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Contextualização 

Os motivos que me levaram à realização desta pesquisa possuem relação direta com o início               

de minha trajetória como músico no cenário profissional, em ambiente urbano e culturalmente             

influenciado de maneira geral pela música brasileira, sobretudo a música instrumental que se utiliza              

em seu repertório de gêneros brasileiros tais como o samba jazz, bossa nova, baião, choro, valsa                

além de alguns gêneros americanos tais como o swing, o funk, o blues e a jazz waltz. 

Tal cena musical é chamada por muitos músicos, críticos e produtores insiders, de "jazz              

brasileiro” em razão da grande influência que sofreu ao longo dos anos e ainda sofre por parte do                  

gênero musical americano mas também e sobretudo pela utilização da improvisação como lugar de              

encontro entre os músicos praticantes desta linguagem. 

Apesar da alta qualidade técnica dos músicos e de sua orientação jazzística por assim dizer -                

e como consequência disso a sua enorme capacidade de interação e elaboração do material musical               

- por vezes sentia falta de um lugar onde aspecto rítmico pudesse conduzir o pensamento musical de                 

tal forma que todo o material existente tivesse que ser questionado, colocado de lado e assim,                

grooves e levadas precisassem ser construídas do zero ou reestruturadas a partir das matrizes já               

existentes. Neste sentido, enxerguei na composição um meio expressivo fundamental e necessário            

para que minhas ideias e experimentações pudessem ser praticadas e apresentadas ao público.  
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As métricas ímpares 

Mesmo considerando as características de africanidade em fenômenos musicais brasileiros          

ou não que se traduzem em adjetivos tais como “rítmico”, “percussivo” ou “alegre" (PINTO              

2001:pg2) e sem entrar no mérito de julgamento , preservação, autenticidade ou valoração de tais               

fenômenos enquanto manifestação da cultura popular, tal música me inspirou muitas vezes a buscar,              

baseado em seus elementos rítmicos formantes, uma nova sonoridade, um novo groove a partir da               

mudança da fórmula de compasso onde o número de tempos fosse ímpar: 3, 5, 7, 9, 11 ou 13.                   

Outros fatores que me instigaram a busca por compor música em métricas ímpares foram, em               

primeiro lugar, a ausência de repertório disponível, haja visto que rapidamente através de pesquisa              

simples é possível perceber o quão pequeno é o conjunto de peças escritas em métricas ímpares. E                 

em segundo lugar pela minha dificuldade pessoal em improvisