao XVIII (COPANS, 1974: 23; HARRIS, 1979: 14-16) —, tem aí a acepção de 

"classificação dos grupos humanos a partir de suas características linguísticas" (COPANS, 1974: 23) (2014, 

p 53). 
47 Voltaremos a falar de etnografia, discutindo com mais profundidade suas implicações metodológicas, e 

tomando-a como assunto pertinente à criação musical, no Capítulo 3. 
48 Trata-se da reconhecida primeira obra da dita antropologia moderna, escrita por Bronislaw Malinowski. 

Integrando uma das várias expedições científicas destinadas ao “novo mundo” e no processo de 

doutoramento em antropologia pela London School of Economics, Malinowski foi para as ilhas Trobriand, 

precisamente em 1914, onde passou cerca de três anos em convívio com seus habitantes, chegando a 

aprender a língua nativa. Dessa experiência, nasceu a obra em questão e com ela a primeira formulação 

acerca do que é o método etnográfico.    
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Observemos que esses ‘outros’, na maioria dos casos (se não em todos), também se 

expressam através de sons diversificados além da fala e, na melhor das hipóteses, também 

fazem música49. Dito isso, fica evidente a relação entre antropologia e etnomusicologia, 

que, inclusive, foi e ainda é reconhecida por “antropologia da música” (MERRIAM, 

1964). É importante destacar que houve diferentes propostas terminológicas50 que 

sintetizaram as razões internas desta última área, isto é: trabalhar com a música viva, 

atual, que estivesse fora do escopo da música erudita ou de grandes centros urbanos da 

Europa, sem perder de vista a metodologia científica (LÜHNING, 1991; TITON, 2015). 

Mas a despeito não só apenas das problematizações em termos de terminologia, como 

também de discussões acerca da real necessidade de criação de um campo de estudo 

paralelo à musicologia51, o imaginário atrelado aos estudos culturais em música se 

manteve atraído pela etnografia moderna, e com ela a noção de fieldwork (trabalho de 

campo) como um portal de acesso à voz do outro.    

Algo custou à etnomusicologia no que diz respeito ao seu autoconhecimento. Um 

primeiro desafio foi se colocar exatamente no ponto de fronteira entre musicologia e 

antropologia, dialogando assim com as tendências polarizadas de reduzir a expressão 

musical a aspectos físicos e estruturais ou, do lado oposto, encará-la como significado 

destituído de uma sintaxe, como lembra Menezes Bastos, prestes a parafrasear uma ideia 

importante de Marcel Mauss: “a música é social não só por seu conteúdo, mas também 

em sua forma”52 (2014, p. 52). Um gesto preciso que marca o viés de área enquanto 

 
49 Nem sempre a concepção de música ligada ao mundo ocidental é compartilhada em outros universos 

culturais. Vale ponderar que “se nós do século XX, confundimos música com som, em parte é porque 

nossos meios de gravação captam ou reproduzem apenas os sons da música. [...]. Uma definição geral da 

música deve incluir tanto sons quanto seres humanos. Música é um sistema de comunicação que envolve 

sons estruturados produzidos por membros de uma comunidade que se comunicam com outros membros” 

(SEEGER, 2008, p. 239).  
50 “Sociomusicologia” (FELD, 1984), “antropologia musical” (SEEGER, 1987) e “musicologia cultural” 

(KERMAN, 1987) foram algumas sugestões. Todos esses termos foram posteriores, inclusive em termos 

de significado, ao que se entende por “musicologia comparada”.   
51 Há autores como Charles Seeger (avô do Anthony Seeger) que defendem a musicologia enquanto campo 

de estudo de abordagens multifacetadas que envolvem desde perspectivas de análise musical 

fundamentadas em razões lógicas e na matemática àquelas que envolvem questões místicas. Em Studies in 

Musicology (1977) ele desenvolve o que chama de “sinopse dos recursos do processo musicológico” — 

uma espécie de diagrama complexo que demonstra uma diversidade de 20 possíveis aspectos (dos físicos 

aos semânticos) a serem considerados na análise de eventos musicais. Neste estariam incluídos pelo menos 

parte dos enfoques da etnomusicologia.  

Piedade (2010, p. 63) afirma que “após as revoluções epistemológicas do chamado pós-modernismo, no 

final do século XX, temos que admitir que atualmente não há consenso sobre se há ou não profundas 

diferenças entre etnomusicologia e musicologia”.  
52 Ideia que nos remete a Adorno (2008, p. 167): “a música assemelha-se com a linguagem na qualidade de 

sequência temporal de sons articulados, que são mais do que meros sons. Eles dizem algo, frequentemente 

algo humano. Dizem tão mais enfaticamente, quanto mais à maneira elevada estiver a música. A sequência 
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discurso da etnomusicologia vem de Allan Merriam, em seu importante livro The 

Anthropology of Music, ao defini-la como o “estudo da música na cultura” (1964, p. 7) 

— uma afirmativa quase lendária, mas que, em certa medida, revelava um paradigma 

dicotômico epistemológico que acompanhou a etnomusicologia por alguns anos. 

A dicotomia mencionada aqui diz respeito ao próprio posicionamento da 

etnomusicologia enquanto campo de conhecimento. Ela pode ser flagrada na definição de 

música do mesmo Merriam, afinal ele foi uma liderança de seu tempo: “música é um 

produto humano e tem estrutura, mas a estrutura não pode ter existência em si mesma 

divorciada do comportamento que a produz”53 (idem) — este comportamento, em suma, 

é a cultura. Quer dizer, em outras palavras: a afirmativa do autor denota a perspectiva de 

que embora a expressão musical seja condicionada por questões de comportamentos 

sociais no âmbito de uma possível formatação cultural, ela é estéril em sua essência (em 

termos de representação da cultura), ou seja, incapaz de emitir em sua experiência algo 

além dela mesma (som e forma). Esta ideia esbarra na problemática da ‘semântica 

musical’ e a sua evidência em cada contexto cultural de modo particularizado. Partindo 

do princípio que esta se refere aos processos conscientes e inconscientes que envolvem a 

transformação da expressão musical em conteúdo até transmusical decodificado, vale a 

pena promover uma reflexão a partir das seguintes questões: 

1. Quais categorias, definidas em termos de observáveis, operadas 

nestas transformações? 

2. Quais as operações, estabelecidas no plano da redutibilidade, que 

sofrem estas categorias no processo de transformações em referência? 

3. As categorias e operações acima se simplesmente não devem 

reproduzir o senso comum — sempre ad hoc quanto ao universo 

estrutural das regras —, por outro lado não podem deixar de ser 

aplicáveis ao mundo das evidências empíricas nativas (MENEZES 

BASTOS, 2004, p. 69). 

 
de sons converteu-se em lógica: existe certo e errado. Porém, aquilo que foi dito não pode se depreender da 

música. Ela não compõe nenhum sistema de signos”. 
53 Music is a product of man and has structure, but its structure cannot have an existence of its own divorced 

from the behavior which produces it. In order to understand why a music structure exists as it does, we 

must also understand how and why the behavior which produces it is as it is, and how and why the concepts 

which underlie that behavior are ordered in such a way as to produce the particularly desired form of 

organized sound (MERRIAM, 1964, p. 7). 
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Tais questões e observação se aliam a um pensamento cuja esperança se conforta 

na possibilidade de a expressão musical envolver a produção de significado. Isso 

implicaria no conhecimento objetivo da correspondência de sua estrutura fonológico-

gramatical, seja ela um motivo ou aglomerações sonoras hierarquicamente maiores (frase, 

gesto, etc.), no seu plano semântico54. Este não seria um problema necessariamente da 

musicologia ou da antropologia, mas de um lugar de discurso onde essas instâncias 

estivessem amalgamadas. Embora esse talvez não tenha sido o impulso inicial da 

etnomusicologia, pelo menos num plano ideológico e conceitual, foi para onde ela se 

conduziu, como revelada os highlights do fluxo de sua história — as experiências de 

campo e a observação de outros sujeitos musicais apontaram os caminhos.       

Vejamos: por volta da década de 50 do século passado, quando a concepção de 

etnomusicologia começou a se direcionar a um senso comum similar ao que se imagina 

atualmente, abdicando-se dos impulsos ideológicos da chamada “musicologia 

comparada”55, tornando-se uma rubrica financiável e dialogando com as associações de 

antropologia e musicologia, deu-se início às suas produções bibliográficas mais clássicas. 

Logo nesta década ocorreram duas publicações importantes: Enemy Way Music (1954), 

de David McAllester, e Music in Primitive Culture (1956), de Bruno Nettl — esta última 

muito mais lembrada por se tratar de algo que pode ser considerado como primeiro 

manual da área, delimitando objetos, objetivos e apresentando estratégias metodológicas 

de pesquisa, o que fez de seu autor uma grande voz entre seus pares. 

Para Nettl (1956) a etnomusicologia deveria se encarregar do estudo de três tipos 

de música: 1) a ‘primitiva’, que é ligada a sociedades não-letradas, identificadas com os 

índios americanos, os negros africanos, os oceânicos, os aborígenes australianos e muitas 

tribos em toda a Ásia56; 2) a ‘oriental’, como sendo típica de “altas culturas” asiáticas e 

do norte da África (China, Java, Bali, Índia, Irã, etc.), onde a música é cultivada de modo 

 
54 Observemos que, até então, esta conversa trata da perspectiva de um representacionismo idealista, que 

envolve a visão de bem cultural como representação social, dialogando, assim, com os preceitos da 

semiótica. Contudo, vale ressaltar que esta concepção de ‘produção de significado’ representa um 

paradigma que ignora a produção de sentidos não conceituais, os quais passaram a ser considerados a partir 

das ciências cognitivas contemporâneas e suas implicações no campo da música (JOHNSON, 1990; 

MERLEAU-PONTY, 1994; LAKOFF e JOHNSON, 1999; NOGUEIRA, 2018, 2016, 2014 e 2011).      
55 Uma subárea da musicologia tradicional destinada ao estudo de expressões musicais não europeias 

destituídas de seus contextos (ou seja: com critérios ocidentais), permitido, sobretudo, pelo advento do 

fonógrafo. 
56 Ele reconhece toda problemática que circunscreve o termo ‘primitivo’, sobretudo no que diz respeita à 

acepção de “estágios iniciais da história do homem”; e também o ‘não-letrado’, admitindo que a 

alfabetização talvez não possa identificar uma distinção importante entre culturas. 
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análogo ao da civilização ocidental, isto é, caracterizada por considerável complexidade 

de estilo, pelo desenvolvimento de uma classe profissional de músicos e de teoria e 

notação; e 3) a ‘folclórica’, relativa à música de tradição oral cultivada em territórios 

dominados por “culturas elevadas”57. Essas categorias eram tão importantes para ele, e 

consequentemente para o seu entorno, que elas reaparecem no primeiro capítulo de sua 

segunda grande produção — Theory and Method in Ethnomusicology (1964) — que num 

perfil mais técnico, amadurece ideias já tecidas na produção anterior, e ratifica a 

etnomusicologia como “a disciplina que busca o conhecimento das músicas do mundo, 

com ênfase na música que está fora da cultura do próprio pesquisador através de uma 

abordagem descritiva e ponto de vista comparativo”58 (1964, p. 11). 

Notemos que o “ponto de vista comparativo” é nítido e tendencioso. É ele que 

determina toda rede conceitual (“primitivo”, “altas culturas”, etc.) e metodológica da 

área, o que não transparece necessariamente um equívoco, mas sim uma concepção de 

música ainda fincada na perspectiva ocidental (com possíveis ecos de pureza e 

absolutismo), adaptada no estudo da música de outras culturas e sofrendo ação de um 

paradigma que secciona firmemente o que é música e o que é cultura. Vale lembrar que 

isso condiciona o acento difusionista que determina o viés analítico de Nettl, ainda 

fortemente atrelado à organização das alturas enquanto aspecto principal do fenômeno 

musical, convergindo, por exemplo, em sua concepção de ‘áreas musicais’59. Lembremos 

que a definição de etnomusicologia de Merriam, do mesmo ano da segunda produção de 

Nettl (quase uma década após a sua primeira grande publicação), só reforça este ponto de 

vista. 

O discurso epistemológico da área passou por uma efetiva expansão de horizontes 

a partir da produção de John Blacking, ao apontar como premissa do estudo em 

etnomusicologia a construção de modelos analíticos compatíveis com a teoria musical 

 
57 Ele pondera que o termo ‘folclórica’ não é unanimidade entre seus pares. 
58 We can summarize the consensus in stating that ethnomusicology is, in fact as well as theory, the field 

which pursues knowledge of the world's music, with emphasis on that music outside the researcher's own 

culture, from a descriptive and comparative viewpoint (NETLL, 1964, p 11). 
59 Em Nettl (1956, 141) é abordada a noção de ‘musical areas’, que divide o mundo em três áreas musicais 

principais, levando em consideração o uso de intervalos das estruturas escalas e polifonia, desconsiderando, 

por exemplo, o aspecto rítmico. Para ele, o Oriente e as Américas, por causa do uso de grandes intervalos, 

fazem parte de uma área; o Oriente Próximo, a Índia e a Indonésia, devido ao uso de pequenos intervalos, 

fazem parte de outra área. E A Europa Ocidental e a África, por conta do desenvolvimento polifônico, 

constituem uma terceira grande área. 
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nativa60, tendo como condição sine qua non o rompimento da prática de curtas expedições 

destinadas à gravação de materiais sonoros, em favor de uma pesquisa de campo tal como 

implementada por antropólogos ingleses desde a geração de Malinowski. Acontecimentos 

específicos de sua biografia se mostram importantes no processo de entendimento de suas 

confabulações teóricas: muito embora Blacking estivesse tendido a uma trajetória 

profissional de pianista, o serviço militar lhe levou à Malásia, onde foi despertado pelo 

interesse na língua e cultura dos nativos, conduzindo-o, por conseguinte, à Cambridge 

para uma formação em antropologia social, no início dos anos 50. No percurso de 

maturação de sua carreira, viveu entre os venda (1956 – 1958), no sul da África, 

produzindo material etnográfico de grande densidade acerca da organização social e 

política, dos cultos de possessão, dentre outros aspectos importantes desta cultura (ver 

TRAVASSOS, 2007). Toda essa coleção de observações foi problematizada na tese que 

lhe conferiu o doutoramento em antropologia social, cujo o tema principal foi as canções 

infantis deste povo, dando origem ao livro Venda Children’s Songs (1967)61.   

No compêndio das experiências de Blacking acerca das suas oportunidades de 

imersão em outras culturas que foram desenvolvidas uma série de conceitos e concepções 

de grande impacto para os estudos culturais em música, enlanguescendo, por 

consequência, os paradigmas da música ocidental. Uma primeira ideia a ser comentada 

se relaciona com tentativa de transcendência dos padrões de pensamentos que se 

estabelecem a partir de perspectivas dicotômicas entre música e cultura. O parágrafo 

inicial de Música, cultura e experiência62 traz à tona esta abordagem: 

A “música” é um sistema modelar primário do pensamento humano e 

uma parte da infraestrutura da vida humana. O fazer “musical” é um 

tipo especial de ação social que pode ter importantes consequências 

para outros tipos de ação social. A música não é apenas reflexiva, mas 

também gerativa, tanto como sistema cultural quanto como capacidade 

humana. Uma importante tarefa da musicologia é descobrir como as 

pessoas produzem sentido da “música”, numa variedade de situações 

sociais e em diferentes contextos culturais, distinguindo entre as 

 
60 A teoria nativa é “o conjunto de postulados que organizam a dimensão musical, sejam estes conscientes 

e cobertos por categorias linguísticas ou não” (PIEDADE, 2014, p. 68). Vale salientar que ‘nativo’ não se 

refere necessariamente à indígena ou aborígene, mas a todo e qualquer membro de uma sociedade integrado 

num sistema cultural específico (todos nós somos nativos). 
61 Este livro conta com o trabalho de análise de 56 canções infantis dos vendas, sob a ótica do que o próprio 

autor chamava de ‘análise cultural da música’ — uma perspectiva analítica não necessariamente replicável, 

que se sustenta a partir de traços específicos da cultura musical em questão, levando em consideração 

questões como a natureza da musicalidade em sua relação com a língua e com a organização social, assim 

como a experiência musical em relação à cognição e à cultura.     
62 Este é o primeiro trabalho de Blacking publicado em português — do original The study of ‘music’ as 

cultural system and human capability, que integra o South African Journal of Musicology, de 1984. 
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capacidades humanas inatas utilizadas pelos indivíduos nesse processo 

e as convenções sociais que guiam suas ações (BLACKING, 2007, p. 

201).  

A noção de ‘sistema modelar primário’ supera a concepção de ‘padrões de 

comportamento aprendido e acumulado’ (MERRIAM, 1964) e parte da ideia de que a 

habilidade para a música é herdada geneticamente, tanto quanto a habilidade para a 

linguagem. Assim, ela é parte da bio-gramática humana63 e, portanto, se manifesta como 

uma espécie de inteligência relativa ao pensamento e à comunicação, dando origem a 

articulações sonoras envolvendo o corpo, porém “de realização não é necessariamente 

sonoro-musical, podendo manifestar-se – quem sabe? – na arquitetura, na matemática, 

etc.” (TRAVESSOS, 2007, p. 199). Em contraponto, Blacking ratifica que as condições 

para o desenvolvimento ou inibição da aptidão musical são sociais, dependendo de 

interações, instituições e de uma seleção de capacidades cognitivas e sensório-motoras. 

Neste caminho de confluência entre as capacidades humanas inatas à inteligência musical 

e os modos sociais que implicam em suas ativações, reside a compreensão de que música 

é, em si, um sistema de signos e valores, parte integrante de uma teia complexa de cultura 

que envolve uma comunidade, visto que “não basta identificar um estilo musical 

característico em seus próprios termos e vê-lo em relação à sua sociedade”, pois “seus 

termos são os termos de sua sociedade e cultura, e dos corpos dos seres humanos que os 

ouvem, criam e executam” 64 (BLACKING, 1973, p. 25).  Sendo não apenas um produto 

observável da ação humana intencional, mas também “um modo básico de pensamento 

pelo qual toda ação pode ser constituída” (idem, 2007, p. 202), a expressão musical 

desempenha papel decisivo nas mudanças das organizações humanas em direção a formas 

de vida social mais complexas, agregando indivíduos em grupos, coordenando ações e 

integrando os hemisférios do cérebro (TRAVESSOS, 2007, p. 199). 

Durante parte de seus trabalhos, Blacking se dedicou a demonstrar relações 

espelhadas entre estruturas musicais e padrões de vida social e cultural, reconhecendo 

que: 

 
63 “O senso das pessoas de sua própria musicalidade é uma experiência visceral do que qualquer coisa que 

adquirida culturalmente, como a participação em uma organização particular ou proficiência em alguns 

habilidade” (BLACKING, 1992, p. 304). 
64  It is not enough to identify a characteristic musical style in its own terms and view it in relation to its 

society (to paraphrase adefinition of one of the aims of ethnomusicology by Mantle Hood, who has done 

more for the subject than almost anyother living ethnomusicologist). We must recognize that no musical 

style has "its own terms": its terms are the terms of its society and culture, and of the bodies of the human 

beingswho listen to it, and create and perform it (BLACKING, 1973, p. 25). 
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[...] embora a comparação intercultural seja uma tarefa na análise das 

diferentes músicas e um passo em direção ao entendimento da ‘música’ 

como uma capacidade humana, um sistema musical deveria, em 

primeiro lugar, ser analisado não em comparação com outras músicas, 

mas em relação a outros sistemas sociais e simbólicos dentro de uma 

mesma sociedade (BLACKING, 2007, p. 205).  

Daí provém toda sua atenção para com duas instâncias específicas do trabalho 

analítico para as quais os olhares etnomusicológicos devem ser direcionados: a ‘estrutura 

de superfície’ — tudo que corresponde ao primeiro plano de escuta do fenômeno sonoro; 

e, talvez até mais importante, a ‘estrutura profunda’ — as leis que estão por detrás deste 

fenômeno, sua sintaxe compositiva. Para Blacking, a ‘estrutura profunda’ representa uma 

possível dimensão de comunicação intercultural, pela sua crença de que no nível da 

mesma existem elementos comuns à psique humana, embora possam não aparecer nas 

‘estruturas de superfície’65. Ele ainda reconhece a importância da observação de aspectos 

que envolvem a performance musical, encarando-a como canal de acesso a pensamentos 

e inteligência envolvidos no fazer musical. Nesse sentido: 

A grande contribuição da etnomusicologia para o conhecimento 

musical é a expansão do saber acerca das possíveis conceitualizações 

das músicas e da performance musical. Estas são mais importantes que 

a descoberta de novas estruturas musicais, porque sugerem maneiras 

alternativas de ouvir tanto as novas músicas como as músicas já 

familiares. Elas desafiam as bases da maioria das análises psicológicas, 

sociológicas e musicológicas da música e da musicalidade, 

especialmente aquelas que reivindicam ser mais científicas que 

humanísticas porque rompem as divisões convencionais entre o jargão 

das descrições “leigas” e “técnicas” das formas musicais. Elas revelam 

não apenas uma enorme variedade de musicalidades na sociedade 

humana do que geralmente acreditávamos existir, mas também novas e 

coerentes ideais sobre a organização do som que nem sempre podem 

ser acomodadas dentro dos parâmetros das análises musicais 

“científicas” derivadas da experiência de uma tradição musical 

particular, a música tonal europeia (BLACKING, 2007, p. 206).   

Outra questão fundante do viés de Blacking acerca do substrato analítico relativo 

ao trabalho etnomusicológico reside no domínio da metalinguagem exaustivamente 

utilizada na descrição dos eventos sonoros. Embora o discurso musical, em seus aspectos 

 
65 I do not say that we receive the music in exactly thesame way as the players (and I have already suggested 

thateven the members of a single culture do not receive their ownmusic in the same ways), but our own 

experiences suggestthat there are some possibilities of cross-cultural communicayion. I am convinced that 

the explanation for this is to befound in the fact that at the level of deep structures in musicthere are 

elements that are common to the human psyche,although they may not appear in the surface structures 

(BLACKING, 1973, p. 108 – 109). 
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mais específicos, seja objeto ativo da criação, da percepção e fonte primária da 

experiência, termos estritamente técnicos tais como ‘tonalidade’, ‘anacruse’, ‘quartas’ e 

‘compasso’ “precisam ser generalizados para que possam descrever a organização 

cognitiva de outros fenômenos, símbolos e conceitos, assim como os sons da música” 

(idem, p. 206), não impedindo, portanto, o desenvolvimento de gramáticas musicais por 

serem culturalmente restritos e algumas vezes irrelevantes para a compreensão de muitas 

músicas do mundo. Tomando o problema da cognição musical como ponto central na 

compreensão e análise de diferentes músicas, ainda são distinguidos dois modos de 

discursos potencializados por complementariedade, sendo componentes necessários do 

fazer musical, que podem revelar como as pessoas pensam música: o ‘verbal’, relativo 

aos usuários técnicos de música, incluindo aqueles que interpretam, escutam e avaliam, 

bem como os pesquisadores acadêmicos; e o ‘não-verbal’, que surge especialmente da 

interpretação espontânea da experiência bi-musical, isto é, da tentativa de aprender a 

interpretar adequadamente a música de duas tradições diferentes66 — uma espécie de 

plano conceitual intercruzado duma interseção de idiomas musicais. 

É preciso reconhecer que as ideias levantadas por Blacking representam, de fato, 

uma mudança de paradigma relativa à etnomusicologia. A perspectiva de que, como 

premissa, música é um sistema significante pleno que representa um aglomerado de 

atividades não necessariamente reativas, mas, sobretudo, fundantes do complexo cultural, 

determinou-se como um novo horizonte epistemológico da área. Uma evidência 

simbólica deste processo é desenhada pelo próprio Merriam ao reconceituar a disciplina 

como “o estudo da música como cultura” (1977, p. 204)67. Este fundamento foi o estopim 

para uma série de novas feições de etnografias da música. No entorno do cânone das 

ciências sociais, há sempre um destaque para Sound and Sentiment: Birds Weping, 

Poetics and Song in Kaluli Expression, de Steven Feld (1982). 

 
66 “A mais completa compreensão da música e o enriquecimento pela experiência musical vêm da 

combinação desses dois modos de discurso. Assim, as análises do pensamento musical devem incluir os 

dois tipos de informação, mas sempre no contexto de seus usos sociais e no sistema cultural do qual fazem 

parte. Para enfatizar a dinâmica e os papéis não-reflexivos que os músicos podem desempenhar na vida 

social e na organização cultural, e focar na significância dos símbolos musicais, prefiro não pensar em 

termos de uma sociomusicologia, que identifica a criação e a interação musical sobretudo como uma parte 

auxiliar da vida social, mas de uma musicossociologia, que poderia ver certos aspectos da vida social como 

produtos do pensamento ‘musical’” (BLACKING, 2007, p 208). 
67 Onde faz referência a um pensamento não publicada, de 1973: Ethnomusicology is the study of music as 

culture. 
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O primeiro ponto a ser mencionado a respeito da abordagem teórica de Feld é o seu 

impulso tendido a uma mescla de três tradições de pensamentos não exatamente afins: a 

‘hermenêutica’ de Clifford Geertz68, o ‘estruturalismo’ de Lévi-Strauss69 e a ‘etnografia 

da comunicação’ de Dell Hymes70. Com este impulso trialógico, ele propõe uma 

compreensão dos traços e modos de comportamento que conformam a identidade dos  

Kaluli (comunidade indígena da Papua – Nova Guiné), através da expressão 

sonora/musical71, assumindo-a como sistema simbólico que personifica e desencadeia 

sentimentos idiossincráticos. Isso fica identificado a partir da análise do mito do pássaro 

muni, cujo canto representa uma metáfora sonora aos sentimentos relativos à perda, que, 

para além de gerarem estruturas sonoras, faz de suas expressões um lugar de 

compartilhamento de sentimentos em comoção social. Neste trabalho, Feld demonstra a 

relação de espelhamento e imbricação entre música, mito e sociedade, apontando a função 

gerativa da música no circuito do complexo cultural de uma comunidade. Tudo isso é 

problematizado no seu conhecido artigo Sound Structure as Social Structure (1984), onde 

é mencionada a noção de ‘padrão sociomusical’ na perspectiva dos Kaluli.   

Haveria ainda outros clássicos da etnografia musical para comentar a exemplo de 

Why Suyá Sing72, de Antony Seeger (1987), mas torna-se mais assertivo por agora apontar 

 
68 Relativa à perspectiva antropológica interpretativa, encabeçada por Clifford Geertz. Para este autor, o 

conceito de cultura se associa a um sistema complexo de símbolos impregnados em ações sociais. Esses 

símbolos existem como uma espécie de “texto” que pode ser lido através de vivências. A partir desta ideia, 

ele aborda a noção de ‘thick description’ como um método pelo qual se pode interpretar um texto cultural 

— uma descompactação dos símbolos do complexo cultural em significados (GEERTZ, 2008). 
69 A antropologia estrutural encabeçada por Lévi-Strauss parte da premissa da existência de elementos 

similares e correspondência estrutural (uma perspectiva universalista) que condiciona o comportamento 

dos sujeitos nas diversificadas sociedades. Nesse sentido, parte-se da ideia de que a mente todos os seres 

humanos (de diferentes tempos e lugares) funciona sob as mesmas operações lógicas, sendo que essas se 

aplicam a materiais distintos, produzindo pensamentos e significados também distintos, dando origem as 

cosmovisões sociais diferentes, que implicam, portanto, em culturas diferentes, que não se relacionam 

hierarquicamente (LÉVI-STRAUSS, 2008).   
70 A ‘etnografia da comunicação’ se refere a uma incursão num dado complexo cultural centrada 

especialmente no fenômeno comunicacional. Neste sentido, o etnógrafo da comunicação visa o 

entendimento dos aspectos culturais de uma comunidade a partir da interação verbal de seus nativos, 

tomando a fala como o alicerce das interações sociais. A criação do termo, os fundamentos teóricos e 

metodológicos deste tipo de etnografia são creditados a Dell Hymes (1964). 
71 Lembrando que para os Kaluli, não existe ‘música’ da maneira que compreendemos, “apenas sons 

organizados em categorias compartilhadas em maior ou menor grau por agentes naturais, animais e 

humanos” (FELD, 2015, p. 183). 
72 Why Suyá Sing — a musical anthropology of an amazonian people (SEEGER, 1987) trata-se de um 

marco teórico e etnográfico da etnologia indígena e etnomusicologia. A pesquisa que alicerça este livro 

envolve a comunidade dos Suyá localizada na região norte do Parque Indígena do Xingu, no estado 

brasileiro de Mato Grosso, nos primeiros anos da década de 70. A partir de uma longa jornada discursiva 

que envolve, claro, relato etnográfico de cerimónias específicas da etnia, discursão acerca dos gêneros 

relativos a sum expressão musical, relatos sobre a origem e interface mitológica das canções, o lugar da 

música no contexto dos espaços físicos e sociais da aldeia, Seeger demonstra como a atividade musical 
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que embora eles promovam compreensões precisas de diversificadas dinâmicas culturais 

através de suas expressões musicais, relatando como essas agem e sofrem ação de outras 

expressões, ou, pelo menos, demonstrando a importância das mesmas no tecido 

conjuntivo dos comportamentos sociais, é importante reconhecer que cada experiência 

etnográfica e cada trabalho de campo (inclusive na antropologia) é tecido de uma maneira 

particular, delineada pelo pesquisador mediante as situações e circunstancias que 

inevitavelmente passam pelo imprevisível, visto a própria natureza das pesquisas que, em 

geral, fundamentam-se sob a necessidade de compreensão do desconhecido.  

Diante da demanda de formação de etnomusicólogos, coube à área investir em 

produções que estabelecessem diretrizes que objetivassem os preceitos metodológicos 

que envolvem o tal do portal de acesso ao ‘outro’, a própria pesquisa de campo. Nesse 

sentido, era ponderado que se esclarecesse o que de fato é uma etnografia da música. Essa 

questão foi elucidada pelo Seeger que acabamos de mencionar:  

A etnografia da música não deve corresponder a uma antropologia da 

música, já que a etnografia não é definida por linhas disciplinares ou 

perspectivas teóricas, mas por meio de uma abordagem descritiva da 

música, que vai além do registro escrito dos sons, apontando para o 

registro escrito de como os sons são concebidos, criados, apreciados e 

como influenciam outros processos musicais e sociais, indivíduos e 

grupos. A etnografia da música é a escrita sobre as maneiras que as 

pessoas fazem música. Ela deve estar ligada à transcrição analítica dos 

eventos, mais do que simplesmente a transcrição dos sons. Geralmente 

inclui tanto descrições detalhadas quanto declarações gerais sobre a 

música, baseada em uma experiência pessoal ou de um trabalho de 

campo. As etnografias são, às vezes, somente descritivas e não 

interpretam nem comparam, porém nem todas são assim (SEEGER, 

2008, p. 238 e 239). 

É deste espectro conceitual que são ramificados uma série de assuntos caros ao 

próprio processo de implementação duma etnografia musical, muitos dos quais são 

discutidos via abordagem didática em expoentes como The Study of Ethnomusicology, de 

Bruno Nettl (2005)73, e Ethnomusicology: an introduction, editado por Helen Myers 

(1992). Alguns dos principais: 

1) Os desafios que circundam todo o percurso relativo à coleta de dados no 

trabalho de campo: dificuldades interpessoais nas construções relacionais entre 

 
participa na construção do mundo conceitual e social dos Suyá, lançando mão da noção de ‘antropologia 

musical’ como uma espécie de superação dos limites de uma ‘antropologia da música’.   
73 Primeira edição publicada em 1983. 



63 

 

os “nativos” e o “choque cultural”; utilização de aparatos tecnológicos para 

registro de imagem, áudio e vídeo; planejamento de produção documental da 

experiência interpretativa (diários) e de interlocução (conversas, entrevista, 

etc.); disposição empática associada à experimentação e aprendizado acerca dos 

fenômenos estudados (observação participante); e a estratégia da construção 

narrativa que media a vivência real do relato etnográfico (MYERS, 1992a, 

1992b; LÜHNING, 1991; NETTL, 2005); 

2) Transcrição musical: como, por quê e quando transcrever, levando em 

consideração a holisticidade expressão musical; abordagens técnicas; a 

adequação de ferramentas notacionais; a construção de ferramentas notacionais 

alternativas; os limites intrínsecos à transcrição e o seu suposto reducionismo; 

os possíveis prejuízos de compreensão do objeto de estudo resultantes de um 

mal implemento notacional; e a dimensão interpretativa e criativa do processo 

de transcrição74 (ELLINGSON, 1992a, 1992b; NETTL, 2005; GRUPE, 2005);  

3) Questões éticas: os possíveis impactos do ‘trabalho de campo’ no campo — o 

problema da interferência na dinâmica cultural nativa; o compromisso com a 

realidade dos fatos mediante os interesses específicos que motivam a pesquisa; 

negociações em torno de informações; critérios relativos à publicação de 

informações e artefatos documentais; avalição das possíveis vantagens e 

desvantagens que envolvem a realização da pesquisa para as comunidades 

estudadas; o problema apropriação intelectual; a exposição inadequada de 

sujeitos vinculados aos saberes; e as diretrizes atreladas aos comitês de ética 

(LÜHNING, 1991; SLOBIN, 1992; DAVIS, 1992; NETTL, 2005; QUEIROZ, 

2013) 

4) A problemática da “world music” e todo o circuito que envolve o business da 

indústria cultural em contexto de globalização, no que tange o aproveitamento 

de estudos da etnomusicologia em perspectivas estereotipadas de diálogos 

culturais (LÜHNING, 1991; MENEZES BASTOS, 2014); 

5) A questão das naturais transformações das sociedades e, consequentemente, de 

suas expressões musicais frente a uma expectativa ingênua de 

descontemporanização dos nativos (LÜHNING, 1991; BLAKING, 1995; 

PIEDADE, 2014).  

 
74 Este assunto será discutido com mais profundidade no próximo capítulo. 
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Diante de uma realidade pós-moderna e ecoando as implicações de todo fluxo de 

mudanças de perspectivas no curso da história dos estudos culturais em música — isto é: 

a musicologia comparada com seu paradigma analítico padronizado sendo absorvida por 

abordagens interpretativas de tendências humanísticas levantadas na constituição da 

etnomusicologia, que se contrapôs ao viés de área da musicologia tradicional, este, por 

sua vez, ressignificado por influência desta mesma etnomusicologia num tratamento 

menos reducionista do fenômeno musical incorporado na chamada “new musicology” 

(TITON, 2003) — é possível perceber que, para além de certa imprecisão atrelada ao 

termo ‘etnomusicologia’75, a área amplia seu âmbito de atuação a partir de novas e 

emergentes questões. Muitas delas perecem associadas ao conceito de ‘etnomusicologia 

aplicada’, veiculado por Martha Ellen Davis, no artigo Careers, “alternative Careers”, 

and the Unity Between Theory and Practice in Ethnomusicology, no qual o 

etnomusicólogo, em seus contextos, é encarado como uma espécie de mediador de 

atividades que transcendem às demandas originalmente acadêmicas, lidando, por 

exemplo, com o agenciamento de políticas públicas, considerando a importância da 

coexistência de múltiplas expressões culturais, ou atuando como difusores de outras 

epistemologias em ambientes educacionais. No caso específico do Brasil, é preciso 

identificar que:  

[...] a etnomusicologia se confrontou ao longo do tempo com a 

expropriação, mais do que como um tema a ser debatido ou mais do que 

pelo interesse e empatia dos etnomusicólogos. Essa questão adentrou 

também os seus métodos de trabalho. Ainda que apareçam 

marcadamente de cunho etnográfico, as pesquisas e práticas 

etnomusicológicas incorporaram em seus procedimentos um vínculo 

com as políticas públicas, com a mobilização social, coma proteção de 

territórios e saberes, com o cotidiano da violência urbana e da violência 

simbólica e com a urgência que marca a sobrevivência de alguns dos 

povos com os quais elas trabalham e se solidarizam (LÜHNING e 

TUGNY, 2016, p. 23).     

E nesse sentido, é não apenas natural como bem-vindo que a pesquisa de campo, 

trabalho e produto etnográfico passem por adaptações ou transformações do modelo 

clássico antropológico referenciado na experiencia de Malinowski, através de direções 

 
75 Blacking já afirmava que toda musicologia é, naturalmente étnica, pelo fato de o viés cultural já ser dado 

nos seus métodos e objetivos analíticos (PORTER, 1995). 
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como as apontadas em Imagem-conhecimento: Antropologia, cinema e outros diálogos 

(2009)76.  

Foi motivado por um processo de ruminação de todas essas ideias, concepções e 

conceitos que eu me vi diante do contexto vivo da música que pretendia tecer 

considerações. Cinte e convicto de que quem ia a campo não seria um etnomusicólogo e 

sim um compositor. 

1.2 O CONTATO COM O CANDOMBLÉ: A SEGUNDA PESQUISA DE CAMPO    

Mais uma vez devo agradecimentos à Angela Lühning, pois foi ela a pessoa que, 

de certa maneira, colocou-me em contato com o Gantois — Ilá Ìyá Omi Àse Ìyámase, um 

dos terreiros de Candomblé mais tradicionais de Salvador77. Ainda antes de cursar a já 

mencionada disciplina Métodos de Pesquisa de Campo, no início do doutorado, 

encontrei-me com a mesma e conversamos sobre a ideia geral do meu projeto. Nesta 

ocasião, questionando-a sobre a possibilidade de visita e aproximação de algum terreiro, 

ela me falou sobre um de seus orientandos de mestrado, o alabê78 Iuri Passos, a quem eu 

deveria procurar para propor uma conversa.  

Em tempos de redes sociais, o contato com Iuri foi quase imediato. Lembro-me que 

naquele mesmo dia fiz uma busca pelo seu nome no Facebook e já começamos a trocar 

ideias. Entre as apresentações preliminares de ambas as partes, ele, manifestando uma 

disposição absoluta no sentido de uma colaboração, convidou-me para conhecer o Projeto 

Rum Alagbê, idealizado e coordenado por sua pessoa, no Terreiro do Gantois. Alguns 

dias depois, precisamente em 1º de março de 2016, nos encontramos na Escola de Música 

de UFBA e de lá saímos juntos para as atividades do projeto79.   

 
76 Voltaremos a tratar desta produção e de uma experiência correlata no Capítulo 3. 
77 Localizado na Rua Menininha do Gantois, no bairro da Federação, “o Terreiro Ilé Iyá Omi Asé Iyamasé, 

oriundo do Ilé Asé Airá Intilé (Candomblé da Barroquinha), conhecido popularmente como Terreiro do 

Gantois, foi fundado em 1849. O nome Gantois deve-se ao antigo proprietário do terreno, o traficante de 

escravos belga Édouard Gantois, que arrendou as terras a Maria Júlia da Conceição Nazareth, a fundadora 

do Candomblé do Alto do Gantois” (BARROS, 2016, p1). 
78 No Candomblé, o alabê é um ogã — homem iniciado na religião, de cargos variados e funções específicas 

— encarregado de tudo que envolve a parte musical.   
79 Este primeiro encontro merece algumas considerações. Ao encontrar Iuri, percebi que ele não estava 

sozinho. Em sua companhia, José Izquiedo, um grande percussionista chileno residente em Salvador e 

conhecido no cenário local, professor de percussão da Associação Pracatum e bem entendido de ‘santeria’ 

cubana. José também colaborava com o projeto e lá fomos de carona, em seu carro. No caminho, entre 

conversas sobre percussão e pesquisa em música (naquele momento todos nós fazíamos parte do PPGMUS-

UFBA), percebi que, ao passar pelas vielas que permitem o fluxo da comunidade do entorno do Gantois, 
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1.2.1 A experiência no Projeto Rum Alagbê  

É importante que se chame atenção para a identidade do Rum Alagbê antes de dar 

continuidade ao relato dos aspectos principais que envolveram o meu contato com o 

Gantois, afinal a minha participação em suas atividades foi definitiva para o 

amadurecimento do viés interpretativo que pouco a pouco foi construindo o meu 

entendimento acerca do meu objeto de estudo. Segundo o próprio Iuri (2016)80, o Rum 

Alagbê teve início no ano de 2001 com o intuito prioritário de preservação dos ritmos de 

Candomblé81, num processo de ensino voltado às crianças dos arredores do Gantois. De 

lá pra cá, esta premissa foi ressignificada numa perspectiva educacional cuja preocupação 

se alicerça no estímulo à emancipação, à autonomia e ao empoderamento dos indivíduos 

que por ali passam, no percurso de aprendizado dos referidos ritmos.   

Pois bem — continuando —, chegamos cedo no Gantois: passava um pouco das 

17h e a aula de atabaque (atividade principal do projeto) só começaria por volta das 18h 

— elas ocorriam nas terças e sábados, respectivamente nos horários de 18h e 8h30min. E 

foi importante chegar antes do previsto naquele dia, pois assim pude acompanhar todo o 

movimento que geralmente antecede esta atividade: crianças, adolescentes e adultos se 

mobilizam com alguma euforia no entorno do Gantois a fim de transportar para lá 

atabaques, congas (neste contexto, sempre assumidas como atabaques), agogôs (e 

instrumentos afins) e baquetas — uma parte do instrumental utilizado em aula costumava 

a ficar no Gantois, enquanto a outra num espaço de controle do próprio Iuri, anexo à sua 

residência, que ficava a dois ou três minutos do terreiro. Naturalmente ajudando no 

processo, pude perceber que basicamente todos ali eram ligados (filhos, muitas vezes) 

à(da) própria comunidade, o que, nitidamente, provocava comoção até de quem não 

estava diretamente ligado ao projeto (parentes diversos dos participantes, comerciantes 

 
muitas pessoas cumprimentavam Iuri, comerciantes, idosos, adultos e crianças (algumas delas aguardando 

a sua chegada, esperando pela aula).   
80 E em vídeo promocional do Rum Alagbê anexado na plataforma do YouTube, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=FSkvOzs2LDw>. 
81 São afinadas com este todas as políticas de salvaguarda de saberes e conhecimentos de culturas não 

hegemônicas, inclusive chanceladas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura – UNESCO, quando incentiva atitudes e instrumentos ligados à proteção e cultivo de patrimônio 

imaterial cultural, visando “garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como a 

identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a 

transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal - e revitalização deste patrimônio 

em seus diversos aspectos” (BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS, 2003). 

https://www.youtube.com/watch?v=FSkvOzs2LDw
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locais, etc.) — visivelmente, todo aquele movimento era abraçado por muitos dos que ali 

residiam ou trabalhavam. 

Ao adentrar no Gantois tive grande impacto — nunca havia frequentado um terreiro 

de Candomblé e confesso que a apreensão não era algo distante: materiais como Orixás, 

Caboclos e Guias: deuses ou demônios? (MACEDO, 1997) ilustram com fidedignidade 

o imaginário sociocultural associados às impressões de pré-julgamentos relativas às 

religiões e costumes de matriz africana, no Brasil, e eu, vindo de outro tipo de educação 

espiritual e religiosa82, não estava absolutamente vacinado contra isso (havia pouco tempo 

que eu tinha iniciado os estudos sobre Candomblé). E o impacto foi, justamente, pisar os 

pés naquele lugar e sentir-me acolhido por sutilezas de cumprimentos das pessoas por 

quem eu passava e lá já estavam e, em alguns casos, inclusive residiam — a sensação de 

estar entrando em contato com um ambiente de bondade era simplesmente factual. 

Por aqui, não custa lembrar da transcendência de um ideal romantizado associado 

à pesquisa de campo contundentemente superado por discursos diversos da literatura 

especializada, seja em Seeger (1980, p. 30), quando destaca a importância de Cláudio 

Villas-Boas como o mediador que permitiu um encontro menos ácido entre ele e os Suyá; 

ou em Levi-Strauss, em Tristes Tópicos (1996), ao relatar as dificuldades e tensões 

relativas ao desconforto experiencial e cultural comuns ao processo etnográfico, que 

culminam em alternâncias recorrentes de crises existenciais e momentos de saudosismo83. 

Tudo isso nos remete a Geertz (2001), quando diz que: 

O mito do pesquisador de campo semicamaleão, que se adapta 

perfeitamente ao ambiente exótico que o rodeia, um milagre ambulante 

em empatia, tato, paciência e cosmopolitismo, foi, de um golpe, 

demolido por aquele que tinha sido, talvez, um dos maiores 

responsáveis pela sua criação (2001, p. 85).     

A “um dos maiores responsáveis pela sua criação”, ele faz referência a Malinowski, 

cujo diário84 que relata os conflitos emocionais de sua célebre etnografia foi publicado 

por sua viúva, após a sua morte.   

 
82 Tenho formação cristã e sou entusiasta da filosofia que a cerca, ressaltando que, pelo menos na minha 

experiência, o cristianismo, de fato e com muita naturalidade, em nada tem a ver com o viés de intolerância 

e absolutista de algumas de suas ditas lideranças, a citar como exemplo o próprio Macedo (1997).     
83 “Na prática desse oficio, o pesquisador se corrói: abandonou verdadeiramente o seu meio, seus amigos, 

seus hábitos, despendeu somas e esforços consideráveis comprometem a saúde, para esse único resultado: 

fazer que sua presença seja tolerada por algumas dúzias de infelizes condenados a uma próxima extinção 

[...]” (LEVI-STRAUSS, 1996, p. 401 e 402).  
84 A Diary in the Strict Sense of the Term (MALINOWSKI, p. 1967). 



68 

 

Certamente, a minha experiência passou muito longe de problemáticas similares e 

havia uma série de aspectos ao meu favor (além do fato de o Gantois ficar há um pouco 

mais de 20 km de minha casa): 1) eu tinha plena consciência que ali eu buscava, 

prioritariamente, uma experiência real com a música que pretendia estudar em seu 

contexto sociocultural, e não, necessariamente, esperava de seus agentes as explicações 

objetivas sobre ela nem os seus segredos — o compositor que habita em mim aguçava o 

meu ímpeto crítico-interpretativo85 e acalentava o meu desconforto natural e inevitável 

de, como um “estranho” (e pesquisador), interferir na rotina local e gerar desconfiança; 

2) a realidade local, por sua vez, era inclusivista e estava acostumada a receber 

“estranhos” — ao longo do processo, não foram raras as vezes que vi o Rum Alagbê ser 

visitado por estrangeiros, por exemplo; 3) muito embora a cultura do Candomblé não 

fosse algo minimamente compreendido por mim até então, a sua música me seduzia e, 

para além disso, tocar percussão sempre foi algo que alimentou o meu instinto — a 

oportunidade de estudar atabaque me animava; 4) eu estava me aproximando a partir de 

uma atividade de ensino e isso marcava para mim e para os outros o que, de fato, eu estava 

para fazer ali — aprender em convivência; e 5) quem me conduzia também estava imerso 

no ambiente acadêmico e sabia que na academia (e, consequentemente, no universo da 

pesquisa) também existem pessoas bem intencionadas86 e 87.   

 
85 Considerando, inclusive, que este ímpeto tinha um lugar de fala que precisava ser frequentemente 

questionado mediante às lógicas que pareciam naturais naquele lugar. 
86 A pesquisa de campo, sobretudo no que se refere aos estudos culturais, geram impactos inevitáveis, e não 

são raros os casos de culturas que tiveram suas identidades e integridades violadas por pesquisadores. No 

campo da música, na etnomusicologia, esta afirmativa é endossada por Nettl (1964), Seeger (2008), Slobin 

(1992), e mais autores. Não por acaso, Queiroz ratifica que “todo trabalho de pesquisa altera, de alguma 

forma, os acontecimentos musicais e culturais do universo pesquisado” e por isso parece fundamental que 

o pesquisador “busque as melhores alternativas para que o seu estudo não comprometa em demasia os fatos 

e as práticas que definem o modo de ser, de agir e pensar das pessoas no seu meio social” (2013, p. 12). 

Isso resulta, dentre outras coisas, na necessidade de discussão sobre as questões éticas que envolvem 

qualquer impulso etnomusicológico, o que significa chamar atenção para a vigilância acerca de aspectos 

que transversalizam o estudo de culturas musicais, tais como a apropriação indevida de produções musicais, 

a divulgação e circulação de músicas sem as devidas autorizações, a exposição inadequada de sujeitos 

vinculados aos saberes, fazeres e criações musicais, a atribuição de valor a práticas musicais distintas a 

partir de diretrizes etnocêntricas e uniculturais, dentre outros (idem, p. 10). 
87 Aqui me parece o lugar adequado para contar um caso: depois de meses frequentando o Gantois, e lá 

colaborando com atividades do Rum Alagbê, surgiu-me uma mensagem via Facebook — era de uma 

canadense, em percurso de doutoramento em sociologia, que, por um conhecido em comum, ficou sabendo 

que eu estava desenvolvendo uma pesquisa que dizia respeito à música de Candomblé. Na mensagem, ela 

contava que estava estudando a esterilização de mulheres, inclusive envolvendo uma perspectiva feminista, 

e queria entrevistar 20 mulheres de Candomblé esterilizadas, para investigar como a religião pode interferir 

neste processo. Ela passaria apenas uma semana aqui em Salvador. A primeira coisa que pensei foi: que 

contribuição para o Candomblé essa mulher traria entrevistando pessoas e coletando informações que 

poderiam ser delicadas e confidenciais, para de pois de poucos dias “cair fora”, de volta a outro país, 

correndo o risco de nunca mais dar notícias? Levei o caso para Angela e Iuri, ouvi sugestões, e marquei um 

encontro com ela para explicar-lhe sobre a relação delicada entre pesquisadores e comunidades tais como 
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As aulas de atabaque e ritmos de Candomblé do Rum Alagbê ocorriam em três 

possíveis locais no Gantois, a depender do tempo, do dia ou de quaisquer questões ligadas 

às atividades do terreiro: no espaço da frente, do fundo ou de dentro do barracão88. 

Independentemente de onde fosse, a arrumação e dinâmica eram sempre similares: a partir 

de uma noção de semicírculo, bancos e cadeiras eram organizados e emparelhados de 

congas e atabaques Rumpi e Lé, e este semicírculo era fechado por uma fileira de ataques 

Rum (em geral, de três a oito), naturalmente tocados de pé e, portanto, desacompanhados 

de cadeiras. No centro deste círculo sempre ficava uma sacola relativamente grande 

sortida de baquetas e instrumentos afins cujas funções eram associadas ao Gã89 (agogôs, 

cowbells e pás de enxadas). Tudo isso pode ser visto na figura 1. 

Figura 190 - Estrutura organizacional das aulas de atabaque e ritmos de Candomblé do Rum 

Alagbê 

 

Fonte: Projeto Rum Alagbê 

 
a do Candomblé, e que eu, até por não ser um membro da comunidade, não poderia ajudá-la. Acontece que, 

não sei como, ela conseguiu fazer tudo que pretendia, e hoje não sabemos quais repercussões estão ligadas 

ao seu trabalho. Existe sim a possibilidade de serem desastrosas para a cultura do Candomblé.     
88 Espaço sagrado fundamentalmente existente em todo terreiro de Candomblé, destinado, dentre outras 

atividades, às festas públicas. “Quando o candomblé se faz em casas quaisquer, o barracão está aos fundos 

da casa, coberto de palmas verdes, ou simplesmente se identificas como sala de visitas. Nas casas 

especialmente construídas para candomblé, o barracão faz parte do corpo da casa, como no Engenho Velho 

e no Gantois, ou constitui uma construção independente, como no Bate-Folha, no Beiru, em vários outros 

lugares” (CARNEIRO, 2008 p. 36). 
89 No próximo capítulo serão abordadas as especificações e funções dos instrumentos que compõe a música 

de Candomblé.  
90 Print Screen do vídeo promocional do projeto Rum Alagbê, disponível em:  

< https://www.youtube.com/watch?v=FSkvOzs2LDw>   

https://www.youtube.com/watch?v=FSkvOzs2LDw
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Ainda sobre o aspecto organizacional, resta dizer que havia um protocolo que 

embora nem sempre fosse dito, era claro e preciso: os atabaques Rum eram sempre 

tocados pelos alunos mais velhos e experientes. Os demais instrumentos poderiam ser 

tocados por todos. Qualquer pessoa que chegasse poderia sentar-se diante de uma conga, 

atabaque ou pegar um instrumento de Gã e tocar — quem tocava o Gã comumente ficava 

de pé. Havia dias que não se tinha instrumentos para todos, o que impulsionava uma 

dinâmica voluntária de substituição. E, como ocorre em muitos projetos sociais, o Rum 

Alagbê era frequentado por um público rotativo, embora fosse possível perceber um corpo 

sólido de alunos cativos.  

No centro da roda formada por pessoas e atabaques era o lugar onde Iuri 

frequentemente estava, e de lá ele costumava passar as instruções e orientações 

necessárias para o fluxo das aulas, bem como conduzir todo grupo musicalmente, como 

um regente. Cada aula era dividida em, basicamente, três momentos: o primeiro composto 

de exercícios básicos de aquecimento nos instrumentos, onde eram ensinados e corrigidos 

aspectos tais como postura, técnica e sonoridade (cada aluno era observado, na medida 

do possível, em sua individualidade); no segundo, que era uma espécie de transição entre 

o primeiro e terceiro, exercícios mais complexos eram estimulados — todos eles 

relacionados ao idiomatismo do Rum; e, finalizando, um momento onde grandes linhas 

rítmicas de Rum91 eram estudadas e executadas em seus respectivos acompanhamentos 

rítmicos a serem realizados pelos atabaques Rumpi e Lé e o Gã — neste momento, a turma 

funcionava como uma orquestra que representava, em naipes, o quarteto instrumental da 

música de Candomblé, e toda esta seção era costurada por ensinamentos contextuais 

relativos à função religiosa dos toques, suas origens e relações com as divindades 

cultuadas, sempre contando com exemplos musicais objetivos. Essa terceira parte era 

também uma espécie de ensaio e montagem de repertório.         

O primeiro dia de minha participação no Rum Alagbê foi o suficiente para perceber 

que o Iuri, para além de um alabê e percussionista virtuoso, era também um grande 

educador e líder comunitário92. Sua postura pedagógica era permeada de atitudes que 

 
91 Refiro-me ao que é típico e idiossincrático da função do atabaque Rum, na música de candomblé — o 

desenvolvimento de uma parte rítmica fluida e contínua, de implicações improvisativas, que se contrapõe 

aos materiais rítmicos cíclicos associados aos outros instrumentos do quarteto instrumental que representa 

este tipo de música. Abordaremos esta questão com mais detalhes no capítulo seguinte.   
92 Àquela altura não imaginaríamos que ele se tornaria professor de percussão da Escola de Música da 

Universidade Federal da Bahia (2017), uma notícia que ainda hoje reverbera ecos de profunda alegria por 

toda representação simbólica que há neste fato: uma pessoa nascida e criada num terreiro de Candomblé 

assumindo uma posição de docência universitária. 
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visavam sempre a promoção de valores morais que pareciam fazer grande diferença na 

vida de cada envolvido no projeto. De cada aluna e aluno que chegava após os 

preparativos que garantiam o início da aula, ouvia-se um “boa noite” em alto e bom som 

(e gestualizado, de modo que todos pudessem perceber), e era clara a observação de que 

isso fazia parte de um estímulo educativo. Naquele tempo e espaço era incentivada a 

autoestima e confiança, o respeito ao mais velho, proibidas palavras de xingamento, 

discussões ou qualquer tipo de conflito que não fosse colaborar com o coletivo — isso 

fazia muito sentido para as crianças e cada uma delas se sentia parte da vigilância. Cada 

comportamento inadequado era repreendido firmemente por ele que, como um tio, 

também não se furtava a libertar palavras motivacionais.  

A sutil intimidade que eu tinha com o universo percussivo garantiu-me um relativo 

conforto nas duas primeiras partes da minha aula inicial no Rum Alagbê — a despeito da 

dificuldade natural de tirar um bom som de atabaque, não tive grandes problemas com as 

atividades prelimitares de aquecimento, nem com a execução de exercícios de precisão 

rítmica, em estruturas musicais mais elaboradas, na segunda parte. “O bicho começou a 

pegar” quando o objeto de estudo passou a ser as complicadas frases rítmicas de Rum. 

Neste momento percebi que a classe naturalmente se dividia: os mais iniciantes tendiam 

a manifestar um conforto maior estando de posse do Gã, aqueles que já haviam 

conquistado alguma segurança motora, em termos de habilidade percussiva, tendiam a se 

atrelarem aos atabaques Rumpi e Lé, e os mais maduros ao Rum93.  A princípio, percebi 

que conseguiria acompanhar as demandas do Gã e atabaques Rumpi e Lé. Decidi então 

arriscar a sorte no Rum (mesmo que sentado diante duma conga) — sem condições, 

tratava-se de uma lógica de pensamento rítmico incompreensível para mim: tentava 

contar compasso para acompanhar, não dava; tentava organizar as estruturas rítmicas 

numa perspectiva de pulso, igualmente sem sucesso. Tudo que passava em minha cabeça 

era: como é que esse pessoal memoriza e se localiza nessas estruturas rítmicas tão 

complexas? Havia crianças e adolescentes, garotas e garotos lidando com um processo de 

aprendizado e performance que era, ao mesmo tempo, genuíno para eles e, até onde 

conseguia ver naquela circunstância, irracional para mim. Aquilo me intrigava. Decidi, 

então, levantar-me, tocar o Gã e, ao mesmo tempo, observar o que era tocado por aqueles 

 
 
93 Isso não impedia que houvessem trocas e nem que uma aluna ou aluno que estivesse de posse de um 

atabaque Rumpi ou Lé tentasse, nestes instrumentos, aprender as linhas rítmicas de Rum. 
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que estavam diante do Rum. Terminada a aula, voltei para casa “titubeado”, embora 

maravilhado e com sede de retorno. 

Passadas algumas aulas, percebi que o processo de memorização e aprendizado das 

linhas rítmicas de Rum — e não é o caso aqui de concentrarmos as atenções nos aspectos 

cognitivos, de corporificação do sinal musical que é ouvido, de perspectivas simbólico-

culturais, etc. — passava pela apreensão de fragmentos musicais que expressam sentido 

de completude e estão diretamente ligados ao que chamo de ‘gestos rítmicos’, isto é: 

unidades musicais gestuais que possuem características rítmicas marcantes e que têm uma 

identidade enfaticamente atrelada às relações entre os padrões de duração, de acentuação 

e métricos, ou seja, constituídas de estruturas que chamam atenção pela sua apresentação 

em termos de temporalidade (AMARO, 2015, p. 61). Vale ressaltar que, ao falar de ‘gesto 

musical’, refiro-me a uma implicação frequentemente relacionada à ideia de movimento 

sonoro na experiência de ouvir e performar música — o que se refere a uma modelagem 

energética através do tempo, que pode ser interpretada como significante (HATTEN, 

2006, p. 1). Este, obviamente, é processado a partir de um fenômeno gestáltico, como 

afirma Olie Kühl:  

Quando nós escutamos música, o que de fato ouvimos é um fluir 

aditivo, que é sequencialmente processado pela nossa percepção 

aditiva. Para processar de maneira econômica e efetiva o fluir de 

informação sônica, nosso instrumento cognitivo necessita organizar o 

estímulo em 'pedaços' de determinados tamanhos. Estes pedaços são 

representados de maneira amorfa na mente como gestalts, e descritos 

de maneira variável como 'formas que se movem' (Hanslick), 'afetos de 

vitalidade' (Stern) e 'formas energética' (Hatten). Gesto musical se 

origina a partir de um nível genérico de percepção, onde é relacionado 

à percepção gestáltica, ao movimento motor e a imagens mentais. 

Gestos, neste sentido, são gestalts úteis que combinam informações 

auditivas (ouvir o movimento) com sua informação visual implícita 

(imaginar o movimento), informação somatosensória (sentir o 

movimento) e informação emocional (interpretar o movimento)94 

(GRITTEN & KING, 2011, p. 125, tradução nossa).     

 
94 When we listen to music, what we actually hear is an auditory stream, which is subsequently being 

processed by auditory perception. In order to economically and effectually process the sonic stream of 

information, our cognitive apparatus stands in need of organizing input in ‘chunks’ of a certain size. These 

chunks are represented amodally in the mind as gestalts, and variously described as ‘moving forms’ 

(Hanslick), ‘vitality affects’ (Stern) and ‘energetic shaping’ (Hatten). Musical gesture stems from the 

generic level of perception, where it is tied to gestalt perception, motor movement and mental imagery. 

Gestures, accordingly, are rich gestalts that combine auditory information (hearing the movement) with 

implied visual information (imagining the movement), somatosensory information (feeling the movement) 

and emotional information (interpreting the movement).  
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Importante à compreensão da noção de gesto é a observância da experiência 

corporal, visto que a atividade de ouvir música tem implicações diretas em nossos 

sentidos e estímulos motores. Por esta razão, perguntar como a música nos faz sentir 

alguma coisa tornou-se um ponto de partida trivial para a problematização deste termo e, 

por conseguinte, para as ciências cognitivas. Ao fazer questionamento similar, Arnie Cox 

(2006) canaliza as atenções para ideias profundamente ligadas ao corpo, ao movimento, 

e não à emoção. Segundo ele, uma possível resposta pode estar na nossa tendência de 

tentar reproduzir em ações físicas o som que ouvimos (a chamada ‘mimética’95), o que se 

associa com a perspectiva da ‘metáfora’ preconizada por Jensenius et al. (2010, p. 14) — 

quando, a partir de uma informação sônica, o gesto funciona como conceito que projeta 

movimentos físicos. Penso que essas assertivas apontam para direções importantes no que 

diz respeito ao entendimento do processo de memorização dos alunos do Rum Alagbê. 

Não seria infundada a hipótese de que o contexto de instrumentalização musical deles 

desperta uma habilidade objetiva de identificação de ‘padrões de movimentos’ atrelados 

à experiência musical, os quais são vivenciados corporalmente a partir de uma 

‘imaginação visual’ relativa ao manuseio do atabaque. 

Neste clima de observação de fenômeno gestáltico enquanto fato humano, estranha-

se que, pelo menos aparentemente, a noção de ‘gesto’ não seja uma premissa 

condicionadora dos processos de musicalização e ensino de instrumento nas perspectivas 

mais tradicionais ligadas à educação musical, no escopo ocidental. Eu, por exemplo, 

recordo-me de que todo o meu aprendizado elementar de instrumentos e partitura foi 

orientado sob a ótica da apreensão de pequenos eventos sonoros em curtos espaços de 

tempo (unidades de pulso ou batidas de metrônomo, muitas vezes) — e é isso que parece 

fundamentar grande parte dos manuais básicos de solfejo, de leitura de partitura e de 

instrumento96. Muito tardiamente fui convidado a estudar música musicalmente, ou seja: 

 
95 Exemplos diversos podem ser citados, air guitars42 ou o próprio ato espontâneo de dançar, todos eles 

são formas de uma participação imitativa que é uma parte regular da experiência e compreensão musical 

(p. 46), sendo assim fundamental para a noção de gesto.  
96 Ao falar de aspectos objetivos ligados à educação musical, não custa lembrar que, em linhas breves, 

gerais e no contexto ocidental, vieses de ensino que representavam interesses específicos do sistema 

produtivo capitalista (e que repercutiam nas pedagogias musicais), fortemente consolidado após impactos 

da Revolução Industrial — a ‘escola tradicional tecnicista’ de influência taylorista é um exemplo disso —, 

passaram a ser questionados nas primeiras décadas do século XX por um movimento chamado Escola Nova, 

cujas premissas estavam ligadas a uma inovação do ensino e da escola, no sentido de uma reintegração 

ativa do estudante com a natureza, incentivando-o no que diz respeito à exploração do ambiente em que se 

insere, à socialização, à criação e à formação crítica. Este movimento desencadeou uma série de correntes 

pedagógicas e educacionais ao redor do mundo, muitas delas influenciadas por teorias relacionadas ao 

aprendizado vindas da psicologia, pautadas, principalmente, nos estudos de Piaget e o seu ‘construtivismo’. 

Tais ideias tiveram forte impacto nas concepções de ensino de música, e daí surgiu a noção de ‘métodos 
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dentre outras coisas, a partir de suas unidades de sentido musical, que se organizam em 

níveis estruturais hierárquicos, tais como motivo, semifrase, frase, período, dentre outras, 

que guardam relações diretas com a acepção de ‘gesto’.  

Segundo a minha percepção, no Rum Alagbê, o contato com essas dimensões 

musicais se estabelecia desde cedo. As linhas de Rum, por exemplo, eram sempre 

estudadas a partir de suas estruturas de sentido musical, isto é, trechos que representavam 

movimentos sonoros (portanto, gestos), e não apenas um ínfimo fragmento temporal. No 

âmbito do ensino, essas estruturas iam progressivamente se aninhando e formando 

estruturas musicais de larga escala. Tais ‘gestos rítmicos’ eram passados por Iuri seja 

demonstrando-os no instrumento ou reproduzindo-os vocalmente em sons onomatopeicos 

— “thum tah prá thum thum prá thum tha prá”. Ao presenciar esta dinâmica em 

diversificadas situações, parecia-me salutar a ideia de que esta solução pedagógica não 

era arbitrária, ela deveria ter relações precisas com o aspecto composicional destas linhas 

de Rum, que, no contexto natural da expressão musical do Candomblé, passam por 

escolhas compositivas pessoais do alabê que a toca, a partir do diálogo que desenvolve 

com o orixá manifestado com seus padrões de movimentos expressos em suas danças97.    

Tive ainda outras oportunidades de lidar com esta suposição. Uma das mais 

marcantes foi no período que passei a dar aulas de teoria e notação musical no Rum 

Alagbê. Tudo começou com a certeza de que daquele projeto sairiam grandes 

percussionistas e, portanto, seria saudável proporcionar oportunidades no sentido de uma 

profissionalização musical. A partir de então, sugeri a Iuri que eu desse aulas 

semanalmente para aqueles que tivessem desejo de estudar música com mais afinco e 

aprender a ler partitura — no mínimo, eu achava que isso poderia ser útil para situações 

de cachês em orquestras temáticas, comuns em Salvador, e em estúdios de gravação, pois 

alguns daqueles alunos já apontavam caminhar para esta direção. Por outro lado, seria 

também uma maneira de retribuir o bom acolhimento que recebi daquela comunidade. 

Nesta direção, em março de 2017 começamos os encontros semanais. As condições não 

eram ideais, pois, para além da incompatibilidade de agendas minha e dos alunos, o Rum 

Alagbê não tinha um espaço próprio e todas as suas atividades eram condicionadas ao 

 
ativos’ e com eles a ideia de ‘ensinar música musicalmente’, preconizada por pedagogos e teóricos da 

música, tais como Jaques-Dalcroze, Zontán Kodály, Edgar Willems, John Paynter, Murray Schafer, Keith 

Swanwick, dentre outros (ver MATEIRO e ILARI, 2012). Pode-se considerar que tal ideia ainda representa 

valor num cenário de educação musical (pelo menos a nível de Brasil) onde os paradigmas de eras antigas 

não foram completamente vencidos, sobretudo nos espaços formais de ensino de música.  
97 No Capítulo 2 este assunto será aprofundado. 
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cronograma interno do Gantois — tudo que tínhamos eram as quartas-feiras, das 17h às 

18h30min, e o espaço interno e sagrado do barracão.  

Passados cerca de dois meses e, depois de uma série de experiências de ensino que 

envolviam a vivência e a abstração de conceitos e ferramentas relativas ao estudo da 

música (sempre partindo de elementos específicos da cultura dos alunos, no caso a própria 

música de Candomblé), começamos a realizar exercícios de ditados e leitura de estruturas 

rítmicas. Num exercício específico de leitura, cometi o equívoco de solfejá-lo antes de 

oportunizar a tentativa de execução do mesmo pelos alunos — era algo em torno de quatro 

a seis compassos —, e o mais velho da turma disse: “ah, professor... aí não vale!”. E eu 

retruquei: “por que não?”. E ele respondeu que já tinha decorado. Eu o desafiei a cantar 

o ritmo que eu havia solfejado sem que houvesse nenhum contato visual com a partitura 

em questão, e ele, junto a outra aluna, solfejou o ritmo com pouquíssimos erros. Aquilo 

foi impressionante para mim — eu tinha solfejado o ritmo apenas uma vez!98 Após uma 

breve conversa, percebi que eles não memorizaram necessariamente o que ocorria em 

cada tempo do compasso, mas sim os tais movimentos e ‘gestos rítmicos’. Não sei ao 

certo se eles tinham consciência precisa disso. 

Grandes oportunidades de aprendizado (humano, pedagógico e musical) tive no 

Rum Alagbê, assumindo os papeis de aluno e colaborador. Guardo com carinho 

lembranças das festas do projeto, que aconteciam, em geral, aos sábados, no Gantois (em 

frente ao barracão), em cada fim de ciclo letivo — essas comemorações se estabeleciam 

como aulas públicas, uma espécie de prestação de contas social, em que a comunidade do 

entorno do terreiro e o círculo fraterno dos participantes eram convidados a participar. 

Como toda festa, elas eram acompanhadas de “comes e bebes”, promovidos pela força-

tarefa dos adultos envolvidos no projeto. As figuras 2, 3, 4 e 5 ilustram momentos das 

duas festas ocorridas no ano de 2017.           

 
98 Eu ainda não havia presenciado nada parecido, seja na minha experiência discente ou docente. Hoje, 

enquanto professor do curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

posso dizer que tal habilidade passa distante de todo o alunato que tive contato — algo que merecia uma 

pesquisa mais aprofundada. 
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Figura 2- Festa do Rum Alagbê, em 04/03/2017 

 

Fonte: página do projeto Rum Alagbê, no Facebook 

Figura 3- Festa do Rum Alagbê, em 04/03/2017 (na extrema esquerda, eu, tocando o Gã; e de 

azul, na direita, o alabê Iuri Passos) 

 

Fonte: acervo próprio 
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Figura 4 - Festa do Rum Alagbê, em 04/03/2017 (participação do cantor e compositor baiano 

Lazzo Matunbi) 

 

Fonte: acervo próprio 

Figura 5- Festa do Rum Alagbê, em 02/09/2017 (na direita, eu tocando o Rumpi) 

 

Fonte: fotógrafo Eduardo Ravi 
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1.2.2 A experiência nas festas públicas de Candomblé  

Tão importante quanto a minha imprevista participação no Rum Alagbê para a 

formalização das ideias disposta nesta tese foi a oportunidade de presenciar alguns rituais 

de Candomblé, em festas públicas realizadas no terreiro do Gantois. Desde o princípio, 

eu imaginava que desfrutar desta experiência seria uma condição fundamental para a 

realização do presente trabalho, afinal, muito embora eu assumisse a teoria da composição 

como fio que conduziria a minha leitura sobre a música da manifestação cultural em 

questão, eu considerava indispensável um diálogo com a mesma, para, a partir disso, 

construir um arcabouço conceitual simpático (pelo menos) aos seus pares  — as festas 

públicas se apresentavam, então, como o único caminho (possível para mim) de vivência 

da música de Candomblé em sua plenitude mais orgânica.  

Como aponta Meneses Santos, há diversificadas posturas religiosas no que diz 

respeito ao conjunto de relações da figura humana com o que ela considera sagrado. Em 

algumas realidades, o contato com esta instância, muitas vezes fora do escopo da 

racionalidade, é privilégio de um gênero específico (homens ou mulheres), em outras tal 

interação passa pelo crivo da idade em sua paridade, a princípio, precisa com a noção de 

maturidade, e ainda existem aquelas onde o acesso a esta dimensão é condicionado a um 

processo específico de iniciação. No caso do Candomblé, o circuito que favorece o elo 

entre o humano e o sagrado obedece a uma estrutura ritual que envolve eventos privados 

e públicos. Neste sentido:  

Os rituais privados são de competência exclusiva dos sacerdotes, 

babalorixás ou ialorixás, e dos adeptos, os filhos-de-santo, que já 

tenham passado por um rito de iniciação. Neste caso, a visualização e o 

contato com as coisas sagradas exigem uma série de prescrições. Já nos 

rituais públicos a visualização das coisas sagradas é facultada a todos 

que deles participam seja como oficiantes do culto ou como 

espectadores. Tais rituais compreendem as festas anuais nas quais se 

celebram os orixás integrantes do panteão; as saídas de iniciação que 

representam a fase final da filiação das pessoas aos grupos de 

candomblé e os ritos para atribuição de cargos na hierarquia das casas 

de culto (MENESES SANTOS, 2005, p. 12).   

É importante destacar que o calendário anual das festas públicas pode assumir 

cronogramas distintos de acordo com cada casa de Candomblé, segundo as suas 

obrigações para como as entidades cultuadas (a figura 6 ilustra o calendário de festas do 

Gantois, do ano de 2017). Essas festas respondem a um ciclo mesclado de atividades 
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ritualizadas particulares e abertas ao público (ver o Capítulo III de CARNEIRO, 2008), 

formando uma espécie de macroestrutura sempre presente em cada comemoração, 

embora contendo variantes de escalas distintas, marcadas por questões de identidade 

comunitária, nação de Candomblé, localidade, dentre outras99.    

Figura 6 - calendário de festas públicas do Gantois, do ano de 2017 

 

Fonte: Terreiro do Gantois 

Seja em rituais públicos ou privados, no Candomblé a música se estabelece como 

um dos principais dispositivos de mediação entre o humano e o sagrado. Neste contexto, 

os atabaques são considerados essenciais para a invocação das entidades de culto. 

Segundo observa Carneiro: 

Sem atabaque, a festa perde 90 por cento do seu valor, pois esse 

instrumento é considerado o meio de que servem os humanos para as 

suas comunicações e para as suas invocações aos orixás. É ainda, como 

na África, o seu telégrafo, dando a grata notícia da festa à gente do 

candomblé por acaso distante. É o elemento de animação das 

cerimônias. É o único instrumento realmente apropriado para saudar os 

orixás, quando já desceram entre os mortais, ou para invoca-los, quando 

a sua presença é necessária; para saudar os ogãs; para marcar o ritmo 

 
99 “Em cada festa — independentemente do dono da festa (o orixá para quem está sendo realizada a festa e 

quem recebe uma homenagem especial em forma de matança matinal) — se homenageia uma grande parte 

dos orixás conhecidos numa ordem fixa, porém, variando em alguns elementos de uma casa para outra” 

(LÜHNING, 1990, p. 118).  
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— ora monótono; ora decorativo, ora vertiginoso e aparentemente 

desordenado — das danças sagradas. E, quando os orixás se negam a 

comparecer ou quando a sua ausência redunda na falta de interesse da 

festa, é ainda o atabaque que provê a essas dificuldades tocando o 

adarrum, que desorienta completamente as filhas e as faz cair, uma após 

outra, no transe que precede imediatamente a chegada dos orixás 

(CARNEIRO, 2008, p. 92 e 93). 

Figura 7 - atabaques adornados 

 

Fonte: <http://suamidosun.blogspot.com/2010/10/o-ogan.html> 

Ao contrário do que se possa imaginar, o poder conferido ao que para muitos pode 

parecer um simples instrumento passa distante de qualquer arbitrariedade, visto que “as 

pessoas de candomblé distinguem claramente os diversos fatores musicais e não-musicais 

que fazem da aproximação do santo um fato previsível e até planejado” (LÜHNING, 

1990, p. 117). Não por acaso, os atabaques são sacralizados e vestidos (adornado com 

laços de cores que identificam a cerimônia, nas apresentações públicas — figura 7), em 

alguns casos recebem nomes próprios, e só podem ser usados por sacerdotes e pessoas de 

autoridade na comunidade religiosa100 (LODY e SÁ, 1989, p. 25). É comum que no 

barracão de cada terreiro haja um espaço destinado a eles. E como já foi dito, o atabaque 

Rum ocupa um papel de destaque, pois, na expressão musical, é a partir dos fluxos e 

influxos rítmicos que tomam vida a partir de suas potencialidades, numa condição de 

 
100 “Se, por um acidente, caírem no chão durante uma cerimônia, esta é suspensa momentaneamente. Não 

é qualquer pessoa que pode pôr as mãos nele” (VERGER, 1999, p. 25). 

http://suamidosun.blogspot.com/2010/10/o-ogan.html
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indissociabilidade com a dança imprimida pelas filhas ou filhos de santo101, que o orixá 

pouco a pouco se manifesta no fenômeno de possessão.    

Em suma, por via duma articulação sonora de vozes, Gã e atabaques a música 

determina a gravidade das festas públicas de Candomblé, sendo, sem exageros, o seu 

próprio coração. Ela rege e controla com preciosismo todas as etapas do ritual, do 

princípio ao desfecho, organizado por uma modelagem consistente — embora aberta ao 

imprevisível e, portanto, não necessariamente ortodoxa — constituída de: 

1. Apresentação das filhas de santo no centro do barracão, numa etapa denominada 

de xirê — todas as presentes se posicionam numa roda que se move em círculo 

(em sentido anti-horário) e, ao som do quarteto instrumental, homenageiam 

juntas cada uma das entidades do panteão com três canções, imprimindo 

movimentos de dança contidos relativos à representação mítica de cada orixá. 

2. Invocação do orixá para o qual a festa é oferecida102 com uma cantiga 

especial103 que permite a sua manifestação no corpo das filhas a ele 

consagradas; 

3. Manifestação de outros orixás que, independentemente da existência de um 

“dono da festa”, também se fazem presentes na comemoração, via o chamado 

entoado musicalmente104 e 105; 

 
101 São mulheres e homens iniciados no Candomblé, que passaram pelo processo de “feitura de santo” — 

um preparo espiritual longo e especial para submeter-se a um determinado orixá enquanto seu “cavalo”, 

servindo-lhe, assim, de intermediário, através de quem se comunicará com os humanos — são essas pessoas 

que manifestam o “santo” nas festas públicas, dentre outros rituais associados ao fenômeno de possessão. 

O preparo para o cumprimento desta função envolve rituais diversificados ligados à confirmação do suposto 

“dom” desta filha ou filho e para que orixá ela ou ele foi designado a servir, à purificação do corpo 

(passando por banhos específicos, abstinência sexual e de alguns alimentos, limitações sociais, dentre 

outros cuidados), além de um percurso denso de aprendizado sobre a cultura do Candomblé como um todo. 

Desde quando começam o processo de feitura do santo, essas pessoas são reconhecidas por iaô, e após sete 

anos de iniciadas passam a ser abômim, quando estão aptas a ocupar todos os cargos importantes do 

Candomblé, desde a(o) auxiliar direta da ‘mãe’ ou ‘pai’ (‘mãe-pequena’ ou ‘pai-pequeno’) à própria ‘mãe’ 

(Iyálorixá) ou ‘pai’ (Babalorixá) — o de chefe maior do Candomblé.        
102 As festas públicas de Candomblé geralmente iniciam com uma matança — sacrifício de animais (galo, 

bode, pombo, dentre outros) —, num ritual privado ao som de cantos e danças sagradas. O sangue dos 

animais envolvidos na matança rega a pedra do orixá para o qual a festa é oferecida, como uma homenagem 

e oferenda.   
103 Existe uma variedade de cantigas destinadas à invocação dos orixás, algumas delas com o poder sobre 

todas as filhas de santo, independentemente dos orixás para os quais elas prestam devoção.  
104 Em geral, os outros orixás manifestados na festa guardam relações de parentesco mítico com o orixá 

para quem a festa é oferecia. 
105 “A partir do momento que os orixás se manifestam nas suas filhas, estas se transformam no orixá. A 

aproximação é visível: a pessoa sai da roda e fica rodando pelo barracão, tapa os ouvidos, passa as mãos 

pelo rosto, fecha os olhos, vacila de um pé para o outro, perde quase o equilíbrio e a noção de direção e 

lugar até que, num movimento rápido, roda em volta do próprio eixo. Nesse momento o orixá acaba de 

tomar posse daquele corpo” (LÜHNING, 1990, p. 118). 
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4. Saudação dos orixás presentes com músicas especialmente dedicadas a cada um 

deles106, reconhecidas por “primeira da dar rum ao orixá” — nestas, a execução 

dos movimentos de dança realizados por cada orixá desenvolve uma sincronia 

precisa com as expressões rítmica do atabaque Rum, e por isso recebem este 

nome;  

5. Recolhimento das filhas de santo em transe para o interior da casa, com a 

finalidade de serem adornadas com vestes e apetrechos característicos de seus 

respectivos orixás; 

6. Retorno das filhas ao barracão — não mais como filhas e sim enquanto orixás 

devidamente encarnados —, condicionado por um cântico específico, em 

performance triunfal107; 

7. Realização de uma série de três cânticos que homenageia os orixás em suas 

expressões majestosas com suas roupas e acessórios característicos; 

8. Oferta de uma variedade de cantigas direcionadas a cada orixá presente, os quais 

esbanjam suas danças e traços identitários, com exuberância108; 

9. Despedida dos orixás com as chamadas “cantigas de maló” que, assim com as 

“de dar rum”, são cantadas cerca de três vezes para cada uma das entidades 

manifestadas109.   

Ao longo de dois anos, tive a oportunidade de presenciar algumas festas públicas 

no terreiro do Gantois. Hoje, parece claro para mim que, a despeito da macroestrutura 

ancestralmente estabelecida para este tipo de evento, cada festa é única e reserva 

experiências singulares que podem ser diversificadas por meio de múltiplos fatores, tais 

como: a importância e representatividade do orixá homenageado para o terreiro, a 

 
106 Tais músicas expressam o caráter de cada orixá, enfatizando fatos históricos e místicos de sua vida. 
107 “Cada qual desses orixás terá, entre a assistência, pessoas especiais da sua afeição e, a estas, 

homenageará com uma curvatura, um aperto de mão e um abraço à direita e à esquerda do tórax. Diante 

dos atabaques, o orixá deve rojar-se no chão. Abençoará e abraçará todas as pessoas que se lhe dirigirem, 

pedindo-lhe a proteção divina. Diante da mãe a reverência será maior: o orixá atirar-se-á no chão, abraçá-

la-á três ou mais vezes, beijar-lhe-á a mão, soltará grunhidos de satisfação. Todos os orixás podem repetir 

os passes mágicos para a cura das moléstias que afligem a multidão dos crentes” (CARNEIRO, 2008, p. 

59). 
108 Neste momento, o público, em geral, tende a criar condições de contato com o orixá, seja no sentido de 

um pedido de benção, de uma reverência ou de um abraço, quando este, manifestado na filha, desfilha pela 

ala feminina ou masculina.   
109 O desfecho da festa ocorre, no geral, pela madrugada a dentro, com a anuência da mãe de santo, cuja a 

autoridade é absoluta sobre toda a comunidade religiosa, e neste momento os orixás se despedem 

gradativamente do público, dos membros do Candomblé e dos atabaques. 
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interação do público com relação ao complexo do ritual110, a perspectiva, momento e 

expectativa individual de quem a assiste, dentre outros. Lembro-me, de modo especial, 

da primeira festa que apreciei, no dia 20 de novembro de 2016, dedicada à orixá Oxum 

— “a primeira vez a gente nunca esquece” e, por sinal, esta foi favorecida por um contexto 

relativamente dramático.  

1.2.2.1 A primeira participação numa “festa pública” 

Foi num dia de domingo, com uma quantidade e intensidade de chuva incomum 

para o dia-a-dia de Salvador. Eu estava na casa de meus pais e, desde cedo, eles já sabiam 

que eu iria a uma festa de Candomblé, marcada para começar às 20h. Lá pelas 18h, a 

chuva já assustava e dava indícios de uma logística difícil entre a casa de meus pais e o 

Gantois — em geral, algo que requeria o mínimo de meia hora, de carro e na melhor das 

circunstâncias. A condição do tempo e o esperado pouco movimento nas ruas, 

considerando-se também o dia e horário, impôs ao meu pai o cuidado de sugerir a 

desistência. Eu, na minha ingenuidade, cheguei a perguntar ao Iuri, via WhatsApp, se, 

diante do “aguaceiro”, a festa estaria confirmada — claro que estava! ...mal sabia eu que 

aquele calendário não respondia a uma lógica Newtoniana. Preocupado com o que me 

esperaria pelo caminho, segui em frente. No percurso, nada que impossibilitasse a minha 

chegada em paz. Depois de mais ou menos uns quarenta minutos, por volta das 19h10, 

estava eu tentando estacionar o carro na Rua Mãe Menininha do Gantois. Foi fácil, havia 

um “franelinha” lá, algo que eu nunca tinha visto nas minhas idas aos encontros do Rum 

Alagbê — aquilo indicava que muitos carros ainda haveriam de chegar e a sensação de 

ter me antecipado quanto a hora me fazia bem. Ademais, eu agradeci a Deus, pois, àquela 

altura, a chuva já estava mais contida.  

 Exatamente na frente do portão principal do Gantois, há uma mercearia que vende 

pães, frutas, temperos, sorvetes, dentre outras variedades. Ali fiquei, junto a um casal que, 

 
110 O fenômeno da “bolação” é um exemplo de certa imprevisibilidade relativo às possibilidades de 

interação entre o público e uma comunidade de Candomblé, numa festa pública. “Bolar” ou “cair no santo” 

são termos que se referem a desmaios comumente vivenciados por pessoas não iniciadas no Candomblé, 

durante um ritual aberto. Acontecem sem previsibilidade e significa a aproximação do orixá para alguém 

que ainda não passou por um preparo específico para recebe-lo, sendo, então, um sinal para a necessidade 

de uma iniciação. Quando isso ocorre durante uma festa, a pessoa afetada é recolhida e levada ao roncó ou 

quarto do santo, onde será acolhida, despertada e orientada. Eu tive a oportunidade de presenciar alguns 

casos. Um deles aparentemente incomum e, praticamente, do meu lado: um rapaz jovem (cerca de 30 anos) 

foi ficando visivelmente fora de si, com um aspecto avermelhado no rosto e, pouco a pouco, “manifestou o 

santo”, de modo que dançava descontroladamente, até quando dois ogãs o retirou com cuidado do barracão.  
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ao que parecia, também esperava a festa — dei por mim, mais uma vez, que tinha chegado 

cedo demais. O portão do terreiro estava fechado e aquele era o lugar aparentemente mais 

adequado para aguardar, pois ainda chuviscava — havia alguns palmos de cobertura na 

frente daquele estabelecimento, o que nos oferecia alguma proteção.  

Além das pessoas que saiam e entravam livremente do Gantois, transitando por 

entre as casas do entorno e sempre mantendo o portão fechado, pouco a pouco outras 

pessoas (a maioria vestida de branco) chegavam, aglomerando-se na mercearia (o que, 

inclusive, rendeu algumas vendas para o proprietário). Finalmente, ao checar o meu 

relógio, vi que faltavam poucos minutos para às 20h. Passando disso e percebendo que o 

portão não era aberto em definitivo, a ansiedade aumentava e, muito mais do que ela, uma 

vontade quase incontrolável de urinar. Neste ínterim, mais pessoas surgiam pelas duas 

ruas opostas de acesso ao terreiro. 

Passava das 20h30min quando atravessamos o portão. Não chovia mais e, naquele 

instante, ainda era preciso esperar a abertura do barracão — ficamos na frente dele, 

exatamente onde aconteciam algumas aulas e festas do Rum Alagbê. Eu já não sabia o 

que fazer com a vontade de urinar que, àquela altura, transformava-se em dor. Foi quando 

vi um ogã do terreiro, participante do Rum Alagbê, dirigindo-se ao portão de dentro da 

casa, por onde tem-se acesso ao seu espaço e cômodos internos. Perguntei para ele se era 

possível utilizar algum banheiro. Ele disse que não sabia, pois era dia de festa (eu já 

imaginava que deveria haver restrições para quem, de fato, não fazia parte daquela 

comunidade), mas que ia ver a possibilidade. Rapidamente ele voltou de dentro da casa 

dizendo que eu poderia ir acompanhado dele, mas que eu teria de segui-lo com a cabeça 

baixa, olhando para o chão. O caminho eu já conhecia, devido às atividades do Rum 

Alagbê (lembrando que algumas aulas eram no fundo do barracão, no interior da casa, 

próximo aos banheiros sociais para onde eu seria conduzido). A visão periférica me 

permitiu ver um grande fluxo de pessoas e sentir uma energia intensamente efusiva. 

Quando os olhos me escaparam o controle e a obediência, pouco antes de chegar a um 

corredor que me daria acesso a um hall aberto111 onde situava-se o banheiro, me deparei 

com a Mãe Carmem — atual líder do Gantois —, sentada numa mesa conversando com 

Gilberto Gil. Coincidentemente, do caminho de casa ao terreiro, eu fui ouvindo o seu 

 
111 Exatamente o hall ilustrado na figura 1. 
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disco Refavela, no som do carro — isso me chamou atenção. Devidamente aliviado, era 

a hora de voltar e, sem mais vacilos, adentrar ao barracão e esperar a festa começar.  

Era tudo inédito para mim, muito embora a literatura especializada já tivesse me 

dado algum conhecimento a respeito do funcionamento duma festa pública. Ao entrar no 

barracão, sentei-me com dificuldade, pois havia muita gente112 (muitas pessoas tiveram 

de ficar de pé). Em sequência, avistei Iuri achegando-se no lugar destinado ao quarteto 

instrumental para ajustar a afinação dos atabaques, que estavam belamente decorados. 

Paralelamente a isto, outro ogã da casa (também frequentador das aulas do Rum Alagbê) 

deu avisos importantes, dentre os quais se destacaram as proibições de registros de 

qualquer tipo (som, imagem ou audiovisual) e de utilização de celulares ou smartphones. 

Em instantes (já passava um pouco das 21h), notei a aproximação de um senhor 

(certamente septuagenário) que posicionou-se atrás do Rum — de posse do Gã estava 

outro senhor claramente mais novo, e com os atabaques Rumpi e Lé dois jovens 

conhecidos do Rum Alagbê —, segurou o aguidavi113, entoou uma melodia cantada em 

iorubá e deu início a um imponente fraseado rítmico de Rum. As filhas de santo já se 

mostravam presentes: a festa tinha, finalmente, começado! Sentado em uma das cadeiras 

reservadas a figuras e convidados importantes para aquele candomblé, ao lado da poltrona 

de Mãe Carmem e na direção oposta à ala masculina, onde eu estava, via-se Gil 

apreciando o que para ele, certamente, não era novo bem como era pra mim. 

O roteiro previsto que sustenta uma festa pública já foi exposto na seção anterior. 

Por motivos de um provável fracasso diante duma real impossibilidade de trazer à 

expressão textual a experiência de vivenciar o ritual em questão, prefiro abster-me desta 

incumbência para delinear fatos e situações que foram relevantes para mim naquele 

momento.  

Depois de cerca de uma hora de festejo, eu já tinha consciência de que aquele era 

um evento diferenciado. Para além da presença de Gil, eu suspeitava que deveria haver 

uma razão especial para a quantidade de gente que ali estava (percebi também alguns 

estrangeiros) — a condição temporal, tendo em vista o dia e hora, era completamente 

imprópria. Tudo isso se confirmou quando vi chegar um conhecido da Escola de Música 

da UFBA, que já frequentava o Candomblé há muitos anos. Acenei para ele, consegui 

 
112 Em festas públicas de Candomblé, homens e mulheres não se misturam, e se acomodam, portanto, em 

lugares distintos. 
113 Baquetas específicas para a percussão do atabaque, confeccionada de galhos de árvores sagradas no 

contexto do Candomblé (geralmente goiabeira ou araçazeiro).  
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ficar ao seu lado e, durante a festa, trocamos ideias. Depois de conversarmos sobre 

algumas coisas, ele, percebendo a minha falta de familiaridade prática com o contexto, 

fez a gentileza de me explicar sobre o papel das equedes114, sobre os trejeitos de alguns 

orixás (o que me ajudaria a identificar as manifestações), dentre outras coisas, além de 

algo que comprovou as minhas impressões: “hoje é uma festa especial... dedicada à 

Oxum115, que foi o santo de Mãe Menininha116... por isso que há tanta gente aqui... e essa 

chuva toda de hoje não foi por acaso”. Mais tarde, de olho no quarteto instrumental, que 

ficava bem próximo à ala masculina, tive a impressão de ver Iuri, já de posse do Rum 

assumindo a liderança da orquestra, comentando com os outros instrumentistas sobre a 

quantidade de santos manifestados. Aquela era sim uma festa de destaque — outra 

parecida, eu só vi tempos depois, no dia 9 de novembro de 2017, dedicada e em 

homenagem ao orixá Oxóssi. Bem como o colega me disse, eu estava começando a minha 

jornada de observação com o pé direito. 

1.2.2.2 Uma brevíssima e importante observação 

Durante a primeira festa que fui, anotei mentalmente uma questão que poderia ter 

fortes implicações no meu trabalho: como que aquele ritual, com eventos tão cíclicos e 

repetitivos (a música em seus materiais principais, os gestos corpóreos associados à dança 

e a própria dinâmica logística) conseguia despertar interesse narrativo, novidade em seu 

discurso e, portanto, manutenção de atenção? Aquilo me impressionava: o evento em si, 

com toda sua realidade que gira sempre em torno de elementos e formas similares, tinha 

um forte potencial de capitalizar atenção e concentração (era nítido que, pelo menos, 

grande parte do público se sentia, durante muito tempo, motivado e contagiado). Lembro-

me que no percurso daquela minha experiência, a princípio eu estava ali apenas como um 

pesquisador — tudo que eu fazia era observar e analisar os fatos e suas possíveis 

causalidades (levando em consideração as minhas limitações). Passado algum tempo, era 

difícil manter o controle investigativo e não se envolver com o todo da manifestação 

 
114 “Abaixo das filhas, há ainda a equede. Esta fez voto de servidão a este ou àquele orixá. Embora este 

orixá — digamos, Oxum — seja o seu espírito protetor, falta-lhe capacidade para lhe servir de instrumento, 

como acontece com as filhas. Não podem receber em si mesmas sua Oxum, a equede se submete a uma 

série de funções subalternas, seja em relação à oxum de uma determinada filha, seja em relação a todas as 

oxuns do candomblé. O seu trabalho consiste no cuidado com as vestimentas e dos adornos com que se 

apresentam, nas festas, quando possuídos pelos orixás, as filhas” (CARNEIRO, 2008, p. 123). 
115 Identificada como a rainha da água doce, dos rios e cachoeiras. 
116 Maria Escolástica de Conceição Nazaré, conhecida socialmente como Mãe Menininha do Gantois. 

Considerada a mais famosa, admirada e homenageada mães de santo de Candomblé, liderou o terreiro do 

Gantois entre 1922 e 1986.  
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(inclusive sob uma perspectiva artística) — e é obvio que eu deixei-me ser levado pela 

emoção, sabendo que ela seria imprescindível para a pesquisa.  

Entre o início do desenvolvimento deste trabalho e a minha primeira aparição numa 

festa pública de Candomblé houve o intervalo de mais de um ano. Neste meio tempo, eu 

analisei a parte instrumental de uma porção de músicas da referida tradição e já havia 

inferido conceitos passíveis de estudo. Depois de acompanhar e observar algumas outras 

festas de Candomblé, comecei a perceber que poderia existir uma relação direta e objetiva 

entre os processos compositivos de ordem rítmica que estavam ligados aos modos de 

interação entre o Rum e o restante do quarteto instrumental com os processos dinâmicos 

que controlavam a logística do ritual de tais cerimônias comemorativas. Na minha cabeça, 

era como se o aspecto composicional inerente ao idiomatismo deste atabaque, no contexto 

da música de Candomblé, conseguisse dar pistas simbólicas acerca dos mecanismos que 

regem uma de suas atividades mais sociais, a festa pública. Esta observação carecia de 

um aprofundamento, o qual será tecido no capítulo seguinte.         

1.3 REEXPONDO, EM TÓPICOS, AS PRINCIPAIS IDEIAS E DISCUSSÕES DO 

CAPÍTULO        

Tendo em vista a importante passagem que se aproxima para o que talvez seja o 

principal capítulo deste trabalho, o qual, de fato, acomodará uma produção teórica ou, 

pelo menos, a problematização de ferramentas conceituais cuja potencialidade se 

direciona a uma compreensão do aspecto composicional referente à expressão musical do 

quarteto instrumental da música de Candomblé, faz-se necessária uma reexposição, em 

tópicos, das principais ideias e discussões, expressas em fundamentações e motivações, 

elencadas até então:    

1. Pensar em epistemologia, tomando como base o tamanho do planeta, suas 

diversificadas organizações socioculturais e, consequentemente, uma 

coexistência em termos de múltiplas cosmovisões, implica na concepção de 

uma horizontalidade acerca das alternativas de perspectivas científicas, 

tecnológicas e artísticas, e na inconsistência de um ideal hegemônico de 

erudição; 

2. Há um largo espaço para o estudo dos princípios composicionais que regem a 

música de Candomblé, levando em consideração a particularidade de suas 

formatações texturais e gestuais, que pode ser melhor entendidos pelos 
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pressupostos e ferramentas da teoria da composição. É ponderado reconhecer 

que há carência de estudos que caminham nesta direção; 

3. Composição, aqui, seja enquanto ação (‘compor’) ou produto (‘obra’), não se 

refere a um resultado de um conjunto de comportamentos de uma facção 

cultural, e sim às artimanhas criativas, em seus padrões de relações objetivas e 

rede de relações subjetivas (REYLNOLDS, 2002, p. 3), presentes, em diferentes 

níveis — da performance (quiçá da escuta) à invenção de uma confabulação 

sonora inédita —, em tudo que pode ser tomado como expressão da criatividade 

musical, mesmo quando esta expressão envolve a transgressão dos modelos 

tradicionais e hegemônicos, quando seus agentes não se consideram 

compositores, transcendem à materialidade, ou quando são provindas de 

culturas onde há inexistência de um termo correlato ao que nós entendemos por 

‘música’;     

4. O Candomblé representa uma organização cultural complexa em que música, 

indissociável de outros aspectos de manifestação desta cultura, transcende o 

sentido estético (muitas vezes fomentado na visão de mundo ocidental). 

Analisá-la requer, no mínimo, um investimento no entendimento de seu 

backgroud funcional; 

5. Existem evidências que apontam para as prováveis relações espelhadas entre 

estruturas musicais e padrões de vida socioculturais, o que nos conduz ao 

entendimento de que de música é, em si, um sistema de signos e valores, parte 

integrante de uma teia complexa de cultura que envolve uma comunidade — 

“não é suficiente identificar um estilo musical característico em seus próprios 

termos e vê-lo em relação a sua sociedade”, pois “seus termos são os termos de 

sua sociedade e cultura, e dos corpos dos seres humanos que os ouvem, criam e 

executam” (BLACKING, 1973, p. 25). Esta ideia impõe um cuidado específico 

no estudo da música em sua devida cultura, relativo à atenção não apenas sobre 

a ‘estrutura de superfície’ — tudo que corresponde ao primeiro plano de escuta 

do fenômeno sonoro —, mas, principalmente, sobre a ‘estrutura profunda’ — 

as leis que estão por detrás deste fenômeno, sua sintaxe compositiva; 

6. Etnomusicologia e composição são áreas que tendem a uma efetiva interface — 

ambas navegam pelo estudo do fenômeno musical, ainda que uma esteja atraída 

ao polo do comportamento humano e das relações sociais que agem e sofrem 

ação deste fenômeno, e a outra ao polo das implicações técnicas que também 
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agem e sofre ação deste fenômeno e, portanto, trazem consequência ao 

comportamento humano e às relações sociais. O compartilhamento dos vieses 

metodológicos dessas duas áreas poderia produzir frutos saudáveis à pesquisa 

em música como um todo (BLACKING, 2007), e isso se faz especialmente 

necessário neste trabalho, identificado no campo da composição.   

7. A criação de discurso é uma dimensão inerente ao compor e isso projeta no 

ofício do compositor o potencial ilimitado de construção de significados que 

podem trazer impactos na esfera social, o que implica, desta maneira, numa 

capacidade de promoção de ambientes efusivos de reflexão, problematização de 

ideias, construção, reconstrução e destruição de imaginários acerca do seu 

entorno não musical. Esta afirmativa encontra ecos importantes nas ideias de 

‘constituição do novo’ da arte, em Castoriadis (2000, p. 162), e de ‘trabalho 

cultural’ da música, em Bohlman (2003, p. 45-46);  

8. Tomando a última observação como impulso, é possível pensar em composição 

como um instrumento de ‘tradução intercultural’ — relativo à ‘tradução do 

saber’ (SANTOS e MENEZES, 2009) — e, com isto, criar caminhos no sentido 

do favorecimento de discussões em torno de diversificadas premissas 

epistemológicas, em direção de assertivas acerca da ‘multiculturalidade’ e 

‘interculturalidade’; 

9. A minha experiência no Rum Alagbê permitiu a inferência da noção de ‘gesto 

rítmico’ como um fundamento importante para a lógica musical no contexto do 

Candomblé e, consequentemente, para o seu nível de criação; 

10. A oportunidade de participar das festas públicas no terreiro do Gantois 

permitiu-me a problematização duma possível relação de correspondência entre 

os processos compositivos da música de Candomblé (segundo as minhas 

próprias leituras, em diálogo com seus pares) e princípios experienciais que 

organizam os eventos destas cerimônias comemorativas (o que tomará atenção 

especial no capítulo seguinte).  

Dito isso, seguiremos com afinco para os desafios que nos aguardam nas próximas 

páginas.   

  



 

 

  

            

 

 



 

 

2 UM OLHAR PARA O COMPOR DA MÚSICA DE CANDOMBLÉ 

“Uma ideia só pode propagar-se no espaço se antes atravessar o tempo, ou seja, se 

resistir ao esquecimento, ao engano ou à falsificação e ao mesmo tempo permanecer viva, 

evolutiva e fértil”. Esta afirmativa de Lopes (2004, p. 336), um estudioso das culturas 

acústicas e processos orais de transmissão de conhecimento, reverbera com muito vigor 

quando o assunto é o Candomblé e a sua complexa cultura, identificada como uma 

imponente memória ancestral africana ameaçada, apenas ameaçada, por uma forçada e 

violenta travessia continental que impõe em sua história e identidade marcas expressivas 

de resistência. 

Visto que houve (e ainda há) resistência e efetiva sobrevivência em séculos de um 

atroz processo de escravização da África, cuja mácula persiste manifestada em 

preconceitos dos mais diversos, não há como negar que exista também nesta expressão 

cultural uma consistente construção teórica que, indissociável de atitudes e fazeres, 

mantém a tradição frutífera, não obstante as intempéries diaspóricas.  

O que dizer, então, de sua produção musical? A priori, se esta existe e tem marcas 

e valores característicos, os tem porque deve responder a leis e princípios compositivos 

específicos que fundamentam e organizam sua feição — e diga-se de passagem: 

resguardados ao longo de anos velados pelo imprevisível. Quais são eles? Como 

identificá-los? E como eles se manifestam na materialidade e sensação sonora? Essas são 

questões que tangem o horizonte deste capítulo. 

Lembremos que o presente trabalho tem as suas bases delimitadas em três questões 

fundamentais, as quais serão respondidas a partir de então, pelo menos em alguma medida 

e sem a presunção ingênua de um suposto esgotamento, à luz de teorias da música e da 

composição: 1) quais preceitos composicionais envolvem a música de Candomblé e como 

analisá-la levando em consideração as suas múltiplas implicações não musicais? 2) em que 

medida e a partir de quais princípios poderíamos propor uma abordagem teórica de uma 

tradição cultural que se desenvolve essencialmente pela oralidade117? e 3) como as teorias da 

composição poderiam contribuir para um entendimento mais específico deste tipo de música?   

 
117 O termo ‘oralidade’ já foi mencionado em situações diferentes nesta tese. Mas agora talvez seja o melhor 

momento para trazer à tona a ideia de que “a oposição entre escritura e oralidade, mais do que expressar ou 

mesmo produzir polaridades culturais realmente visíveis e atuantes, parece estar a serviço de disputas 

ideológicas, bastante arcaicas e já desgastadas, acerca da própria definição do que é cultura e 

conhecimento”. Essa afirmativa, expressa em Música, escrita e oralidade: entrevista com Sérgio Rodrigo 
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É neste sentido que ideias e conceitos serão apresentados e discutidos com as 

devidas problematizações, respondendo, assim, às indagações supracitadas e o trajeto de 

investigação implicitamente proposto por elas, visando, sobretudo, contribuições ao 

campo da composição — estando este num lugar de oxigenação permitido pela 

interlocução com outra epistemologia musical —, e ao campo da etnomusicologia, visto 

a razão óbvia de reflexão relativa à música de Candomblé.  

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CANDOMBLÉ E ESPECIFICIDADES DE 

SUA MÚSICA 

Não há dúvidas sobre a descendência africana atrelada ao Candomblé — um fato 

de conhecimento quase absoluto que envolve claras constatações, as quais estão para além 

de relações étnico-raciais. O que talvez não seja tão trivial é a ideia de que o aspecto de 

ancestralidade relativo à África e o Candomblé não é uniforme e nem unidirecional. Tal 

como a América, o continente africano é plural e composto de diversificadas 

cosmovisões. Neste sentido, é preciso ter em mente que a economia mercantilista 

europeia do século XVI incluiu o ser humano e sua condição escrava como mercadoria, 

que acarretou na sujeição sociocultural de povos ocasionalmente dominados. No âmbito 

deste interesse econômico: 

[...] o continente africano foi alvo de uma série de investidas que, da 

segunda metade do XVI à primeira metade do século XIX, serviram de 

cenário para o transporte de milhares de homens e mulheres da África 

para o Brasil, reunindo diferentes etnias, contrastantes estágios culturais 

e diferenciados sistemas sociais, econômicos e religiosos (CARNEIRO, 

2008, p. xiii).   

Como uma espécie de agenciamento dessas diferenças, legitimado, inclusive, 

enquanto estratégia de sobrevivência, que o Candomblé se estabeleceu como um sistema 

 
(disponível na webpage da Huffpost Brasil), convida-nos a pensar sobre o papel da oralidade na tradição 

da chamada música erudita, inclusive no contexto acadêmico. O tema demanda uma problematização 

adensada que não é vista com frequência nos meios de publicação de pesquisa em música e nem cabe ser 

aprofundado por aqui. Contudo, parece adequado cogitar sobre a possível ingenuidade que existe na crença 

de que a tecnologia da escrita, independentemente da ferramenta que se apropria, seria capaz de, por si só, 

fundamentar uma cultura musical. Ora, no contexto da música de concerto contemporânea que se 

desenvolve no escopo da academia, só para citar um exemplo que posso me colocar como agente e paciente, 

também se aprende por imitação e a transmissão do conhecimento também se dá por olhares, motivações e 

repreensões que transcendem qualquer formalização escrita de um discurso. Quando digo que me sinto 

parte do Movimento de Composição da Bahia, o faço por acreditar ter herdado uma série de atributos 

atrelados a uma cosmovisão, alguns dos quais são até ininteligíveis, que muito dificilmente seriam 

acessados e compartilhados por outro meio que não fosse o convívio real possibilitado pelo contato direto 

com corpos e mentes que partilham de um mesmo processo de construção identitária.         
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cultural, cuja função se associa à “manutenção de uma memória reveladora de matrizes 

africanas ou já elaboradas como afrodescendentes, criadoras de modelos adaptativos ou 

mesmo embranquecidos” (idem, p. xvi), nos casos e situações onde a religião brasileira 

oficial (o catolicismo) demarcou influências118.  

Dito isso, e considerando ainda que: 1) a fundamentação religiosa norteia o que o 

homem africano testemunha, seja materialmente ou em seus diversificados 

microssistemas de poder temporal e ritual-religioso; e 2) por conjunturas históricas e 

políticas, a Bahia ganhou um significado exemplar do que é africano no Brasil (idem, p. 

xiv e xv); é preciso destacar que três grandes modelos sociorreligiosos ditaram tendências 

identitárias (em termos de memórias tradicionais e especialmente mitológicas) nas 

formações de grupos de Candomblé: os reconhecidos nas nações Queto/Iorubá/Nagô, 

Jeje/Nagô de base fon/ewe e iorubá, e Angola/Congo ou Moxicongo119. Por esta razão, é 

natural que cada Candomblé demarque publicamente a sua nação de ascendência120. O 

Terreiro do Gantois, por exemplo — tomado como campo de observação desta pesquisa 

— se autodeclara de nação Queto/Nagô (Aláketú).  

Somada à equivocada noção de homogeneidade no que se refere à ancestralidade 

africana na formação da cultura Brasileira e, sobretudo, na organização dos candomblés, 

também há de ser superada a ideia de que um ideário rítmico atrelado a padrões métricos 

 
118 O Terreiro do Gantois, em seu website, traz observações acerca do surgimento do Candomblé na Bahia, 

a partir da ideia de que se trata de uma “religião tradicional com base no legado ancestral de matriz africana 

e que está integrada ao cotidiano da cidade do Salvador. Para a Bahia e para o Brasil, o Candomblé assume 

cada vez mais seu lugar social para a preservação da memória e do patrimônio material e imaterial. Traz, 

na sua história, especificamente, um amplo movimento com vistas a preservar memórias antigas e 

ancestrais, e também atualidades, em todas as suas expressões, como forma de estabelecer relações com o 

mundo contemporâneo. No Candomblé vivencia-se o sagrado com os Orixás, tendo na língua, na música, 

na dança, na culinária, nas tecnologias artesanais, nas tradições, os ensinamentos religiosos que estão 

profundamente ligados à natureza e à ancestralidade oriunda dos descendentes da diáspora africana. É 

assim, cada vez mais, que os espaços sagrados das casas de candomblé vêm assumindo seu lugar social e 

recebendo reconhecimento pela sua importância cultural e religiosa” (disponível em: 

<http://terreirodoGantois.com.br/index.php/a-religiao/>).  
119 Tais modelos foram organizados, sobretudo, a partir de semelhanças linguísticas, gerando as seguintes 

complexas divisões organizacionais: Nação Queto-Nagô (iorubá), Nação Jexá ou Ijexá (iorubá), Não Jeje 

(fon), Nação Angola (banto), Nação Congo (banto), Nação Angola-Congo (banto) e Nação de Caboclo 

(modelo afro-brasileiro). Essas divisões geram especificações relativas a termos religiosos, nomes gerais 

para os alimentos, roupas e deuses cultuados, histórias, cânticos e toques rituais, dentre outros. A despeito 

de possíveis dessemelhanças formais, vale destacar que há uma unidade fundamental que alicerça o culto e 

a manifestação religiosa dessas nações (ver CARNEIRO, 2008, p. 7 – 10). 
120 “A identidade do candomblé segue soluções étnicas chamadas de nações de candomblé. Não são, em 

momento algum, transculturações puras ou simples: são expressões e cargas culturais de certos grupos que 

viveram encontros aculturativos intra- e interétnicos, tanto nas regiões de origem quanto na acelerada 

dinâmica de formação da chamada cultura afro-brasileira” (CARNEIRO, p. XVI). 

http://terreirodogantois.com.br/index.php/a-religiao/
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e percussivos é o que alicerça o todo da expressão musical da África. Christoper Ehret 

pondera que:    

A música e a dança polirrítmica... são frequentemente consideradas 

como essencialmente africanas. De facto, parece ser uma característica 

das culturas particularmente associadas aos povos niger-congoleses. 

Ela se espalhou tão amplamente porque tais sociedades, especialmente 

as Bantu, cobriram grande parte do continente, e isso teve um enorme 

impacto na música popular e dança ocidentais modernas, visto que 

muitos dos escravos africanos transportados pelos europeus eram desta 

origem. Fora das regiões de propagação destes povos, outros estilos 

musicais, frequentemente baseados em instrumentos de cordas, tendem 

a prevalecer, juntamente com estilos de dança bem diferentes (apud 

KUBIK, 2010, p. 9)121. 

A influência niger-congolesa na construção de um imaginário europeu e, por 

conseguinte, americano a respeito da cultura e música africana — sobretudo no que se 

refere a uma suposta preponderância rítmica de sua expressão —, também é alvo de 

profundas reflexões em Agawu (2013), que avança na questão considerando que:   

O primeiro problema nessas caracterizações é a suposta alegação de que 

a música africana constitui um corpo homogêneo. Nosso complexo e 

diversificado continente é virtualmente irreconhecível nas constituições 

unanimistas empregadas pelos pesquisadores. Em sua avaliação 

pioneira da natureza do conhecimento sobre a África, V. Y. Mudimble 

fornece uma interrelação sustentada da própria ideia de "África", 

mostrando que ela é uma construção de discursos europeus. Além de 

sua relativa estabilidade como um indicador geográfico, "África" não é 

prontamente ontologizada a partir de uma visão de mundo africana 

imaginada; não é facilmente compreensível como fenômeno cultural 

inato ou como uma referência epistemológica frutífera. Kwame 

Anthony Appiah argumenta da mesma forma que "a própria invenção 

da África (como algo mais que uma entidade geográfica) deve ser 

entendida, em última análise, como uma consequência do racismo 

europeu” (AGAWU, 2003, p. 59)122. 

 
121 Polyrhythmic music and dance... is often thought of as quintessentially African. Infact it appears to be 

a feature of cultures particularly associated with Niger-Congo peoples. It has spread so widely because 

Niger-Congo societies, especially the Bantu, have covered so much of the continent and it has come to have 

an enormous impact on modern Western popular music and dance, becouse so many of African slaves 

transported by Europeans were of Niger-Congo background. Outside the Niger-Congo spreaking regions 

in Africa other musical styles, frequently based on stringed instruments, tend to prevail, along with quite 

different styles of dance (EHRET, apud KUBIK, 2010, p. 9). 
122 The first problem in these characterizations, than, is the putative claim that African music constitutes a 

homogeneous body. Our complex and diverse continent is virtually unrecognizable in unanimist 

constitutions employed by researchers. In his pathbreaking assessment of the nature of knowledge about 

Africa, V. Y. Mudimble provides a sustained interregation of the very idea of "Africa", showing it to be a 

construction of European discouse. Beyoud its relative stability as a geographical pointer, "Africa" is not 

readily ontologized from within an imagined African worldview; not is easily graspable either as a inified 

cultural phenomenon or as a fruitful epistemological referent. Kwame Anthony Appiah similarly argues 
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Racismo este que, em sua feição cristalizada e implicações políticas, corrobora o 

apagamento de genuínas perspectivas harmônicas e sofisticadas estratégias de tratamento 

melódico, em nome da concepção de ‘African Rhythm’ e, com esta, de um “tipo de 

mitologia que permitiu a alguns europeus reivindicarem a harmonia e negá-la aos 

africanos, ou a alguns asiáticos reivindicarem a melodia elaborada e negá-la aos 

africanos” (AGAWU, 2003, p. 60)123.  

Feita uma breve introdução da problemática abordada, é chegada a hora de 

especificar detalhes do nosso objeto de estudo. Neste momento, faz todo sentido 

identificar que, grosso modo, a música afro-americana herdou da África uma concepção 

musical associada a uma ideia de evento aural, cinético e visual integrado, e ao longo de 

três séculos de um processo penoso de diáspora, culturas africanas se desenvolveram no 

chamado Novo Mundo em graus sensíveis de independência e autonomia em relação ao 

continente africano. Kubik (2010, p. 20) nos mostra que, a despeito deste fato, é possível 

apontar traços únicos ou grupos de características na música / dança afro-americana 

relativos a regiões africanas específicas. O autor discorre sobre uma observação cara a 

este trabalho: 

No Brasil, a música dos cultos religiosos do "Candomblé" está 

diretamente ligada ao século 18/19 de adoração ao orixá Youruba, da 

Nigéria Ocidental e do Dahomé, incluindo os padrões de sinos 

associados a orixás individuais (divindades). De maneira semelhante, 

as cerimônias religiosas da "Umbanda" são uma extensão das sessões 

de cura da tradição umbanda, ainda praticadas hoje em Angola: e a 

música religiosa vodu entre os Fõ tem extensões no Haiti e em outras 

partes do Caribe (KUBIK, 2010, p. 20)124. 

De acordo com esta citação, identifica-se, justamente, a decisiva influência niger-

congolesa na concepção da música de Candomblé. Antes de tecer comentários sobre os 

tais “padrões de sino”, que, como veremos, podem ser encarados como as chaves que 

abrem o portal de acesso à experiência sonora deste contexto musical, vale ainda refletir 

 
that "the very invention of Africa (as something more than a geographical entity) must be understood, 

ultimately, as an outgrowth of European racialism"(AGAWU, 2003, p. 59). 
123 Nketia's surprising remark that "rhythmic interest often compensates for absence of melody or the lack 

of melodic sophistications" in the kind of mythology that has allowed some Europeans to claim harmony 

and deny it to the Africans, or some Asians to claim elaborate melody and deny it to Africans (AGAWU, 

2003, p. 60). 
124 In Brazil the music of the "Candomblé" religious cults is directly linked with 18th/19th-century from 

‘orisa’ worship of the Youruba of werstern Nigeria and Dahomé, including the bell patterns associated 

with individual ‘orisa’ (deities). In similar manner, "Umbanda" religious ceremonies are an extension of 

umbanda tradition healing sessions, still practiced in Angola today: and ‘vodu’ religious music among the 

Fõ has extensions in Haiti and elsewhere in the Caribbean (KUBIK, 2010, p. 20). 
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sobre os cinco princípios fundamentais de temporalidade necessários à compreensão das 

expressões musicais africanas, descritos no extenso trabalho (dividido em dois volumes) 

— Theory of African Music — do mesmo Kubik (2010, p. 42 – 46):   

1. A existência de um pulso elementar e estritamente regular como base da 

experiência temporal125: “uma pulsação de fundo mental consistindo de 

unidades de pulsos de espaçamentos iguais, que transcorrem ad infinitum e 

frequentemente a uma velocidade enorme. [...] funcionam como uma tela de 

orientação básica. [...] são duas ou três vezes mais rápidos do que a batida ou 

pulso bruto, que está no próximo nível de referência126” 127;  

2. A presença de padrões e temas cíclicos que são organizados a partir de uma 

combinação quantitativa dos pulsos elementares: “a forma musical é organizada 

de modo que padrões e temas cubram entidades recorrentes de um número 

regular desses pulsos elementares, geralmente 8, 12, 16, 24 ou múltiplos, mais 

raramente 9, 18 ou 27 unidades. Estes são os chamados ciclos, e o número 

chamamos de forma ou ciclo numérico”128; 

3. Múltipla perspectiva de agrupamento interno dos padrões e temas: “muitas das 

formas ou ciclo numéricos podem ser divididos ou seccionados em mais de uma 

maneira, permitindo assim a combinação simultânea de unidades métricas 

contraditórias129”130; 

4. Tendência à polirritmia, admitindo, inclusive, a ocorrência simultânea de dois 

ou mais padrões e temas: “padrões dentro da mesma forma numérica podem ser 

trocados uns contra os outros em combinações que os pontos de partida e os 

 
125 Relativo ao que Nketia (1974) chama de regulative beat, e que implica numa concepção de senso 

metronômico. 
126 Esta “batida ou pulso bruto que está no próximo nível de referência”, pode ser entendida como os pulsos 

que estão no ‘nível métrico superior’ da ‘grade métrica’, de acordo como as teorias de Cooper e Meyer 

(1960, p. 4 e 5) e de Lerdahl e Jackendoff (1983, p. 68).  
127 The overall presence of a mental background pulsation consisting of equal-spaced pulse units elapsing 

ad infinitum and often at enormous speed These so-called elementary pulses (Kubik 1969a) function as a 

basic orientation screen. They are two or three times faster than the beat or gross pulse, which is the next 

level of reference (KUBIK, 2010, p. 42). 
128 Musical form is organized so that patterns and themes cover recurring entities of a regular number of 

these elementary pulses, usually 8, 12, 16,24 or multiples, more rarely 9, 18 or 27 units. These are the so-

called cycles, and the number we call form or cycle numbers (KUBIK, 2010, p. 42). 
129 Aqui, a ideia de simultaneidade se refere a uma alternância de tipos de agrupamento em um mesmo 

padrão, numa perspectiva horizontal. Isto é, um padrão de 12 pode ser dividido pelo “conflito” de 

agrupamentos de 2 e três pulsos elementares (2 + 3 + 2 + 3 + 2). 
130 Many of the form or cycle numbers can be divided or split in more than on way, thus allowing for the 

simultaneous combination of contradictory metrical units. For exemple, the number 12 which is the most 

important dor number in African Music, can be dividade by 2, 3 4 and 6 (KUBIK, 2010, p. 42). 
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acentos principais se cruzem131. [...]. Em certos casos, eles se atravessam 

completamente e se contrapõem ou se interligam, de modo que duas notas não 

soam juntas”132; 

5. Em algumas regiões, há a existência de estruturas rítmicas cíclicas temáticas de 

formatação agrupacional assimétrica, que norteiam todas as ações musicais e 

são fundamentalmente executadas por instrumentos específicos de 

características sonoras marcantes e incisivas: “em certas áreas, há ainda um 

outro princípio de tempo a ser encontrado: os chamados time-line patterns. 

Estes constituem uma categoria específica de padrões de movimentos 

acelerados, caracterizados por uma estrutura interna assimétrica, como 5 + 7 ou 

7 + 9. Eles são padrões de notas únicas, tocados num instrumento musical de 

qualidade sonora penetrante, como um sino, um som alto de percussão, a borda 

de um tambor, o corpo de madeira de um tambor, uma cabaça de garrafa [...] ou 

uma tecla aguda de um xilofone”133.   

Este quinto princípio se associa aos “padrões de sinos” comentados anteriormente, 

os quais demandam grande atenção em um número expressivo de trabalhos sobre música 

de Candomblé, como já destacamos, no corpo desta tese. No sentido de uma definição 

que os contemplem, o percussionista José Izquierdo — um profundo conhecedor da 

santeria e de música cubana — reflete sobre a importância do conhecimento de conceitos 

como ‘intervalo’, ‘acorde’ e ‘cadência’ para a concepção do termo ‘harmonia’ e 

construção de um imaginário relativo à música ocidental. Numa proposição de analogia, 

ele discute também sobre a existência de conceitos precisos referentes à organização 

composicional da música africana e suas ramificações, ponderando o fato de muitos 

termos idiossincráticos terem se perdido ao longo do movimento diaspórico da África ao 

Novo Mundo, ou sofrido readaptações em um léxico não específico. Segundo o autor, um 

destes conceitos diz respeito a: 

 
131 Aqui, fica claro que o Kubik se refere a uma perspectiva vertical de simultaneidade. 
132 Patterns inside the same form number can be shifter against each other in combinations so that 

startingpoints and main accents cross. This is called "cross rhythm" (Jones 1934, 1959b). In certain 

instances they cross completely that they fall between one another or interlock so no two notes sound 

together (KUBIK, 2010, p. 42 – 43). 
133 In certain areas there is yet a further principle of timing to be found: the so-called time-line patterns. 

These constitute a specific category of struck motional patterns, characterized by an asymmetric inner 

structure, such as 5 + 7 or 7 + 9. They are single-notes patterns struck on a musical instrument of 

penetrating sound quality, such as a bell, a high-pitched drum, the rim of a drum, the wooden body of a 

drum, a bottle calabash or percussion beam, concussion stricks (such as the Cuban claves) or a high-

pitched key of a xylophone (KUBIK, 2010, p. 44 – 46). 
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[...] um elemento essencial para a compreensão e estudo de uma ampla 

gama de manifestações artísticas, fundamental na organização das 

“vozes” de cada instrumento, na estrutura de frases e no 

desenvolvimento do improviso. Este elemento foi nomeado na maior 

das Antilhas com o termo Clave e, assim como em Cuba, este nome se 

popularizou em muitos países da América Latina, para se referir à célula 

rítmica essencial na estrutura de um ritmo determinado. Graças à sua 

estrutura assimétrica, serve para se orientar com precisão dentro de um 

determinado ritmo e é fundamental na estruturação de frases, 

convenções e viradas. Ela pode ser executada integralmente por algum 

dos instrumentos, ou pode estar implícita, de modo que nenhum dos 

instrumentos estejam executando-a, mas os intérpretes respeitam a sua 

existência latente. 

A acepção do termo clave que podemos considerar é ‘senha’, código 

secreto para ter acesso. Este conceito recebeu, também na 

etnomusicologia, o nome de time-line [...] (IZQUIERDO, 2018, p. 2)134. 

Quer dizer, “padrões de sino”, time-line patterns e ‘claves’ são termos distintos 

destinados à ideia de um mesmo conceito musical. Kubik (2010, p. 44 e 45) destaca o que 

ele considera como sendo as cinco mais importantes configurações de time-line do 

continente africano, presentes em expressões musicais da costa oeste da África, na África 

central ocidental e numa faixa larga do vale do Zambezi, em Moçambique. De um modo 

geral, eles são encontrados nas partes da África cobertas pelos subgrupos Kwa e Benue-

Congo, da família de línguas niger-congolesas, mas com a notável exceção de não serem 

encontrados na maioria das áreas da África Oriental e do Sul. Quatro destes, tal como o 

ilustrado no exemplo 3, são apreciados, seja de modo idêntico ou variado, na música de 

Candomblé, de acordo com Lühning (1990, p. 120), sob o nome de ‘marcações básicas’, 

e Cardoso (2006, p. 274 – 373), sob o nome de ‘toques’135. 

O exemplo 3 revela uma clave de 12 pulsos agrupados assimetricamente (2 + 2 + 3 

+ 2 + 3 ou, condensadamente, 7 + 5), muito difundida na África, na música Yorubá, Fon, 

Ewe, e também em Zaïre, Angola e Zambia, mas que também aparece no Candomblé 

como base de vários padrões rítmicos, tais como o alujá, o avaninha, o ibí, dentre outros.  

 
134 Citação retirado de Método CRE, a Clave, célula rítmica essencial — material de apoio do minicurso 

“Ritmos de Bahia e de Cuba: prática percussiva comparativa através da clave”, ministrado pelo 

percussionista chileno José Izquierdo, no XIV Encontro Regional da ABEM Nordeste, realizado em 

Salvador, entre os dias 19 e 21 de setembro de 2018. 
135 Enquanto Lühning (1990), numa direção similar a de Kubik, apresenta quatro “marcações básicas” 

comuns no Candomblé, das quais muitas outras são derivadas, Cardoso (2006) cataloga todos os “toques” 

(ou claves) identificados em seu estudo (cerca de 18), apresentando seus nomes e funções específicos, e 

demonstrando-os em partitura. 
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Exemplo 3 - Time-line pattern ‘a’ 

 

Fonte: Kubik (2010, p. 44)136 

Da considerável extensão territorial africana de ascendência niger-congolesa 

também vem o hábito da formação de grupos musicais exclusivamente constituídos de 

instrumentos percussivos de altura indefinida, que podem ser autossustentáveis, no 

sentido de servirem a expressões musicais instrumentais, ou tomados como base de 

acompanhamento para um corpo de vozes. É exatamente o que ocorre na cultura do povo 

Fon, um dos mais importantes grupos étnicos e linguísticos da África Ocidental, situado, 

principalmente, no sul do Benin. Em seu estudo musicológico ligado à música 

instrumental no Benin, Branda Lacerda (2014) nos mostra que parte expressiva do 

repertório Fon é performada a partir de um conjunto formado por cinco instrumentos: o 

Hunda Ho, um tambor grave de aplicação solista; o Alekle 1, um tambor com função de 

acompanhamento, de registro médio-agudo; o Alekle 2, outro tambor com função de 

acompanhamento, de registro médio-grave; o Assan, uma espécie de chocalho; e o Gan, 

um idiofone, com função de campana. Esta idiossincrasia “orquestral” parece 

estritamente espelhada no contexto do conjunto instrumental de Candomblé (figura 8). 

Tal como ocorre em grande parte do repertório musical Fon, no Candomblé a 

formação instrumental máxima se restringe a um quinteto, constituído de três tambores 

(no caso, especificamente, atabaques), uma campana e um instrumento de chocalho (mais 

raramente). Os três tambores também possuem afinações, funções e nomes distintos. O 

atabaque Rum é o maior, mais grave e de utilidade solística, enquanto os outros dois, o 

Rumpi, de registro médio, e o Lé, o mais agudo, obedecem ao papel de acompanhamento. 

A campana, neste caso chamada de Gã ou agogô, está sempre encarregada de repercutir 

padrões específicos de time-line (ou ‘claves’, ou ‘toques’, ou ‘marcações básicas’), as 

 
136 Na notação adotada aqui, exatamente como aparece em Kubik (2010) ou em Lühning (1990), o ‘X’ 

representa um pulso preenchido de som ou som acentuado, e ou ‘.’ Representa pulso de pausa ou de som 

não acentuado. 
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quais podem ser dobradas num instrumento de chocalho (xequerê ou caxixi, 

principalmente), quando este é utilizado137 — a orquestra, como é chamado o conjunto 

musical de Candomblé, em geral, é mais frequentemente vista sob a configuração de um 

quarteto, sem o instrumento de chocalho.  

Figura 8 - Conjunto instrumental de Candomblé 

 

Fonte: https://www.juntosnocandomble.com.br138 

Sobre esta instrumentação, há ainda detalhes importantes a serem reforçados. Como 

já foi mencionado no Capítulo 1, os atabaques ocupam uma posição de destaque, pois são 

considerados essenciais para a invocação dos Orixás — tais instrumentos funcionam 

como ferramentas de mediação entre as dimensões humana e espiritual. Dentre eles, o 

Rum ainda ocupa uma posição hierárquica superior, afinal é a partir do seu desempenho 

que a entidade em questão (o orixá) é gradualmente manifestada139, e depois de 

manifestada desenvolve um diálogo intenso a partir da dança140. Neste sentido, numa 

concepção de subserviência ao teor improvisatório do Rum (em diálogo com a dança do 

orixá), os outros dois atabaques (em uníssono ou com variações rítmicas sutis de um para 

 
137 Pode ocorrer de o chocalho não dobrar a clave, quando este se limita a marcar pulsos de níveis 

hierárquicos maiores aos experienciados pela figuração rítmica básica presente nos outros instrumentos.  
138 <https://www.juntosnocandomble.com.br/2015/08/nomes-dos-toques-dos-orixas-na-nacao-ketu-com-

audio-e-video.html> Acesso em: 12/07/2019. 
139 “Música, dança e letra, por outro lado, estão intrinsecamente ligadas ao estado de transe, no candomblé 

comumente chamado de ‘estado de santo’. Neste estado, o orixá, que é dono da cabeça da filha de santo em 

questão, apodera-se do corpo dela, para mostrar através da dança como era em vida, e o que fazia – como 

as pessoas de candomblé costumam a dizer” (LÜHNING, 1990, p. 117). 
140 “A dança se torna o meio para a representação do orixá, a ilustração viva das palavras e lendas que, por 

sua vez, são audíveis pela música cujo ritmo coordena a dança. A dança não é possível sem a música, e a 

música está diretamente ligada à dança” (LÜHNING, 1990, p. 117). 

https://www.juntosnocandomble.com.br/
https://www.juntosnocandomble.com.br/2015/08/nomes-dos-toques-dos-orixas-na-nacao-ketu-com-audio-e-video.html
https://www.juntosnocandomble.com.br/2015/08/nomes-dos-toques-dos-orixas-na-nacao-ketu-com-audio-e-video.html
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o outro), juntos ao Gã (e ao chocalho, quando se faz presente), tendem a implementar 

uma atmosfera rítmica cíclica e com características agrupacionais141 e de acentuação 

condizentes com a individualidade e personalidade do orixá ao qual a música é dedicada, 

sempre determinada por uma clave142 específica que se mantém, quase sempre, inalterada 

durante toda a canção. Vejamos o exemplo 4: 

Exemplo 4 - Ritmo Agueré 

 

Notemos que o exemplo 4 ilustra uma situação rítmica fundamentada num padrão 

de time-line constituído de 16 pulsos, neste caso de organização simétrica (8 + 8). Trata-

se, no Candomblé, de uma possibilidade comum143 do toque agueré, associado ao orixá 

Oxóssi. Com este toque, pode-se compreender como ocorrem as atuações instrumentais 

no conjunto musical de Candomblé: o Gã, como sempre, se encarrega de sustentar 

temporalmente, com precisão e proeminência, a clave em questão, de onde derivam todas 

as implicações rítmicas repercutidas nos outros instrumentos; os atabaques Rumpi e Lé 

sempre apresentam uma espécie de variação da clave que, no mesmo instante que 

evidencia o seu ciclo numérico, reforça seus pontos ou pulsos específicos de acentuação, 

os quais determinam suas secções agrupacionais — em muitas ocasiões eles tocam o 

mesmo material musical (variando apenas em termos de registros), contudo, quando 

tocam coisas diferentes (como é o caso do exemplo 3), o Rumpi tende a reforçar os pulsos, 

 
141 Referente à noção de agrupamento vistas nas teorias do ritmo, como, por exemplo, em Copper e Meyer 

(1960), Cone (1968), Berry (1976), Epstein (1979) e Lerdahl e Jackendoff (1987).   
142 Existe uma grande quantidade de toques ou claves no contexto do Candomblé. Elas podem variar em 

número e até em sutilezas de execução a depender da nação de Candomblé. Parte desses toques e suas 

especificidades podem ser vistas no capítulo 6 de A linguagem dos tambores (CARDOSO, 2006).     
143 Um mesmo toque de Candomblé pode apresentar leves diferenças a depender da casa ou nação de 

referências. 



102 

 

enquanto o Lé a uma “versão” mais “movida” da clave; e o Rum sola, entre frases rítmicas 

determinadas e outras improvisadas (de acordo sempre com a dança das filhas de santo e 

a manifestação dos orixás), promovendo ao resultado sônico expressões diversificadas, 

que estão para além das previsões de conjuntura do todo rítmico restrito à organização da 

clave.  

Ainda vale destacar que para cada clave existem temas rítmicos de Rum, os quais, 

junto ao canto ou mesmo numa perspectiva instrumental, delimitam as estruturas formais 

das músicas, visto que são dispostos a sucessivas alternâncias com seções de 

improvisação — mais uma vez: guiadas por uma intensa interação com a manifestação 

do orixá. A parte de Rum, expressa no exemplo 4, expõe um tema sempre ligado ao 

agueré, que pode acomodar pequenas distinções a depender da casa e nação de 

Candomblé tomada como referência. 

Observando a atuação do quarteto instrumental de Candomblé, mesmo que num 

quadro restrito, parcial e reducionista como o identificado no exemplo 4, nota-se que ao 

Rum pode ser atribuída a proposição de fluidez e imprevisibilidade rítmica relacionada 

ao tipo de música em questão. Não fosse este instrumento, como é percebido nitidamente 

no referido exemplo, esta música possivelmente se limitaria a uma disposição circular de 

um evento sonoro homorrítmico. No entanto, a sua ação promove um jogo de anti-fluxo 

que permite a complexificação de um ostinato tomado como base — a própria clave —, 

fazendo com que este seja submetido a situações rítmicas que “refutam” a sua ordem e 

permitem que a música, como um todo, se mova. Estejamos atentos ao efeito expressivo 

ainda relativo ao exemplo 4: a estabilidade métrica definida pela clave e reforçada nos 

atabaques Rumpi e Lé é ameaçada pelo impulso de ‘sincopação consistente’ do Rum, o 

que resulta em “conflitos” de acentuação, gerando uma textura polirrítmica. Ou seja: em 

paralelo a um padrão rítmico regular mantido pelo Gã, junto aos dois atabaques de 

acompanhamento, constata-se uma construção contrapontística que propõe novidades, 

surpresas e irregularidades — até a ideia de contratempo imprimida pelo Rum, que cogita 

uma regularidade até o terceiro tempo, é interrompida por outro tipo de síncope, no quarto 

tempo, inspirando novidade. Eventos de densidade rítmica ainda maiores podem ser 

experienciados em seções de improvisação, nas quais o alabê tocador de Rum tende a 

mover-se no sentido de construções temporais com níveis maiores de imprevisibilidades. 

Ainda que este trabalho se restrinja à observação do quarteto, é importante dizer 

que a atmosfera musical sobrescrita constitui uma espécie de premissa sonora da música 
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de Candomblé em sua abrangência. Esta serve não só a perspectivas instrumentais como 

a um conjunto de cantigas tipologicamente distintas — ‘cantiga de xirê’, ‘cantiga de 

fundamento’, ‘cantiga de dar rum’, ‘cantiga de maló’, dentre outras (ver LÜHNING, 

1990), algumas das quais já foram descritas e explicadas na seção 1.1.2, do primeiro 

capítulo — que envolvem construções melódicas muito diferenciadas do referencial 

ocidental, cujas letras discorrem sobre aspectos mitológicos dos orixás, histórias e 

estórias a eles associadas, contos que exaltam suas virtudes, etc. 

A suspeita latente que me ocorria durante o estudo era que da observação dos modos 

de interação entre o Rum e o restante do quarteto instrumental fosse possível identificar 

um compor intrínseco à música de Candomblé, do qual se pudesse apreender princípios 

composicionais.          

2.2 O COMPOR DO CANDOMBLÉ EM 5 PROCESSOS RÍTMICOS 

2.2.1 O percurso analítico: uma abordagem inspirada 

Já foi falado aqui sobre o Grupo de Pesquisa Composição e Cultura, suas 

características e concepção ideológica, ilustrando tangencialmente a sua importância para 

a produção e pesquisa em composição no âmbito da Bahia144. Restou, por outro lado, 

identificar que a sua postura e responsabilidade de pensar o compor da música de concerto 

a partir de uma perspectiva local, colocando a Bahia como lugar de fala e as suas 

potencialidades e vicissitudes culturais como ponto central de problematizações acerca 

da composição musical, pode ser pensada a partir dos vetores temáticos estabelecidos em 

Lima (2005), no artigo Baião de Dois: Composição e Etnomusicologia no forró da pós-

modernidade (em seis passos), que reflete, dentre outras coisas, sobre algumas diretrizes 

ligadas à promoção de diálogos interculturais em composição: a) colagens e empréstimos; 

b) apropriação/reconstrução de concepções e atitudes filosóficas; c) interpenetração de 

materiais; e d) plasmação estrutural de princípios e sistemas. 

Entendamos que ‘colagens e empréstimos’, refere-se, sobretudo, ao princípio da 

citação e seus correlatos — algo desde sempre presente na cultura ocidental, vislumbrado 

 
144 Trabalhos importantes ligados ao Grupo de Pesquisa Composição e Cultura: Composição e capoeira: 

dinâmicas do compor entre música e movimento – tese de doutorado, de Guilherme Bertissolo (2013); O 

falatório concertante de Salvador – dissertação de mestrado, de Alex Pochat (2012); e Hibridação cultural 

como horizonte metodológico para a criação de música contemporânea – dissertação de mestrado, de Paulo 

Rios Filho (2010). 

javascript:carrega_dados_acervo(%22222077%22);
javascript:carrega_dados_acervo(%22222077%22);
javascript:carrega_dados_acervo(%22202040%22);
javascript:carrega_dados_acervo(%22202040%22);
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tecnicamente a partir do aproveitamento de melodias ditas “profanas” em expressões 

polifônicas de valor simbólico pra a música sacra da Baixa Idade Média, se estendendo 

também, com implicações distintas, nos ideais nacionalistas — nas tentativas dos 

compositores reavivarem materiais musicais politicamente reconhecidos como de 

especificidades “folclóricas”. Vale destacar que este vetor não exige necessariamente um 

entendimento aprofundado do material musical que será tomado como elo de diálogo 

intercultural, restringindo-se diretamente ao que está ligado à superfície musical (ao que 

se mostra facilmente reconhecível aos ouvidos), não demandando, portanto, um 

conhecimento necessariamente substancial do contexto cultural alvo de flerte e 

aproximação, o que coloca em risco a própria disposição dialógica, podendo, assim, 

navegar pelas águas das estereotipações, exotizações, etc.      

A ‘apropriação/reconstrução de concepções e atitudes filosóficas’ diz respeito às 

relações de influência ligadas a aspectos do imaginário, dentre outros que tangem o 

campo das ideologias, teorias e abstrações, que são amparados em soluções metafóricas 

do discurso compositivo, no sentido da articulação de propostas de conversas entre 

culturas. Este vetor está identificado, por exemplo, nas representações religiosas do 

domínio estrutural de músicas do Arvo Pärt, na perspectiva cosmologia e espiritualista 

nas organizações das plásticas sonoras de Walter Smetak (bem como de seus 

instrumentos) ou nas disposições gráficas, com implicações da matemática e arquitetura, 

que determinam forma e textura de peças do Iannis Xenakis.  

‘Interpenetração de materiais’ e ‘plasmação estrutural de princípios e sistemas’ são 

vetores temáticos correlacionados, como se o último fosse uma 'intensificação' do 

penúltimo. Ambos não estão ligados à superfície musical, e sim a uma noção estrutural, 

exigindo, portanto, um entendimento aprofundado do material musical a ser tomado como 

elo de diálogo intercultural — algo relativo ao domínio do pensamento criativo e ao que 

Blacking (1973) chama de ‘estrutura profunda’ —, potencialmente adensado por um 

conhecimento convincente do entorno cultural que o cerca, tendendo, muitas vezes, ao 

baixo impacto em termos de reconhecimento de fonte e representação. É, justamente, por 

via desta abordagem que a conversa entre culturas pode envolver a problematização 

epistemológica e de cosmovisão musical. 

Foi motivado por esses dois últimos vetores que projetei uma abordagem analítica 

para música de Candomblé, na perspectiva do entendimento de como ela se move e se 

desenvolve, buscando encontrar noções ou conceitos que justifiquem ou ajudem explicar 
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a sua expressão sonora e seus processos compositivos, buscando responder a duas 

questões principais: 1) Que aspecto da rítmica do Candomblé ainda merece um estudo 

aprofundado diante de uma grande quantidade de produções movidas por estímulo 

similar145? e 2) Enquanto pesquisa no campo da composição musical, como se 

distanciar146 de um viés etnomusicológico e quais seriam as reais contribuições neste 

sentido? 

Evidentemente, o percurso analítico dependia dos dados que se tinha ou se pretendia 

ter em mão, e este, no caso específico desta pesquisa, teve a sua particularidade. Também 

foi preciso estar ciente de que a ideia de análise musical enquanto “parte do estudo da 

música que toma como ponto de partida preferencialmente a música em si própria, ao 

invés de fatores externos”147, no sentido de tomá-la como caminho para uma 

“interpretação de estruturas na música, junto com sua resolução em elementos 

constitutivos relativamente mais simples, e a investigação das funções relevantes desses 

elementos”148 (Bent & Pope, 2001) poderia apresentar a rigidez característica e 

paradigmática da musicologia histórica voltada à música escrita, o que implicaria em 

restrições não condizentes com a natureza multifacetada da expressão musical tomada 

como objeto de estudo. Era uma questão de sobrevivências saudável e enriquecedora estar 

aberto às irrestritas possibilidades fenomenológicas de todo o processo investigativo. 

2.2.1.1 A coleta de dados 

No âmbito desta pesquisa, falar em coleta de dados é, automaticamente, lembrar 

das implicações de todo o aparato metodológico relativo aos campos da etnomusicologia 

— onde inclui-se observação participante, conversas informais, possíveis entrevistas, 

contato com uma literatura direcionada, dentre outros — e da composição — 

considerando-se, sobretudo, a experiência reflexiva acerca da concatenação dos materiais 

musicais sob a perspectiva de suas evidências e causalidades compositivas. No primeiro 

capítulo e no início deste, foi dado certo enfoque no que diz respeito ao demandado viés 

 
145 Mais uma vez, cito algumas referências importantes: A linguagem dos tambores, de Ângelo Cardoso 

(2006); Batuque jêje-ijexá em Porto Alegre: a música no culto aos orixás, de Reginaldo Braga (1998); e A 

música no candomblé nagô-ketu: estudos sobre a música afro-brasileira em salvador, Bahia, de Angela 

Lühning (1990).    
146 No sentido de responder a questões específicas do campo da composição. 
147 That part of the study of music that takes as its starting-point the music itself, rather than external factors 

(Bent & Pope, 2001). 
148 Interpretation of structures in music, together with their resolution into relatively simpler constituent 

elements, and the investigation of the relevant functions of those elements (Bent & Pope, 2001). 
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etnomusicológico do trabalho — falou-se da pesquisa de campo, da conjuntura teórica 

fundamental para implementá-la e interpretá-la, características especificas da cultura 

musical assumida como objeto de estudo, etc. A partir de agora, o viés composicional da 

empreitada será colocado em plano principal. 

As problemáticas associadas à observação do aspecto composicional de uma 

tradição musical que se desenvolve essencialmente pela oralidade, bem como o 

compromisso de compartilhar as ideias e constatações inferidas deste processo, foram, 

desde o início, assumidas como desafios constitutivos. Para tanto, a transcrição, sobre o 

que será discutido com a devida atenção logo mais, apresentou-se como uma importante 

e eficaz ferramenta metodológica analítica. Entretanto, respeitando a ordem natural das 

coisas, antes de pensar em transcrição era preciso ter solidificado em mente o quê e por 

quê transcrever. De fato, o que eu precisava de imediato, antes de qualquer outra coisa, 

era de uma experiência imersiva no contexto sonoro do Candomblé que me permitisse 

ouvir e reouvir, a quantidade de vezes necessárias, exemplos diversos de sua expressão 

musical. Esta etapa seria fundamental para o levantamento de questões e hipóteses que 

norteariam o meu trabalho. Mas havia um dilema instalado no caminho: além da 

consideração óbvia de que o Candomblé não estaria (e nem deveria estar) à minha 

disposição,  a breve iniciação em etnomusicologia que fiz, no âmbito da já mencionada 

disciplina Métodos de Pesquisa de Campo, foi capaz de me mostrar as prováveis e 

inevitáveis tensões entre pesquisadores e pesquisados. Isso, em admitindo que eu não era 

um etnomusicólogo de ofício, empunhou-me uma completa indisposição de, por 

exemplo, abordar algum determinado campo arriscando qualquer iniciativa ligada ao 

registro de áudio, imagem ou coisas do tipo. Portanto, era preciso investir numa direção 

que me garantisse alguma autonomia, sem perder de vista o horizonte de relações entre o 

‘ético’ e o ‘êmico’.  

A coleta de registos de áudio e vídeo realizada e disponibilizada por outros 

pesquisadores, projetos culturais e até por participantes do próprio Candomblé me 

pareceu uma saída assertiva. A ideia, então, passou a ser partir de uma observação 

adensada dessas fontes, prevendo uma espécie de confrontamento com o “mundo real” a 

posteriori, ou seja: verificar em que medida as observações tecidas a respeito destes 

materiais poderiam ser confirmadas na expressão natural de algum grupo de Candomblé 

que eu viesse a ter contato futuramente (no caso, O Terreiro do Gantois). 



107 

 

Tive acesso a muitas fontes, desde CDs como Capoeira, Samba e Candomblé: 

Bahia – Brasil (1990), organizado a partir das gravações de campo do etnomusicólogo 

Tiago de Oliveira Pinto, via o Museu Nacional de Patrimônio Cultural Prussiano (Berlim 

– Alemanha), passando por coletâneas como As Cantigas dos Orixás (2017), produzida, 

em 12 volumes, pela Fundação Gregório de Matos, em parceria com inúmeros terreiros 

de Candomblé da cidade de Salvador, chegando em produções espontâneas 

disponibilizadas na internet149. O que eu queria com essa varredura era quase inegociável: 

faixas de áudio ou vídeos com alguma confiabilidade — e aqui eu me refiro a uma suposta 

legitimidade acerca do pertencimento dos agentes do áudio ou vídeo ao Candomblé —, a 

partir dos quais fosse possível uma clara apreciação do quarteto instrumental em questão.  

No YouTube, deparei-me com dois vídeos relativamente longos (partes 1 e 2, 

totalizando mais de 20 minutos) intitulados de Toques Atabaques Ritmos de Candomblé. 

Eram bem produzidos e, como uma espécie de slideshow, consistiam de: além duma breve 

apresentação inicial da produtora, trechos de gravações relativas à execução instrumental 

de ritmos de Candomblé, acompanhados de imagens e informações textuais associadas 

aos mesmos, tal como pode ser ilustrado na figura 9. A gravação era razoavelmente boa 

— os instrumentos podiam ser percebidos sem grandes dificuldades — e, ao mesmo 

tempo, soavam bem orgânicas, no sentido de que não aparentavam sofrer possíveis 

interferências de um contexto de estúdio. Não era absurda a inferência de que 

possivelmente foram feitas em algum terreiro, em circunstância reservada e sem público 

(e descoladas também de um ritual real), embora não fosse possível obter esta informação 

na descrição nem nos comentários do vídeo.   

 
149 É importante destacar que, na medida do possível, sempre houve a tentativa de identificar detalhes como 

a procedência do material, as circunstâncias que envolveram as gravações, como elas foram realizadas, a 

que intuito respondem, etc, imaginando que tais aspectos pudessem dizer algo sobre a instância da 

confiabilidade.   
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Figura 9 - print do vídeo Toques Atabaques Ritmos de Candomblé 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=md1ZSYrBRBU 

O vídeo estava inserido em um canal de nome Juntos no Candomblé. Este, por sua 

vez, estava atrelado a um site/blog homônimo150, cujo propósito descrito era divulgar a 

religião do Candomblé e da Umbanda, promovendo esclarecimentos sobre os orixás, 

entidades, caboclos, ifá e a cultura afro-brasileira, com a esperança de enriquecer seus 

seguidores151. O site/blog era preenchido de curtos artigos, informações específicas sobre 

aspectos idiossincráticos de cultos afro-brasileiros, links para vídeos com cânticos, rezas, 

hinos e saudações relativas a este contexto (inclusive com legenda de letras em iorubá e 

suas devidas traduções para o português), dentre outros conteúdos. A sua feição pode ser 

vista na figura 10152. 

 
150 <http://www.juntosnocandomble.com.br> Acesso em: 30/05/2019 
151 Informação retirada das notas de rodapé do site: https://www.juntosnocandomble.com.br/ 
152 Vale ressaltar que no site não há informações facilmente visíveis acerca de sua autoria, muito embora 

exista uma advertência em seu rodapé sobre a proibição de comercialização dos artigos postados sem a 

devida permissão do autor.   

https://www.youtube.com/watch?v=md1ZSYrBRBU
https://www.juntosnocandomble.com.br/
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Figura 10 - feição do site www.juntosnocandomble.com.br 

 

 Fonte: https://www.juntosnocandomble.com.br/ 

O canal Juntos no Candomblé me conduziu a outro canal de perfil muito similar e 

que também determinou passos importantes para a pesquisa: o Candomblé, uma família 

https://www.juntosnocandomble.com.br/
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de axé, assinado por um Ogã de Curitiba chamado de Claudio D’Ogunjá. Na figura 11, 

pode-se ver a página do mesmo, bem como um trecho de sua apresentação. 

Figura 11 - print da página principal do canal Candomblé, uma família de axé 

 

Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCdQXJko_In-V0U-iELlzPxg/about 

O rumo tomado no percurso de coleta de dados aqui mencionado, encontra ecos nas 

preocupações de Barros e Morgado (2009), em suas problematizações acerca dos limites 

da etnografia num mundo de territórios, linguagens e espaços virtuais. Um primeiro ponto 

a ser identificado é que, de fato, há um movimento constante e intensificado de migração 

das sociedades e dos trabalhos para a web, em seu ciberespaço, que permite a participação 

criativa de formas interativas de comunicação da camada cultura popular, enquanto 

matriz genérica da ‘mídia radical’ (DOWING, 2002) — “aquela de pequena escala que, 

de formas diferentes, expressa uma visão alternativa às políticas, prioridades e 

perspectivas hegemônicas (BARROS e MORGADO, 2009, p. 296) —, que se contrapõe 

ao fluxo unilateral da ‘mídia comercial’, e “pode ser representada por forças construtivas 

ou negativas (fascistas, racistas e fundamentalistas)” (idem). O segundo ponto diz 

respeito à necessidade de uma vigilância relativa aos modos de consumo próprios deste 

mundo, visto que “a web é feita, também, de comunicação caótica, na qual persistem 

https://www.youtube.com/channel/UCdQXJko_In-V0U-iELlzPxg/about
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dificuldades tanto em perceber a hierarquia de sua arquitetura como de qualidade e origem 

das fontes das informações ali publicadas” (idem, p. 305).   

De qualquer sorte, é preciso destacar que todo material de áudio e vídeo coletado, 

seja ele de dentro ou de fora do ciberespaço, passou por uma densa etapa de audição 

crítica, que buscava estímulo e motivação em duas perguntas: 1) na experiência auditiva, 

o que, em termos composicionais, parece-me genuíno, original e revela uma atitude 

compositiva passiva de problematização?; e 2) como nomear e explicar essas supostas 

atitudes tendo em vista uma construção teórica? Neste sentido e considerando aspectos 

tais como o estrutural temporal, o textutal, o gestual e a organicidade compositiva, foi 

possível observar, em todo material coletado, um conjunto de cinco processos rítmicos 

consistentemente recorrentes que diziam sobre os modos de interação das implicações 

rítmicas desenvolvidas pelo atabaque Rum, em relação ao restante do quarteto 

instrumental de Candomblé. Para analisá-los e explicá-los numa direção técnica, foi 

preciso selecionar cinco excertos musicais e submetê-los à transcrição. Em termos 

didáticos, curiosamente, os melhores exemplos que eu tinha à disposição (os que 

demonstravam os fenômenos composicionais com mais objetividade) saíram exatamente 

dos canais de YouTube mencionados. 

2.2.1.2 O processo de transcrição 

2.2.1.2.1 Reflexões gerais 

Transcrição, enquanto técnica/ferramenta de registro do que é identificado 

auditivamente de um dado fenômeno sonoro em um meio notacional relativo à música153, 

tem historicidade154. Grande parte das discussões que envolvem este assunto diz respeito 

à sua aplicação, no âmbito da civilização ocidental e com muita frequência a partir no 

século XIX, com fins de compreensão e até preservação de expressões musicais exógenas 

 
153 Vale lembrar que em música há outra acepção para este termo, e esta se refere ao processo de mudança 

do meio fônico original determinado para uma dada composição. 
154 Conceito e ofício muito revisitados na teoria da música, seja no campo de abrangência da 

etnomusicologia (BEAUDET, 1997; FELD, 1982; PIEDADE, 1997, 2004; MELLO, 1999, 2005; 

MENEZES BASTOS, 1990; MONTARDO, 2002; COELHO, 2003) ou no estudo de músicas ocidentais 

“periféricas”, como é o caso (ou foi) do jazz (BERLINER, 1994; MONSON, 1996), ou da dita música 

popular brasileira (MENEZES BASTOS, 1996).  
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à Europa (ELLINGSON, 1992)155. Sobre esta vertente e dialogando com os interesses 

deste trabalho, é prudente fazer algumas considerações.  

Já falamos aqui da diversificação cultural no que tange os usos, funções e acepções 

da música — isso quando há um termo correlato para nível de comparação, o que nem 

sempre é verdade (PINTO, 2001). Tal constatação reflete na compreensão de que também 

há variedade e, não raramente posições contraditórias, quanto ao campo de escolhas das 

diferentes culturas relativo aos elementos formadores e constitutivos do que se entende 

por expressão musical. Existem casos onde o ruído é reprimido, enquanto em outros é um 

aspecto fundamental; em algumas situações a música é moldada para evitar reações 

corporais, embora em outras música e dança são partes de um todo que não se dissocia.  

Dito isso, é preciso considerar que o condicionamento que a cultura de um 

pesquisador faz às regras que delimitam a sua capacidade de apreciar o sinal musical e 

transformá-lo em signo156 — não estamos falando propriamente de cognição, mas, 

principalmente, duma complexa rede de organização, configuração e valoração dos 

elementos musicais — pode representar fortes entraves sobre o seu olhar para com o fazer 

musical ligado a outras culturas. No frigir dos ovos, estamos falando de percepção 

musical, e isto, enquanto software cultural (MELO, 2005) e maneira como a mente 

configura o mundo resultando em produtos interpretativos e criativos (ZAMPRONHA, 

2000), impacta de maneira considerável no manuseio da transcrição como uma 

ferramenta de apreensão musical. 

Essa culturalidade, somada a pessoalidade que evolve a transcrição — e não se pode 

negar que no “perímetro” de uma cultura os indivíduos se desenvolvem com suas próprias 

características identitárias —, complexifica a sua utilização. Assim, a evidente ligação 

dos processos de transcrição a aspectos de subjetividade, que explica, por exemplo, a 

possibilidade de existência de diferentes versões escritas de um mesmo excerto musical, 

tem acarretado certa queda de interesse das problematizações teóricas e metodológicas 

 
155 Transcription, wich has to do with the writing of musical sounds, has long been considered a niversally 

applicable and universally requisite to ethnomusicological methodology. This method provided objectively 

quantifiable and analysable data that furnished a solid base for ethnomusicology’s claim to validity as a 

scientific discipline (ELLINGSON, 1992, p. 110). 
156 Em Notação, representação e composição, Zampronha (2000, p. 42 e 43), ao falar de percepção musical, 

distingue ‘sinal’ de ‘signo’ musical. Enquanto o ‘sinal’ refere-se a um evento físico capturado pela mente, 

o ‘signo’ apresenta-se como um resultado do processamento mental que, regido por determinantes culturais, 

promove interpretações de um evento físico.   
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que a envolvem, desde as últimas décadas do século XX157. Como aponta Nettl, não por 

acaso houve uma esperança coletiva de que modelos de análise sonora computacionais 

fossem substituí-la nos estudos etnomusicológicos158: 

Durante muito tempo, foi surpreendente para observadores como eu que 

estes vários dispositivos não estavam rapidamente suplantando os 

esforços humanos, como era o caso em outras esferas da vida. Além de 

poupar trabalho e serem mais precisos e eficientes que o ouvido, eles, 

geralmente, foram criados para expor menos o viés ocidental e, 

portanto, serem mais propícios tanto para a eliminação do 

etnocentrismo159 como para desenvolvimento do método comparativo 

(NETTL, 2004, p. 86)160. 

Para além desta discussão, estão os desafios referentes à escolha do modelo 

notacional para a transcrição. Reconhece-se que a partitura, como uma convenção 

ocidental de notação musical, ocupa uma parte majoritária das transcrições em 

etnomusicologia, o que não quer dizer que tal fato seja justificado por razões científicas, 

mas, sobretudo, por se tratar de uma tecnologia acessível aos pesquisadores 

(ELLINGSON, 1992, p. 112). Por outro lado, pondera-se também que esta escrita 

tradicional pode ser completamente inadequada à abordagem de algumas culturas 

musicais. Coube, então, a pesquisadores como Grupe (2005) refletir sobre alternativas à 

partitura161. A despeito de algumas dessas alternativas funcionarem melhor numa ou 

noutra situação, apresentarem-se mais próximas do pensamento musical duma ou doutra 

cultura, esbarram em limites como os de comunicabilidade entre os interlocutores das 

 
157 To accuse someone of incorrect transcription is still tantamount to denying competence in 

ethnomusicology as a whole. Possibly it’s for this reason that examination of transcriptions in publications 

or reviews has usually been avoided (NETLL, 2004, p. 83). 
158 É importante lembrar que ao longo da história da etnomusicologia houveram iniciativas no sentido do 

desenvolvimento de aparelhos e softwares computacionais — sobretudo a partir de 1950, quando eles se 

tornaram viáveis — que cumprissem o papel da análise musical. Tais recursos foram motivados por 

reflexões acerca de supostos elementos universais da música, e se dirigiram à produção de espectrogramas, 

gráficos, dentre outras representações simbólicas de parâmetros do som, além de dados estatísticos com os 

de incidência intervalar e padrões rítmicos, a serem interpretadas pelos pesquisadores. O ‘melógrafo’ de 

Seeger (1953) surge neste contexto, e antecede o movimento em prol da sofisticação de uma série de 

ferramentas e métodos de transcrição eletrônica.   
159 Aqui, vale observar a possibilidade das interpretações dos dados computacionais advindos destes novos 

recursos de apreensão do fluxo sonoro espelharem as mesmas subjetividades, identidades ou, disse Nettl, 

etnocentrismos, que determinaram o desenvolvimento dos velhos sistemas notacionais. 
160 For a long time it was surprising to observers like myself that these various devices were not rapidly 

supplanting human efforts, as was the case in other spheres of life. Aside from being labor-saving and more 

precise and efficient than the ear, they were generally conceded to exhibit less Western bias and thus be 

more conducive to both the elimination of ethnocentrism and the development of comparative method 

(NETTL, 2004, p. 86). 
161 The study of notation systems, in the broad sense of systems of musical representation and 

communication, is one of the last-developed areas of ethnomusicological research (ELLINGSON, 1992. 

p.153). 
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pesquisas etnomusicológica e de ineficácia, assim como na partitura, em representar a 

complexidade da dimensão fenomenológica da música de maneira precisa. 

Percebamos que o que está em questão é um processo de redução da expressão 

sonora em símbolos visuais com, em alguns casos, informações gráficas alternativas e 

textuais. E todo processo de redução implica em perdas. É importante considerar que a 

partitura não consegue dar conta nem mesmo da música para a qual foi planejada. Se 

fosse este o caso, toda e qualquer diferenciação de performance de uma obra de referência 

seria encarada como erro e não possibilidade interpretativa162. Definitivamente, partitura 

não é música, e independentemente da escolha do modelo de notação endereçado ao 

trabalho etnomusicológico, esta deve prever a funcionalidade objetiva do mesmo, que 

pode variar de acordo com o contexto e metodologia adotada pelo pesquisador163, em 

detrimento de inevitáveis renúncias associadas às incapacidades de suas características 

próprias. Neste sentido, “qualquer tipo de notação deve selecionar do fenômeno acústico 

aquilo que o anotador considera mais essencial, ou será tão complexa em si mesma que 

será muito difícil de ser compreendida” (NETTL, 1964, p. 98)164.  

A noção de notabilidade em música foi abordada por Charles Segeer (1958) a partir 

de duas perspectivas dicotômicas (a princípio) que ainda têm utilidade nas discussões 

acerca da transcrição: a ‘prescritiva’, cujo propósito incide no oferecimento de dados 

suficientes que viabilizem a performance musical, tal como ocorre em contextos onde a 

escrita representa um importante instrumento de transmissão de um conjunto de aspectos 

fundamentais para a realização de uma obra musical — lembrando que para além da 

notação, considerando os seus limites, ainda há uma série convenções culturais 

socialmente e oralmente compartilhadas que determinam a sua compreensão; e a 

‘descritiva’, ligada ao viés analítico, que se atém à demonstração de aspectos 

 
162 Ao se considerar a vontade expressa do compositor para com a obra — materializada através da partitura 

musical —, nota-se que, em relação ao intérprete, na maioria das vezes, não é facultada a modificação da 

obra em termos de planos ou ideias geradoras, na escolha de materiais ou de elementos presentes na 

superfície musical (como, e.g., melodias, ritmos e harmonias). Apesar disso, no processo interpretativo, o 

compositor deverá estar consciente da inevitabilidade da intervenção do intérprete no resultado final da sua 

obra, o que se deve, entre outros fatores, às limitações da grafia musical (WINTER e SILVEIRA, 2006, p. 

63 e 64). 
163 “Nenhum método é plenamente justificável, universal, nem tampouco pode ser estabelecido a priori. Ele 

é, isto sim, extraído de uma realidade confrontada pelo pesquisador e reflete suas necessidades frente a esse 

problema. Portanto métodos diferentes poderão levar a resultados diferentes, não no sentido de se 

excluírem, mas no de refletirem diferentes aspectos da realidade observada” (MAGALHÃES, 1992, p. 73).  
164 [...] for either a type of notation must select from the acoustic phenomena those which the notador 

considers most essentil, or it will be so complex that in itself will be too difficult to perceive (NETTL, 1964, 

p. 98). 
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considerados importantes de um complexo sonoro específico, a serem compartilhados e 

discutidos numa restrita rede de comunicação — algo associado à transcrição 

etnomusicológica. 

Nettl reflete sobre tais conceitos, ponderando a relação imbricada existente entre 

eles, a partir da ideia de que “embora se suponha que a transcrição seja uma notação 

descritiva, por outro lado, no canto da mente de quem a estuda é potencialmente 

prescritiva” (2004. p.87)165, o que talvez aponte para a necessidade de redundância na 

afirmação sobre a transcendência da expressão musical observada em relação à sua 

transcrição. Ele ainda argumenta que “somente com dificuldade é possível separar a 

transcrição da descrição e análise musical, técnica que normalmente tanto a precede como 

a segue” (2004, p. 74)166, e corrobora a premissa de que a transcrição nunca devem ter 

um fim em si mesma, visto que restringe-se apenas a um instrumento de motivação 

reflexiva (SEEGER, 1987, p. 102) que, se combinada com outros dados, pode indicar a 

chave para o portal musicológico da etnomusicologia. 

No estudo da música, não só na, mas, principalmente, como uma cultura específica, 

a ideia de ‘descrição’ em notação, possibilitada pela ferramenta da transcrição, pode ser 

potencializada pelo interesse e capacidade do pesquisador em identificar os elementos 

musicais que despertam atenção especial do contexto investigado, os quais identificam a 

ideia de ‘performance ideal’ provinda da perspectiva nativa (NETTL, 2004, p. 80 – 81). 

Deste impulso surgem vieses que legitimam a incorporação de conceitos êmicos para o 

processo de transcrição (BROWNER, 2000; FALES, 2002) e estimulam a experienciação 

da performance em seu “habitat natural” (BLACKING, 2007) e o contato físico, verbal e 

empático com seus agentes (MERRIAM, 1964, p 120 – 121) como direções assertivas 

que implicam na transcendência da transcrição enquanto produto final, tomando como 

objeto a ser discursivamente decodificado, através dos significados subjacentes ao evento 

musical avaliado. Assim: 

[...] como no caso da maioria das línguas, o observador de músicas 

cultivadas através da oralidade não possui outro meio de inferir regras 

gerais de construção senão a partir da execução particular em contextos 

diversos. A transcrição musical possui um valor comparável antes às 

anotações do pesquisador de campo da linguística, do que àquilo que 

chamamos de obra musical. O trabalho do linguista seria naturalmente 

 
165 Although transcription is supposed to be descriptive notation, it nevertheless, in the corner of scholar's 

mind, is potentially prescriptive (Netll, 2004.p.87). 
166 Only with some difficulty can transcription be separated from description and analysis of music, 

techniques that normally both procede and follow it (NETTL, 2004, p. 74). 
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limitado à observação de “formas de expressão” de uso real (fala), 

empiricamente estabelecidas a partir de contextos aceitáveis, para 

inferir regras relativas à estruturação de um sistema comum (língua). 

“As expressões são instâncias da fala, que o linguista toma como 

evidências para a construção da estrutura subjacente comum: a língua” 

(LECERDA, 2014, p. 23).              

Em suma — e tomando como base as observações de Agawu (2003) acerca de 

aspectos importantes sobre o estudo da música africana ao comentar, inclusive, trabalhos 

transcritos em partitura —, “há necessidade de realizar transcrições-chave de execuções 

específicas [...] para que possamos debater textos específicos” (2003, p. 52)167, 

considerando, em qualquer das circunstâncias: os impactos e consequências da escolha 

de modelo notacional na consecução dos objetivos propostos relativos à sua utilização 

enquanto ferramenta metodológica de especificação de uma questão a ser refletida; e as 

suas limitações colossais quanto a eficiência de representação do fenômeno musical 

abordado. 

2.2.1.2.2 Algumas especificidades deste trabalho 

Considerando toda discussão tecida nesta seção, é preciso que sejam esclarecidas 

as estratégias e escolhas referentes ao perfil de transcrição adotado neste trabalho. O 

primeiro ponto a ser destacado é que, desde o princípio, a notação em partitura foi 

assumida como o caminho mais assertivo, admitindo, evidentemente, especificidades 

demandadas pela ocasião, por algumas razões claras e objetivas:  

1) partitura refere-se a um conjunto de símbolos de conhecimento comum entre os 

interlocutores da tese (em seu formato escrito, no contexto acadêmico — 

compositores e etnomusicólogos, principalmente), e não seria salutar 

desconsiderar a máxima da semiótica de que o conhecimento comum da 

estrutura simbólica adotada numa comunicação condiciona a dimensão 

interpretativa; 

2) dentre os modelos de notação musical mais conhecidos e testados no fluxo 

histórico da composição, musicologia e suas ramificações (incluindo a própria 

etnomusicologia), a partitura, muito provavelmente, representa o maior nível de 

desenvolvimento e detalhamento da escrita polifônica e do fluxo temporal — 

 
167 There is need to key trancriptions to specifc performances — as Locke, Branda Lacerda, and Rouget, 

among others, have done — so that we can debate specific texts (AGAWU, 2003, p. 52).  
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aspectos fundamentais para uma pesquisa que visa a observação dos assuntos 

composicionais relativos à interação do atabaque Rum, no quarteto instrumental 

que caracteriza a música de Candomblé; 

3) partitura diz respeito a uma espécie de “sistema aberto”, flexível à adaptações 

ocasionais, à adição de símbolos variados e ao diálogo com outros modelos 

notacionais, como foi demonstrado nos desafios diversificados ligados à 

notação da música de concerto contemporânea, em suas múltiplas situações de 

experimentalismos vivenciadas a partir de meados do século XX — tal atributo 

poderia me garantir uma vasta margem de trabalho, a depender das necessidades 

apresentadas. 

O momento é oportuno para trazer Agawu novamente ao texto, visto que, enquanto 

referência mundial no estudo da música africana, ele também discursa sobre a relação 

‘música africana – transcrição – partitura’. Segundo o autor: 

Motivados, acredito, pela crença de que a música africana é 

fundamentalmente diferente da música ocidental, pesquisadores como 

Hewitt Pantaleoni e James Koetting decidiram que a notação ocidental 

simplesmente não era adequada para transmitir a realidade do ritmo 

africano em sua singularidade e individualidade. Eles então inventaram 

novas notações para o trabalho em questão, notações que felizmente 

foram deixadas de lado na subsequente prática de representar o ritmo 

africano. Digo felizmente, porque os problemas que Koetting e 

Pantaleoni queriam abordar, como a importância de indicar o timbre ou 

o método de tocar, ou de neutralizar a ênfase pessimista, supostamente 

normativa na música ocidental, não são de forma alguma exclusivos da 

música africana. Em outras palavras, a música ocidental também sofre 

por ser notada da maneira que foi até agora; se uma nova notação deve 

ser desenvolvida, deve ser desenvolvida para música africana e 

ocidental. O problema da notação é, nesse sentido, universal. 

Apresentá-lo como um problema apenas para a música africana é privar 

sua manifestação especificamente africana de qualquer reivindicação 

de universalidade, de qualquer posição entre os discursos influentes 

(AGAWU, 2003, p. 64)168. 

 
168 Motivated, I believe, by the belief that African music is fundamentally different from Western music, 

earlier researchers such as Hewitt Pantaleoni and James Koetting decided that Western staff notation was 

simply not suitable for conveuing the reality of African rhythm in its uniqueness and individuallity. They 

then proceeded to invent new and improved notations for the job at hand, notations that have fortunately 

fallen by the wayside in the subsequent pratice of representing African rhythm. I say fortunately because 

the problems that Koetting and Pantaleoni wished to address, such as the importance of indicating timbre 

or method of playing, or of neutralizing downbeat emphasis supposedly normative in Western music, are 

by no means unique to African music. In other words, Western music, too, suffers from being notation in 

the way that in has been notated so far; if a new notation should be developed, it should be developed for 

both African and Western music. The problem of notationis in this sense a universal one. To present it as a 
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Ele ainda avança dizendo: 

Além disso, se Stravinsky não precisou de uma nova notação para A 

Sagração da Primavera, se as figuras que cruzam as barras de 

compasso nas sinfonias de Brahms puderam ser acomodadas dentro da 

representação convencional, e se o estilo vocal altamente embelezado 

de canções folclóricas romena, húngara e do norte da África foram 

representadas (por Bartok, entre outros), a fim de comunicar algo de sua 

essência, então não está claro por que a música africana deve ser 

mantida em um modo representacional exclusivamente constritivo 

(AGAWU, 2003, p. 66)169. 

Diante de tais argumentações, a opção pela transcrição em partitura se manteve 

firme. No entanto, foram observados alguns cuidados associados às singularidades da 

música de Candomblé, os quais se adequam a uma perspectiva exclusivamente descritiva 

do impulso notacional — as partituras a serem transcritas não serviriam, de modo algum, 

a uma situação de performance (seriam essencialmente insuficientes) — e são destacados 

no cerne de três decisões importantes:  

1) Na tentativa de evitar uma espécie de engessamento do fluxo contínuo 

naturalmente ligado à música de Candomblé, o processo de transcrição deveria 

incorporar à noções de gesto musical — incluindo a concepção de ‘gesto 

rítmico’ discutida em Amaro (2015) —, e admitir um conceito de métrica 

abrangente: abriu-se mão do viés tradicional de métrica, tal como é visto nos 

escritos de Cooper e Meyer (1960) ou Lerdahl e Jackendoff (1987)170, para 

admiti-la enquanto ‘potencial de duração projetiva’, como sugere Hesty 

(1997)171. Desta maneira, as fórmulas de compassos funcionaram, 

 
problem for African music alone is to deprive its specifically African manifestation of any claims to 

universality, any standing among influential discourses (AGAWU, 2003, p. 64). 
169 Furthermore, if Stravinsky did not need a new notation for The Rite of Spring, if the persistent across-

the-bar-line figures in Brahms's synphonies can be accommodated within the conventional representation, 

and if the highly embellished vocal style in Romanian, Hungarian, and North African folk songs have been 

represented (by Bartok, among others) so as to communicate something of their essence, then it is not clear 

whay African music must be held to a uniquely constricting representational mode (AGAWU, 2003, p. 66). 
170 Definida, em geral, como um padrão regular e hierárquico estabelecido e estruturado através de ciclos 

atrelados a uma sequência precisa de pulsos “fortes” e “fracos”, representada, em partitura, pelas fórmulas 

de compasso.  
171 A partir do dinamismo entre objetivo e subjetivo, determinado e indeterminado, inerentes à experiência 

do tempo musical, que o Hasty (1997) concebe métrica. Neste sentido, ele faz distinções entre métrica 

escrita (bar measure) — como reflexo de um diálogo com a física clássica, que, de maneira geral, tentou 

enquadrar todas as organizações em modelos regulares, homogêneos e simplificados (epistemologicamente 

falando), resultando na noção de ciclos periódicos de pulsos equidistantemente separados —, e métrica 

ouvida (measure) — que, tendendo à relatividade, habita em instâncias rítmicas, possui maleabilidade, 

durações não necessariamente precisas e acentuações espontâneas. Partilhando desta concepção, o autor 

define métrica sem fazer referência a pulso ou acento, mas estabelecendo-a como um ‘potencial de duração’ 

produzido pela experiência temporal de um evento imediatamente passado. Sendo assim, a sensação que é 
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principalmente, como identificadores longitudinais de eventos/gestos rítmicos, 

muitos dos quais são identificados nas disposições de espaço, tempo e 

movimento determinadas pelos agrupamentos172 das ‘claves’ utilizadas (muitas 

vezes com subdivisões internas assimétricas, como foi apresentado na seção 

2.1) — isto é: a fórmula de compasso adotada é, na maioria dos casos dessas 

transcrições, um marcador da duração projetiva da ‘clave’ circunstancialmente 

vigente, o qual, por sua vez, organiza a leitura da transcrição deixando-a mais 

objetiva. Por outro lado, houve situações nas quais a atuação do Rum, com 

níveis bastante contundentes de acentuação, condicionou a percepção das 

durações projetivas, superando hierarquicamente a sensação de acento métrico 

determinado pelos ciclos de iniciação e tamanho longitudinal das claves 

abordadas, impondo, portanto, impulsos métricos diferenciados. Nestes casos, 

optei por mudanças das fórmulas de compasso, ressaltando assim a importância 

do atabaque Rum na intuição dos fluxos rítmicos em questão173;   

2) A transcrição deveria ser direcionada à observação da estrutura rítmica das 

músicas. Sendo assim, não foi objetivado um detalhamento mais específico para 

notação de outros parâmetros, como, por exemplo, a técnica de tocar atabaque, 

que envolve uma ampla variedade de maneiras de percutir o instrumento, 

gerando, por conseguinte, diferentes possibilidades timbrísticas: com ou sem 

agdavi, toque open, toque slap, toque slap abafado, toque no corpo do 

instrumento, dentre outras174. Nesse sentido, esta grande diversidade foi 

reduzida em grupos de notas consideradas graves (open) e grupos de notas 

consideradas agudas (toque slap, com agdavi, etc) — era preciso isolar e dar 

 
obtida através de um evento musical que se desdobra no tempo (possuindo início, prolongamento e fim) 

está apta a se relacionar com eventos futuros a partir de projeções. Portanto, a métrica se apresenta como 

"um processo em que o determinismo do passado é moldado para as demandas da novidade emergente do 

presente"171 (1997, p. 168), adquirindo características rítmicas no sentido de também se comportar de 

maneira fluida e ativa (ver AMARO, 2015, 42 – 48).  
172 "Agrupamento, em todos os níveis arquitetônicos, é produto de similaridade e diferença, proximidade e 

distanciamento de sons percebidos pelos sentidos e organizados pela mente" (COOPER e MEYER, 1960, 

p. 9). A partir de um fenômeno mental, não físico, diferenças entre sons ou grupos de sons, sejam eles em 

termos de altura, timbre ou dinâmica, ou mesmo se eles estiverem separados por algum intervalo temporal, 

resultarão em agrupamentos, e, assim, em padrões rítmicos (ver AMARO, 2015, p. 30 – 32). 
173 Vale reforçar que a clave é um elemento motívico e, portanto, estruturante para a música de Candomblé. 

Entretanto, o tocador de Rum, em diálogo com a dança dos orixás, escapa constantemente dos impulsos 

métricos estabelecidos por ela, ainda que sempre tomando-a como referência, impondo implicações 

rítmicas e métricas diversificadas. 
174 Há trabalhos importantes, como o de Cardoso (2006), que enveredaram pelo desafio de identificar as 

nuances envolvidas na técnica de tocar atabaque, no contexto específico do Candomblé, desenvolvendo 

uma simbologia específica para cada uma delas adaptada à notação em partitura (ver a seção Transcrição 

gráfica do quarteto instrumental, no Capítulo 1, p. 73 – 77).   
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prioridade ao real objeto de estudo (a dimensão compositiva ligada à expressão 

rítmica do quarteto instrumental da música de Candomblé)175. 

3) Com o intuito de minimizar a inevitável incapacidade da partitura em retratar a 

experiência apreciativa duma expressão musical (exatamente como aconteceria 

como qualquer outro modelo notacional), foi projetada a ideia de as transcrições 

estarem sempre acompanhadas de seus áudios de referência, num formato de 

vídeo-partitura, ampliando assim a experiência analítica dos possíveis 

interlocutores da pesquisa. 

A realização das transcrições não envolveu nenhum auxílio de ferramentas 

computacionais especializadas, nem de recursos tais como o de análise espectral, dentre 

outros, visto que o que se esperava encontrar na investigação era pura e simplesmente 

uma ilustração da dimensão compositiva inferida do contexto musical estudado, no que 

se refere à estrutura rítmica. O processo se delineava nos seguintes passos metodológicos: 

escolhia-se a faixa de áudio a ser transcrita e, munindo-se de papel pautado, lápis, 

borracha e computador (com o software de editoração musical Finale aberto), começava-

se o trabalho. Os áudios eram reproduzidos no programa Windows Media Player, o qual 

dispõe de uma aplicação de redução de velocidade, que foi de grande utilidade para uma 

compreensão mais sólida do fenômeno sonoro abordado176. Ademais, resta-se esclarecer 

que o quarteto instrumental foi, em geral, transcrito em três partes: Gã, atabaques Rumpi 

e Lé (juntos), e Rum. As possíveis sutis diferenças temporais entre os atabaques Rumpi e 

Lé — que tocam, grosso modo, os mesmos materiais rítmicos nos casos transcritos — 

não representaram novidades analíticas, e por esta razão esses dois instrumentos foram 

agrupados numa única parte. 

Com as transcrições em mãos, era chegada a hora de tecer considerações analíticas 

relativas às situações/eventos compositivos já experienciados na etapa de apreciação, os 

quais delimitaram, em fase seletiva, as faixas de áudios a serem transcritas. Chegou-se na 

observação de cinco processos rítmicos, a serem nomeados, explicados e exemplificados. 

 
175 Em alguns momentos muito específicos onde a mudança de timbre foi significativa para a concepção 

formal do áudio de referência, esta foi identificada com uma simbologia precisa — é o que ocorre, por 

exemplo, entre os compassos 50 e 58, da transcrição do Ogum Corrido (apêndices). 
176 As transcrições finais foram digitalizadas no Finale. Papel, lápis e borracha eram utilizados para tirar 

dúvidas e resolver problemas mais específicos de percepção musical. O player do Finale ajudou ativamente 

na avaliação da efetividade da proposta de transcrição, através de comparações entre o áudio original e o 

áudio gerado pela transcrição, no executado pelo software.   
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2.2.2 Os cinco processos rítmicos 

Diante do que já foi exposto acerca das funções dos instrumentos que compõem a 

orquestra de Candomblé, pode-se dizer que é atribuída ao Rum toda promoção de 

sensação mais contundente de movimento e direcionalidade de sua realização musical177. 

Lembremos que é o Rum que dirige os elementos de variedade e imprevisibilidade, 

sempre conduzido pela dança das filhas de santo e pela manifestação dos orixás178, 

enquanto os outros dois atabaques e o Gã o acompanha numa disposição cíclica dos time-

line patterns. 

Essa filosofia musical e experiencial pode ser melhor entendida a partir das ideias 

contidas no capítulo 4 (The Rhythmic Imagination), de The African Imagination in Music, 

uma produção recente de Agawu (2016). Neste, o autor, diante de considerações em prol 

da concepção de uma ‘complexidade racional’ ligada à música africana, afeita sim aos 

conceitos tradicionais de on- e off-beats, métrica e periodicidade, destaca três recursos 

fundamentais referentes à expressão musical da África: além dos padrões de sino e 

polirritmia já discutidos aqui, uma tendência à construção rítmica narrativa de 

instrumentos assumidos como tambor principal — the lead drummer’s rhythmic 

narratives. 

É, justamente, do antagonismo entre a perspectiva temporal não linear [cíclica ou 

circular (ou espiral)] imposta pelos time-lines e o consistente perfil de temporalidade 

linear referente à trajetória direcional que envolve o desenvolvimento rítmico narrativo 

dos tambores principais, que as situações de polirritmia se afloram. Para além disso, 

Agawu ainda considera outro antagonismo que contagia, em linhas gerais, o tecido da 

música africana: os ritmos da fala (rhythms of speech) versus o ritmo do corpo (rhythm 

of the body). Neste sentido, enquanto os rhythms of speech são resultantes 

(metaforicamente espelhados para o contexto musical) das construções silábicas, padrões 

de acentuação, implicações timbrísticas e tonais sentidas nas sensações assimétricas de 

seguimentos performados nas variadas línguas africanas — “os ritmos da fala é o ritmo 

 
177 Algo que também cumpre às linhas melódicas associadas às letras das cantigas, que não estão sendo 

consideradas por aqui. Vale ratificar que o interesse deste trabalho se atém à observação dos detalhes que 

envolvem a expressão instrumental da música de Candomblé, os quais são mantidos nas músicas onde o 

canto se impõe como plano principal. 
178 Salienta-se que mesmo em contextos não rituais, onde inexiste o fenômeno da possessão ou mesmo a 

relação física com a dança das filhas de santo, a performance do tocador de Rum tende a ser guiada por uma 

imaginação da manifestação do orixá e seus trejeitos caraterísticos (ver seção 2.2.2).   
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da linguagem em movimento”179 (2016, p. 159) —, o rhythm of the body é o ritmo da 

dança que, nutrido pela repetição, acompanha os movimentos do corpo e contribuem para 

a sensação métrica. Ou seja: “ao passo que os rhythms of the body são modos de expressão 

comunitária, os rhythms of speech são modos de expressão individual”180 (idem).  

Pela justa razão da ancestralidade, essa dualidade entre as duas modalidades de 

concepções rítmicas descritas181 mostra-se presente na música de Candomblé, sobretudo 

nos modos de interação do Rum — que, com sua potencialidade narrativa, tende à 

articulação dos tais rhythms of speech — com o restante do quarteto instrumental. E foi a 

partir da observação desses modos de interação que cinco processos de desenvolvimento 

rítmico foram identificados, cada um relativo ao método de construção rítmica que, no 

nível da estrutura, justifica o evento sonoro completo de cada música selecionada para a 

transcrição, e por isso são identificados como processos composicionais. Em outras 

palavras, esses processos ilustram, em forma de conceitos, as estratégias compositivas 

(com suas devidas consequências experienciais) associadas aos caminhos rítmicos-

narrativos evidenciados no Rum, em paralelo com os outros atabaques (Rumpi e Lé) e o 

Gã. 

Dada a consciência polida de que as faixas de áudio coletadas para transcrição e 

análise apresentariam limitações inevitáveis de representação da plenitude da música de 

Candomblé — mais uma vez: música não é apenas um fenômeno sonoro, é também 

interação de pessoas, compartilhamento de sentimentos, expectativas, crenças e 

descrenças, dentre outras coisas inacessíveis numa gravação de áudio (ou vídeo, que seja) 

—, houve, desde o início da pesquisa, o planejamento inegociável de um etapa de aferição 

dos processos apreendidos do investimento analítico no “mundo real”. Foi este um dos 

motivos principais da pesquisa de campo, pois a questão que se colocava durante todo 

este percurso era: a concepção de cada um desses processos rítmicos é sustentada no 

contexto autêntico do Candomblé?      

Antes ainda de apresentá-los, resta esclarecer que o nome escolhido para identifica-

los diz respeito a uma tentativa de indução à compreensão da sensação de experiência 

sonora que eles propõem (evidentemente segundo a minha percepção), o que significa 

 
179 The rhythms of speech are the rhythm of language in motion (AGAWU, 2016, p. 159). 
180 Whereas rhythms of the body are modes of communal expression, rhythms of speech are modes of 

individual expression. (AGAWU, 2016, p. 159). 
181 Free e strict rhythms também são termos veiculados para se referir às mesmas (rhythms of speech e 

rhythm of the body, respectivamente) 



123 

 

dizer que seus termos conceituais não necessariamente partem de um vocabulário 

exclusivamente musical.     

2.2.2.1 Ressignificação rítmica 

O termo ‘ressignificação’ expressa a atribuição de um novo significado, e isto 

implica na proposição de um sentido diferenciado de algo previamente definido ou 

experimentado. Não por a caso, este vocábulo é assumido na neurolinguística como 

método que visa observar a renovação de significação de determinados acontecimentos, 

por meio da mudança de enquadre (CHAIN, 2019).  

Na música de Candomblé há um fenômeno associado e de experimentação objetiva: 

a despeito de sempre ouvir-se uma repetição contínua de seus materiais principais, 

independentemente de tratar-se ou não de uma expressão musical instrumental — 

lembremos da concepção de time-line pattern que, com sua perspectiva cíclica, chega ao 

Candomblé enquanto ‘toques/claves’, sempre tomados como elementos protagonistas de 

toda e qualquer música —, há uma sensação constante de renovação. É como se tais 

materiais não fossem estritamente repetidos (embora, de fato, sejam), e sim recapitulados 

e, neste sentido, repaginados ou reapresentados sob novas feições.  

Vejamos o exemplo 5. Este ilustra quatro recortes da transcrição de uma gravação 

denominada de Adarrum de Ogum. Em cada um deles é possível perceber a evidência de 

um mesmo material rítmico: a famosa ‘clave’ vassi, entoada pelo Gã e reforçada pelo 

caxixi e atabaques Rumpi e Lé — estes últimos apresentando uma variação que expõe os 

principais pontos de acentuação do toque, aqueles que marcam a sua divisão agrupacional 

assimétrica (5 + 7), numa estrutura básica de pulsos. Por outro lado, observa-se também 

que em cada excerto a ‘clave’ é submetida a atuações diversificadas do Rum que implicam 

em diferenciações de seu significado rítmico natural, visto que projetam nela pontos de 

acentuação não previsto em sua estrutura básica, criando versões sonoras “renovadas”. 

Se em ‘b’ e em ‘c’ as provocações rítmicas do Rum atuam na manipulação da sensação 

do ponto de iniciação do ciclo rítmico determinado pela repetição da clave — acarretando, 

portanto, em feições diferenciadas (rotacionadas) da mesma (começado do 9º ou do 1º 

pulso elementar) —, em ‘a’ este mesmo instrumento propõe à ela um ambiente de 

síncopes, e em ‘d’ subverte a sua perspectiva métrica. Quer dizer, assim, o Rum consegue 

promover diferentes impulsos de ordem rítmica, capazes de alterar (em temos de 

disposição das acentuações, ambiência e até metricamente) a maneira como o padrão 



124 

 

rítmico principal da música é percebido, fazendo com que ele seja intuído de maneiras 

sortidas. 

Exemplo 5 - Ressignificação Rítmica 

 

Dada a regularidade e consistência da atuação do Rum na promoção das 

diversificadas “versões” intuitivas do vassi nesta gravação, parece prudente dizer que 

estamos diante de um processo compositivo de ‘ressignificação rítmica’, o qual, numa 

abordagem sintética, pode ser definido como a transformação ou, simplesmente, mudança 

da perspectiva intuitiva de um evento rítmico de grande evidência, desencadeada pela 

ação de outro evento de menor expressão, cuja função é, exatamente, promover novas 

feições e expectativas.  

 2.2.2.2 Dissociação Rítmica 

No senso ordinário, o verbo ‘dissociar’ refere-se ao ato ou efeito de separar o que 

outrora estava associado (FERREIRA, 2001) — ‘desagregar’ e ‘desmembrar’ são dois de 

seus sinônimos mais usuais. 

No Candomblé há situações musicais bastante frequentes que respondem a 

metáfora ‘juntos vs separados’182, isto é: dinâmicas sonoras onde o quarteto instrumental 

atua como uma unidade fortemente coesa — nas quais os materiais musicais tocados por 

todos os instrumentos se retroalimentam —, e outras marcadas pela contraposição de 

 
182 Metáfora completamente afeita à ideia de ‘modos de expressão comunitária vs são modos de expressão 

individual”, vista em (AGAWU, 2016), a partir das noções de rhythms of the body e rhythms of speech. 
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materiais rítmicos, que podem gerar polirritmia, desencadeadas exclusivamente pela ação 

do atabaque Rum. Muitas vezes, entre o ‘junto’ e o ‘separado’ existe uma graduação 

paulatina e efetiva, possivelmente explicada pela noção de ‘dissociação’, exatamente 

como ocorre o exemplo 6183, trecho transcrito da gravação denominado de Runtó, toque 

conhecido como Savalu, no Terreiro do Gantois.  

Exemplo 6 - Dissociação Rítmica 

 

Neste, é possível perceber a recorrência de uma realização composicional que se 

consuma, justamente, através duma progressão entre ‘juntos’ e ‘separados’. Observa-se 

um evento rítmico conciso (compasso 1, marcado em azul) formado pela sobreposição de 

três materiais rítmicos afins, correspondente à junção das partes do Gã e dos atabaques 

Rum, Rumpi e Lé, ou seja: de todo o quarteto. Ao longo de poucos compassos que se 

sucedem, um membro do evento mencionado, o relativo ao material apresentado pelo 

atabaque Rum, desprende-se gradualmente do “todo” assumindo características próprias 

e, assim, constrói um caminho contrapontístico paralelo que interage com o evento 

 
183 O mesmo exemplo que aparece como aperitivo, na introdução deste trabalho. 
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primário, ainda sustentado pelos atabaques Rumpi e Lé e o Gã, que permanecem 

ciclicamente inalterados. Assim, o Rum desmembra-se ritmicamente do conjunto (base 

rítmica), assumindo progressivamente a função de solista, propondo, inclusive, 

dissonâncias rítmicas que enfatizam a polirritmia de todo o contexto, até que alcança certa 

independência no compasso 4 — o processo é repetido entre os compassos 5 e 9, com 

variantes significativas, inclusive em termos de extensão. Vale destacar que o 

“afastamento” gradual do Rum é implementado por meio de um desenvolvimento 

compositivo linear e direcional, corroborando a ideia de the lead drummer’s rhythmic 

narratives veiculada por Agawu (2016), sob uma intensificação rítmica, na qual a 

figuração inicial é pouco a pouco variada, promovendo diversificações agrupacionais e, 

consequentemente, de acentuações, culminando numa “independência de discurso”. 

Proponho uma nomenclatura para este fenômeno: ‘dissociação rítmica’. E a defino 

como um desprendimento, acompanhado por um progressivo desenvolvimento, do 

membro de um evento rítmico formado a partir de uma verticalidade (sobreposição de 

materiais rítmicos), resultando em dois ou mais caminhos rítmicos paralelos: o 

reminiscente do evento rítmico primário e o(s) resultante(s) do processo de 

desmembramento.  

2.2.2.3 Sintonização Rítmica 

Na música de Candomblé há inda uma variação, digamos, composicional da 

metáfora anunciada na subseção anterior: ‘juntos vs separados’. Geralmente, essa 

segunda abordagem se diferencia significativamente, a ponto de instigar a consciência de 

um outro tipo de processo rítmico compositivo, por dois motivos flagrantes: 1) a inversão 

do binômio para ‘separados vs juntos’; e 2) a ausência de qualquer tipo de graduação 

entre as perspectivas de contraste musical que ele implica.  

O exemplo 7 — transcrição da gravação do toque Igbin — ilustra esta abordagem 

com clareza. Nele, nota-se uma espécie de ajuste súbito que homogeneíza todas as 

figurações rítmicas dispostas verticalmente, outrora participantes de uma construção 

desigual, tendida a um viés polirrítmico. Esse ajuste se estabelece como algo em prol da 

regularidade e é motivado por uma instabilidade em termos de projeções métricas. Entre 

os compassos 5 e 9 é possível perceber um composto polirrítmico de doze pulsos e 

longitudinalmente irregular, que é transformado em um composto homorrítmico e 

regular, precisamente localizado entre os compassos 11 e 13 (marcado em vermelho), 
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como se as figurações temporais entrassem, surpreendentemente, em sintonia. Tal 

transformação é motivada por um pequeno ponto de tensão localizado no compasso 10 

— tensão essa provocada por uma alteração de projeção métrica que frustra e sensação 

de continuidade de ciclos longitudinais de 12 pulsos, estabelecida anteriormente. Em 

suma, o que se destaca com relevância nas dimensões auditiva e analítica é uma mudança 

abrupta de textura que implica na passagem direta de um contexto sonoro onde estruturas 

rítmicas desiguais estão sobrepostas, para outro onde há uma espécie de emparelhamento 

rítmico.  

Exemplo 7 - Sintonização Rítmica 

 

Vejo este fenômeno como um processo compositivo de ‘sintonização rítmica’, 

considerando a acepção do termo ‘sintonização’ enquanto ‘ajuste’, ‘unificação’, 

‘harmonização’, ‘simpatia’, ‘acordo’, ‘regularização’, etc. Numa formulação de síntese: 

é um ajuste vertical de materiais rítmicos desiguais, no que diz respeito às suas estruturas 

agrupacionais e de acentuação, que outrora estavam sobrepostos a partir de uma 

perspectiva polirrítmica, e passam, então, a compartilhar do mesmo princípio motívico e 

estrutural. 

2.2.2.4 Suspensão Rítmica 

Suspensão, enquanto ato ou efeito de descontinuação de um dado sinal, elemento 

ou evento aguardado, provocando um estado de imprevisibilidade, ansiedade e tensão, 

faz parte de um conjunto de sensações experienciadas em diversificados estilos, gêneros, 

sistemas e culturas musicais, em níveis distintos. No sistema tonal, por exemplo, há uma 

série de empreendimentos compositivos que giram no entorno desta ideia, expressos em 
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formulações cadenciais (meia cadência, etc.), construções cordais (4sus, etc.), artifícios 

de condução de vozes (ritardo, etc.), dentre outros.    

 Na música de Candomblé existe um mecanismo rítmico regularmente explorado 

que dialoga diretamente com esta lógica, desencadeado, mais uma vez, pela ação do 

atabaque Rum, e que está claramente ilustrado no exemplo 8 — transcrição da gravação 

do toque Oquele. 

Lembremos que: quando percutida, a região mais grave Rum (a pele do tambor 

completamente solta — open) pode representar o ponto de maior intensidade no que se 

refere aos níveis de acentuação da orquestra de Candomblé. Tendo isso em vista, percebe-

se no referido exemplo que é a partir deste recurso que o Rum executa um motivo simples 

e com muita contundência (identificado em azul), no sentido de marcar precisamente o 

início dos ciclos rítmicos identificados no limite longitudinal da clave executada no Gã e 

repercutida no Rumpi e no Lé, gerando uma expectativa de recorrência que é várias vezes 

cumprida. Subitamente, o Rum cessa a execução deste motivo (trecho marcado em 

vermelho), gerando uma tensão justificada pela frustração de expectativa de manutenção 

deste material, colocando-o em estado de latência. Nessa direção, a sensação de ciclo que 

estruturalmente ainda permanece em voga com a atuação do Gã, Ruimpi e Lé, passa por 

um período de grande instabilidade — a supressão do motivo executado pelo Rum ameaça 

a sensação de projeção métrica construída a partir dele —, que é experienciada na 

dimensão auditiva, tendendo fortemente à promoção de um estado de ansiedade, e 

funcionando como uma articulação cadencial. 

Exemplo 8 - Suspensão Rítmica 
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Proponho uma nomenclatura para este processo composicional: suspensão rítmica. 

E o identifico como a construção de um estado de tensão provocado pela ausência de 

resposta a um estímulo ou impulso rítmico, resultante do não cumprimento de uma 

expectativa alimentada por evidências rítmicas precedentes. 

2.2.2.5 Sublimação Rítmica 

O conceito de sublimação diz respeito ao fenômeno físico de mudança direta do 

estado sólido para o gasoso, sem a graduação trivial relativa à passagem pelo estado 

liquido — uma tendência suscetível a substâncias cujas pressões de vapor no ponto de 

fusão (passagem do sólido para o líquido) são maiores que a pressão atmosférica. A ideia 

por detrás deste conceito pode inspirar analogias ligadas à expressão musical, a partir da 

observância de grandes contrastes sonoros (sejam eles de ordem harmônica, temporal, 

textural, etc.), sem uma mediação transicional que permita a transformação entre as duas 

instâncias contrastantes — algo que ocorre na música de Candomblé, em circunstâncias 

bem específicas e pontuais, como pode ser discutido a partir do exemplo 9, uma 

transcrição do toque Adarrum184.    

Exemplo 9a - Sublimação Rítmica 

 

Neste exemplo, há algo que chama atenção: uma transformação súbita da 

concepção rítmica e temporal. Isso é tão importante para a construção musical da 

gravação transcrita que os dois grandes gestos estabelecidos nela (apenas o primeiro está 

ilustrado) têm essa transformação como “meta” e “objetivo”. Vejamos: analiticamente, 

percebe-se uma construção linear baseada em figurações rítmicas regulares e cíclicas 

(compassos 1 a 4), que é abruptamente interrompida por algo que beira a não-linearidade 

(representado em partitura na seção de notação grafista), onde os instrumentos compõem 

 
184 Toque de Candomblé executado com muita precaução e cautela — e, por isso, com pouca frequência —

, pelo seu poder espiritual de promover a manifestação de todos os orixás em suas respectivas filhas de 

santo, ainda que elas estejam despreparadas para assumirem suas funções religiosas.  
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um ambiente rítmico caótico, como se a perspectiva temporal tivesse passado para outro 

“estado físico”, sem que houvesse nenhum tipo de transformação progressiva — isto é: 

como se o “estado” rítmico/temporal passasse por um processo de sublimação. Tal evento 

é recorrentemente prenunciado e finalizado pela atuação do Rum, que articula motivos 

rítmicos (marcado em amarelo) que se comportam como catalisadores da mudança. 

Este exemplo demonstra o que chamo de ‘sublimação rítmica’, e defino como a 

mudança abrupta para uma perspectiva rítmica/temporal consideravelmente distinta, 

motivada por um evento rítmico pontual. 

Sobre a transcrição utilizada para exemplificar a ‘sublimação rítmica’, há um 

pequeno detalhe a ser discutido: o trecho que acomoda o gráfico de atividade rítmica, 

muito embora demonstre com clareza a mudança de perspectiva temporal, pode inspirar 

desorganização e falta de precisão expressiva no que tange a performance do grupo 

gravado. Por esta razão, proponho uma segunda versão de transcrição do mesmo trecho 

— exemplo 9b —, que objetiva expor a mesma ideia presente no exemplo 9a numa 

estratégia notacional alternativa, onde o trecho de notação grafista é substituído por uma 

seção onde a noção de pulso e sincronia não é necessariamente compartilhada na 

orquestra de Candomblé, resultando em um desalinhamento propositivo e intencional dos 

padrões rítmicos executados por todos os instrumentos185, implicando num aglomerado 

sonoro.   

Exemplo 9b - Sublimação Rítmica 

 

2.2.3 Reverberações de uma conversa entre um alabê, uma etnomusicóloga e um 

compositor 

Visto a impossibilidade de gravações, sejam elas em áudio ou vídeo, darem conta 

de oportunizar a experiência plena da música de Candomblé — uma música que 

 
185 Os atabaques Rumpi e Lé, escritos na mesma linha, encontram-se dessincronizados. 
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transcende a perspectiva estética e se associa de maneira imbricada a outras manifestações 

culturais (dança, religião, valores éticos e sociais, etc) —, a pesquisa, sobretudo em sua 

investida analítica, previa ainda duas ações fundamentais relativas à aferição dos 

processos rítmicos identificados e assumidos como conceitos compositivos: 1) uma 

imersão no contexto (a pesquisa de campo), com o intento de avaliar em que medida a 

percepção dos processos rítmicos se sustentariam no “mundo real”; e 2) uma conversa 

com alguma autoridade do Candomblé, que seria convidada a dar um parecer acerca das 

minhas ideias e anotações, e esclareceria algumas possíveis dúvidas e questões adquiridas 

durante o percurso investigativo — o aval da comunidade do Candomblé, ou de algum de 

seus representantes, simbolizaria para mim o diálogo do trabalho acadêmico em 

composição com o horizonte que se apresenta para além dos muros da universidade. 

A pesquisa de campo realizada já foi suficientemente detalhada — parte 

significativa do primeiro capítulo é dedicada a isso. Resta, porém, dizer que foi 

extremamente motivador perceber como os processos rítmicos apreendidos e 

conceitualizados através das gravações se mostraram cheios de vitalidade nas ocasiões 

onde pude apreciar a música de Candomblé ao vivo, seja na própria dinâmica do Rum 

Alagbê ou nas festas públicas. Aliás, acho até que o aproveitamento de tais noções 

conceituais colaborou com o meu processo de aprendizado dos toques, principalmente no 

que tange à compreensão das linhas de Rum, no âmbito da minha participação no Projeto 

Rum Alagbê. Nesta etapa de averiguação experiencial, apenas uma coisa me incomodou: 

eu não tive a oportunidade de presenciar a implementação do processo de ‘sublimação 

rítmica’. E a resposta a este incômodo só veio depois de uma conversa bem específica.  

Claro, se eu tinha de conversar com alguém do Candomblé para questionar sobre a 

minha pesquisa, este alguém deveria ser do Terreiro do Gantois (lugar da pesquisa de 

campo), e deveria ser o próprio alabê Iuri Passos, afinal foi ele quem abriu as portas 

daquele espaço para mim, e mais: trata-se de uma figura que conhece o universo 

acadêmico e goza de respeito na comunidade do Candomblé e no cenário da música local. 

Contudo, eu imaginava que esta conversa só alcançaria o ideal de sua potencialidade com 

a presença de alguém da etnomusicologia, visto que durante toda a minha trajetória eu 

estive acompanhado de fundamentos e métodos desta área. Este alguém teria de ser 

Angela Lühning, que foi a minha professora, além de ter uma experiência incalculável 

com a etnomusicologia e com o Candomblé. Ademais, esta conversa simbolizaria a 
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interface entre composição e etnomusicologia no estudo da música enquanto cultura, tão 

discutida no Capítulo 1. 

Nos encontramos no dia 9 de setembro de 2019, às 10h30, no Laboratório de 

Etnomusicologia da UFBA, Iuri, Angela e eu: um alabê, uma etnomusicóloga e um 

compositor. A conversa teve um roteiro simples planejado por mim e consentido pelos 

colegas: inicialmente eu faria uma apresentação (aberta à intervenção de ambos) das 

minhas observações acerca da música de Candomblé, explicado as estratégias 

metodológicas e analíticas envolvidas, e demonstrando as transcrições com seus áudios 

de referência, em vídeo-partitura; depois disso eu ouviria as impressões e supostas 

contribuições deles; e, por fim, eu faria algumas perguntas com tendências mais 

subjetivas, que me ajudassem não apenas na aferição do arcabouço conceitual, mas 

também numa compreensão mais ampla do aspecto composicional da música de 

Candomblé. 

A despeito dos colegas terem reconhecido os processos rítmicos apreendidos como 

fenômenos típicos e conscientemente presentes na música de Candomblé — 

manifestando, inclusive, simpatia para com a nomenclatura utilizada na formulação 

conceitual —, Iuri, principalmente, expôs a opinião de que as gravações tomadas como 

referência não representariam uma performance de excelência. Ponderando sobre as 

possíveis circunstâncias de aprendizado dos sujeitos envolvidos nos áudios, as possíveis 

diferenças existentes entre as “casas de santo” e o próprio contexto de gravação, ele se 

posicionou no sentido de demonstrar que os excertos musicais escolhidos poderiam ser 

melhores. Lembro-me bem quando ele disse que os efeitos de ‘dissociação’ e ‘suspensão’ 

rítmica poderiam ser muito mais expressivos nas mãos de um “bom” alabê.  

As impressões de Iuri acerca das gravações me impôs a necessidade de trazer para 

a tese exemplos de implementações dos processos rítmicos discutidos oriundos de 

gravações que ele validasse — até o momento da conversa, isso não estava no 

planejamento, pois, lembrando: as gravações escolhidas para a transcrição o foram 

somente porque, ao meu ver, ilustravam os processos rítmicos de maneira mais didática, 

ainda que no percurso de escolha eu tivesse intuído que elas não se tratavam dos exemplos 

mais “musicais”, segundo o meu gosto e impressão. Foi aí que eu decidi dispor aqui 

excertos de uma gravação concedida pelo próprio Iuri, quando nos conhecemos, bem no 

iniciozinho da pesquisa, cujo o Rum foi tocado por ele mesmo, no Terreiro do Gantois. 
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Refiro-me ao que lá no Gantois, especialmente no Rum Alagbê, é reconhecido por 

Ogum Corrido. Trata-se de um áudio com cerca de 5 minutos, um super desafio de 

transcrição, e que contém uma infinidade de exemplos de todos os processos rítmicos, 

exceto o de ‘sublimação rítmica’ (comentaremos mais tarde o porquê). A princípio, 

realizei esta transcrição simplesmente para atestar que os processos rítmicos identificados 

não eram exclusividade das gravações tomadas como os exemplos mais didáticos — mal 

sabia que ela seria útil agora, e foi também na conversa com Iuri e Angela. Por sinal, 

através desta gravação e transcrição pude perceber com maior clareza como os processos 

rítmicos tendem a delimitar estruturas formais da música de Candomblé. 

Exemplo 10 - Ressignificação Rítmica na música do Gantois 

 

Vejamos: no exemplo 10, temos três feições distintas (de várias identificadas), 

portanto ressignificadas, da clave vassi  — em ‘a’, embora num contexto polirrítmico, 

com o Rum reforçando os seus pontos principais de acentuação (ressaltando seu início e 

fim, fortalecendo a ciclicidade que a sua repetição impõe); em ‘b’, com o Rum 

subvertendo a sua tendência métrica, fazendo com que ela soe como se estivesse em 

quiálteras; e em ‘c’, como se estivesse deslocada no tempo e com novas intenções 

rítmicas, a partir da contraposição de um agrupamento de quatro pulsos, estranho à sua 

estrutura de três pulsos, imposto pelo Rum.  
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No exemplo 11, observam-se duas implementações distintas e subsequentes da 

‘dissociação rítmica’, quando Rum se descola progressivamente (linha em vermelho) de 

um mesmo evento rítmico, no qual ele se comporta como um membro (marcado em azul). 

Exemplo 11 - Dissociação Rítmica na música do Gantois 

 

No exemplo 12, percebe-se a ‘sintonização rítmica’ na transformação textural 

protagonizada pelo Rum, quando ele abandona abruptamente um “narrativa 

independente”, gerando implicações polirrítmicas, direcionando-se para um seção de 

homorritimia (em vermelho) onde ele se funde ao quarteto instrumental (e, assim, entra 

em sintonia com os outros instrumentos) promovendo ideias rítmicas de apoio à estrutura 

básica de pulsos do vassi. Vale ressaltar que esta sintonização demarca uma mudança de 

seção da música, reconhecida pelo surgimento de um novo timbre (toque do agdavi no 

corpo do Rum, marcado com um ‘x’ nas cabeças de notas), o que demonstra a perspectiva 

de delimitação formal possivelmente atrelada aos processos rítmicos. Devo, aqui, 

reconhecer que a percepção de como os processos rítmicos descritos podem ser úteis na 

estruturação da forma musical — seja neste exemplo, seja na apreensão gestual ligada à 

ideia de ‘dissociação’, ou mesmo na administração compositiva dos contrastes musicais 

associada à noção de ‘sublimação’ — me inspirou no sentido da construção de abordagens 

diversificadas para tais processos rítmicos na elaboração de composições, como veremos 

na próxima seção e no Capítulo 4.         



135 

 

Exemplo 12 - Sintonização Rítmica na música do Gantois 

 

 No exemplo 13, vê-se o Rum modelando um jogo de frustação da expectativa 

de recorrência de um evento rítmico de forte impacto — um toque de agdavi precedido 

de uma apogiatura (destacado em azul), que marca os pontos de iniciação do vassi —, a 

partir de uma supressão do mesmo, criado situações de tensão (marcadas em vermelho), 

dada a imprevisibilidade rítmica que a sua ausência repentina gera, implementando um 

processo de ‘suspensão rítmica’.   

Exemplo 13 - Suspensão Rítmica na música do Gantois 
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Como já foi antecipado, nesta gravação só não foi possível identificar situações de 

‘sublimação rítmica’. Durante a conversa, Iuri e Angela me esclareceram um dado 

importantíssimo: o contraste efetivo do tipo que envolve uma mudança consistente da 

perspectiva temporal é algo raro na música de Candomblé, e sempre associado ao toque 

adarrum — aquele mesmo utilizado para a exemplificação da ‘sublimação rítmica’. 

Trata-se de um toque cuja função é fazer com que os orixás se manifestem em todas as 

filhas de santo presentes no terreiro, estejam elas fazendo o que for, a qualquer hora ou 

momento — e por isso é utilizado sempre com muita prudência, em situações bem 

específicas determinadas pela mãe de santo da casa. Iuri chegou a relatar que, em sua 

trajetória como alabê, demorou anos até que surgisse a necessidade de realizar esse toque. 

Angela também destacou que, com toda a sua experiência de estudo sobre a música de 

Candomblé, ouviu-o pouquíssimas vezes.  

Não por acaso, a gravação escolhida para exemplificar o processo de ‘sublimação 

rítmica’ (referente ao adarrum) foi a única enfaticamente questionada por Iuri. Mostrei a 

ele uma outra opção186 relativa ao mesmo fenômeno e ao mesmo toque, a qual ele achou 

mais convincente, e, por isso, decidi expor aqui a partir de um trecho transcrito, no 

exemplo 14. 

Exemplo 14 - Sublimação Rítmica: um segundo exemplo 

             

Neste, observam-se duas perspectivas rítmicas consideravelmente distintas e 

suficientemente contrastantes: a primeira expressa nos compassos 1 ao 4, orientada por 

um fluxo temporal linear de pulso simples — com uma figuração da linha de Rum que, 

reforçada pelas linhas de Rumpi e Lé, projeta um caminho de acúmulo de energia para os 

primeiros tempos de cada compasso; e a segunda, precisamente localizada no compasso 

5, de pulso composto e essência temporal circular, embora com atividade rítmica atenuada 

 
186 Performance de Léo Vieira, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c50W2RSxHgY 

https://www.youtube.com/watch?v=c50W2RSxHgY
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e conflito métrico interno — haja a vista o efeito de hemíola provocado pela implicação 

binária do Gã contra a atuação ternária de todos os atabaques —, o que impõe uma 

sensação de aceleração no andamento. Nas palavras de Iuri, essa mudança de estado 

marcada pelos contrastes de intenções rítmicas e de temporalidades — sem nenhum tipo 

gradual de preparação (por isso, ‘sublimação rítmica’), embora haja uma espécie de 

ativação motívica encabeçada pelo Rum (marcada em amarelo) — é fundamental para 

função espiritual que o toque cumpre. Sendo assim, pode-se imaginar que o processo de 

‘sublimação rítmica’ é o motor da função religiosa deste toque.   

Outro ponto importante da conversa foi o seu desfecho. Para este momento preparei 

algumas perguntas dirigidas especialmente a Iuri, embora estimulando uma reflexão por 

parte de Angela, com o objetivo de esclarecer, talvez sob uma concepção mais filosófica, 

o aspecto composicional da música de Candomblé. Foram elas:   

1. Como um alabê se vê num ritual de Candomblé, também como músico? 

2. Existe um pensamento declaradamente criativo na construção das linhas de 

Rum? 

3. Há, por parte do alabê, uma postura musical (técnica) diferenciada em contextos 

religiosos e não religiosos? 

4. Qual a contribuição do Candomblé para a sua formação musical? 

Para Iuri, num ritual de Candomblé o alabê é um alabê, jamais um músico. A sua 

atuação não passa pela promoção de um espetáculo e sim pela garantia funcional de 

proporcionar o ambiente ideal para a manifestação dos orixás. Toda a sua performance é 

orientada pelas movimentações, danças, e até ordens deles, embora haja sim espaços para 

a criação de variações de estruturas musicais mais ou menos definidas pelo que se espera 

dos orixás e dos toques, com a ressalva de que essa suposta criação pode não ser 

criteriosamente racionalizada. Na experiência deste alabê, trata-se de um processo mais 

reativo que racional. A todo momento ele deixou transparecer que é o orixá quem, de 

fato, conduz o Rum — o alabê tem uma participação muito menor no processo musical. 

Segundo a minha percepção do que foi dito, a função religiosa do alabê guarda tanta 

responsabilidade que, aonde quer que ele esteja — ainda que atuando como músico —, 

as suas obrigações sacerdotais e para com o seu lugar de fala são mais fortes. Esta foi a 

única coisa possível de entender quando Iuri me disse que, independentemente do 

contexto onde ele esteja, prefere ser chamado de alabê. E sempre que ele toca em 
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contextos não religiosos, lida com o atabaque como se estivesse no terreiro e diante de 

um orixá, afinal foi o Candomblé que deu a ele todas as suas habilidades musicais187.  

Para ser bem sincero, apesar de, no fundo, eu esperar por este feedback de Iuri, eu 

bem que gostaria de ouvir que o alabê tem uma autonomia plena sobre as linhas de Rum. 

E eu bem que tentei: não satisfeito, ainda perguntei se havia algo que diferenciaria um 

bom alabê, e quais seriam as diferenças de identidade discursiva instrumental entre dois 

bons alabês. Caso ele dissesse que seria algo relativo a atitudes criativas, sejam elas 

escolhas ligadas a estratégias de criação/improvisação ou coisa do tipo, poderia-se cogitar 

alguma suposição palpável acerca de uma intencionalidade composicional na música de 

Candomblé. Mas não: segundo Iuri, há fatores que diferenciam bons alabês — inclusive, 

para ele nem sempre o alabê honra o título que têm188 — e também há aspectos de 

distinção entre bons alabês, mas que ele não teria como mensurar, embora tenha 

consciência de que tudo passa pelo diálogo exercido com os orixás. Além de atribuir parte 

da identidade de um bom alabê a um suposto dom, Iuri manifestou com ênfase a ideia de 

que os orixás ensinam a tocar o Rum — “em muitas situações eles param na frente do 

Rum e dizem o que fazer”.  

Diante dessas afirmativas, as questões que se colocam são: a quem se pode atribuir 

o pensamento composicional impresso nos processos rítmicos identificados na música de 

Candomblé? Ao alabê? Aos orixás? Se não há um agente palpável nos atos compositivos, 

em que medida pode-se falar de composição no que diz respeito a esta música? A 

dimensão composicional de uma expressão musical independe de uma confirmação de 

seu(s) agente(s) criativo(s)? 

Bem, a princípio, são questões que escapam (e muito) das potencialidades deste 

trabalho, considerando a impossibilidade de certos segredos da cultura em questão serem 

revelados a mim, um não iniciado. Contudo, parece oportuno voltar a ideia de Brün (1986, 

p. 28) e, a partir dela, dizer que composição existe quando ela se mostra enxergável e 

justificável189. Ademais, não custa repetir que se há expressão musical, há também uma 

teoria musical que lhe é implícita (BLACKING, 1973, 1995 e 2007), como também deve 

 
187 Ele chegou a comentar que raríssimas vezes estudou um método de percussão, e quando o fez não teve 

grandes dificuldades de compreensão devido ao seu background de alabê. 
188 Não raramente se escuta entre o povo de Candomblé algo do tipo “este é um alabê de verdade”. 
189 Ratifico que importa para este trabalho não apenas enxergar e justificar este compor, mas também 

fundamentar as observações sobre ele em discursos êmicos (admitindo limitações deste processo), o que 

justifica o seu viés etnográfico.  



139 

 

haver um conjunto de princípios inteligíveis que alicerçam suas bases criativas, sua 

composição. Quer dizer: se existe expressão musical, existe também um compor que lhe 

é subjacente. Desta maneira, não se pode negar que há um compor na música de 

Candomblé. Isso me satisfaz. É disto que estou tratando.              

2.3 A POTENCIALIDADE COMPOSITIVA DOS 5 PROCESSOS RÍTMICOS  

A abordagem analítica adaptada às situações musicais mencionadas permite a 

compreensão dos processos rítmicos descritos como ferramentas composicionais 

abrangentes e com potencial de aplicação diversificado em diferentes contextos de 

criação musical — lembremos que isto diz respeito ao impulso inicial da pesquisa: uma 

busca por situações especificamente ligadas a uma lógica compositiva na música de 

Candomblé, que pudessem ser tomadas como tópicos de estudo em composição. Sendo 

assim, uma pergunta com esta perspectiva se mostra oportuna: como as noções 

compositivas condensadas na ideia de cada processo rítmico discutido poderiam ser úteis 

enquanto repertório técnico relativo ao compor?  

No sentido de uma resposta condizente, foi proposta uma etapa de implementação 

de exercícios de composição, destinada exclusivamente à exploração dos conceitos em 

questão. Nesta direção, foram compostas cinco curtas situações musicais, por ora 

chamadas de miniaturas, para materializar possibilidades de aplicação de cada um dos 

processos rítmicos — fase do trabalho que anteciparia, por razões obvias, sua produção 

artística. Falando em arte, vale observar que toda e qualquer proposta artística passa por 

implicações estéticas, de estilo, etc., as quais determinam especificidades em termos de 

escolhas. No caso desta pesquisa, há um interesse explícito na criação de obras que, de 

alguma maneira, aliem-se ao imaginário atrelado à música de concerto contemporânea, e 

esta foi a principal condicionante desta etapa. Cabe, então, ponderar que interesses 

distintos poderiam, evidentemente, ocasionar resultados distintos.  

Dito isso, vamos às miniaturas!  
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2.3.1 Exercícios composicionais: 5 miniaturas 

2.3.1.1 Ressignificação rítmica 

Exemplo 15 - Exercício de composição Nº 1 
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No exercício de composição nº 1, ilustrado no exemplo 15, foi desenvolvida uma 

situação de ‘ressignificação rítmica’ para piano solo. Esta foi implementada a partir de 

um circuito musical onde uma espécie de tema melódico/rítmico principal (localizado no 

pentagrama superior e marcado em azul), foi exposto, em condição cíclica, a intervenções 

rítmicas qualitativamente distintas de sua essência agrupacional (localizadas sempre no 

pentagrama inferior e marcadas com outras cores). A qualidade desses materiais musicais 

secundários, principalmente no que se refere aos seus pontos de acentuação e disposição 

longitudinal, alteram significativamente a maneira como o tema principal é percebido, 

impondo a ele novas sensações métricas, e fazendo com que ele seja continuamente 

ressignificado. 

2.3.1.2 Dissociação rítmica 

Exemplo 16 - Exercício de composição Nº 2 

 

No exemplo 16, nota-se um aglomerado polirrítmico para quarteto de madeiras que 

é apresentado como material musical (compasso 2, e marcado em azul). Ao longo de 

alguns compassos que se sucedem, enquanto este aglomerado é reiterado ciclicamente, 

uma de suas partes, correspondente ao que é executado pelo clarinete (marcado em 
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vermelho), segue progressivamente se desprendendo do ‘todo’, via um artifício gradual 

de intensificação rítmica, assumindo, assim, características próprias, e implementando 

pouco a pouco uma construção solista até o compasso 6, quando se apresenta 

completamente desmembrado do todo. Desta maneira, o exercício de composição nº 2 

materializa o processo de ‘dissociação rítmica’. 

2.3.1.3 Sintonização rítmica 

Exemplo 17 - Exercício de composição Nº 3 

 

A ‘sintonização rítmica’ é o assunto do exercício de composição nº 3, para oboé e 

fagote (exemplo 17). Neste, é possível perceber um motivo que, incluindo as suas 
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variações, costura quase que integralmente o tecido musical construído. Marcado em azul, 

ele aparece nos compassos 2 e 3, no oboé; entre os compassos 5 e 8, em ambos os 

instrumentos; entre os compassos 10 e 12, no fagote; e entre os compassos 14 e 17, 

novamente em ambos instrumentos. Este jogo de alternância entre a sua aparição restrita 

a apenas um dos instrumentos e compartilhada por ambos determina o processo de 

sintonização. Neste sentido, a miniatura desenvolve conflitos e ajustes rítmicos, isto é: a 

dualidade de momentos onde os instrumentos se contrapõem em termos de uma 

realização rítmica, e outro onde eles se unificam, o que determina variações sensíveis de 

perspectivas texturais.  Os momentos de unificação são, justamente, os momentos de 

sintonização (marcados em vermelho). Estes são sempre antecedidos e sucedidos 

(ativados e desativados) por um pequeno gesto polirrítmico (marcado em amarelo), que 

representam os únicos momentos da peça que o motivo principal não é apresentado, salvo 

os compassos de introdução e desfecho.    

2.3.1.4 Suspensão rítmica 

Composto para violão solo, o exercício de composição nº 4 (exemplo 18) 

fundamenta-se na construção do processo de ‘suspensão rítmica’. Este é implementado a 

partir do seguinte jogo objetivo de construção e frustração de expectativa: enquanto 

motivo, um pequeno gesto rítmico anacrústico revestido duma implicação melódica 

cromática (marcado em azul) é continuamente repetido de modo a promover uma intuição 

clara dos pontos de iniciação (métricos) dos eventos musicais, formatando uma 

expectativa precisa de sua continuidade. Expectativa essa que é frustrada com a suspensão 

abrupta do motivo em questão (marcada em vermelho), causado uma imprecisão na 

intuição dos pontos de iniciação dos eventos musicais e, portanto, num conflito de 

sensação métrica, que só é solucionado com o retorno do motivo. Essa ideia é realizada 

duas vezes ao longo da miniatura (entre os compassos 1 e 11, e 11 e 22), com variações 

significativas nos trechos de imprecisão da sensação métrica — isto é: de suspensão 

rítmica —, o que potencializa ainda mais os momentos de rompimento de expectativa.   
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Exemplo 18 - Exercício de composição Nº 4 
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2.3.1.5 Sublimação rítmica 

Exemplo 19 - Exercício de composição Nº 5 

 

Um dos grandes valores ligados à noção de ‘sublimação rítmica’ é o da 

administração de grandes contrastes de lógicas rítmicas e sensações de temporalidades 

que ocorrem em curtos intervalos temporais, por meio de uma espécie de ativação. Isso 
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foi observado na explicação de como este processo ocorre na música de Candomblé, e é 

o que alicerça a ideia compositiva do último exercício de composição (de número 5), 

escrito para piano e ilustrado no exemplo 19.  Neste, observa-se um conjunto de três 

situações musicais consideravelmente distintas: 1) uma grande atividade rítmica que 

impõe certa imprevisibilidade temporal devido a uma articulação incisivamente irregular 

de padrões de acentuação; 2) um fluxo musical contínuo e linear mantido pela 

regularidade de um movimento rítmico tomado como base de uma construção melódica 

direcional; e 3) um conflito latente de movimento e estaticidade, marcado pela sucessão 

de acordes que movem sempre com a condição de contensão pontual do fluxo musical. 

Essas três situações se alternam enquanto determinantes do caráter musical temporário da 

miniatura, implicando numa sensação constante de interrupção do discurso musical. Esses 

contrastes são sempre precedidos (na verdade, desencadeados) pelo mesmo material 

musical (de qualidades rítmicas salientes e marcado em amarelo), que funciona como uma 

espécie de “ponto cadencial” ativador, sendo o elemento pivô das mudanças abruptas (das 

sublimações) de perspectivas rítmico-temporais. Este material passa, assim, a ter uma 

função correlata a do atabaque Rum, em situações associadas à música de Candomblé 

similares à comentada no exemplo 9.   

2.4 A DIMENSÃO AUTOETNOGRÁFICA DOS 5 PROCESSOS RÍTMICOS   

Tive grandes oportunidades de apresentar as ideias nucleares deste capítulo — 

refiro-me aos processos rítmicos identificados na música de Candomblé — em 

congressos de pós-graduação e festivais de composição nacionais ao longo do percurso 

desta pesquisa. Uma delas me marcou significativamente: no Congresso da UFBA, de 

2016. 

Lembro-me que do memento exato de minha apresentação, notei um homem adulto 

todo vestido de branco e de posse de colares em seu pescoço. Aquilo me intimidou, pois 

ao perceber as suas características pessoais tive a certeza que se tratava de alguém 

pertencente ao universo do Candomblé. Compenetrado e extremamente atento a tudo que 

eu dizia, aquele rapaz me incomodou durante os 15 minutos de minha apresentação. 

Àquela altura, a minha imersão no contexto real do Candomblé era incipiente — eu 

não havia tido, por exemplo, a oportunidade de participar de uma festa pública —, e isso 

me trazia certo temor de suas possíveis colocações. Muito embora eu tivesse a convicção 

plena do meu papel restrito à observação da música desta manifestação cultural sob a 
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perspectiva da composição acadêmica, eu também tinha consciência de que tudo que eu 

dissesse poderia ser problematizado, inclusive de maneira negativa, por qualquer de seus 

“representantes legais”. 

Acabada a apresentação e aberta a seção de discussão, aquele rapaz foi o primeiro 

(salvo engano) a se colocar. Para a minha surpresa, ele disse algo assim:  

– Eu não entendo muito de música, não sei nem ler partitura, mas só entrei para 

participar dessa apresentação porque eu vi o título190 na programação e achei interessante. 

Isso que você falou tem tudo a ver!  

A partir de então, ele começou a fazer conexões entre os conceitos dos processos 

compositivos e momentos específicos do ritual típico das festas públicas. Guardo com 

clareza quando ele comentou sobre a relação entre a ideia de ‘dissociação rítmica’ e o 

momento que o orixá se manifesta na filha de santo. No discurso dele, a chegada do santo 

condizia com o afastamento progressivo da filha de santo do seu próprio ‘eu’, permitindo 

a possessão do orixá, de modo análogo ao que acontecia com o Rum no exemplo musical 

utilizado para a explicação do referido conceito 

Tudo que o rapaz disse me deixou muito animado, embora sem saber como me 

colocar, visto que, apesar de eu reconhecer as coisas que ele falava, sobretudo nos livros 

que li durante o percurso de preparação para a pesquisa de campo, a minha experiência 

com o Candomblé ainda era bastante rasa. Ao final da seção de discussão, troquei umas 

poucas palavras com ele, que não demorou nada a sair da sala, e pedi o seu e-mail para 

que pudéssemos agendar uma conversa mais pessoalizada, onde ele esclareceria aquelas 

colocações. O mesmo me concedeu a informação gentilmente. Contudo, nunca mais nos 

vimos — escrevi alguns e-mails, mas há praticamente quatro anos aguardo uma resposta 

na minha ‘caixa de entrada’. 

O aviso foi dado, mas lembro de que nada do que foi dito pelo rapaz passou pela 

minha cabeça na primeira visita a uma festa pública — eram muitas novidades a serem 

vivenciadas em jogo, e as falas de um congresso dificilmente seriam resgatadas pela 

minha memória naquele momento. Só que nas recorrentes visitas às festas públicas ao 

longo de dois anos, uma série de eventos do funcionamento do ritual passaram a ser 

naturais na minha experiência de expectador. E na tentativa de entendê-los enquanto 

pesquisador, o Congresso da UFBA de 2016 veio à tona. A partir de então alimentei a 

 
190 Um caminho de criação e diálogo a partir da rítmica do candomblé (AMARO, 2016). 
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fortíssima impressão de que os processos rítmicos compositivos identificados por mim 

guardavam o potencial simbólico de representar, ao menos metaforicamente, aspectos 

importantes do ritual religioso do Candomblé presentes nas festas públicas. As 

associações passaram a ser diretas e evidentes: 

1. Tal como na capoeira, no samba de roda, dentre outras manifestações da cultura 

afro-brasileira, a noção de círculo é fundamental para o Candomblé. Toda festa 

pública tem o seu início marcado pela formação de um círculo, e este se mantém 

sólido e revitalizado ao longo de todo o evento. Como já foi descrito no Capítulo 

1 deste trabalho, no início da festa é formado um círculo onde filhas de santo 

dançam continuamente em sentido anti-horário. Depois de um período 

relativamente longo, quem dança a partir do círculo não são mais as filhas de 

santo, mas os próprios orixás, de posse do corpo de seus respectivos “cavalos”. 

Ainda há um momento onde as filhas de santo possessas são retiradas do 

barracão, e, quando retornam, retornam como os próprios orixás encarnados, 

com suas vestes típicas, novamente dançado em círculos. Quer dizer: numa festa 

pública há diferentes feições de círculo, que são repaginadas sob a égide de 

signos diversificados. Portanto, não se pode negar que há no ritual de uma festa 

pública um processo contínuo de ressignificação, que, sim, pode estar também 

em outros aspectos — inclusive, as feições distintas da figura da filha de santo 

numa festa pública também poderiam ser lidas através da noção de 

ressignificação (ora como humanas, ora como orixás, etc); 

2. Tomando como parâmetro a perspectiva de expectador, numa festa pública, a 

chegada do orixá no corpo de uma filha de santo causa surpresa em alguns casos 

(muitas vezes parece algo repentino). Em outras tantas circunstâncias, o 

fenômeno da possessão é precisamente anunciado: percebe-se que a filha passa 

por uma espécie de desconforto, enquanto a sua expressão corporal e facial vai 

sendo transformada gradualmente, até quando o que impera é a sensação de 

desaparecimento da filha e aparecimento completo de uma entidade. Nestes 

casos (como foi-me adiantado pelo rapaz do Congresso da UFBA), tem-se a 

impressão de que o ‘eu’ da filha de santo se desmembra progressivamente de 

seu próprio corpo, até que este é ocupado completamente pelo orixá. Que dizer: 

há um processo de dissociação inerente a aspectos constitutivos de uma festa 



149 

 

pública de Candomblé, e este pode ser experienciado não apenas através da 

música, mas também do fenômeno de possessão; 

3. Em geral, numa festa pública os orixás não se manifestam todos de uma única 

vez. Há um intervalo temporal considerável entre a primeira possessão e o 

momento onde todas as filhas estão possessas de seus respectivos orixás. Tendo 

isso em vista, parece sensato afirmar que a chegada deste ponto chave do ritual 

— a convivência de todos os orixás manifestados é um dos clímax de sua 

estrutura — envolve um processo de sintonização — ou seja: a construção de 

uma homogeneidade formada pelo coletivo de santos, relativa ao aguardado 

momento em que todas as filhas chegam no ‘estado’ para o qual foram 

preparadas191; 

4. A descida do primeiro orixá gera fortes expectativas para todos os participantes 

da festa (entre iniciados e expectadores), afinal todos estão ali para vivenciarem 

uma experiência metafísica. Nesta direção, e no aguardo da formação do 

conjunto de orixás no barracão, há um momento de certa imprevisibilidade e 

instabilidade que legitima uma espécie de ansiedade latente — não se sabe ao 

certo qual a próxima filha a receber o santo, nem o tempo que levará até que 

todos os orixás previstos para aquele dia estejam em comunhão com os mortais. 

Sendo assim, é razoável que se pense que existe no ritual duma festa pública de 

Candomblé um processo de criação e frustração de expectativas (ou que, pelo 

menos, não se pode precisar acerca do cumprimento das expectações), e, 

portanto, um processo de suspensão;  

5. No contexto de uma festa pública de Candomblé “elementos surpresa” também 

aparecem enquanto aspectos constitutivos — não por acaso, a despeito de uma 

estrutura de eventos tradicionalmente programada, cada festa tem a sua 

singularidade. A princípio, pode-se dizer que alguns desses elementos 

promovem mudanças abruptas de uma “ordem” ou “estado” previamente 

estabelecido, sem prenúncios ou antevisões bem definidas. Este é o caso do 

fenômeno da ‘bolação’, já comentado no primeiro capítulo — quando alguma 

pessoa do público presente, não diretamente ligada ao Candomblé, é 

surpreendida com a manifestação de um orixá e, em geral, não estando 

preparada para recebê-lo, simplesmente cai em desmaio. Quer dizer: enquanto 

 
191 Vale destacar que nem sempre a expectativa de manifestação dos orixás é cumprida no curso de uma 

festa pública. 
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expectador, quando menos se espera, alguém do lado (contando que este alguém 

pode ser você mesmo) perde, subitamente, o controle do próprio corpo e de suas 

faculdades mentais e se prostra involuntariamente ao chão. Essa relação entre o 

estado pleno de consciência e a sua perda ou mudança repentina, sem nenhum 

tipo de graduação, pode ser apreendida sob a lógica de um processo de 

sublimação — para quem passa pela ‘bolação’ e para quem a assiste.             

Mais uma vez, é importante registrar que não faz parte dos interesses deste trabalho 

esboçar qualquer tipo de parecer essencial (nem, muito menos, definitivo) sobre a música 

de Candomblé. Contudo, diante de tais observações — as quais, por sua vez, sintonizam 

com a ideia de relação espelhada entre a dimensão das ‘estruturas musicais profundas’ e 

padrões de vida social e cultural (BLACKING, 2007, p. 205) —, pode-se supor que, a 

partir dos processos rítmicos descritos e o conteúdo experiencial que geram, há na 

expressão musical em questão um potencial latente de descrição e representação 

simbólica de aspectos importantes de outras manifestações da cultura que a cerca, 

principalmente no que se refere à dinâmica do ritual religioso associado às festas públicas. 

Em A linguagem dos tambores, Cardoso (2006) clarifica a ideia de que há segredos 

na música de Candomblé, acerca de sua relação com o processo de possessão, que não 

podem (ou, ao menos, não devem) ser revelados a não iniciados. Em Música: coração do 

candomblé, Lühning (1990) ratifica que há consciência plena sobre os fatores musicais e 

não musicais que desencadeiam o processo de possessão no Candomblé. Por aqui, 

levando em consideração a minha limitação enquanto observador, proponho a concepção 

de que o compor que há na música de Candomblé é descritivo a ponto de relatar, via 

construção de metáforas experienciais, aspectos inerentes a um de seus principais rituais, 

fazendo dela (a própria expressão musical) uma espécie de objeto/documento 

autoetnográfico192.     

Esta proposição gera uma questão que se recusa a calar-se: quais as consequências 

de tal suposição para a pesquisa em composição? Eu, prontamente, respondo que a 

observação da música de Candomblé chamou-me atenção para uma possível interface 

entre composição e etnografia, uma relação, a priori, pouco discutida, que ganhará espaço 

no capítulo seguinte.    

 
192 Em 1975, o antropólogo Karl G. Heider foi um dos primeiros autores a utilizar o termo ‘autoetnografia’ 

ao se referir às descrições que o grupo humano o qual estudava fazia de sua própria cultura (CANO e 

OPAZO, 2014, p. 149) 



 

 

 

3 UMA POSSÍVEL INTERFACE ENTRE COMPOSIÇÃO E 

ETNOGRAFIA 

As discussões relativas à dimensão composicional da música de candomblé tecidas 

no capítulo anterior, sobretudo no que se refere à abstração dos descritos processos 

rítmicos, fomentam sólidos impactos nos campos da composição e teoria musical. Para 

além das potencialidades técnicas, analíticas e experienciais impressas nas ideias de 

‘ressignificação rítmica’, ‘dissociação rítmica’, ‘sintonização rítmica’, ‘suspensão 

rítmica’ e ‘sublimação rítmica’, constatou-se que tais processos podem cumprir funções 

que não se restringem ao escopo da música — os mesmos aparentam retratar processos 

outros de ordem sociocultural, como é o caso do conjunto de princípios organizacionais 

que regem a dinâmica das festas públicas do próprio Candomblé. Tendo isso em vista, a 

questão que se apresenta por agora é: seriam os tais princípios rítmicos artifícios 

compositivos úteis à música de Candomblé para descrever aspectos da cultura que ela 

mesma pertence? Na perspectiva de uma resposta afirmativa, consideraria-se, então, a 

música de Candomblé como um produto cultural autoetnográfico.  

Em um trabalho como este, na área da composição, cujo estímulo se alimenta de 

um estudo de cultura, a observação sobrescrita implicaria numa problemática bem 

específica que demandará atenção especial neste capítulo 3: uma possível interface entre 

composição e etnografia.           

3.1 REFLEXÕES PRELIMINARES 

A aventura vigente requer que retomemos uma discussão inevitavelmente 

prenunciada na subseção 1.1.2, do Capítulo 1, sobre etnografia. Como foi apontado, tal 

conceito surgiu enquanto trajetória de pesquisa específica do que se entende por 

antropologia moderna, a partir da experiência vivida por Bronislaw Malinowski que, no 

intento de um estudo sobre a cultura dos povos trobriandeses, navegou pela oportunidade 

de conviver por mais de três anos com os mesmos, experimentando os seus cotidianos, 

aprendendo seus costumes e línguas, podendo assim, no final de todo o percurso 

investigativo, apresentar um parecer menos etnocêntrico e, de alguma maneira, permeado 
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por uma perspectiva nativa. Este trabalho foi publicado em 1922, no livro Argonautas do 

Pacífico Ocidental, e com ele a primeira formatação a respeito do método etnográfico. 

No artigo O que é fazer etnografia para os antropólogos, com feição didática e 

reunindo discursos de importantes teóricos da área, tais como Lévi-Strauss, Clifford 

Geertz e Marcio Goldman, Urpi Uriarte (2012) define etnografia como método ligado ao 

estudo cultural, isto é, uma estratégia de aproximação e coleta de dados de uma realidade 

específica, cujas bases estão fundamentadas no trabalho de campo. Este, por sua vez, na 

antropologia, entendido como uma imersão participante em um dado contexto, alicerçada 

numa certa abertura e maturidade pessoal e profissional que permita o pesquisador 

vivenciar, criar e dialogar com e a partir dos artifícios, conceitos, lugares e pessoas que 

incidem diretamente no fenômeno que pretende falar sobre, possibilitando assim uma 

aproximação do ‘ponto de vista nativo’. A pesquisa de campo, como também é conhecida, 

media duas outras fases etnográficas: a primeira, preparatória e criteriosamente voltada a 

uma formação teórica; e a última, de síntese, onde é documentado, majoritariamente numa 

narrativa textual, os detalhes da pesquisa e suas devidas problematizações.   

Não custa lembrar também que, influenciada pela antropologia moderna, a 

etnomusicologia surgiu enquanto subárea da música propondo uma superação dos 

paradigmas internos atrelados ao viés de estudo cultural da musicologia comparada, 

fincados em premissas evolutivas e valorativas. Diante de questões distintas, abordando 

a música enquanto experiência vivida, mercadoria, prática social, símbolo cultural, e 

visando um entendimento da sua relação com religião, classe, raça, gênero, política, 

poder, identidade, dinheiro e produção de conhecimento, a etnomusicologia encontrou no 

método etnográfico um caminho adequado para exercer a sua função (TITON, 2003, p. 

170).   

O processo de adaptação da perspectiva antropológica para os estudos culturais 

musicais exigiu o esclarecimento de uma questão que determinasse princípios 

fundamentais: o que seria, de fato, uma etnografia da música? Uma possível resposta foi 

apresentada por Anthony Seeger (2008, p. 238 e 239), a qual possui quatro pontos 

relevantes de serem destacados: 1) “uma abordagem descritiva da música, que vai além 

do registro escrito dos sons, apontando para o registro escrito de como os sons são 

concebidos, criados, apreciados e como influenciam outros processos musicais e sociais, 

indivíduos e grupos”; 2) “é a escrita sobre as maneiras que as pessoas fazem música”; 3) 

“ligada à transcrição analítica dos eventos, mais do que simplesmente a transcrição dos 
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sons”; e 4) “inclui tanto descrições detalhadas quanto declarações gerais sobre a música, 

baseada em uma experiência pessoal ou de um trabalho de campo”. 

Tais afirmativas possibilitam a compreensão do compor (enquanto atividade 

criativa) e, mais especificamente, da própria composição (enquanto ‘objeto’ principal 

desta atividade) como produto etnográfico, ou seja, aquilo que é entregue na última fase 

etnográfica — documento cuja importância se destina ao relato e problematização da 

pesquisa em questão —, imaginando que um projeto composicional pode ser planejado 

para atender (ou, pelo menos, promover um ambiente que reflita) os requisitos de uma 

etnografia musical. Isto, sobretudo, porque o compor, em si, está naturalmente apto a 

promover descrições, delimitar pontos de vistas e colocar em relevos diversificados tipos 

de processamentos compositivos musicais. Esta relação, a qual se estende à ideia de uma 

possível interface entre composição e etnografia, pode ser legitimada a partir de três 

caminhos principais: 1) relações possíveis entre música e texto, as quais atribuem à 

música um potencial narrativo, e assim, de exprimir discursos, tecer histórias e promover 

uma experiência de enredo; 2) noções de ‘criação de mundo’ e ‘criticidade’ embutidas no 

conceito de ‘composicionalidade’, em Lima (2012); e 3) especificidades ligadas à 

compreensão do processo composicional. 

3.2 MÚSICA E NARRATIVIDADE 

A segunda metade do século XX foi marcada por um acentuado processo de 

diversificação de correntes teóricas que impactaram em novos discursos direcionados ao 

campo da análise musical (NATTIEZ, 1990; LIMA, 2012), rompendo-se, assim, com o 

paradigma vigente — fundamentado numa espécie de fetiche atrelado ao domínio das 

estruturas — que mantinha viva a esperança de um ideal organicista para a explicação da 

expressão musical ocidental (e mais especificamente da música de concerto), tendendo 

quase sempre a uma suposta autossuficiência da mesma e seus próprios termos e 

referências. Precisamente a partir dos anos 1980, houve certa efervescência de enfoques 

analíticos que encontraram na literatura, linguística e semiótica premissas teóricas 

alternativas para explicar a música instrumental. Destes diálogos, surgiu a concepção de 

‘narratividade musical’, a qual, embora múltipla no que tange à abordagem metodológica 

e ao referencial conceitual, aponta para a ideia sólida de que, analogamente associada à 

literatura ou à dramaturgia — e aqui cabe a menção da noção de plot, veiculada por Klein 
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(2013)193 —, o tecido musical pode ser constituído de um vocabulário semântico que 

permita o estabelecimento hermenêutico de elementos e estruturas narrativas básicas, tais 

como sujeitos, ambientes, situações e emoções, seja a partir do entendimento da 

intertextualidade194 ou pelos conceitos de ‘tópicas’195 e ‘arquétipos narrativos’196. 

Uma primeira observação a ser feita sobre o conjunto de leis que regem este 

universo é que, para além das correlações objetivas entre música e texto presentes desde 

séculos anteriores, seja por via de pressupostos estruturais (frase, período, sonata, 

leitmotivs, etc.) ou princípios analógicos de ímpeto criativo (relativos, por exemplo, à 

música programática), sua teoria volta-se ao desafio de compreensão das possibilidades 

factíveis de vivência musical em sua experiência interpretativa, transcendendo, portanto, 

o intento de revelar apenas a racionalidade que envolvem as interações específicas dos 

materiais musicais em sua terminologia técnica.  

Há de se chamar atenção para o livro A Theory of Musical Narrative, de Byron 

Almén (2008), como um marco desta bibliografia especializada. Neste, é proposto um 

modelo de análise da narratividade musical baseado em três níveis: 1) o agencial level, 

onde são coletadas as unidades de semântica musical — sempre relacionadas com os 

elementos biofísicos, sociais, políticos e econômicos através dos quais as atribuições de 

valor cultural são manifestadas, levando em consideração as condições do ouvinte, do 

performer e do compositor; 2) o actancial level, onde são categorizadas tais unidades em 

suas funções expressivas; e 3) o narrative level, onde são identificados os processos de 

interação entre tais unidades, no sentido da disposição temporal da música, na sua 

construção dramática, e como esta responde a um número finito de ‘arquétipos 

narrativos’. Todos esses níveis devem ser apreciados a partir dos conceitos de markedness 

— que diferencia a significância hierárquica dos gestos musicais a partir de suas feições 

“físicas” (tamanho, estrutura, etc.) — e de rank — que classifica o valor hierárquico dos 

gestos musicais a partir de sua importância relativa, do seu papel e subordinação 

 
193 Gone is the urgency to argue that musical processes are plot-like, their motives agential, their 

temporalities multiple.  (KLEIN, 2013, p. 3). 
194 Abarcando os complexos processos conscientes e inconscientes de referenciação de textos (ou qualquer 

outra coisa que pode ser tomada como tal, ainda que metaforicamente). 
195 Enquanto unidades ou convenções relativas à expressão musical que têm significados específicos 

motivados por fatores socioculturais diversos, dentro de um conjunto delimitado de ouvintes (AGAWU, 

1991). Este termo (do grego: topoï) guarda relações diretas com a filosofia aristotélica aplicada, por 

exemplo, nas problematizações em torno da retórica.  
196 Estruturas narratológicas que habitam o imaginário e inconsciente coletivo duma comunidade restrita, 

cujas bases fundamentam-se em seus próprios produtos de tendências narrativas (Histórias, contos, mitos, 

alegorias, dentre outros).   
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semântica, no contexto da música197. Este arcabouço é o que condiciona a observação dos 

conflitos inerentes à natureza de uma determinada obra, visto que “é o conflito – que 

projeta o discurso para além das condições iniciais — que propulsiona a narrativa para 

frente e dá à peça sua lógica psicológica e estética” (ALMÉN, 2008, p.23) 198.  

É justamente através dos conflitos observados num conjunto de configurações dos 

gestos e materiais musicais de uma dada obra que se torna possível a identificação dos 

tais ‘arquétipos narrativos’. Na teoria de Almén (2008), são quatro: 1) a vitória da ordem; 

2) a vitória da transgressão; 3) a derrota da transgressão; e 4) a derrota da ordem. Cada 

um deles respectivamente correlacionados com os preceitos das narrativas romântica, 

cômica, trágica e irônica, discutidas por Frye (1957)199 e 200. Neste sentido, a grande 

questão da teoria é que na dimensão de escuta de uma peça musical (e, obviamente, isso 

passa para os correlatos domínios da performance e criação) há um processo constante de 

‘transvaloração’ que permite uma espontânea projeção de trajetória interpretativa da 

música a partir das experiências com as tensões e conflitos socioculturais, muitas das 

quais são(e dão) frutos de(a) construções de simbologias narrativas201, envolvendo, 

inclusive, um grande arsenal de oposições binárias (ordem-transgressão; mulher-homem; 

bem-mau) constantemente presentes na expressão musical (maior-menor; adagio-vivace; 

forte-piano) — Hatten (1994). Assim, música adquire um status ligado à linguagem, ou 

 
197 Toda esta confabulação de Almén baseia-se nos estudos de Frye (1957), Hatten (1994), Liszka (1989), 

Micznik (2001) e Tarasti (1994), inclusive com empréstimos e adaptações de termos e conceitos. 
198 Along with the coordination of multiple levels and musical features, the central role of conflict in 

narrative analyses must be emphasized. This topic will be formalized in chapter 3 and 4, but we can already 

observe that, in both analyses discussed above, the analyst has centralized the notion of conflict. For 

Momigny, the argument between a father and daughter over a marriage propect provides a suitable 

environment to display both the dialogic character of the fugue and certain gestual features of musical 

discourse, such as the gradual intensification of motivic interplay or the buildup og tensiona t the dominant 

pedal. For Tarasti, the conflit betwwen themes as played out in the registral, tonal, and rhythmic domains 

mirrors a deeper conflict between thematic delineation na interconnection. In both cases, it is conflict — 

that which projects the discourse beyond its initial conditions — that propels the narrative forward, that 

gives the piece its psychological and aesthetic logic (ALMÉN, 2008, p.23).  
199 Frye (1957) ainda considera as experiências humanas (numa cosmovisão ocidental) com os ciclos 

vivenciados na natureza de primavera (aurora-nascimento), verão (apoteose-triunfo), outono (crepúsculo-

morte) e inverno (trevas-dissolução) como influenciadores diretos das narrativas literárias romântica, 

cômica, trágica e irônica. 
200 “Uma narrativa romântica envolve a vitória de uma hierarquia imposta pela ordem sobre sua 

transgressão (vitória + ordem); uma narrativa trágica envolve a derrota de uma transgressão contra uma 

hierarquia imposta pela ordem (derrota + transgressão); uma narrativa irônica envolve a derrota de uma 

hierarquia imposta pela ordem por uma transgressão (derrota + ordem); e uma narrativa cômica envolve a 

vitória de uma transgressão sobre uma hierarquia imposta pela ordem (vitória + transgressão)” (LISZKA, 

1989, p. 140). 
201 “Ao rastrear trajetórias narrativas em obras musicais, estamos observando estratégias que se aplicam a 

qualquer arena em que as hierarquias divergentes se confrontem, sejam políticas, sociais, interpessoais, 

psicológicas ou ideológicas” (ALMÉN, 2008, p. 75). 
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seja, um modelo de discurso, um meio expressivo que pode acomodar a interpretação de 

outros modos de discursos, sendo, então, um real sistema de signos202. 

Em projeções argumentativas ligadas à defesa das principais críticas dirigidas este 

constructo teórico, coube aos seus principais autores tecerem considerações sobre a 

questão do potencial de convencimento da vocação narrativa da música. Assim como 

Micznik (2011, p. 244 – 249) destaca os “graus de narratividade”, legitimando a premissa 

de que determinadas obras musicais são mais (ou menos) propensas à interpretações 

narrativas, Almén (2008, 30 – 32) reconhece a importância da observação dos pontos em 

que música se diferencia de outros meios tradicionalmente associados à narratividade, 

além de ponderar que este viés de interpretação musical pode ser mais ou menos 

convincente (tal como também ocorre em situações narrativo-literárias203), a depender 

das estruturas de causalidade do fluxo sonoro em foco. É neste trançado de discussões 

que surgem questões com: qual a contribuição da narratividade musical aos processos 

analíticos já existentes? (KRAMER, 1991; KARL, 1997; MICKZNIK, 2001; KLEIN 

2004). A partir das quais chega-se à constatação de que “as analogias [envolvendo música 

e literatura (drama)] podem levar a novos recursos úteis para a descrição de composições 

musicais individuais ou experiências musicais individuais” (MAUS, 1997, p 293)204, o 

que impacta fortemente também no campo da performance (MANICA, 2016).  

Dito isso, assumindo que “a etnografia é uma experiência, uma experiência do 

Outro para captar e compreender, depois interpretar, a sua alteridade”; que “a narrativa 

etnográfica é a transformação dessas experiências totais em escrita, o que, 

necessariamente exige um mínimo de coerência e linearidade que não são próprias da 

vivência” (URIARTE, 2012, p. 8); e que música, em sua expressão mais natural, já traz 

potencialidades discursivas e narrativas, pode-se supor um espaço de intersecção entre os 

meios tradicionais de documentação etnográfica e composição, enquanto caminho 

 
202 É importante ressaltar que durante anos esta teoria restringiu-se à observação da música tonal. Só na 

segunda década do século XXI, com o livro Music and Narrative since 1900, de Michael Kein e Nicholas 

Reyland (2013), que os pressupostos da narratividade musical foram testados em outros repertórios 

localizados a partir do modernismo. Nesta iniciativa, uma marca da expansão do campo foi observada na 

proposta de recondicionamento dos arquétipos já conhecidos em uma espécie de mapa do discurso narrativo 

pós-tonal (KLEIN e REYLAND, 2013, p. 9), onde as perspectivas narratológicas romântica, irônica, trágica 

e cômica são ressignificadas, em devida ordem, nos arquétipos ‘narrativo’, ‘anti-narrativo’, ‘não-narrativo’ 

e ‘neo-narrativo’.   
203 “em que a relação de causalidade entre eventos fica comprometida (situações nas quais a diegese 

assemelha-se a ambientes oníricos, não-realísticos, ou onde o narrador não efetua, com clareza, a 

delimitação dos acontecimentos)” (GARCIA, 2014). 
204 And third, the analogies may lead to useful new resources for describe individual musical compositions 

or experiences of individual compositions (MAUS, 1997, p 293). 
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alternativo. Seria imprescindível um momento de discussão sobre as estratégias 

compositivas adequadas que permitam à composição um cumprimento deste papel, mas 

antes, porém, parece salutar retomar brevemente a discussão sobre o que pode uma 

composição, visto, agora, a sua real tendência à narratividade, considerando o ouvinte e 

sua perspectiva interpretativa205. 

3.3 COMPOSIÇÃO E ‘CRITICIDADE’ 

Grande parte das discussões presentes no primeiro capítulo deste trabalho girou ao 

redor da ideia de que a criação de discurso é uma dimensão inerente ao compor e isso 

projeta no ofício do compositor, e consequentemente no seu produto (obra/música), o 

potencial ilimitado de construção de significados que podem trazer impactos na esfera 

social. Em percurso de fundamentação, foi possível falar sobre a abertura do conceito de 

composição (BRÜN, 1986; OLIVEIRA FILHO, 2014), fazer menção à noção de 

‘problema composicional’ (OLIVEIRA, 1992), refletir sobre o potencial de ‘constituição 

do novo’ impresso na realização artística (CASTORIADIS, 2000) e o ‘trabalho cultural’ 

da música (BOHLMAN, 2003), e apontar direções no sentido da instrumentalização da 

composição enquanto ferramenta de ‘tradução intercultural’ (SANTO e MENEZES, 

2009). Restou-nos conversar a respeito de algo que se torna oportuno agora: o conceito 

de ‘composicionalidade’. 

Partindo da ideia de que há um circuito de relações entre teoria e prática que conduz 

todas as etapas envolvidas na criação de uma obra musical, Lima (2012), no capítulo de 

abertura do seu livro Teoria e prática do compor I, deu à luz o que ele chama de 

‘composicionalidade’: uma propriedade intrinsecamente ligada aos atos compositivos, 

resultante da interpenetração destas duas instâncias206. Tal conceito reúne cinco 

elementos que podem ser entendidos como vetores temáticos, dentre os quais dois deles 

são especialmente interessantes nesta empreitada: 2) ‘criação de mundos’, ou seja, o 

reconhecimento de que uma obra composta é um novo mundo criado, pronto para 

 

205 O ouvinte é sempre um componente ativo da composição (talvez até tão ativo quanto o próprio 

compositor): “o compositor causa a música e o ouvinte causa o efeito da música” (BRÜN, 2004, p. 55). 
206 Segundo o autor, "a rigor, não existem práticas composicionais. Não faz sentido representar o compor 

como se a teoria estivesse apenas do lado de fora" (2012, p. 15). 
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interagir com outros mundos correlacionáveis; e 3) ‘criticidade’, que parte do princípio 

de que composição é um ato interpretativo, uma visão crítica do mundo207. 

Ao articular a premissa de Lima (2012) com a já mencionada máxima “a crítica é a 

alavanca que permite aquele distanciamento necessário para que a criatividade se 

expanda” (WIDMER, 1981, p. 1), vê-se claramente a relação imbricada entre ‘criação de 

mundos’ e ‘criticidade’. Quer dizer: a crítica não é apenas um recurso basilar para a 

existência do processo criativo (manifestada, obviamente, em níveis distintos) como 

também parece ser o dispositivo que torna possível a realização do desejo e esperança da 

criação de um mundo sonoro208. Isso significa que o que é projetado como finalidade de 

uma obra musical209, portanto da criação de um mundo e a partir da intencionalidade do 

compositor, só encontra efetividade através da ‘criticidade’. Sendo assim, as ideias de 

‘constituição do novo’ e o ‘trabalho cultura’ potencialmente atraídas pela realização 

composicional são condicionadas por esta engrenagem. E somando tal fato à capacidade 

narratológica da música e a toda fundamentação semiótica em que ela se alicerça 

(LISZKA1989; TARASTI, 1994), percebe-se que as dimensões de ‘criticidade’ e ‘criação 

de mundos’ não se limitam à ideia de uma reordenação do mundo real e, respectivamente, 

de uma reverberação inerte sobre os fatos e casos deste, mas se direcionam para um 

posicionamento de compreensão que explicita valores e posicionamentos políticos, 

 
207 Os outros três vetores não comentados são: 1) ‘indissociabilidade’, que legitima a impossibilidade de 

elaborações teóricas a partir apenas da percepção, sendo, então, o que permite o vai-e-vem entre observação 

e construção, decisão e realização; 4) ‘reciprocidade’, que admite a ausência de fronteiras entre o criador e 

o que é criado, isto é, a concepção de que compor implica em se recompor; e 5) ‘campo de escolha’, que 

assegura a existência de um processo seletivo de elementos que limita e, ao mesmo tempo, dá liberdade a 

qualquer investida criativa. 

208 O “o quê”, “com o quê”, “por quê” e “para quê” expresso nas questões ao compor, em Lindembergue 

Cardoso, dizem muito sobre as dimensões do desejo e esperança neste fazer — esquema didático 

encontrado numa ficha de aula de Lindembergue Cardoso (LIMA, 2012, p. 31).  

209 Algo que não necessariamente respeita a consciência objetiva, tangendo também o inconsciente criativo. 

Segundo Stanislavski (1996), parte do trabalho criador é realizado sob controle do nosso consciente, mas 

em proporção maior este ofício é inconsciente e involuntário. Bollas (2010, p. 198) veicula o termo ‘genera 

psíquica’ para identificar “um complexo inconsciente que usa sua própria gravidade para desenhar para si 

fenômenos mentais previamente não relacionados”. Ele avança dizendo que: “em nossos primórdios, dentro 

do corpo de nossas mães, depois imersos em suas texturas psíquicas e somáticas, nós somos seres 

encobertos. Wilfred Bion acreditava que a análise permitia uma alteração do ser do analista, enquanto ele 

sonhava com o material do paciente, transformando as comunicações do paciente em seus objetos oníricos. 

Essa habilidade certamente deriva de um processo maternal e dá à luz ideias e interpretações inspiradas. 

No compositor, escritor, ou artista criativo, um devaneio similar é estabelecido, embora depois de anos 

praticando essa retirada, pessoas criativas o fazem sozinhas, administrando por si próprias, e usando o vir-

a-ser do objeto como um tipo de outro” (idem, p. 205). Adiante, ele afirma: “A retirada para esse campo 

impulsiona e desenvolve a potência criativa inconsciente, conduzida pelo núcleo do ser do indivíduo” 

(idem, p. 206).  
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adubados pelo “desenraizamento crônico, isto é, o não se sentir em casa em lugar algum”, 

indispensável para uma vocação etnográfica (URIARTE, 2012, p. 2). 

Diante do exposto, não parece exagerado o entendimento de que a perspectiva 

narrativa facilmente atrelada à experiência interpretativa do fenômeno musical, junto à 

faculdade crítica inerente ao compor, corroboram a uma provável analogia entre relato 

etnográfico e composição. A compreensão do processo composicional pode esmiuçar um 

pouco mais esta percepção.     

3.4 OBSERVAÇÕES ACERCA DO PROCESSO COMPOSICIONAL 

Outro campo vasculhado no percurso de abertura das epistemologias musicais 

ocidentais, iniciado na segunda metade do século XX, foi o das teorias da composição. 

Com elas surgiram propostas substanciais de entendimento do fenômeno criativo voltado 

à expressão musical, identificadas nos discursos de Schoenberg (1984 e 1996), Stravinsky 

(1996), e passando, inclusive, por implicações singulares aqui na Bahia com Cerqueira 

(2007), Rios Filho (2015) e os já mencionados Oliveira (1992), Lima (2012) e Oliveira 

Filho (2014). Neste bojo, duas abordagens se sobressaem pelas suas potencialidades 

sintéticas relativas ao processo composicional e às categorias de pensamentos que 

permitem sua compreensão: a apresentada no artigo Toward an Epistemology of 

Composition, de Otto Laske (1991), e o primeiro capítulo do livro Form and Method, de 

Roger Reynolds (2002).  

Embora com enfoque no universo da música, mas visando uma abstração mais geral 

da criação artística, o trabalho de Laske (1991) apresenta um entendimento do processo 

composicional que pode ser resumido no que ele chama de ‘Ciclo de Vida 

Composicional’. Para o autor, este ciclo "compreende todos os processos (mentais e 

materiais, imaginativos bem como factuais) que ocorrem durante o ato de fazer arte"210 

(1991, p. 244), e é composto por quatro níveis que são visitados e revisitados durante o 

circuito de criação: ‘nível analítico’, onde o material é coletado em sua versão mais bruta; 

o ‘nível de síntese’, onde esse material bruto passa por uma espécie de avaliação no que 

se refere à sua funcionalidade; o ‘nível da especificação’, onde eles passam por restrições 

e detalhamento; e o ‘nível da implementação’, onde as "funções e suas relações são 

 
210 The compositional life cycle comprises all processes (mental and material, imagined as well as factual) 

occurring during the act of art making (LASKE, 1991, p. 244). 
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operacionalizadas e materializadas em termos de recursos escolhidos"211 (idem, p. 245). 

Tais níveis existem enquanto espécies de resposta à viabilidade de um plano inicial, o 

‘plano da ideia’212. 

Figura 12 - Ciclo de Vida Composicional, em Laske (1991, p. 245) 

 

No caso de Reynolds (2002), o entendimento do processo composicional é 

apreendido através da problematização de três questões que, segundo ele, perpassam por 

todo e qualquer projeto criativo-musical, seja direta ou indiretamente, consciente ou 

inconscientemente, racionalmente ou intuitivamente: "Que tipo de perfil global está 

propenso a funcionar? Quais são os materiais mais apropriados? Quais são os 

procedimentos mais adequados para a elaboração dos materiais escolhidos em direção à 

forma de larga-escala?"213 (2002, p. 4). Eles facultam um esquema dividido em três partes 

que retrata os processos de criação musical — forma, método e material (2002, p. 5). 

Desta maneira, forma está conectada ao perfil global da obra — e, sobre forma, vale 

 
211 [...] on the implementation level, these functions and their relationship are operationalizated and 

materialized in terms of the thosen resources (LASKE, 1991, p. 245).  
212 Laske faz questão de defender a não linearidade do processo criativo, motivo pelo qual ele encara esses 

níveis como não hierarquicamente organizados, o que significa que o artista pode começar a partir de 

qualquer ponto do ciclo até que chegue ao último estágio que é, justamente, a finalização da obra. Isso é 

relativamente simples de ser exemplificado no universo musical, visto que não raramente um compositor 

planeja estratégias para manipular um material que só será selecionado em uma segunda etapa, ou 

desenvolve relações de afinidade com um determinado material sem saber ao certo como e em que medida 

ele servirá à obra. 
213 What kind of overall shape is likely to work? What kind of appropriate materials? What procedures will 

best serve to elaborate the chosen materials toward the large-scale form? (2002, p. 4) 
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lembrar que, para Reynolds, a mesma não está ligada somente à noção seccional de 

estruturas cristalizadas, mas também a um conjunto de relações que fazem com que a obra 

alcance a sua inteireza, sendo esta constituída por integridade, "padrões de relações 

objetivas"214, e coerência, "rede de relações subjetivas"215 (2002, p. 3). O método conecta-

se aos procedimentos de elaborações dos materiais, e o material a tudo que pode ser 

entendido como superfície musical: conjunto de notas, motivos, contornos, dentre outros.  

Figura 13 - Modelo do processo composicional, em Reynolds (2002, p. 4 e 5) 

 

Neste esquema tripartido — sendo a forma o nível mais elevado, o método o nível 

de mediação entre a forma e o material, que é o nível mais básico — nota-se duas 

abordagens composicionais bem sólidas: topo/ base e base/ topo216. A primeira identifica 

um caminho criativo onde as ideias tendem a surgir do perfil global da obra caminhando 

para o nível mais superficial, o dos materiais, enquanto a segunda se estabelece pelo 

extremo oposto. Igualmente adepto à ideia de não linearidade no compor, o autor acredita 

que no labor criativo o compositor não está fadado a seguir uma ou outra direção. No 

fenômeno de criação musical, essas abordagens podem estar sujeitas a influxos e, na 

realidade, elas dizem respeito apenas a intenções e decisões momentâneas. 

Existem similaridades objetivas entre os trabalhos de Laske e Reynolds. Grosso 

modo, ambos dão conta de identificar no compor um conjunto de ações que, em suas 

devidas tendências de etapas e direções, permitem a transformação de elementos e 

organismos musicais, a princípio em condições genéricas e destituídos de funções, em 

membros identitários de um complexo de conexões associado à noção de ‘sistema 

 
214 [...] pattern of objective relationships. 
215 [...] web of subjective relationships. 
216 Top/ down" and "Botton/ Up.  
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obra’217. Em se tratando de um circuito de transformação, não por acaso os autores dão 

notável atenção às dimensões que se atrelam ao “mão na massa” do compor — no caso 

de Laske, o ‘nível de implementação’, e no caso de Reynolds, o ‘método’. São nestas 

instâncias onde o compositor, com sua inventividade e motivado por uma ‘intenção 

expressiva’218, vai modelar, no que diz respeito aos procedimentos operacionais, o seu 

projeto musical. Reynolds explica isso melhor: o lugar onde "o compositor transforma o 

pequeno no grande"219 (2002, p. 5), sendo o “pequeno” o próprio material e o “grande” a 

obra, em sua feição orgânica. Nesse contexto o 'processo' ou, também, way of proceeding 

(p. 7), é estabelecido como mecanismos de elaboração e organização de materiais 

composicionais. 

Muito embora seja flagrante o esforço de ambos os autores em pensar o processo 

composicional de maneira amplificada e sem amarras estilísticas e contextuais 

intransponíveis, vale destacar que no complexo fenômeno da criação em música existem 

dimensões que ainda carecem de detalhamento, devido, principalmente, ao aparente alto 

grau de subjetividade que impõem, tais como: a poética e como ela determina escolhas, a 

cultura e sua interferência no impulso à abstração, o papel da intuição e como ela se 

manifesta no processo criativo, fatores psicanalíticos, dentre outros. 

Cientes disso, torna-se conveniente uma reflexão sobre um problema central que se 

estabelece neste capítulo (restringindo-se ao que nos é palpável em termos de evidências 

analíticas): em termos de especificidades do processo composicional, o que caracterizaria 

uma obra cujo propósito dialoga com os pressupostos de uma etnografia? 

3.5 REVELANDO A INTERFACE NA ABORDAGEM ANALÍTICA DE DUAS 

OBRAS 

Ao tentar aponta uma direção acerca das estratégias compositivas que permitam à 

composição o cumprimento do relato etnográfico, faz-se necessária a discussão de 

aspectos intra musicais. Para tanto, tendendo a uma abordagem objetiva, serão colocadas 

 
217 “Mas, no instante que uma obra é criada um novo sistema de certo modo nasce — o sistema obra —, 

incorporando e re-funcionalizando em seu eixo outros macro e micro-sistemas. Assim, todo material e suas 

leis (“naturais” ou não) são relativizados e subordinados à autoridade da obra. Esta, tomando o lugar do 

autor, termina por criar o seu próprio mundo, um mundo fechado e exclusivista, por mais “aberta” ou 

desagregadora que seja a sua forma, e que compete ao “leito” (com as vistas ou os ouvidos) recriar ou fazer 

girar” (CERQUEIRA, 2007, p. 149 e 150). 
218 Termo utilizado por Reynolds (2002, p. 5), do original expressive intent, designado ao modo de operar 

do compositor, com suas emoções e narrativas. 
219 [...] the composer transforms the small into the large.  
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em relevo analítico duas obras icônicas do movimento de composição da Bahia:  a 

primeira, Sertania — Sinfonia do Sertão, de Ernst Widmer, onde a ligação entre 

composição e etnografia se manifesta de modo claro e direto, como se esta interface fosse 

o próprio impulso artístico; e a segunda, Oniçá Orê, de Lindembergue Cardoso, onde a 

interação destas duas modalidades de pesquisa220 se mostra mais velada, revelando-se 

como uma aspecto constitutivo do planejamento artístico.  

3.5.1 O caso Sertania  

Composta no ano de 1982, para voz, violão e grande orquestra, Sertania 

estabeleceu-se como um verdadeiro marco na literatura musical baiana. Embora feita 

especialmente para o longa-metragem de animação Boi Aruá221, a obra, do primeiro ao 

último compasso, demonstra uma independência absoluta no que se refere ao suporte 

audiovisual, funcionando em pleno vigor no contexto de concerto. A partir da 

intencionalidade voltada a uma abordagem de aspectos diversos que envolvem a cultura 

sertaneja, numa concepção densa e aprofundada, Widmer afirma: 

Aproveitamento, adaptação e arranjo de material autóctone fatalmente 

o deturpam. Geralmente, o resultado é deprimente e, destituído de sua 

força original, o material apresenta-se estranhamente aguado ou 

adocicado. Tentei amenizar a inevitável deturpação, reforçando 

propositadamente asperezas, depurando a opulência do aparato 

sinfônico a uma ascese de escassez e estruturando a forma de tal modo 

que a Sinfonia possa tornar-se retrato fiel da intrepidez, do rigor, da 

essência do universo do sertão (1983, encarte do vinil Sertania).    

Diante de tal depoimento, há de se supor que coube ao compositor o mínimo 

convincente de experiência, vivência e diálogo com a cultura a qual pretendia refletir em 

ambiente composicional.  Sua afirmativa se torna suficiente para a constatação de que, 

mais que uma iniciativa de exploração de figurações rítmicas e melodias, típica de uma 

perspectiva nacionalista ou folclórica, suas intenções para com a obra passaram por um 

mergulho profundo nas dimensões que envolve a visão de mundo do homem sertanejo, 

como se a obra pudesse, de alguma maneira, dar voz ao seu modo de vida. 

No meandro desta assertiva, propomos uma abordagem analítica de Sertania a 

partir de dois possíveis aspectos de sua implementação compositiva: 1) na construção de 

 
220 E aqui encaro composição — a realização de uma obra musical — como pesquisa. 
221 Filme de animação dirigido por Francisco Liberato, conta a história de um fazendeiro cujo poder é 

desafiado sete vezes pela extraordinária aparição de um boi misterioso, o Boi Aruá. 
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um retrato do ambiente vivido pelo sertanejo; e 2) na personificação de figuras simbólicas 

deste povo, e na construção metafórica de suas emoções. É importante observar que esses 

aspectos são passíveis de interpretações e abordagens composicionais distintas, e é no 

sentido desta subjetividade que Widmer exerce o seu pluralismo estético, colocando como 

tópico prioritário as intenções criativas em torno do universo cultural mencionado, 

trazendo assim inteireza e organicidade para a obra.  

Num caminho correlacionado, quase um século antes, em 1902, foi escrito Os 

Sertões, por Euclides da Cunha. O fato desta obra ocupar lugar de destaque na literatura, 

geografia, história e sociologia brasileira, e ser fruto também de uma pesquisa de campo 

— a qual colocou o escritor entre os povos litorâneos e os interioranos, como participante 

indireto da Guerra de Canudos — não faz dela um produto exatamente etnográfico, visto 

a posição ocupada pelo Cunha em sua experiência enquanto correspondente do jornal O 

Estado de São Paulo e o constructo teórico que munia o seu olhar para com os fatos222. 

Por outro lado, não há como negar o potencial e veracidade narratológica que envolve a 

construção do imaginário de ambientes e agentes elucidados no livro, qualidades estas 

enfatizadas em trabalhos como O Enigma de Os Sertões (ABREU, 1998), que em seu 

quinto capítulo, Sertões no Plural, confronta o olhar de Cunha com de outros escritores 

que presenciaram os mesmos fatos, incluindo autores sertanejos.  

Muitos paralelos entre os trabalhos de Cunha e Widmer podem ser traçados, e com 

eles podemos apontar evidências que demonstram o viés etnográfico que pode ser 

incorporado ao compor e, consequentemente, veiculado numa obra musical. 

3.5.1.1 A construção dos ambientes, em “Sertania” 

Um dos primeiros desafios de Euclides da Cunha, no que tange o impacto inicial 

que o afetou em sua cobertura da Guerra de Canudos, foi relatar o ambiente por ele 

encontrado — não é à toa que o livro Os Sertões é dividido em três partes, dentre as quais 

a primeira delas é intitulada de A terra. No início desta seção, encontra-se uma densa e 

poética descrição do cenário por ele vivenciado, possivelmente algo que marca em 

definitivo a chegada em seu trabalho de campo: 

A terra desnuda tendo contrapostas, em permanente conflito, as 

capacidades emissiva e absorvente dos materiais que a formam, do 

 
222 Não se pode esquecer da filosofia determinista muito em voga no tempo de Euclides, que, certamente, 

interferiu na concepção de Os Sertões — o que traria ruídos à perspectiva moderna de etnografia.  
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mesmo passo armazena os ardores das soalheiras e deles se esgota, 

de improviso. [...]. Fere-a o sol e ela absorve-lhe os raios, e 

multiplica-os e reflete-os, e refrata-os, num reverberar ofuscante: 

[...] a atmosfera junto ao chão vibra num ondular vivíssimo de bocas de 

fornalha em que se pressente visível, no expandir das colunas 

aquecidas, a efervescência dos ares; e o dia, incomparável no fulgor, 

fulmina a natureza silenciosa, em cujo seio se abate, imóvel, na 

quietude de um longo espasmo, a galhada sem folhas da flora 

sucumbida (CUNHA, 1984, p. 17, grifo nosso). 

Desta imagem escrita da seca, três fortes características do ambiente vivenciado 

pelo autor podem ser destacadas. Respectivamente de acordo com os grifos: 1) a aridez, 

acidez e hostilidade do solo; 2) a noção de infinitude provocada pela luz e calor; e 3) a 

sensação de imobilidade resultante da paisagem completamente degradada. Essas três 

vertentes são recorrentemente visitadas por Widmer nas implementações compositivas 

dos ambientes sonoros de Sertania.  

Exemplo 20 - Construção de ambiente sonoro ácido, em Sertania 

 

No exemplo 20, compreendendo os três últimos compassos do primeiro 

movimento, nota-se um recorte de algo que perpassa por diversos momentos da obra: a 

construção de uma atmosfera musical estridente e impactante, possivelmente associada à 

hostilidade ambiental da seca. Para tanto, o compositor se apoiou, basicamente, em 

manipulações orquestrais. Neste trecho, podemos perceber uma sonoridade 

completamente ácida, dividida em três planos: a) o mais básico, composto pelo 
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dobramento das cordas (excerto contrabaixo, e em harmônicos) com trompete (com 

surdina de papelão), cuja função é exatamente dar um ponto de apoio à textura; b) o plano 

intermediário, marcante e agonizante, provocado por apitos desgovernados (no que se 

refere aos seus contornos melódicos), tocados por todas as madeiras, e sobrepostos a 

instrumentos percussivos de característica penetrante, tais como chocalho de lata, 

matraca, reco-reco e guizo; e c) o principal, formado por duas trompas que, combinadas 

e articuladas com estruturas rítmicas e melódicas específicas, simulam o berrante223.  

Vale observar que a escolha instrumental deste trecho é um importante componente 

para a associação idiossincrática com a seca. Tanto os apitos como os outros instrumentos 

de percussão são característicos, inclusive com funções culturais, das regiões do nordeste 

onde a mesma é acometida. A escolha da trompa para simular o berrante também não é 

por acaso, visto que este último instrumento é construído de chifre de animal, mesmo 

material utilizado pelas trompas primitivas, portanto, tendo os dois algum tipo de 

parentesco.   

No que tange ao segundo grifo da citação de Os Sertões, a noção de infinitude 

pertencente ao cenário de seca é constantemente explorada pelo compositor. Uma delas 

chama atenção por ter a indicação "planície" assinalada em partitura, o que nos leva a crer 

que assim como Euclides da Cunha, Widmer tentou descrever a sensação ligada a 

experiência de olhar um horizonte de um terreno extenso, plano, quente, desertificado, 

onde o que vibra são as ondas de calor que tendem a reverberar num aparente vazio sem 

fim. O trecho em questão está ilustrado no exemplo 21. 

O princípio utilizada pelo compositor para implementar a sensação sonora de 

infinitude é apoiado, prioritariamente, por uma estratégia que envolve o âmbito das 

alturas. No fragmento melódico representado pela voz soprando (aproveitado nos 

materiais expostos pela flauta e clarinetes) é possível perceber um pequeno ciclo 

fundamentado na sucessão de terças menores e segundas maiores. É importante observar 

que essa sucessão cíclica, com alguns desvios sinalizados em amarelo no caso do trecho 

referido (exemplo 21), propõe uma atmosfera melódica desprovida de pontos cadenciais, 

bem como ocorre em escalas simétricas a exemplo das octatônicas, aumentadas e de tons 

 
223 Instrumento feito de chifre utilizado como uma espécie de buzina, por vaqueiros e boiadeiros, no 

pastoreio de gado 
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inteiros, o que resulta em um movimento escalar naturalmente isento de um destino 

melódico pré-determinado224, criando uma sensação de fluxo melódico sem fim. 

Exemplo 21 - Construção de ambiente sonoro de 'infinitude', em Sertania 

 

Ainda sobre o exemplo 21, é preciso pontuar que a escolha de detalhes como 

instrumentação e dinâmica foram importantes para a construção da representação sonora 

da planície sertaneja. Observa-se, em plano principal, a escolha da voz soprano que, 

enquanto instrumento, já traz consigo a função simbólica de solista, que também 

corrobora a metáfora da solidão provocada pela possível sensação de infinito. Através da 

flauta e clarinetes, percebe-se uma função timbristicar de fusão e reverberação do que é 

entoado pela voz, talvez como as ondas de calor que se espalham pelo deserto. E no 

domínio das dinâmicas, na oscilação minuciosa de p para mf, de mf para p, percebe-se 

uma tentativa do compositor de simular um efeito de eco.    

Em muitos trechos da obra é possível notar construções composicionais de 

pouquíssima mobilidade e sem nenhum tipo de direcionalidade declarada, seja no 

 
224 No caso específico da sucessão cíclica de terças menores e segundas maiores, se fosse levada às últimas 

consequências em direção ascendente o descendente, alcançaria o total cromático paulatinamente, sem 

imprimir nenhum tipo de tonicização. 
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parâmetro harmônico, rímico ou melódico. Sobre esses trechos, infere-se uma vontade do 

compositor de implementar sonoramente o aspecto degradado e inerte da paisagem do 

sertão, como pode ser visto no exemplo 22. 

Exemplo 22 - Construção de ambiente sonoro com pouca mobilidade 

 

Este recorte, que compreende os compassos 22 - 29 do segundo movimento, 

remete-nos ao terceiro grifo da passada citação de Euclides da Cunha: "a natureza 

silenciosa, em cujo seio se abate, imóvel, na quietude de um longo espasmo". Essa 

sensação de estaticidade, neste caso, é elaborada em um longo trecho para as cordas, onde 

é notada uma economia cuidadosa de materiais musicais. Boa parte delas (todos os 

violinos e violas) permanecem apáticas executando um intervalo de terça maior225 

harmônica (Bb - Ré), em uníssono, de modo perene. Cabe aos baixos, uma tímida 

tentativa de dinamizar o construído ambiente tendenciosamente imóvel, com uma sutil 

inflexão melódica que sai e volta ao uníssono, de maneira contida. Nos violoncelos 

percebe-se uma contraposição a essa inflexão melancólica motivada pelos violinos e 

baixos: uma estrutura prioritariamente rítmica, regular, precisa, cíclica e com certa força 

 
225 Intervalo harmônico característico da música sertaneja. 
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que, com alguma rusticidade (haja a vista as articulações descritas), estabelece um 

contraste significativo no contexto. Ao imaginarmos um cenário de seca, sem vida e 

desertificado, sem flora ou fauna abundante, facilmente imaginamos também o vigor da 

expressão de um cacto que sobrevive àquela hostilidade, possivelmente relacionado às 

articulações sonora dos violoncelos.   

3.5.1.2 A construção dos personagens e emoções, em “Sertania” 

Como toda e qualquer cultura de traços fortes e peculiares, a vida sertaneja produziu 

estereótipos tão marcantes que dificilmente são dissociados de imagens reais ou figuradas 

do sertão. O vaqueiro, o cantador, o retirante, o cacto, os galhos secos, as caveiras de 

gados, bem como a religiosidade, a tristeza, a esperança e a festividade são aspectos de 

personificação e emoção frequentemente mencionados quando o assunto é a seca. O 

citado relato de campo de Euclides da Cunha faz referências a vários deles (vide a seção 

O Homem, por exemplo). Numa direção similar, e evitando uma visão reducionista e 

estereotipada, Widmer, em Sertania, trouxe à tona alguns desses personagens e emoções, 

de maneira significativa.  

Exemplo 23 - A figura do vaqueiro, em Sertania 

 

Logo nos compassos iniciais da obra é possível perceber uma menção à figura do 

vaqueiro, com evidências claras e diretas. Como pode ser visto no exemplo 23 (compassos 

1 - 5, do primeiro movimento), nos três primeiros compassos um forte ataque de chicote 

executado pelo segundo percussionista desencadeia uma sonoridade rude e com certa 
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brabeza, implementada principalmente por recursos orquestrais — adição de apitos 

diversos para compor uma camada sonora estridente; a escolha das trompas dobradas com 

as clarinetas e reforçadas por um ataque de tam-tam, compondo uma sonoridade 

imponente; e fortes ataques minuciosamente articulados pelas cordas e reforçado por uma 

das trompas e agogô, de onde emana alguma agressividade; tudo isso fundamentado no 

choque de segundas maiores baseado nas notas Ré, Mi e Fa#. Este acúmulo de tensão é 

resolvido a partir do quarto compasso, de onde surge uma espécie de galope elaborado 

via um ritmo sugestivo, executado pelos violinos e violas, em arco jeté. 

Neste contexto, fica difícil evitar a construção narrativa de um vaqueiro chamando 

a atenção de sua boiada, e em seguida conduzindo-a para algum lugar, até porque em 

compassos seguintes (mais precisamente nos compassos 14 - 16) é feita uma alusão ao 

berrante, pelas trompas, com uma abordagem similar ao exemplo já mencionado 

anteriormente. Vale salientar que este teor narrativo não é encontrado exatamente desta 

maneira na animação do filme Boi Aruá, o que revela uma vontade particular do 

compositor de propor a sua versão da estória. 

Exemplo 24 - A figura do cantador, em Sertania 

 

Outro personagem da seca aparentemente mencionado na obra é o cantador, uma 

espécie de trovador nordestino que dá voz artística ao povo sertanejo com canção e poesia, 

em posse de uma viola caipira ou um violão. Para tanto, o compositor reservou um 

momento especial no segundo movimento da obra, onde o violão, com toda sua 

idiossincrasia, aparece subitamente como instrumento solista. Nesse sentido, toda a 
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intenção melódica e articulação rítmica proposta por ele, a exemplo do pequeno trecho 

disposto no exemplo 24, parece remeter ao universo cancioneiro de nomes como Elomar 

e Xangai. Em especial, é importante destacar a intenção rítmica fundida na implicação 

mixolídia da frase melódica presente nos compassos 69 e 70, frequentemente entoada por 

esses cantadores (vide a canção Boi Encantado226, do próprio Elomar). 

Em meio às condições impostas pelo clima e geografia do sertão, parece haver um 

largo espaço para expectativas positivas no que se refere às projeções de vida futuras, e 

dentro desta a festividade e religiosidade se apresentam como fortes traços culturais do 

sertanejo. Tais aspectos, enquanto tradição, não precisam de legitimações teóricas, visto 

que são a todo tempo reiterados em expressões mais sutis como as vistas nas literaturas 

de cordel e nas canções atreladas a este contexto. 

 Sobre a festividade, Cunha descreve:  

Baldos de recursos para se alongarem das rancharias, agitam-se, então, 

nos folguedos costumeiros. Encourados de novo, seguem para os 

sambas e cateretês ruidosos, os solteiros, famanazes no 'desafio', 

sobraçando os machetes, que vibram no "choradinho" ou "baião", e os 

casados levando toda a "obrigação", a família. Nas choupanas em festa 

recebem-se os convivas com estrepitosas salvas de ronqueiras e como 

em geral não há espaço para tantos, arma-se fora, no terreiro varrido, 

revestido de ramagens, mobiliado de cepos e troncos, e raros 

tamboretes, mas imenso, alumiado pelo luar e pelas estrelas! (CUNHA, 

1984, p. 75). 

Possivelmente influenciado por imagem similar, o compositor construiu situações 

musicais como a expressa no exemplo 25 (compassos 185 - 188, do segundo movimento). 

Neste, a festividade é transfigurada numa orquestração viva, onde são usados apenas 

sopros e percussão, e acomoda uma espécie de baião articulado principalmente pelo 

tímpano e os outros instrumentos de percussão. Há de se comentar também que a 

figuração rítmica do baião não é o suficiente para representar a festividade sertaneja: é 

possível perceber neste trecho uma densidade especial apoiada numa grande amplitude 

orquestral preenchida de dobramentos de oitavas executados pelas flautas, clarinetes, 

fagotes e primeira trompa, e potencializada por dissonâncias que beiram a estruturas de 

clusters, formadas pelos oboés, trompas 2 e 3, trompetes e trombones. Tudo isso 

corrobora a criação da imagem e sensação da rusticidade dos festejos sertanejos, onde a 

 
226 Esta canção exerceu grande influência para Sertania. No terceiro movimento da obra nota-se uma citação 

da sua melodia principal, feita nas cordas.  
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aparente desordem (em relação aos moldes ocidentais tradicionais) e a impressão de 

aglomeração se apresentam como aspectos constitutivos. Sendo assim, dificilmente uma 

orquestração e harmonização clássica, limpa e equilibrada, representaria tão bem a 

proposta em questão, e, por conseguinte, não conseguiria sugerir uma imagem tal qual a 

descrita por Cunha — ambiente pequeno para a quantidade de gente que dança, se 

encosta, se toca, a partir de uma música e uma forma de fazer música que representa isso 

em sua naturalidade.      

Exemplo 25 - A festividade, em Sertania 

 

Muito embora a religiosidade se apresente como um dos aspectos mais marcantes 

do estilo de vida sertanejo, a mesma aparece levemente velada nas estratégias 

compositivas encontradas na obra, de modo a não participar de maneira saliente dos 

planos mais superficiais da perspectiva de escuta, tendo, por outro lado, relevante 

importância nas dimensões estruturais. Neste sentido, o próprio conteúdo da lenda Boi 
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Aruá parece estimular algumas decisões composicionais na dinâmica da construção da 

obra. Aqui vale lembrar que o que está em discussão no referido conto é diretamente 

relacionado ao escopo da fé: o boi misterioso só é vencido pelo vaqueiro quando este 

último, superando a sua vaidade e orgulho, reconhece-se pequeno diante de uma 

divindade suprema, que transforma o temível boi num simples bezerro. Esta ideia aparece 

bem representada em um trecho estratégico da obra, um dos pontos culminantes do 

movimento central (2º mov.), como pode ser visto no exemplo 26. 

Exemplo 26 - O boi capturado, em Sertania 
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Nesta ocasião, observa-se três partes claras e definidas que concretizam um único 

gesto: a primeira entre os compassos 412 e 414 — uma sonoridade agressiva composta 

pelas cordas que executam segundas maiores em trêmulo (em oitavas distintas), 

instrumentos de percussão estridentes fundidos com apitos diversos, e trompas e trompete 

que simulam o berrante; a segunda entre os compassos 414 e 417 — uma textura 

dramática composta por instrumentos de percussão incisivos como tam-tam, cowbells e 

caixa clara, que articulam um gesto marcial e parecem duelar com fortes ataques de tuba; 

e a terceira, que compreende todo o segundo sistema, implementada a partir de um solo 

de tuba que desfalece um pequeno gesto melódico, acompanhado por um extenso cluster 

nas cordas. Tais evidências nos colocam diante da construção narrativa do vaqueiro (vide 

a simulação do berrante, que o representa ao longo da peça), que duela com o boi (vide 

as expressões marciais impostas pela percussão, contraposta a ataques proeminentes de 

um instrumento grande, pesado e de sonoridade densa, a tuba, facilmente associada ao 

boi), e o captura, afinal a tuba, possível representação do boi, desfalece o seu som a partir 

de um gesto melódico que se direciona ao nada, como se o boi tivesse sido vencido.   

Outro exemplo relevante de como a mensagem de fé proposta pela leda influencia 

as decisões estruturais da obra pode ser percebido através do discurso do próprio Widmer: 

"e foi no espelho que o boiadeiro viu a sua transformação, a sua monstruosidade, que 

tomou forma de boi encantado, se avolumou e, finalmente, ruiu e o boiadeiro, caindo em 

si, (re)conheceu-se" (1983, encarte do vinil Sertania). Essa noção de espelho, que projeta 

ao vaqueiro a sua própria arrogância diante da divindade, é transfigurada numa série 

dodecafônica (exemplo 27), simétrica, composta de duas séries de seis sons, sendo a 

segunda a inversão da primeira (seu espelho), que é especialmente explorada no final do 

segundo e terceiro movimento da obra. 

Exemplo 27 - Série dodecafônica simétrica, em Sertania 

 

Outra representação importante da religiosidade sertaneja surge da frase "o sertão 

vai virar mar" (escrita em partitura), de Antônio Conselheiro, símbolo de esperança e 

religiosidade da referida cultura, que motiva a construção de uma longa seção do segundo 
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movimento, entre os compassos 321 e 374, para madeiras e cordas. Neste excerto, nota-

se dois materiais composicionais diferentes: o primeiro marcado e fragmentado, 

executado pelas madeiras; e o segundo fluido e dilatado (inclusive em estilo fugatto), 

apresentado pelas cordas. No fluxo criativo desta seção, o material das madeiras é 

inicialmente apresentado, e só depois de oito compassos que o material desenvolvido 

pelas cordas participa da textura. Após um longo período de trama compositiva, o material 

apresentado pelas madeiras é diluído progressivamente, restando apenas as cordas. Tal 

construção nos remete, então, à metáfora do sertão, da terra, enquanto instrumentos de 

madeira, virando mar, a partir de uma analogia com as cordas. 

Considerando os dois grandes aspectos relacionados à concepção da criação de 

Sertania: 1) a construção de um retrato do ambiente vivido pelo sertanejo; e 2) na 

personificação de figuras simbólicas do povo sertanejo, e na construção metafórica de 

suas emoções; torna-se possível o entendimento das artimanhas que envolveram a 

implementação da obra, enquanto ideia e conceito, o que permite a compreensão do 

cuidado do compositor em expor um êmico retrato sociocultural, de acordo com o seu 

conhecimento e possibilidades. 

3.5.2 O caso Oniçá Orê  

Com diferenças significativas em comparação com Sertania227, Oniçá Orê (1981), 

composta para orquestra sinfônica e vozes femininas, foi criada enquanto proposta de 

homenagem aos 70 anos do artista plástico Carybé.  

No caso desta peça (e veremos como isso é importante), o primeiro aspecto analítico 

a ser considerado é a identidade do homenageado: um pintor, gravador, desenhista, 

ilustrador, ceramista, escultor, muralista, pesquisador, historiador e jornalista argentino, 

naturalizado brasileiro e que, na Bahia, em terras soteropolitanas, teve um grande 

envolvimento (artístico e religioso) com o candomblé228. Não por acaso a composição 

tem o nome que tem — Oniçá Orê: um hino, de origem iorubá, de importância destacável 

nesta manifestação cultural, dedicado ao orixá Oxalá. É através do simbolismo desta 

cantiga, e mais, das características do orixá para o qual ela é cantada, que Lindembergue 

 
227 Sobretudo no que tange à duração (quatro vezes menor) e densidade temática e instrumental. 
228 Carybé ilustrou inúmeras obras de autores como Mario de Andrade, Jorge Amado e Pierre Verger. 

Nasceu em Lanús (Argentina), no dia 7 de fevereiro de 1911, e morreu em Salvador (Brasil), no dia 2 de 

outubro de 1997.  
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constrói muitas relações de causalidades na música, as quais descrevem aspectos do 

“objeto” cultural abordado como se articulasse, com a devida subjetividade, um 

mecanismo etnográfico. 

Vejamos: no contexto do Candomblé, Oxalá, o orixá em questão, é “O Grande 

Orixá” ou “Rei do Pano Branco” e ocupa uma posição única e incontestável do mais 

importante orixá e o mais elevado dos deuses iorubás, pois é o primogênito do “Deus 

Supremo” africano, Olodumaré (VERGER, 2018, p. 95). O arquétipo de sua 

personalidade está ligado à manutenção da paz, ao agenciamento de conflitos, à 

diplomacia, ao respeito mútuo e à pluralidade, à resiliência e perseverança, e por essas 

razões a sua cor simbólica é o branco, enquanto união fundida de todas as outras cores 

(ver figura 14).  

Figura 14 - Pintura de Carybé que ilustra orixás do panteão do Candomblé 

 

Não por acaso também, a peça parece tratar do agenciamento musical de contrastes 

e conflitos. Os primeiros compassos da obra, ilustrados no exemplo 28, já demonstram 

isso. 
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Exemplo 28 - Compassos iniciais de Oniçá Orê 

 

Neste exemplo, nota-se a construção gestual e progressiva de um cluster (talvez, 

uma das mais intensas manifestações de conflito harmônico verticalizado) formado a 

parir do fragmento inicial da melodia tradicional do Oniçá Orê. Logo de saída, vale 

destacar que a referida melodia se estabelece, não só conceitualmente bem como no 

âmbito compositivo, enquanto espinha dorsal da expressão musical, de onde todas as 

relações compositivas derivam. Em boa parte da obra, tal como nos referidos compassos 

iniciais, ela aparece velada (irreconhecível, quem sabe, até para os seus pares), em outras 

incompleta, algumas vezes numa disposição quase literal, e em apenas uma vez evocando, 

estrategicamente, o seu contexto de origem (falaremos disso em momento oportuno).  

Os conflitos e contrastes não param por aí. Como já foi dito, eles são atributos 

constitutivos da obra (bem como da representação de Oxalá), e são explorados nas 

contraposições de temporalidades e densidades sonoras, a serem ilustradas no exemplo 

29 (compassos 17 – 20); na administração timbrística de sua coloração orquestral, como 

pode ser visto entre os compassos 10 e 16 (exemplo 30); nas oposições texturais, tal como 
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experienciado entre os compassos 132 e 138 (exemplo 31); nas referências estilísticas — 

além da notação e imaginário exploratório da música contemporânea já expresso no 

exemplo 31, vê-se o estilo fugado associado ao barroco (exemplo 32a, compassos 79 – 

100), implicações tonais em exposição homofônica, onde a melodia do Oniçá Orê passa 

por um tratamento cordal (exemplo 32b, compassos 123 – 131), dentre outras; e até na 

combinação de planos das formatações de texturas polifônicas em tuttis orquestrais — o 

tutti orquestral formado gradualmente entre os compassos 49 e 68 é composto de quatro 

planos verticais que juntos expõem certo “atrito” rítmico, via polirritmia em 3 vs 2, típica 

da expressão rítmica do candomblé (exemplo 33).      

Exemplo 29 - Contraposições de temporalidades e densidades sonoras, em Oniçá Orê 

 

    Exemplo 30 - Colorido orquestral, em Oniçá Orê 
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Exemplo 31 - Oposições texturais, em Oniçá Orê 

 

Exemplo 32a - Fugato ao estilo barroco, em Oniçá Orê 

 

Exemplo 32b - Implicações tonais em exposições homofônicas, em Oniçá Orê 
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Exemplo 33 - Planos verticais em atrito rítmico (3 X 2) de tutti orquestral, em Oniçá Orê 

 

Isso não é tudo no que diz respeito ao diálogo que Lindembergue propõe com o 

Candomblé nesta composição, e nem justificaria, por si só, a sua abordagem etnográfica. 

Há ainda momentos muito específicos onde aspectos desta manifestação cultural são 

descritos (musicalmente) com precisão e objetividade. Neste sentido, é natural que não 

se espere do compositor a tentativa de assumir o posto de um representante da referida 

cultura, pois, de fato, ele não o era. Lindembergue não tinha relações oficiais com o 

Candomblé e a sua maturidade enquanto compositor o prevenia de cair no risco da cópia, 

caricatura e exotização. O que se vê na peça, pelo contrário, é uma intenção interpretativa 

que acomoda os dados obtidos em sua suposta pesquisa sobre esta cultura, considerando, 

sobretudo, o seu perfil analítico e poética musical.   

O trecho compreendido entre os compassos 22 e 32 traz isso à tona (exemplo 34). 

Esta é uma das únicas seções inteiramente constituídas de uma mesma opção timbrística, 

o que não é por acaso. Tal fato pode ser explicado por um motivo especial: existe em 

curso uma ideia essencialmente rítmica para as cordas que, intencionalmente, promove 

um ambiente sonoro comum a um grupo homogêneo de instrumentos de percussão. As 

evidências são claras: 1) a variação de alturas por instrumentos é mínima; 2) 

composicionalmente, existe uma polirritmia intensa e atenuada por um pensamento 

harmônico dissonante; e 3) identifica-se materiais musicais idiomático do pensamento 

rítmico frequentemente associado ao universo percussivo africano.  
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Exemplo 34 - Sonoridade do quarteto instrumental de candomblé na família das cordas, em 

Oniçá Orê 

 

Diante dessas referências, é assertivo afirmar que o compositor quis trazer ao 

ambiente sinfônico o modus operandi do quarteto instrumental de Candomblé (apenas as 

cordas conseguiriam simular o teor de homogeneidade deste grupo). É possível identificar 

nos violinos I a sólida manutenção de um time-line pattern (e trata-se de uma linha de Gã 

própria do Candomblé, a clave avaninha); nos contrabaixos há um fraseado rítmico com 

feição solista típica do Rum; e nos violinos II, violas e violoncelos um material rítmico 

preciso e regular, com função evidente de acompanhamento, muito atrelada aos atabaques 

Rumpi e Lé. Quer dizer: para além de colocar no espaço da música “erudita” a condição 

identitária de um outro tipo de cultura musical, no caso a do Candomblé — o que não era 

necessariamente comum em 1981 e, portanto, já justificaria um problematização 

epistemológica —, Lindembergue descreve com certa clareza características, funções 

instrumentais e efeitos sonoros desta expressão musical. É como se ele recriasse a música 

de Candomblé num contexto musical que não lhe é próprio, com a licença da alteridade 

e com interesses que transcendem o resultado estético. 

E se alguém tivesse dúvidas da responsabilidade de Lindembergue para com a 

cultura do Candomblé, esta seria desfeita no clímax da obra, quando o hino Oniça Orê é 

cantando pela primeira vez na íntegra e com a sua respectiva letra, por vozes femininas e 

acompanhado apenas de atabaque. Esta seção (exemplo 35, entre os compassos 114 – 

122), representa uma espécie de citação indentada, na qual o compositor revela 

escancaradamente a fonte de muitos dos materiais e ideias musicais articulados na obra229. 

É interessante que se observe o porquê da escolha do compositor pelo coro feminino: 

 
229 É exatamente após esta seção que Lindembergue faz uma harmonização de feição tonal da melodia do 

hino Oniçá Orê, já comentada no exemplo 32b. 
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poderia ser um coro misto ou masculino, mas nenhumas destas duas últimas escolhas 

evocaria o papel de destaque da mulher que, de fato, existe no Candomblé.     

Exemplo 35 - Clímax de Oniçá Orê (revelação literal do hino) 

 

Igualmente interessante é observar como Lindembergue faz a preparação deste 

momento clímax. Nos exatos 7 compassos anteriores, e imediatamente após um tutti 

orquestral com muita força e densidade, ocorre um esvaziamento abrupto onde a massa 

sonora orquestral é substituída por um toque de berimbau, e a escolha deste instrumento 

não passa por nenhuma arbitrariedade (exemplo 36).  

Neste trecho (compasso 107 – 113), o berimbau colore um ritmo simples (sextinas 

repetidas decrescendo de f a p), mecanicamente abaixo de suas possibilidades técnicas, 

mas que tem um importante significado na capoeira (manifestação cultural associada ao 

Candomblé): chama atenção para algum acontecimento importante, a exemplo do início 

de uma Ladainha230. Assim, o uso de tal timbre, com toda sua simbologia idiossincrática, 

prepara a entrada de um dos trechos mais importantes da obra, acumulando tensão e 

expectativa para a sua chegada231.   

 

 
230 Um tipo de música que tradicionalmente dá início a uma roda de capoeira. Geralmente introduzida por 

um solo de berimbau e cantada por um capoeirista graduado (mestre). As letras da ladainha costumam a 

apresentar "ensinamentos de vida", fatos históricos ou homenagens a pessoas de importância para os 

capoeiristas.   
231 Este princípio de ‘idiossincrasia instrumental’ passa também pela escolha e uso de outros instrumentos 

como atabaque e agogô, como procedimento específico que denota a compreensão do compositor no que 

se refere às possibilidades de criações de ambientes culturais através do enfoque artístico, não simplesmente 

instrumental, da orquestração. Oniçá Orê tem o propósito de trazer à tona o universo do candomblé, que só 

é revelado por completo em sua metade (compasso 114), mas já é prenunciado desde os primeiros 

compassos com espécies de “acenos” bem pontuais. Tais "deixas" não são compostas necessariamente por 

estruturas rítmicas africanas tipicamente reconhecíveis, mas, em muitos casos, por fragmentos motívicos 

aparentemente inocentes, mas embutidos de um timbre característico e revelador. Outro exemplo deste 

procedimento está no compasso 5, onde o atabaque articula uma simples tercina em um contexto desprovido 

de intensidade rítmica, mas o seu timbre peculiar já deixa pistas do ambiente cultural que adiante será 

construído. 
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Exemplo 36 - Preparação do clímax, em Oniçá Orê 

 

O término de Oniçá Orê também é de grande valor simbólico. Em sua última seção 

(compassos 162 – 188), composta de 27 compassos, observa-se uma proposta de diálogo 

entre o Candomblé, representado por toques de atabaque, e o tango, por estruturas 

rítmicas e melódicas típicas, impressas nas cordas (exemplo 37).   
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Exemplo 37 - Últimos compassos de Oniçá Orê 

 

Neste excerto, o atabaque inicia articulando sextinas regulares e constantes, e só 

após 3 compassos que o tango é iniciado com toda firmeza e elegância característica. Ao 

longo de 20 compassos o tango se desfalece gradualmente ao pianíssimo, quando sobra 

apenas o atabaque, que continua sozinho com seu ritmo caminhando para o infinito, ao 

ter a sua dinâmica reduzida ao nada. Desta trama, duas interpretações igualmente 

possíveis: a primeira delas, direta e imediata, refere-se à figura homenageia — Carybé, 

um argentino (e daí a relação com o tango) que ressignifica a sua nacionalidade a partir 

do contato com o Candomblé; e a segunda, menos objetiva e de ordem etnográfica, 

tendida à observação da capacidade de adaptação do Candomblé enquanto cultura 

ancestral marcada pela resistência, que se lança ao tempo a despeito de possíveis 

condições muitas vezes desfavoráveis.    

Visto tudo isso, parece sensato apontar como traços da identidade de Oniçá Orê não 

apenas o cuidado para com a descrição de aspectos importantes da cultura do Candomblé, 

mas também a intenção de colocar em terreno de discussão elementos referentes aos seus 

saberes. Tal constatação chancelaria, portanto, o perfil etnográfico condizente a esta obra.  
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3.6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Diante do exposto, há de se pensar objetivamente sobre uma real interface entre 

composição e etnografia. No decorrer deste capítulo, ainda que desprovido de pretensões 

ligadas ao esgotamento do assunto, foram apontadas argumentações direcionadas à ideia 

de que uma obra musical pode ser abordada como um produto etnográfico, isto a depender 

do seu potencial narratológico, de sua profundidade crítica e de seu planejamento 

composicional. A fim de apontar discussões que explicitem caminhos de trabalho neste 

sentido, foram analisadas duas peças: Sertania, de Ernst Widmer, e Oniçá Orê, de 

Lindembergue Cardoso.  

Não faz parte das intenções e objetivos estabelecidos por aqui limitar o potencial 

artístico de tais obras ao trabalho etnográfico, até porque, para tanto, seria necessária uma 

análise e pesquisa de maior densidade, inclusive no que diz respeito à relação das mesmas 

com as experiências que envolveram as escolhas inventivas dos compositores em questão. 

Por outro lado, é flagrante nestas obras um discurso compositivo pautado numa 

perspectiva dialógica entre o olhar dos compositores e uma espécie de voz que permeia 

os discursos de ‘outros’, sejam os sertanejos (em Sertania) ou o povo do Candomblé (em 

Oniçá Orê), como determinante da implementação de uma ideia composicional que 

contempla a construção de ambientes, cenários, sujeitos, emoções e, inclusive, situações 

que denotam características específicas dos mesmos e suas maneiras de interação e 

criação social, como fica ilustrado nos últimos exemplos de cada uma das obras.  

No percurso de uma correlação com os conceitos que tangem a noção de ‘Ciclo de 

Vida Composicional’ (LASKE, 1991) e ‘modelo tripartido’ de Reynolds (2002), nota-se 

que as referidas obras respondem a uma preocupação que perpassa por intensões rasas de 

abordagens acerca de uma pauta temática, caminhando diretivamente para um perfil 

sociológico (quiçá etnológico) do ‘plano da ideia’ musical (o seu ‘perfil global, a sua 

forma), admitindo, assim, a vocação de ‘trabalho cultural’ do objeto artístico, e 

condicionando o ‘campo de escolhas’ compositiva para uma seleção apropriada 

(condizentes com seus temas) dos materiais musicais e métodos/processos 

composicionais a serem explorados.   

Ao falar de composição enquanto trabalho etnográfico, nos deparamos com uma 

perspectiva de transcendência do texto escrito enquanto documento tradicionalmente 

ligado à etnografia, o que não é necessariamente uma novidade. Há, nos últimos anos, 
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iniciativas voltadas a um repensar a respeito dos paradigmas de pesquisa em antropologia, 

cuja expressão clássica se mantem focalizada na cena do encontro referenciado na 

experiência de Malinowski, transformando-os ou reconfigurando-os por dentro de seus 

próprios termos (MARCUS, 2009, p. 18). Tais iniciativas promovem reflexões sobre o 

trabalho de campo em novos moldes e livres de certas barreiras (em termos de tempo e 

espaço), possibilitados pelos aparatos atuais de tecnologia; bem como a respeito dos 

documentos etnográficos a partir de novas concepções estéticas e artísticas. O compilado 

de artigos condensados no livro Imagem-conhecimento: Antropologia, cinema e outros 

diálogos (2009) traz relatos importantes nesta direção, a exemplo dos de Denise Barros e 

Paula Morgado, que assume a web como território virtual passível de trabalho de campo; 

e Rose Satiko Gitirana Hikiji, que propõem um paralelo entre pesquisa etnográfica e 

produção audiovisual.  

Ao retomar a ideia de interface entre composição e etnografia proposta aqui, 

assumindo tudo que foi discutido até então, resta-me finalizar esta etapa de conversa com 

duas questões que projetam preocupações que não poderão ser atendidas imediatamente: 

1) Em que medida o compor e a composição podem ser considerados experiências 

inatamente etnográfica, seja ela de um tempo/momento ou de um eu/entorno do 

compositor?; e 2) Em se tratando dos estudos culturais em música, e mais especificamente 

de problemas ligados ao campo da etnomusicologia, em que medida a expressão musical 

de um povo (levando em consideração não apenas o seu aspecto simbólico, mas também 

as suas artimanhas criativas e aspectos composicionais) já não é, em si, um documento 

(materializado ou não) de ordem etnográfica (ou autoetnográfica)? 

Por ora, resta-me dar boas-vindas ao capítulo final, o qual, enquanto memorial 

analítico-descritivo, abordará as obras que foram criadas ao longo de todo o percurso 

investigativo que resulta na presente tese e, portanto, respondem a todas as ideias e 

provocações tecidas até então. 

 

 

 

 



 

 

4 AÇÕES COMPOSICIONAIS: MEMORIAL DE PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA 

É chegada a hora de tecer considerações sobre a produção artística que floresce esta 

tese, e de demonstrar como toda a pesquisa envolvida nesta jornada investigativa 

impactou e pode impactar na criação de obras musicais, afinal, acima de qualquer outra 

coisa, este é um trabalho de composição. Neste sentido, permito-me dizer que, a partir de 

então, estaremos diante das principais ideias que circunscreveram o que posso eleger 

como o principal resultado deste trabalho: um conjunto de cinco peças que materializam 

e imaterializam232 muitas das discussões trazidas à tona até aqui, tomando sempre como 

tônica a suposta vocação à geração de discursos como uma dimensão atrelada ao compor, 

que projeta no ofício do compositor o potencial ilimitado de construção de significados 

que podem trazer impactos na esfera social.  

Antes, porém, parece importante apontar que todo o processo de doutoramento, 

resumido quase que forçosamente nas páginas que compreendem este documento, foi, em 

sua integralidade, interferido diretamente por realizações diversas da vida. Além de 

questões afetivas e a aprovação em um concurso público para magistério superior, que, 

sim, influenciaram em muitas decisões associadas a esta tese233, eu não poderia deixar de 

mencionar o grande estímulo deixado por trabalhos artísticos realizados nestes últimos 

quatro anos, pois sinto, sinceramente, que se parte considerável da energia gasta em uma 

pesquisa no campo da composição não vier da (e voltar para a) própria composição, suas 

possíveis reverberações ficam fragilizadas.  

Destaco, assim, três feitos que marcaram decisivamente esta trajetória: 1) o 1º 

prêmio do Primeiro Concurso Para Jovens Compositores, promovido pela Orquestra 

Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), com a peça Ritual Ifá, que foi estreada no Teatro São 

Pedro, em Porto Alegre, no dia 04 de julho de 2017234; 2) o Prêmio Funarte de 

 
232 Lembremos que estamos tratando de música, e embora se consiga representa-la fisicamente, ela 

transcende a uma dimensão muito mais complexa que supera qualquer tentativa de representação. 
233 Esta tese e as obras atreladas a ela são, de alguma maneira, uma realização coletiva que ultrapassa a 

participação do orientador ou da banca de qualificação. Devo reconhecer as colaborações diretas e indiretas 

dos colegas de classe com os quais convivi por períodos relativamente longos e dos quais ouvi críticas e 

sugestões acadêmicas e artísticas. Devo reconhecer o estímulo, amparo e aconchego de amigos e familiares. 

Devo reconhecer os ensinamentos oriundos da atividade docente que, por exemplo, em prol de uma 

concepção didática, levaram-me à tentativa de construir uma narrativa para a tese que não fosse 

demasiadamente especializada.   
234 Obra performada pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), sob a regência do mastro italiano 

Romolo Gessi. 
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Composição Clássica, organizado pela Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), com a 

obra Mandinga Nº4 (Besouro Mangangá), estreada na XXII Bienal de Música Brasileira 

Contemporânea, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 

2017235; e 3) uma série de concertos realizados enquanto regente e membro do conselho 

artístico do Camará Ensemble236, em Salvador, durante o segundo semestre de 2018. 

Essas experiências e toda a conjuntura que as envolveram funcionaram como laboratórios 

onde as premissas utilizadas para a elaboração das cinco obras a serem comentadas no 

presente capítulo foram testadas e amadurecidas. Notemos que os títulos Ritual Ifá e 

Mandinga Nº4 (Besouro Mangangá) já denotam interesses prévios (e eu poderia citar 

vários outros exemplos) no flerte com diálogos entre a música de concerto contemporânea 

e as chamadas culturas brasileiras de tradição oral — no primeiro caso, com o próprio 

Candomblé, e no segundo, com a capoeira.   

Figura 15 - Estreia de Ritual Ifá, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre 

 

 

Fonte: Maí Yandara 

 

235 Obra performada pelo Quinteto Pierrot — flauta: Cássia Carrascoza; clarineta: Luís Afonso Montanha; 

violino: Martin Tuksa; violoncelo: Lars Hoefs; e piano: Lídia Bazarian. 
236 O Camará Ensemble é um conjunto musical de Salvador (BA) que se dedica à estreia e gravação de 

obras de música de concerto contemporânea feita por compositores brasileiros e especialmente baianos, 

despertando interesses e desenvolvendo trabalhos atrelados à dimensão crítica, social e cultural da 

composição. O grupo conta com a colaboração de mais de uma dúzia de músicos em sua formação, todos 

ligados à Escola de Música da UFBA. A temporada de 2018, relativa ao projeto “Camará em Refluxo”, 

contou com: Flávio Hamaoka (flauta), Emilio Le Roux (clarinete), Vitor Rios (banjo), Diego Esteves 

(violão), Edinho de Lima (sanfona), Sarah Fernandes e Karen Silva (violino), Caio Azevedo, Letícia 

Ferreira e André Miranda (violoncelo), Humberto Monteiro (percussão) e Vinicius Amaro (regência). 
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Figura 16 - Estreia de Mandinga Nº4 (Besouro Mangangá), na Sala Cecília Meireles, no Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: acervo pessoal 

Figura 17 - Concerto de estreia do projeto “Camará em Refluxo”, no Museu de Arte da Bahia, 

em Salvador 

 

Fonte: acervo pessoal 
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Figura 18 - Programa do “Camará em Refluxo” 

 

Fonte: acervo pessoal 

Dito isso, exponho, agora, o perfil global deste memorial de produção 

composicional. O capítulo será dividido em duas seções: a primeira delas diz respeito a 

uma breve conversa sobre a concepção geral das obras e do meu processo criativo; e a 

segunda a uma discussão um pouco mais aprofundada sobre as cinco obras compostas, 

numa perspectiva analítico-descritiva — cada obra será abordada a partir de suas ideias 

conceituais e serão comentados trechos específicos que ilustrarão seus processos 

compositivos mais importantes e relativos ao diálogo com a epistemologia musical do 

Candomblé, segundo as observações dispostas no Capítulo 2. 

4.1 DO IMPULSO POÉTICO À CONCEPÇÃO DAS OBRAS 

Foram compostas cinco peças como resultado desta pesquisa de doutorado: 1) 

Dakunohrum, para 14 percussionistas; 2) Como Brisa nas Costas de Santos, para flauta, 

clarinete, bouzouki237 e piano; 3) Impulsos, para flauta, clarinete, violão, banjo, 

 
237 Instrumento popular na música tradicional grega, composto de quatro cordas duplas, cujo um dos tipos 

de afinação é similar ao que se tem no bandolim (G - D - A - E, das cordas graves para as cordas agudas), 

soando uma oitava abaixo.   
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percussão, violino e violoncelo; 4) Lapsos de um Encontro, para flautas andinas, charango 

e violão; e 5) Ecos Nº 3 (sobre o primeiro impulso) para mezzo-soprano e 8 

percussionistas. Um dado importante a ser considerado sobre elas é que todas foram feitas 

sob encomenda, sendo algumas a partir de exigências peculiares. Este fato, de certa 

maneira, impossibilitou a elaboração de um ciclo de peças que refletissem uma mesma 

temática, como foi projetado no início do trabalho238. 

No percurso de criação das obras, mantive-me predisposto a um pensamento 

composicional simpático ao esquema de Reynolds (2002) e já comentado em Amaro 

(2013). Nesta direção, três níveis de abstração foram criteriosamente definidos na 

montagem de cada projeto musical e, em geral, hierarquizados como está disposto na 

figura 19: 

Figura 19 - Abstração do pensamento composicional das obras 

 

Desta maneira, a ‘forma’ sempre foi pensada sempre logo de saída, e das vezes que 

fui surpreendido por algum impulso criativo no nível dos materiais, seja via intuição ou 

intenção dirigida ao aproveitamento de algum material específico (como ocorreu com 

algumas claves típicas do Candomblé, por exemplo), tratei de segurá-lo para refletir como 

 
238 A intenção inicial era articular todas as obras numa narrativa que dissesse respeito à minha experiência 

de pesquisa no contexto do Candomblé, o que ocorreu, de fato, com a primeira obra composta 

(Dakunohrum), mas tornou-se inviável com as demandas da segunda obra (Como Brisa nas Costas de 

Santos), como veremos na discrição das implicações poéticas de cada peça, a partir da próxima seção. 
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ele poderia responder à composição como um todo, ou seja: como ele poderia fazer parte 

de sua ‘forma’. Este perfil global das obras, a própria ‘forma’, foram planejados com 

certo rigor (ver figura 20) e poeticamente regido por um discurso narrativo inspirado em 

tramas idealizadas por mim, algumas das quais se restringiam a um universo estritamente 

sonoro-musical — as entidades musicais ocasionalmente constituídas representavam elas 

mesmas, e não algo objetivamente associado ao mundo extramusical —, como acontece 

em Impulsos239.   

Figura 20 - Anotações preliminares sobre o planejamento formal, de Dakunohrum 

 

Fonte: Acervo próprio 

Logo após o estabelecimento de uma estrutura formal, as atenções eram voltadas 

ao nível dos materiais, que foram selecionados sem nenhum critério específico e em 

momentos diversos de cada processo composicional, mas sempre com uma tendência à 

escolha de ideias rítmicas que participassem do imaginário musical afro-baiano ou 

texturas, gestos, conjunto de alturas, dentre outros aspectos associados ao imaginário da 

música de concerto contemporânea e ao rock progressivo, ou seja: traços identitários de 

minha personalidade musical e do meu lugar de fala (Salvador, rock, música de concerto, 

etc.). Peças como Como Brisa nas Costas de Santos e Lapsos de um Encontro me 

exigiram uma atenção voltada à coleta de materiais relativos a outros horizontes culturais, 

 
239 É sempre valido ponderar que tais construções narrativas dizem respeito apenas a uma estratégia poética 

e organizacional das composições. Não há no meu processo a expectativa, talvez ingênua, de um 

entendimento das mesmas no âmbito das experiências de escuta dos ouvintes, por mais que eu me esforce 

para dar conta de tendências interpretativas, levando em consideração alguns aspectos objetivos da 

percepção musical culturalmente compartilhados.      
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pelas razões que serão observadas na seção destinada à abordagem analítico-descritiva de 

cada obra. 

O nível do método é o qual especialmente nos interessa no âmbito desta tese. É 

onde, de fato, os materiais são manipulados de modo a servir à composição em sua 

totalidade. É nele onde são localizadas as estratégias que giram em torno das 

implementações dos processos rítmicos identificados no Candomblé, e, portanto, é por 

onde foi pretendido expor e, quem sabe, traduzir o pensamento composicional de uma 

outra epistemologia musical, sempre numa perspectiva dialógica — o compor da música 

de concerto como o compor que há na música de Candomblé, segundo o meu olhar, 

formando o meu próprio compor, no sentido do cumprimento dos desafios propostos e 

demandados para e por cada peça.  

É importante destacar que os processos rítmicos identificados na música de 

Candomblé sempre foram utilizados para implementar situações expressivas 

condicionadas pela poética das obras, o que significa dizer que eles não foram aplicados 

arbitrariamente, e que, na individualidade de cada peça, seus usos foram variados e com 

importâncias desiguais. Por exemplo: em Dakunohrum, apenas dois processos foram 

empregados, dentre os quais a noção de ‘ressignificação rítmica’ protagoniza a seção da 

obra mais longa e de maior impacto dramático; e a aplicação da ‘sublimação rítmica’ 

ocorre de maneiras distintas, quando se compara Impulsos e Lapsos de um Encontro como 

Ecos Nº 3 — nas duas primeiras, este processo é utilizado para a articulação sucessiva de 

contrastes, enquanto na última para a delimitação de estruturas formais de média e longa 

escala. 

Na seção que se aproxima, cada peça, de acordo com a sua posição cronológica de 

criação, será abordada segundo as suas singularidades e discutidas sob um viés analítico 

que revelará, numa média de três exemplos objetivos, suas situações composicionais mais 

relevantes e recorrentes240.  

 
240 Evitarei o possível desgaste resultante de uma explicação detalhada de cada compasso de cada obra. 

Discutir as situações composicionais mais marcantes e importes das músicas parece mais dinâmico, 

agradável e assertivo.  
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4.2 AS OBRAS E SUAS SITUAÇÕES ANALÍTICAS 

4.2.1 Dakunohrum 

Das cinco obras compostas no âmbito deste trabalho, talvez seja essa que considero 

a mais representativa e que guardo com certa distinção. Seu nome diz muito sobre a 

pesquisa como um todo: dentre outros significados atrelados, dakun, em iorubá, equivale 

a um pedido respeitoso de licença; Dakunohrum (dakun + oh + rum), portanto, é um jogo 

de palavras que, juntas, representam um pedido de licença ao atabaque Rum, no sentido 

de uma permissividade de diálogo com o seu suposto saber simbólico. A peça foi escrita 

para 14 percussionistas, a pedido do Grupo de Percussão da UFBA, em nome do professor 

Jorge Sacramento, para ser estreada no VII Festival de Percussão 2 de Julho (2016). 

Figura 21 - Estreia de Dakunohrum, no VII Festival de Percussão 2 de Julho, no Teatro ICBA, 

em Salvador, no dia 11 de julho de 2016 

 

Fonte: Grupo de Percussão da UFBA 

Existe uma razão clara para o lugar de destaque que julgo ocupar esta peça, e essa 

razão está para além fato dela ter sido a primeira das músicas composta: dentre as cinco, 

essa é a única obra construída a partir de uma representação metafórica de sensações e 

emoções bem específicas de minha experiência com a pesquisa de campo, numa 
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perspectiva autoetnográfica. Vejamos que vivências tais como as relatadas nas seções 

1.2.1 e 1.2.2 do primeiro capítulo — a primeira vez que adentrei ao Gantois, e a primeira 

vez que fui a uma festa pública de Candomblé — denotam uma sequência de etapas e  

sentimentos que podem ser expressos em: 1) a perplexidade e, de certa maneira, encanto 

para com o novo, controlada por uma postura investigativa que me exigia alguma 

neutralidade, frieza e seriedade analítica; 2) a contenção de momentos muito precisos 

onde eu me via participando da manifestação cultural (curtindo as peculiaridades do fazer 

musical local, por exemplo), pois achava que era preciso voltar ao meu ‘eu pesquisador’ 

objetivo, distante e imparcial; 3) a impressão sutil de que era possível compreender a 

complexidade do “novo” através da abordagem crítica de seus elementos individuais 

constitutivos; 4) a percepção intuitiva de que a subjetividade e uma experiência mais 

orgânica também poderia ser uma estratégia metodológica de compreensão dos 

fenômenos observados; e 5) a racionalização de tudo que foi visto, ouvido e vivenciado. 

É, justamente, essa experiência etnográfica que delineia a estrutura formal de 

Dakunohrum, impondo à mesma uma representação narrativa metaforizada na construção 

das texturas e intenções de caráter que determinam suas seções. 

Até o compasso 37 da obra, trecho que corresponde à sua primeira grande seção, 

observa-se uma alternância estratégica de texturas essencialmente contidas, que impõem 

uma sensação de temporalidade um tanto imprecisa e de tendência não-linear, tal como é 

ilustrado no exemplo 38 (vide a atmosfera sonora implementada pelos trêmulos dos 

teclados, os ataques de sinos tubulares e glockenspiel que anulam qualquer causalidade 

métrica, e a improvisação pautada em interpretações gráficas realizada pelo berimbau); e 

outras de muita intensidade, densidade e precisão rítmica, com implicações métricas bem 

definidas, com linearidade temporal objetiva e que incitam a movimentação corporal, 

como pode ser observado no exemplo 39. Este jogo de idas e vindas desses dois tipos de 

manifestações musicais simbolizam metaforicamente o ambiente reflexivo evocado pela 

necessidade de frieza e serenidade analítica para com a observação de fatos 

experienciados em algumas situações da pesquisa de campo, e o despertar progressivo, 

algumas vezes contestados pela racionalidade imposta pelo “eu pesquisador”, de uma 

vivência mais orgânica, intuitiva e despretensiosa dos mesmos fatos. 
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Exemplo 38 - Atmosfera sonora de tendência não-linear, em Dakunohrum 

 

Exemplo 39 - Texturas lineares e de precisão rítmica, em Dakunohrum 
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A “impressão sutil de que era possível compreender a complexidade do ‘novo’ 

através da abordagem crítica de seus elementos individuais constitutivos” também 

aparece transfigurada na trama musical de Dakunohrum. A seção compreendia entre os 

compassos 38 e 47 toma esta ideia como motivação para a construção de um grande gesto 

onde materiais musicais autossuficientes em suas particularidades são progressivamente 

aninhados numa engrenagem modular de repetição, dando origem a um textura confusa, 

complexa e cheia de energia, tal como está ilustrado na observação sequencial dos 

exemplos 40a, 40b e 40c.  

Exemplo 40a - Aninhamento progressivo de elementos independentes numa textura modular, 

em Dakunohrum (compassos 38 e 39) 

 

Exemplo 40b - Aninhamento progressivo de elementos independentes numa textura modular, 

em Dakunohrum (compassos 40 e 41) 
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 Exemplo 40c - Aninhamento progressivo de elementos independentes numa textura modular, 

em Dakunohrum (compassos 42 e 43) 

 

Nesta construção narrativa que simbolicamente representa eventos específicos de 

meu percurso etnográfico, a consciência da necessidade de uma experiência orgânica e 

subjetiva enquanto estratégia metodológica de pesquisa aparece musicalizada na seção 

mais longa da obra (compassos 77 – 150), onde uma confabulação contrapontística de 

estruturas rítmica cíclicas, intensas, dançantes e de fluxo contínuo traz à tona uma 

atmosfera ritualesca, pautada, inclusive, numa adaptação, poeticamente licenciada, da 

energia idiossincrática da música de Candomblé e na utilização protagonizada de seus 

instrumentos típicos (atabaque e agogô). Um trecho pontual deste importante momento 

da obra está ilustrado no exemplo 41.   

Exemplo 41 - Atmosfera ritualesca, em Dakunohrum 
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A peça tem o seu desfecho demarcado por uma seção (compasso 151 ao fim) que 

rememora os materiais principais da obra, todos atrelados, mais uma vez, a uma textura 

rala, contida e de tendência não linear, que é enfaticamente interrompida por espécies de 

explosões abruptas que expõem curtíssimos gestos rítmicos de muita intensidade. Todo 

este trecho representa os momentos finais de algumas experiências etnográficas, cuja ação 

reflexiva, de interpretação e racionalização da própria experiência, tomaram conta da 

atividade mental do “eu pesquisador”. Um detalhe específico deste trecho final diz 

respeito ao último compasso da obra, onde é articulada uma figuração rítmica no agogô 

e no atabaque comum à finalização de cantigas típicas do contexto de Candomblé, cuja 

função é revelar a fonte da experiência etnográfica que que inspira a concepção geral da 

obra: a manifestação musical no contexto do Candomblé.   

4.2.1.1 Situação analítica I: a ‘sublimação rítmica’ como princípio de agenciamento de 

seções contrastantes 

Com bastante frequência, sobretudo no primeiro terço da obra, o conceito de 

‘sublimação rítmica’ atua como um princípio agenciador da alternância contínua de 

seções que se diferenciam pelos seus caráteres e disposições texturais: uma de tendência 

não-linear, ou seja, onde a percepção de metas e direcionalidade composicionais, bem 

como as sensações métricas e até de pulso, ficam relativamente diluídas; e outra cuja 

sensação do fluxo temporal é mais precisamente medida, onde existe uma direcionalidade 

evidente.  

Vale destacar que as texturas de tendência não-linear, no caso específico desta peça, 

são construída a partir de duas maneiras: 1) andamentos lentos e figurações rítmicas 

longas e interpenetráveis, as quais dificultam a percepção objetiva de agrupamentos e, 

portanto, da relação entre valores acentuados e não-acentuados, e, consequentemente, de 

regularidade em termos de pulso; e 2) estruturas modulares que acomodam materiais 

musicais independentes que se interpenetram num complexo que inspira desordem (vide 

a sequência dos exemplos 40a, 40b e 40c). Já as texturas de linearidade são formadas a 

partir do extremo oposto: andamentos rápidos, valorizados por figurações rítmicas curtas 

que potencializam a percepção de agrupamentos, a intuição de pulsos regulares e uma 

sensação métrica bem definida, num fluxo temporal direcional.  

A mudança desses dois tipos de texturas é sempre catalisada por um instrumento 

(quase sempre o tímpano), que realiza uma ação musical de ativação de mudança, atuando 
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como o Rum, nos casos pouco frentes de contrastes de temporalidades na música de 

Candomblé, vistos em ritmos com o adarrum.   

No exemplo 42a é possível perceber o desfecho de uma textura não linear 

(compassos 21 – 24), que condiz com o surgimento do material musical pivô da 

sublimação rítmica (frase de tímpano, marcada em amarelo). No exemplo 42b, visualiza-

se um tipo de textura completamente diferente, linear, direcional e, inclusive, alimentada 

por uma espécie de regressão métrica, onde a sensação temporal está “sublimada” em 

relação ao que ocorria em compassos anteriores. Este mesmo processo compositivo 

reaparece de maneiras distintas na obra, em termos de densidade, dinâmica e timbre. Na 

verdade, os contrastes principais da peça são motivados por esse princípio, o que resulta 

na utilização da ‘sublimação rítmica’ como um mecanismo estratégico de articulação 

formal.     

Exemplo 42a - Sublimação rítmica como princípio de agenciamento de seções contrastantes, em 

Dakunohrum (seção 1, de tendência não-linear) 
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Exemplo 42b - Sublimação rítmica como princípio de agenciamento de seções contrastantes, em 

Dakunohrum (seção 2, de tendência linear e direcional) 

 

4.2.1.2 Situação analítica II: a ‘ressignificação rítmica’ como princípio de variação de 

material 

A ‘ressignificação rítmica’ preenche quase todas as ações compositivas da segunda 

grande seção de Dakunohrum. Ela é implementada a partir de uma estratégia simples, 

mas que causa um interessante efeito auditivo: um material rítmico assemelhado a uma 

clave de candomblé (um espécie de ijexá transformado241 — exemplo 43) é executado 

pelo agogô por um longo período e submetido a ambientes rítmicos diversificados que 

promove diferentes feições à sua identidade, e fazem com que ele seja ouvido e 

interpretado de maneiras diferentes. Neste sentido, o conceito de ‘ressignificação rítmica’ 

 
241 Nesta transformação, os dois agrupamentos correspondentes ao que poderíamos considerar como os dois 

compassos do ijexá aparecem trocados de ordem, o primeiro deles com um ataque suprimido e o segundo 

com um ataque adicionado, numa disposição métrica variada.  
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é utilizado com a finalidade de promover variações múltiplas de um mesmo material 

musical, sem que a sua essência seja alterada — o que altera são os contextos sonoros nos 

quais ele aparece submetido.  

Exemplo 43 - Transformação do ijexá, em Dakunohrum 

 

Os exemplos 44a, 44b e 44c ilustram três feições distintas do material rítmico 

apresentado pelo agogô, levando em consideração as diferentes maneiras que ele é 

intuído, a partir do contexto musical que ele integra. Em 44a, observa-se uma textura 

homofônica, na qual o toque de agogô, enquanto elemento de acompanhamento, acomoda 

um solo de sinos tubulares que desvirtua a sua ordem métrica, propondo ao mesmo uma 

maneira diferente e ressignificada de localização temporal — os sinos tubulares 

desenvolvem um melodia temporalmente regular, de fluxo binário (apoiada pela ordem 

precisa de entrada dos teclados: de duas em duas semínimas), que força uma interpretação 

alternativa à expectativa natural associada à sua organização agrupacional essencialmente 

irregular. Em 44b, vê-se uma textura polirrítmica na qual o padrão irregular de agogô se 

contrapõe a outros padrões regulares e de tendência ternária, que também impõem uma 

lógica diferente de percepção temporal. E em 44c, tem-se outra textura polirrítima, sobre 

a qual o toque cíclico e irregular de agogô se contrapõem a outro padrão também cíclico 

e de estrutura irregular (implementado pala marimba e xilofone), embora 

longitudinalmente maior — essa diferença de tamanho entre os dois materiais, tendo em 

vista as suas disposições espaciais, resulta numa engrenagem de movimentação contínua 

dos pontos de acentuações relativos aos seus modos de interação, permitida pelo 

cruzamentos de seus ciclos distintos de periodização242, que implica numa variante 

intuitiva do ritmo expresso pelo agogô.      

 

 
242 Desta engrenagem surge uma expectativa de que em um dado momento os pontos de iniciação de cada 

ciclo se encontrarão. Até que isto aconteça, eles são continuamente recombinados de modo que um interfere 

em como o outro é percebido em cada recapitulação.    



203 

 

Exemplo 44a - ‘Ressignificação rítmica’, em Dakunohrum (feição 1) 

  

Exemplo 44b - ‘Ressignificação rítmica’, em Dakunohrum (feição 2) 
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Exemplo 44c - ‘Ressignificação rítmica’, em Dakunohrum (feição 3) 

 

4.2.1.3 Situação analítica III: a ‘sublimação rítmica’ como princípio de interrupção 

momentânea de uma ordem musical previamente constituída 

Na última seção da obra é possível perceber uma outra abordagem da ‘sublimação 

rítmica’. Nesta, o princípio conceitual é usado enquanto processo compositivo para 

promover interrupções momentâneas de uma ordem musical previamente estabelecida. 

Lembremos: na seção final de Dakunohrum há uma espécie de rememoração dos 

materiais principais da obra, todos atrelados à textura rala, contida e de tendência não-

linear apresentada em seus compassos iniciais. Esta ordem é remontada 

progressivamente, mas não adquire consistência, pois, em intervalos temporais 

imprevisíveis, a continuidade da atmosfera sonora criada é ameaçada por pequenos 

eventos rítmicos bastante contrastantes. Estes são sempre desencadeados por uma 

motivação musical, uma intervenção rítmica, seja ela executada pelo timpanista ou pelo 

percussionista 8, que toca um set baseado na montagem de uma bateria (repique, caixa 

clara, 3 t. tons e prato). Tais instrumentos, de uma maneira alternativa à apresentada na 

‘situação analítica I’, assumem a função simbólica do Rum. O exemplo 45 ilustra um 

desses momentos — as intervenções rítmicas que desencadeiam os eventos contrastantes 

estão marcadas em vermelho.  
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Exemplo 45 - ‘Sublimação rítmica’ como princípio de quebra de fluxo musical, em 

Dakunohrum 

 

4.2.2 Como Brisa na Costas de Santos 

A concepção geral desta obra nasceu de circunstâncias bem específicas: recebi um 

convite para escrever uma peça para flauta, clarinete, bouzouki e piano, a ser estreada em 

um dos concertos do Festival de Música Nova, de 2016, em Ribeirão Preto (SP), e que 

deveria homenagear algum aspecto da vida ou obra do compositor santista Gilberto 
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Mendes, falecido no primeiro dia daquele mesmo ano. Infelizmente, o concerto não 

aconteceu devido ao cenário de crise política e econômica instalado no Brasil naquele 

momento, mas a obra foi finalizada e encontra-se pronta para ganhar vida plena numa 

realidade de performance. 

As exigências da encomenda foram fundamentais para o planejamento 

composicional. A minha estratégia foi homenagear uma das obras mais conhecidas de 

Mendes: Vento Noroeste. Neste sentido, pensei numa trama narrativa que pudesse me 

ajudar na elaboração de um discurso musical: o vento noroeste, metaforicamente 

assumido como a própria obra do referido compositor, chegaria como brisa na Baia de 

Todos os Santos, e nela adquiria traços de baianidade — isso justifica o título Como Brisa 

nas Costas de Santos. Sendo assim, o vento noroeste, enquanto brisa, apareceria na 

composição metaforizado em seis recortes pontuais da peça de Mendes, a serem utilizados 

como citações literais, que ganhariam outras implicações musicais. O número seis não 

surge de uma arbitrariedade: a menção à Baia de Todos os Santos propõe alguma 

associação à cultura do Candomblé, e nesta, como já mencionado no capítulo anterior, há 

um santo (orixá) que, por razões religiosas, ocupa uma posição de destaque: Oxalá, cujo 

dia da semana simbólico é a sexta-feira.   

O exemplo 47 (compassos 43 – 50) ilustra parte desta trama. Neste, o segundo 

recorte de Vento Noroeste (exemplo 46) aparece exposto no piano, já desenvolvido (após 

ter sido citado, com fidedignidade, em compassos anteriores), e pouco a pouco vai sendo 

influenciado por um gesto musical marcado pela interatividade da flauta, clarinete e 

bouzouki, gesto esse que desemboca (compassos 49 e 50), justamente, numa versão 

melódico-harmônica do ritmo de Candomblé vassi, rotacionado e variado (exemplo 48).    

Exemplo 46 - Recorte citado de Vento Noroeste (partitura original) 
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Exemplo 47 - Recorte citado de Vento Noroeste (partitura original) 

 

Exemplo 48 - Rotação do vassi, em Como Brisa nas Costas de Santos 
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4.2.2.1 Situação analítica I: a ‘sintonização rítmica’ como princípio de transformação 

textural 

Exemplo 49 - ‘Sintonização rítmica’ como princípio de transformação textural, em Como Brisa 

nas Costas de Santos 

 

Em momentos estratégicos de Como Brisa nas Costas de Santos, o conceito de 

‘sintonização rítmica’ foi utilizado enquanto metáfora para a ideia de “juntos X separados 

— em sintonia X fora de sintonia”, tal como é possível perceber, com frequência, na 
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música de Candomblé, onde a atuação do Rum determina situações de polirritmia, quando 

ele se descola do grupo construindo linhas rítmicas independentes, ou de homorritmia, 

quando ele atua como um potencializador dos pontos de acento e agrupamentos 

específicos de uma determinada clave, executada no Gã e atabaques Rumpi e Lé. Com 

esta premissa, gestos musicais foram criados a partir de texturas que acomodam linhas 

completamente independentes entre os instrumentos, impondo sensações polifônicas e 

polirrítmicas, que são contrapostas a texturas onde as linhas instrumentais se 

desenvolvem conjuntamente, isto é, entram em sintonia. Isto pode ser visualizado no 

exemplo 49: os compassos 35 e 36 ilustram o desfecho de uma textura implementada a 

partir de linhas instrumentais individuais e não necessariamente complementares, que é 

contraposta a uma outra textura onde todos os instrumentos atuam conjuntamente 

(compassos 38 – 42). O compasso 37 (marcado em vermelho) funciona como uma espécie 

de eixo que une os dois gestos distintos, e, neste sentido, funciona como um ativador da 

sintonização. 

4.2.2.2 Situação analítica II: a ‘dissociação rítmica’ como processo de desenvolvimento 

rítmico e gestual 

Enquanto recurso compositivo favorável ao desenvolvimento rítmico e gestual de 

um contexto musical fundamentado na retroalimentação de materiais numa perspectiva 

cíclica, o processo de ‘dissociação rítmica’ foi implementado nesta obra de maneira 

idêntica ao que é vivenciado naturalmente na música de Candomblé, tal como foi descrito 

no Capítulo 2, a partir das transcrições. Com este ímpeto, um composto rítmico formado 

a partir da sobreposição de linhas instrumentais individuais (marcado em azul), ilustrado 

no exemplo 50 (compassos 113 – 118), é reiterado ciclicamente durante quatro 

compassos, enquanto uma parte deste composto, correspondente ao clarinete (marcada 

em vermelho), é descolada progressivamente do ‘todo’, e, assim, dissociada, criando um 

caminho individual e paralelo, assumindo pouco a pouco uma função solista. Esta ideia 

alicerça o pensamento composicional da seção que inicia o percurso de desfecho da peça 

(compassos 110 – 130), com variações importantes em termos de densidade, timbre e de 

elemento a ser dissociado — por exemplo: em compassos seguintes ao trecho ilustrado, 

o mesmo composto rítmico é alvo do processo de dissociação, com a diferença 

significativa de que a parte correspondente ao bouzouki que é desmembrada. 
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Exemplo 50 - A ‘dissociação rítmica’ como processo de desenvolvimento rítmico e gestual, em 

Como Brisa nas Costas de Santos 
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4.2.2.3 Situação analítica III: a ‘suspensão rítmica’ como recurso para a promoção de 

tensão 

Exemplo 51 - A ‘suspensão rítmica’ como recurso para a promoção de tensão, em Como Brisa 

nas Costas de Santos 
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Gestos similares àquele onde o corpo instrumental aparece sintonizado, no exemplo 

49, são frequentemente reiterados na obra, como uma espécie de refrão, com a função 

objetiva de promover uma homogeneização do discurso musical, outrora difuso e 

pulverizado. Há um momento específico que ele antecede uma importante mudança de 

seção, mais ou menos no ponto médio da obra (exemplo 51), assumindo, portanto, um 

papel cadencial. Neste, a ideia de ‘suspensão rítmica’ aparece como um recurso para a 

promoção de tensão. Observa-se que o gesto é apoiado por ataques de clusters ao piano, 

que marcam com precisão a gravidade métrica (sinalizada pelos pontos verdes). No final 

do gesto, este apoio é suprimido (sinalizado pelo ‘X’, em vermelho), causando uma 

sensação de suspensão e, assim, criando uma tenção importante no seu desfecho, que é 

“resolvida”, justamente, na seção que o segue. 

4.2.3 Impulsos 

Esta também é uma obra que me traz belas e importantes memórias, pois marca a 

minha presença no Camará Ensemble enquanto regente243, em seu retorno às atividades 

artísticas no ano de 2017244. A peça foi feita para a ocasião do concerto de estreia da 

temporada Camará em Refluxo, tendo como base a formação de um septeto (flauta, 

clarinete, banjo, violão, violino, violoncelo e percussão múltipla). 

Figura 22 - Estreia de Impulsos, no Museu de Arte da Bahia, em Salvador, no dia 25 de agosto 

de 2017 

 

 
243 Colaboro com o Camará desde 2011 enquanto compositor e membro do da produção e do concelho 

artístico. 
244 O Camará estava parado desde o final de 2015, quando fez o último concerto. 
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Diferentemente do que vimos até então, o processo de feitura desta música não 

responde a nenhuma estrutura narrativa previamente elaborada — as tramas projetadas 

para esta aventura são pura e simplesmente sonoras, muito embora o estabelecimento de 

limites que faz brotar o seu ímpeto criativo se relacione com uma questão que, na pesquisa 

como um todo, foi tratada de maneira pouco aprofundada: o papel de imponência que a 

clave exerce na música de Candomblé e seus resultado sonoros. Devo admitir que durante 

o meu percurso tive a necessidade de evitar o lugar comum de grandes trabalhos que 

desenvolveram estudos cuidadosos sobre este aspecto. Entretanto, aos poucos fui me 

dando conta de que eu precisava realizar algo de construtivo neste sentido, ainda que fosse 

musicalmente. O lugar propício foi a obra Impulsos. 

Grosso modo, Impulsos promove uma problematização a respeito dos padrões de 

Gã mais comuns do Candomblé, quando faz deles materiais germinadores de um discurso 

composicional ligado ao imaginário da música de concerto contemporânea, expondo as 

suas genuínas potencialidades sonoras e submetendo-os também a situações temporais, 

harmônicas e gestuais dificilmente imaginadas no contexto natural da referida cultura. 

Nesta direção, a concepção geral da peça é identificada num perfil global que tem o início 

marcado por manifestações demasiadamente sutis dessas claves, onde as mesmas se 

apresentam de maneira absolutamente velada, e, gradualmente, vão se impondo no fluxo 

sonoro, fazendo valer as suas identidades, em direção a uma seção de clímax formal 

imponente e cheia de energia, onde elas conversam entre si e tomam conta de toda 

superfície musical. 

Para os momentos que projetei uma manifestação velada das claves, trecho que 

corresponde à primeira grande seção da obra (até o compasso 40), procurei representa-las 

pelo que considero como o elemento estrutural mais básico de todo time-line pattern 

frequentemente apreciados no Candomblé: o agrupamento Tróqueo (– U)245 — o 

elemento que, por exemplo, garante a assimetria dos toques irregulares, mesmo quando a 

 
245 Cooper e Meyer (1960) chamam de padrões de agrupamentos rítmicos, ou, simplesmente, de ritmo, o 

que pode ser definido mais precisamente como "a forma com que uma ou mais batidas não-acentuadas são 

agrupadas em relação a uma acentuada" (1960, p. 6). Para os autores, existem cinco tipos que, no âmbito 

da teoria, são associados aos padrões gregos de prosódia, os Pés-Gregos: 1) Iambo, fraco-forte (U –); 2) 

Anapesto, fraco-fraco-forte (U U –); 3) Tróqueo, forte-fraco (– U); 4) Dáctilo, forte-fraco-fraco (– U U); e 

5) Anfíbraco, fraco-forte-fraco (U – U). Nesta bibliografia, e em muitas outras posteriores que tratam da 

teoria do ritmo, buscando inclusive uma fundamentação cognitiva (CONE, 1968; BERRY,1976; EPSTEIN, 

1979 e 1985, LERDAHL e JACKENDOFF, 1983, KRAMER, 1988; HASTY, 1997, entre outros), há uma 

esperança que a combinação desses agrupamentos básicos deem conta da observação analítica de grande 

parte das estruturas rítmicas vivenciadas pelo mundo, em suas diferentes culturas. Procuro demonstrar algo 

desta perspectiva em Amaro (2015).     
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sensação de pulso se manifesta de maneira composta, tal como ocorre no já mencionado 

vassi. O exemplo 52 demonstra a presença do agrupamento tróqueo em diferentes claves, 

impondo a sua implicação binária (ou quaternária, a depender do nível de pulsos 

observado). É importante destacar como ele articula a assimetria do vassi, formando as 

partes binárias e quaternárias dentro da estrutura ‘4 + 3 + 2 + 3 (ou 7 + 5)’.   

Exemplo 52 - O agrupamento tróqueo (– U) como elemento rítmico básico estrutural de 

variadas claves de Candomblé 

 

Esta pequena estrutura, enquanto representação de uma variedade de claves, 

fundamenta o elemento motívico principal da primeira seção de Impulsos — de onde toda 

a energia da música provem (exemplo 53a), e para onde toda a energia da música retorna 

(exemplo 53b), considerando, inclusive, o final da obra (ver partitura em apêndice).   

Exemplo 53a - O agrupamento tróqueo como elemento básico das relações sonoras da primeira 

seção (início) de Impulsos 
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Exemplo 53b - O agrupamento tróqueo como elemento básico das relações sonoras da primeira 

seção (fim) de Impulsos 

 

A primeira seção de Impulsos é seguida de uma seção intermediária na qual várias 

claves de Candomblé são citadas na íntegra pelo percussionista, ao passear pelo colorido 

timbrístico de seu set de instrumentos, entretanto com baixo potencial de reconhecimento, 

pelo fato de que elas são tocadas de uma maneira um tanto difusa, uma após outra com 

algum intervalo temporal impreciso, sem a engrenagem cíclica ligada à sua idiossincrasia, 

e como plano de fundo para uma textura que tem lá as suas complicações, com picos de 

uma linearidade multidirecionada. O primeiro toque citado é o agueré, que é seguido 

consecutivamente pelos savalu, daró, batá, vassi e jicá246. Os mesmos voltam a ser 

tocados na ordem contrária até repetição do agueré (ver partitura em apêndice, compassos 

41 ao 70). Esta seção, de caráter transitório, antecipa a parte mais importante da obra, na 

qual alguns desses toques, todos com as suas respectivas linhas típicas de Rum, assumem 

o protagonismo do discurso musical de uma maneira bem peculiar. 

 
246 Ver detalhes em Cardoso (2006). 
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4.2.3.1 Situação analítica I: processo modulante de claves sucessivas 

No âmbito da seção de clímax formal de Impulsos (compassos 82 — 118), quatro 

claves específicas de Candomblé são abordadas: agueré, daró, opanijé e batá. Cada uma 

delas demarcando seus impulsos rítmicos próprios e idiossincráticos, quase que 

simultaneamente, mas sem se misturarem ou perderem a organicidade. Tais toques são 

explorados em suas diferenças, quando contrapostos horizontalmente, implementando 

um fluxo compositivo constantemente interrompido, numa perspectiva temporal 

multidirecional. Em larga escala, através de uma espécie de processo modulante, o agueré 

é progressivamente tomado pelo daró, que cede espaço para o opanijé, que, por sua vez, 

é superado pelo batá — algo improvável no contexto tradicional do rito de Candomblé. 

Assim, os trechos de agueré vão ficando cada vez menores enquanto os de daró vão 

crescendo; os trechos de daró vão ficando cada vez menores enquanto os de opanijé vão 

crescendo; e, por conseguinte, os trechos de opanijé vão se perdendo espaço enquanto os 

de batá ganham força. O exemplo 54 (compassos 90 ao 101) demonstra parte disso: o 

agueré amalgamado no fraseado do banjo (compassos 90, 91 e 94) é progressivamente 

invadido pelo daró, impresso no violino (93 e 94; 96 – 99), que, paulatinamente, passa a 

ser interrompido pelo opanijé expresso nas articulações rítmicas da melodia do clarinete 

(compassos 100 e 101).  

Outro ponto a ser esclarecido brevemente são as maneiras pelas quais cada padrão 

rítmico ganha corpo e se desenvolve no tecido musical desta seção. Em geral, através de 

uma espécie de simulação do comportamento musical relativo ao quarteto instrumental 

da música de Candomblé: há sempre elementos que aparecem de modo progressivo 

representando cada um dos quatro instrumentos. Observa-se que nos compassos 90 e 91, 

enquanto o banjo assume o papel dos atabaques Rumpi e Lé na montagem do agueré, a 

percussão personifica o Gã e o violão o Rum; nos compassos 96 a 99, enquanto o violino 

assume o papel de Gã na montagem do daró, a percussão personifica os atabaques Rumpi 

e Lé e o violoncelo o Rum. Esta traquitana rítmica, que naturalmente inspira parte dos 

processos rítmicos descritos no Capítulo 2, visto a simulação poeticamente licenciada do 

grupo musical de Candomblé em um contexto de instrumentos ocidentais, é revestida de 

uma abordagem de alturas baseada em estruturas escalares simétricas, em especial as 

aumentadas e octatônicas, e em níveis graduais de densidade textural e impacto gestual. 
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Exemplo 54 - Processo modulante de claves em sucessão, em Impulsos 

 

 

 

4.2.4 Lapsos de um Encontro 

No primeiro semestre de 2018 cursei uma disciplina no Programa de Pós-

Graduação em Música da UFBA, ministrada pelos professores Luciane Cardassi 

(pianista) e Guilherme Bertissolo (compositor), denominada de Ateliê de Composição e 

Performance Contemporânea, cujo objetivo central era promover discussões acerca da 

relação compositor e performer, como esta relação pode ser estabelecida a parir de uma 

perspectiva colaborativa e como os processos colaborativos podem potencializar cada 

uma dessas funções, que, sim, podem ter as suas especificidades. O resultado deste 

mergulho foi a obra Lapsos de um Encontro, escrita para flautas andinas, charango e 

violão, feita em colaboração com Katalina Gutiérrez Peláez (flautas andinas e charango) 
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e Vladimir Bomfim (violão) — deles, durante uma série de encontros semanais, ouvi 

muitas opiniões e sugestões técnicas, artísticas e notacionais, as quais foram decisivas 

para o resultado final da peça.  

Figura 23 - Ensaio aberto de Lapsos de um Encontro, no auditório da Escola de Música da 

UFBA, em 17 de julho de 2018 

 

Devo dizer que, a princípio, trabalhar com Katalina e Vladimir foi um grande 

desafio composicional — se por um lado tínhamos o violão, instrumento que conheço 

relativamente bem e que seria tocado por Vladimir, um instrumentista que eu já conhecia 

e que é especialista em performance de música contemporânea (o meu metier), por outro, 

tínhamos as flautas andinas e o charango, instrumentos que eu mal conhecia e que seriam 

tocados por Katalina, estrangeira (Colômbia), recém apresentada a mim, e que fazia parte 

de um contexto musical completamente diferente (atrelado à música tradicional andina). 

Diante desta problemática, o mais sensato foi começarmos o trabalho por uma 

conversa, onde falaríamos de música numa concepção geral, apresentaríamos os 

instrumentos envolvidos (técnicas, sonoridades, etc.) e sentiríamos como eles poderiam 

funcionar conjuntamente. Feito isso, já senti alguma segurança para iniciar o processo 

criativo e a estratégia inicial foi: bolar um excerto musical com certa consistência e 

apresentar aos instrumentistas para ver o que eles achavam. Depois das impressões e 

aprovação deles, propus, em conversa, o planejamento da obra.   
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Em termos gerais, a peça respondeu a um intento narrativo relativo às minhas 

impressões musicais e pessoais de Katalina e Vladimir. Nesta direção, a composição se 

encarregou de promover conflitos e acordos sonoros entre a música andina (ainda que 

com a minha falta de conhecimento profundo sobre o assunto e visão tendida a uma 

deturpação) e o imaginário da música brasileira contemporânea. Embora, em teoria, eu 

não precisasse de apresentações sobre o contexto da música brasileira contemporânea, 

pois é a minha zona de trabalho, precisei de pesquisar sobre música andina e recebi muita 

ajuda de Katalina, com conversas, apresentação de ritmos e demonstrações instrumentais. 

Obviamente, as minhas intenções não eram a representação de Katalina e Vladimir no 

tecido musical, nem muito menos da música andina e contemporânea brasileira, mas sim 

coletar materiais específicos para tentar fazer com que ambos se sentissem presentes na 

peça, ainda que parcialmente, e a partir disso construir o meu discurso compositivo.  

Esse jogo de promoção de conflitos e acordos segundo as metáforas musicais das 

identidades de ambos os instrumentistas (evidentemente a partir da minha leitura), é o 

motor do perfil global da composição. A obra está dividida em oito seções que se 

estabelecem através da alternância do protagonismo sonoro de características relativas ao 

universo musical de um ou de outro instrumentista, como pode ser observado na seção 2, 

exemplo 55 (compassos 15 ao 22), onde gestos idiomáticos do violão e pertencentes ao 

imaginário da música contemporânea determinam as relações musicais; e na seção 7, 

exemplo 56 (compassos 76 ao 96), onde ritmos tradicionais andinos assumem a superfície 

musical e condicionam as implicações compositivas.  

Exemplo 55 - Trecho da seção 2, de Lapsos de um Encontro 
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Exemplo 56 - Trecho da seção 7, de Lapsos de um Encontro 

  

4.2.4.1 Situação analítica I: a ‘ressignificação rítmica’ como processo de promoção de 

conflitos rítmicos e métricos 

Durante toda a seção 4 de Lapsos de um Encontro (compassos 32 ao 48) há um 

circuito compositivo de conflitos favorecido pela noção de ‘ressignificação rítmica’. 

Neste, existe uma alternância constante de materiais musicais distintos por suas 

especificidades, que são expostos no primeiro plano sonoro, ora apresentados pelo 

charango e ora apresentado pelo violão. Quando um material é apresentado por um desses 

instrumentos, o outro impõe, em contraponto e, a princípio, como plano de fundo, um 

material diversificado, de características agrupacionais e, consequentemente, métricas 

contrastantes, cuja função é promover uma nova perspectiva rítmica intuitiva do material 

inicialmente apresentando, implicando numa ressignificação do mesmo.  
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Exemplo 57 - A ‘ressignificação rítmica’ como processo de promoção de conflitos rítmicos e 

métricos, em Lapsos de um Encontro 

 

O exemplo 57 ilustra tal processo. Observemos que nos compassos 37 e 38 é 

apresentado um no charango um material que condensa arpejos regulares agrupados de 

três em três semicolcheias, quando, num caminho paralelo a este e em contraponto, surge 

um material no violão (compassos 39 e 40), também constituído de uma sucessão de 

arpejos, embora estruturado de agrupamento que envolvem um conjunto de cinco 

semicolcheias — os novos impulsos métricos associados ao material do violão promovem 

em todo o excerto musical uma nova configuração de acentuações, que proporciona um 

novo modo de escuta para os arpejos executados no charango. Adiante ocorre algo 

parecido, o referido contraponto de violão se transforma em um material igualmente de 

agrupamentos assimétricos (5 + 7), que protagoniza o discurso musical a partir dos 
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compassos 41 e 42, o qual é submetido a arpejos quaternários executados pelo charango 

enquanto acompanhamento a partir do compasso 43, que o ressignifica, no sentido de 

impor ao contexto sonoro uma nova sensação rítmica e métrica.     

4.2.4.2 Situação analítica II: a ‘dissociação rítmica’ como processo de desenvolvimento 

rítmico e gestual 

Exemplo 58 - A ‘dissociação rítmica’ como processo de desenvolvimento rítmico e gestual, em 

Lapsos de um Encontro 

 

De modo muito similar ao que é relatado no exemplo 50, observa-se seções em 

Lapsos de um Encontro onde a construção de gestos é moldada a partir do implemento 

do processo de ‘dissociação rítmica’. O exemplo 58 demonstra o encontro de dois 

materiais musicais distintos — um padrão rítmico formulado através duma variação da 

clave de Candomblé opanijé, que sustenta acordes idiomáticos no charango, e um 

fragmento melódico ressonante de violão — que juntos formam um composto sonoro 

(marcado em azul), no compasso 99. A partir de então, o membro do composto 

correspondente à parte do violão é pouco a pouco desenvolvido ritmicamente numa 

trajetória de intensificação (marcada em vermelho), que dialoga com uma reminiscência 

do composto primário mantida pela imutabilidade do charango, até que atingem, no 

compasso 133 um grau considerável de interdependência, como um ponto de finalização 

do fluxo gestual.     
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4.2.5 Ecos Nº 3 (sobre o primeiro impulso) 

A última das obras compostas para o contexto desta tese responde a um convite do 

percussionista Jorge Sacramento para participar de um projeto envolvendo a criação de 

peças para voz solista e grupo de percussão, que foram registradas no mais novo disco do 

Grupo de Percussão da UFBA — Ouça Sfot Poc, gravado entre os anos 2018 e 2019, e 

lançado no concerto de abertura do X Festival de Percussão 2 de Julho, no dia 07 de 

agosto de 2019, em Salvador (BA), no Teatro ICBA. 

Figura 24 - Estreia de Ecos Nº 3 (sobre o primeiro impulso), no Teatro ICBA, em 07 de agosto 

de 2019 

 

Fonte: Karen Silva 

  Ecos é uma série de peças que venho desenvolvendo para voz solistas e grupo de 

câmara, cuja concepção diz respeito à metáfora da voz solista enquanto uma encarnação 

plena do ‘eu poético’ atrelado aos textos escolhidos, e o grupo instrumental enquanto uma 

espécie de representação ou, pelo menos, uma manifestação do que é reverberado e 

ecoado de sua psique. Nesta ocasião, decidi tratar de um tema pouco visitado quando se 

analisa o imaginário da música de concerto contemporânea: o amor. Mas o amor aqui 

tratado é o amor lato sensu, associado à ideia grega do ‘amor agápico’, aquele que 

supostamente aparece como o impulso que orienta a empatia, a generosidade e a 

tolerância, por exemplo — por isso o subtítulo é sobre o primeiro impulso. Aliás, a noção 
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de tolerância desperta relações musicais importantes para o planejamento estrutural e 

artístico da obra. Não por acaso, há na peça referências explicitas de aspectos simbólicos 

de religiões distintas que, no tecido conjuntivo da obra, encontram um lugar de 

convivência mútua — os exemplos 59a e 59b ilustram este aspecto: no primeiro, a ideia 

do mantra mais importante do hinduísmo, o ‘Om’ ou ‘Aum’, cantado pela solista, 

encontra-se imerso numa conjuntura rítmica ligada à música de Candomblé, apoiada 

numa fusão das claves ijexá e igbin; e no segundo, um ambiente rítmico similar seve de 

acompanhamento para uma versão poeticamente licenciada da chamada Oração da Paz, 

mais conhecida como Oração de São Francisco, associada ao cristianismo.  

Exemplo 59a - Encontro de simbologias religiosas, em Ecos Nº 3 (sobre o primeiro impulso) 
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Exemplo 59b - Encontro de simbologias religiosas, em Ecos Nº 3 (sobre o primeiro impulso) 

 

Ademais, resta esclarecer que a formação instrumental completa da composição é 

voz mezzo-soprano e oito percussionistas (divididos entre instrumentos de altura 

determinada e indeterminada), e os textos utilizadas são: Ecos do primeiro impulso, de 

minha autoria, e Oração da Paz (ou Oração de São Francisco), de domínio público. 

Figura 25 - Textos utilizados em Ecos Nº 3 (sobre o primeiro impulso) 
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4.2.5.1 Situação analítica I: a ‘ressignificação rítmica’ como processo de variação 

gestual        

Na terceira seção de Ecos Nº 3 (sobre o primeiro impulso) há um gesto importante 

formado a partir de trêmulos de teclados (marimba e vibrafone) e um ostinato sincopado 

de tímpano (de onde surge um fragmento melódico marcante de glockenspiel), cuja 

função é a de contenção de uma grande efusão sonora precedente e, progressivamente, de 

criação de um momento de tensão que promove expectativas para um novo estado de 

efusão. Este gesto, quando repetido, mostra-se ressignificado em relação à sua versão 

anterior por alguma variante rítmica que implica numa reconfiguração da sua lógica 

intuitiva. Desta maneira, a noção de ‘ressignificação rítmica’ é abordada enquanto 

processo de variação gestual. Os exemplos 60a e 60b demonstram duas feições do mesmo 

gesto que, a despeito de suas ligeiras modificações em termos de altura, diferenciam-se 

mesmo pelas divergentes implicações métricas de um toque de congas que, no primeiro 

caso impõe uma sensação métrica binária (marcada em verde), e no segundo, uma 

sensação métrica assimétrica em 5/8 (marcada em roxo).    

Exemplo 60a - A‘ressignificação rítmica’ como processo de variação gestual, em Ecos Nº 3 

(sobre o primeiro impulso) 
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Exemplo 60b - A ‘ressignificação rítmica’ como processo de variação gestual, em Ecos Nº 3 

(sobre o primeiro impulso) 

 

4.2.5.2 Situação analítica II: a ‘sublimação rítmica’ como processo de transfiguração de 

caráter   

O fluxo sonoro de Ecos Nº 3 é marcado por uma variedade de disposições de 

contrastes, muitas vezes demasiadamente curtos, que implicam em alterações contínuas 

e aparentemente abruptas do caráter da peça. Grande parte destas alterações são 

desencadeadas por uma ação específica da voz solista que, tal como o Rum no contexto 

da música de Candomblé, promove figurações rítmico-gestuais capazes de transfigurar a 

lógica musical vigente, e, neste sentido, a noção de ‘sublimação rítmica’ é assumida como 

um processo de transfiguração do caráter musical. Os exemplos 61a e 61b demonstram 

este princípio: em ambos há um gesto melódico de impulso anacrústico realizado pela 

voz, sendo que no primeiro caso, de modo ascendente, reaviva uma construção gestual de 

médio porte presente no início da obra (discutida nos exemplos 60a e 60b), promovendo 

um grande contrate em relação ao que o precedia (ver partitura em apêndice); e no 

segundo, de modo descendente, promovendo a anunciação de um novo contraste que, no 

caso, diz respeito a instituição de uma nova seção (a última parte da obra, antes da 

recapitulação de seu início).       
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Exemplo 61a - A ‘sublimação rítmica’ como processo de transfiguração de caráter, em Ecos Nº 

3 (sobre o primeiro impulso) 

 

Exemplo 61b - A ‘sublimação rítmica’ como processo de transfiguração de caráter, em Ecos Nº 

3 (sobre o primeiro impulso) 
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4.2.5.3 Situação analítica III: a ‘dissociação rítmica’ como processo de intensificação 

gestual   

Exemplo 62 - A ‘dissociação rítmica’ como processo de intensificação gestual, em Ecos Nº 3 

(sobre o primeiro impulso) 
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O clímax de Ecos Nº 3 está localizado entre os compassos 130 e 141 (depois de seis 

compassos preciosos de preparação que o antecede — ver partitura em apêndice). Nele, 

um trecho importante da Oração da Paz é entoado numa conjuntura rítmica que faz alusão 

à sonoridade mais orgânica do quarteto instrumental de Candomblé, que cresce pouco a 

pouco mediante a adição dos teclados, até que chega ao compasso 138 num alto grau de 

energia, ainda inédito na peça (potencializado pelo simbolismo da seção). Um ingrediente 

fundamental para esta construção dramática é uma extensa frase de tímpano (marcada em 

roxo) que, a princípio incipiente enquanto membro do composto rítmico que simula o 

quarteto instrumental de Candomblé (marcado em amarelo) e desde antes da entrada dos 

teclados, passa por um processo de desmembramento, ficando cada vez mais 

particularizada, até que se mostra completamente dissociada nos compassos 137 e 138, 

impondo suas características de acentuações rítmicas próprias. Esta traquitana 

compositiva, ilustrada no exemplo 62, demonstra uma estratégia de utilização da noção 

de ‘dissociação rítmica’ como processo de intensificação gestual — os números em roxo 

marcam os passos progressivos da dissociação. 

4.3 COMENTÁRIOS DE SÍNTESE  

No presente capítulo, cinco obras musicais foram abordadas no sentido claro e 

objetivo de uma demonstração, com ênfase descritiva e analítica, de suas implicações 

relativas à pesquisa realizada no âmbito deste trabalho. Na realidade, cultivo a impressão 

de que tais peças não apenas aferem ou respondem ao impulso essencial que se apresenta 

como motivo central da pesquisa — isto é: as possíveis relações entre composição e 

etnomusicologia, que inspiram uma suposta razão política atrelada ao compor, e, neste 

caso, desembocam num estudo da música de Candomblé —, com também podem ser 

encaradas como uma manifestação alternativa da própria investigação, afinal, 

composição não é só um comentário, uma opinião ou uma exibição, e sim “uma 

experiência multidimensional, que pode conduzir o ouvinte através de um determinado 

caminho, que propõe uma paisagem para exploração, de tal maneira que um arco, uma 

trajetória propositiva com engajamento e resposta terá sido percorrida ao final”247 

(REYNOLDS, 2002, p. 3). 

 
247 A true composition is not only a remark or stance or display, but a dimensional experience that either 

leads the listener along a path or proposes a landscape for exploration in such a way that na arc, a 

trajectory of proposal, engagement, and response has been traversed by its end (REYNOLDS, 2002, p. 3). 
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Sendo assim, e a despeito da resistência histórica à ideia de que a pesquisa em artes, 

e mais especificamente em composição, pudesse dispensar a tradução de suas realizações 

para o plano discursivo — o que implicou na fundamentação do modelo tradicional de 

pós-graduação em artes no Brasil, que nos últimos anos vem sendo oxigenado pela 

concepção de pesquisa artística —, atrevo-me a dizer que o conjunto dessas obras é, em 

si, uma feição da própria tese, visto que nele está, em representação sônica, as razões que 

movem o traçado discursivo dos três capítulos anteriores. Notemos que:  

1. O que inspira a concepção de cada uma das obras é a esperança de que música, 

ainda que num contexto de concerto, pode ser muito mais que informação 

sonora e experiência cognitiva. O compor, assim, pode carregar um discurso e 

apresentar um posicionamento político que, inclusive, atenda a demandas 

sociais. A descolonização do saber, que ganha força em movimentos contra 

hegemônicos, é uma demanda social atual que, no domínio musical, desperta 

interesses importantes neste trabalho. É daí que surge um pensamento articulado 

da união de forças entre os campos da composição e da etnomusicologia, que 

se assume como o espírito composicional de cada uma das obras. Quer dizer: 

em nenhumas das aventuras compositivas abordadas aqui a voz que fala 

enquanto protagonista é a voz da dita música erudita, nem pura e simplesmente 

a voz de um compositor imune ao seu entorno. Ao contrário, a voz que fala 

como protagonista de todas as peças é a voz do diálogo entre epistemologias 

musicais, ou seja, uma voz que escuta vozes distintas que dizem coisas 

diversificadas acerca dos modos de proceder com expressão musical. A 

princípio, esta é a proposta de ‘trabalho cultural’ levantada por mim com ponto 

central das composições; 

2. Por aqui, há também um interesse muito específico de não apenas compreender, 

mas, em igual medida, trazer à tona e compartilhar um possível compor relativo 

à epistemologia musical do Candomblé, e mais: aprender com ele. É por meio 

deste intuito que o processo criativo das obras se emancipa, no sentido de uma 

perspectiva decolonial dos paradigmas epistêmicos da música de concerto 

contemporânea. Não por acaso, os processos compositivos que as 

fundamentam, de maneira criativa e ressignificada, são aqueles observados na 

música de Candomblé, explicados no Capítulo 2. A propósito, é importante 

destacar que na proposta de ‘trabalho cultural’ realizado pelas obras, há também 
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o compromisso de expor características compositivas da epistemologia musical 

em questão de modo explicativo — claro, com a ressalva de que cada obra 

ocupa o seu lugar no mundo e se apresenta na cabeça de cada ouvinte de maneira 

completamente imprevisível;    

3. Um grande valor do relato etnográfico é compartilhamento de uma série de 

dados de ordem qualitativa, além dum conjunto de informações restritas ao 

domínio da experiência, com os interlocutores da pesquisa. O contato com 

etnomusicologia faz com que a etnografia seja um ponto importante de distinção 

deste trabalho, quando se analisa outras produções acadêmicas ligadas ao 

campo da composição, o que impulsiona a perspectiva de interface entre 

composição e etnografia — aspecto este que também é revelado no âmago de 

algumas das obras, mais especificamente em Dackunohrum e Lapsos de um 

Encontro, por suas razões peculiares. 

Dito isso, e com a perspectiva de que o compor e a composição, pelo menos neste 

caso, não são apetrechos, mas sim as causas e os efeitos do trabalho como um todo, 

sigamos para a seção de despedida, que acomodará o balanço da pesquisa e suas possíveis 

reverberações.   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao menos simbolicamente, o presente trabalho representa um esforço de 

demonstrar como a pesquisa artística e acadêmica em composição pode assumir um papel 

político, no sentido de dar vazão a problematizações inerentes ao seu entorno imediato, 

considerando, objetivamente, o potencial (no mínimo, latente) da universidade — 

enquanto espaço comumente ligado à produção deste tipo de pesquisa —, de interagir 

com o lado de fora de seus muros físicos e imaginários. Não por acaso, aqui, investiu-se 

significativamente em discussões que colocam a ‘criação de discurso’ como uma 

dimensão inerente ao compor, a qual projeta no ofício do compositor o potencial ilimitado 

de construção de significados que podem trazer impactos na esfera social, implicando, 

assim, numa capacidade de promoção de ambientes de reflexão, indagação de ideias, 

construção, reconstrução e destruição de imaginários acerca do seu contexto 

sociocultural. Foi através do reconhecimento desta potencialidade, definitivamente ligada 

à noção de ‘constituição do novo’ impressa no fazer artístico (CASTORIADIS, 2000), 

que a trajetória deste trabalho foi inspirada.  

O caminho escolhido foi claro e definido: um traçado entrelaçado com a 

etnomusicologia, assumindo a vocação desta área em propor a exposição, e consequente 

legitimação de espaços de discussão e diálogo, de epistemologias musicais que se 

encontram em posições “enfraquecidas” (e, em muitos casos, de apagamento) frente aos 

paradigmas cultivados pelas hegemonias geopolíticas.  Neste sentido, chegou-se à música 

de Candomblé com o objetivo de identificar aspectos relativos a um possível compor 

presente nos modos de interações rítmicas experienciados entre o atabaque Rum e os 

outros instrumentos que compõem o seu quarteto instrumental, vislumbrando uma 

apreensão sistematizada de procedimentos compositivos a serem implementados na 

elaboração de novas obras musicais.   

Através de um direcionamento metodológico marcado pela coleta, transcrição e 

análise de gravações relativas à expressão musical em questão, implicando em resultados 

aferidos e complementados numa imersão contextual possibilitada por uma experiência 

etnográfica no Terreiro do Gantois, cinco processos rítmicos foram constatados, 

apresentados e discutidos enquanto conceitos composicionais: ‘ressignificação rítmica’, 

dissociação rítmica’, ‘sintonização rítmica’, ‘suspensão rítmica’ e ‘sublimação rítmica’. 

Um arcabouço conceitual que permitiu a promoção de uma interface entre composição e 
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etnografia — útil, inclusive, como perspectiva de análise musical, demonstrada na 

observação de duas obras representativas do movimento de composição da Bahia: 

Sertania, de Ernst Widmer, e Oniçá Orê, de Lindembergue Cardoso — e a criação de 

cinco peças de formações distintas, de razões artísticas e identitárias definitivamente 

pessoalizadas: Dakunohrum, Como Brisa nas Costas de Santos, Impulsos, Lapsos de um 

Encontro e Ecos No° 3 (sobre o primeiro impulso)  — todas alimentadas pelo intento de 

tornar visível um suposto saber composicional referente à epistemologia musical do 

Candomblé, sempre em diálogo com um conjunto de aspectos idiossincráticos do que se 

entende por música de concerto contemporânea, cumprindo assim um ‘trabalho cultural’ 

(BOHLMAN, 2003), via ‘tradução intercultural’ (SANTO e MENEZES, 2009), no 

sentido do favorecimento de discussões, em “texto musical”, acerca da 

‘multiculturalidade’ e ‘interculturalidade’. 

Desta trajetória, três ideias sólidas podem ser destacadas como impulsos gerais de 

arremate:  

1) É possível pensar em pesquisa no campo da composição a partir de um interesse 

de engajamento político que reflita demandas socioculturais, sem que isso 

interfira na subjetividade da liberdade criativa e na construção de uma 

identidade artística — é neste viés que identifico este trabalho, e o considero 

bem sucedido no que se refere à consecução de seus objetivos;  

2) O trabalho compartilhado de composição e etnomusicologia pode resultar em 

contribuições relevantes para ambas as áreas, visto o interesse mútuo, embora 

em direções figurativamente polares, que elas têm a respeito do mesmo objeto 

de estudo (a expressão musical) — percebo que este trabalho foi 

definitivamente potencializado pelos fundamentos teóricos e metodológicos da 

etnomusicologia, da mesma maneira que sinto que o mesmo pode ser útil no 

sentindo de uma oxigenação da visão de mundo etnomusicológica, o que está 

para além das discussões sobre a música de Candomblé (um sítio de interesse 

da etnomusicologia) que ele traz;  

3) Pesquisas em composição destinadas à observação de músicas não ocidentais, 

a partir de um entendimento de suas ‘estruturas profundas’ e de seus processos 

compositivos, podem fortalecer a noção de horizontalidade epistemológicas, 

numa perspectiva ecológica dos saberes, dada a suposta tendência levantada por 

Blacking (1973) da ‘estrutura profunda’ representa uma possível dimensão de 
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comunicação intercultural, pela crença de que no nível da mesma existem 

elementos comuns à psique humana, embora possam não aparecer nas 

chamadas ‘estruturas de superfície’ — observo com clareza que o ímpeto 

compositivo visualizado na música de Candomblé é de ordem similar ao que é 

experienciado, por exemplo, no contexto da música de concerto ocidental. 

Considerando a complexidade da música de Candomblé, ainda é preciso que se diga 

que este trabalho está fadado a uma incompletude que passa não apenas pela 

impossibilidade natural de algo externo à expressão musical fornecer informações 

conclusas sobre a mesma, mas também porque existem aspectos que foram desatendidos 

e podem representar interesses legítimos de trabalhos futuros, tais como:  

1) A relação entre o canto, nas dimensões musicais e textuais, e os cinco processos 

rítmicos discutido — o canto dá “pistas” de como o alabê deve tocar? Como ele 

se relaciona estruturalmente com o quarteto instrumental? 

2) O processo de aprendizado dos alabês no sentido do que é necessário ser 

elaborado na execução do Rum, em busca de um diálogo profundo com os orixás 

— visto que é da função particular do Rum que surgem os processos 

compositivos descritos, como a sua execução é direcionada? Como se articulam 

as escolhas individuais do alabê e a vontade do orixá? 

3) O diálogo do trabalho como um todo com a comunidade do Candomblé — 

como a discussão sobre esta pesquisa pode impactar positivamente na realidade 

dos terreiros? 

Mais especificamente sobre os cinco processos rítmicos, também é possível apontar 

algumas direções de extensão do estudo, dentre as quais duas parecem bem próximas e 

acessíveis:  

1) A potencialidade pedagógica dos cinco conceitos derivados, seja no campo da 

composição ou mesmo da performance — como eles influenciariam na 

formação de um compositor? Como eles ampliariam o vocabulário 

improvisativo de instrumentistas? E no próprio contexto do Candomblé, como 

o reconhecimento conceitual dos mesmos ajudaria na preparação funcional dos 

alabês? 

2) A relação dos conceitos com os pressupostos das ciências cognitivas 

incorporadas — tendo em vista a relação com temporalidade, construção de 

expectativa e padrões de experiências corporais que fenomenologicamente 
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propõem, como dialogariam, por exemplo, com a teoria ITPRA da expectativa, 

de Huron (2006), ou com os conceitos metafórico-musicais de espaço musical, 

tempo musical, força musical e movimento musical, discutidos em Brower 

(2000)?  

3) A evidência de processos rítmicos similares aos identificados neste trabalho em 

musicais de outras culturas, inclusive na literatura da música de concerto 

ocidental (e até mesmo em músicas minhas anteriores à pesquisa) — 

intuitivamente, percebo que há grandes chances de tais processos rítmicos, em 

suas significâncias conceituais, serem recorrentes em manifestações musicais 

diversificadas. Assumindo a perspectiva de Blacking (1973) sobre a ‘estrutura 

profunda’ da música representa uma possível dimensão de comunicação 

intercultural, e diante de uma constatação acerca da presença dos processos 

rítmicos em diferentes culturas musicais, seria razoável pensar que eles dizem 

respeito a tendências da psique e cognição humana no que tange a criatividade 

musical?  

Seja como for, com as reverberações deste trabalho e de suas obras correlatas 

espera-se contribuir com o que se discute atualmente em composição e em 

etnomusicologia, com o horizonte frutífero da multidisciplinariedade, e com a circulação 

do saber atrelado à cosmologia do Candomblé nos circuitos acadêmicos.  

Com prazer e dedicação, 

Vinicius Amaro         
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2016 
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APÊNDICE B – COMO BRISA NAS COSTAS DE SANTOS (DO NORDESTE À BAHIA)  

 

Vinicius Amaro 

 

Como Brisa nas Costas de 

Santos 

(do Noroeste à Bahia) 

para flauta, clarinete em Bb, bouzouki e piano 

 

em homenagem a Gilberto Mendes e dedicada ao Duo 

Robatto, a Vitor Rios e à Beatriz Alessio 

 

 

Salvador, 

2016 
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APÊNDICE C - IMPULSOS 

 

Vinicius Amaro 

 

 

 

 

Impulsos 
Dedicada ao Camará Ensemble 

 
 

Salvador, 

2017 
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INSTRUMENTAÇÃO 

Flauta 

Clarinete em Bb 

Banjo (amplificado) 

Violão (amplificado) 

Violino 

Violoncelo 

Percussão  
(vibrafone, 2 t. tons, 2 congas, 2 bongôs, caixa clara, 2 agogôs, 2 pratos suspensos, triângulo) 

Disposição dos instrumentos de altura indefinida no pentagrama: 
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APÊNDICE D – LAPSOS DE UM ENCONTRO  

Vinicius Amaro 

 

 

 

Lapsos de um 
Encontro 

para flautas andinas, charango e 
violão 

 
 
 
 

Salvador,  

2016 
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APÊNDICE E – ECOS Nº 3 (...SOBRE O PRIMEIRO IMPULSO) 

Vinicius Amaro 

 

 

 

 

Ecos Nº 3 
(...sobre o primeiro impulso) 

 
Para voz mezzo-soprano e oito percussionistas 

 
Dedicada à Quedma Cristal 

 

 

 

 

 

 

Salvador,  

2018 
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TEXTOS UTILIZADOS 
 
Ecos do Primeiro Impulso 
(Vinicius Amaro) 
 
Celebrar o Amor 
E se entregar pra poder ver o mar com algum sabor 
Olhar e ver... 
Sentir, chorar e ser o porquê do som 
Colher o ar, vivenciar o sonhar... 
Se deixar levar pelo íntimo rítmico de outro olhar 
Olhar e ver... 
Sentir, chorar e ser o porquê do som 
Movendo o entorno pelo encanto invulgar 
Florindo o encosto do entre-lugar 
No sentido íntimo do Om 
Celebrar o Amor 
 
Oração da Paz 
(domínio público) 
 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz 
Onde houver ódio, que eu leve o amor, 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão 
Onde houver discórdia, que eu leve a união 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé 
Onde houver erro, que eu leve a verdade 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria 
Onde houver trevas, que eu leve a luz 
Ó, Mestre, fazei que eu procure mais 
Consolar que ser consolado 
Compreender que ser compreendido 
Amar que ser amado 
Pois é dando que se recebe 
É perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se vive para a vida eterna 
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INSTRUMENTAÇÃO    
 

• Mezzo-soprano 

• Percussão 1: prato suspenso, 2 agogôs e bombo 

 

• Percussão 2: prato suspenso, caixa clara, 2 bongôs e 2 t. tons 

 
 

• Percussão 3: 2 congas e 1 timbal 

 

• Glockenspiel 

• Xilofone 

• Vibrafone 

• Marimba 

• Tímpanos (4: Ré#, Dó#, Lá e Fá)  
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ANEXO 

ANEXO A - DVD COM ARQUIVOS MULTIMÍDIA 

 

Identificação dos arquivos: 

1 – Transcrição 1 – Adarrum de Ogum (vídeo-partitura); 

2 – Transcrição 2 – Runtó (vídeo-partitura); 

3 - Transcrição 3 – Igbin (vídeo-partitura); 

4 – Transcrição 4 – Oquele (vídeo-partitura); 

5 – Transcrição 5 – Adarrum (vídeo-partitura); 

6 – Vídeo do Adarrum, por Léo Vieira; 

7 – Transcrição 6 – Ogum Corrido (vídeo-partitura); 

8 – Exercício Nº 1 (Ressignificação Rítmica) - MP3 (sample); 

9 – Exercício Nº 2 (Dissociação Rítmica) - MP3 (sample); 

10 – Exercício Nº 3 (Sintonização Rítmica) - MP3 (sample); 

11 – Exercício Nº 4 (Suspensão Rítmica) - MP3 (sample); 

12 – Exercício Nº 5 (Sublimação Rítmica) - MP3 (sample); 

13 – Dakunorum - MP3 (sample); 

14 – Como Brisa nas Costas de Santos - MP3 (sample); 

15 – Impulsos - MP3 (sample); 

16 – Lapsos de um Encontro - MP3 (sample); 

17 - Ecos Nº 3 (sobre o primeiro impulso) – MP3 (gravação: Vanda Otero e Grupo 

de Percussão da UFBA, sob regência de Jorge Sacramento). 

 

 


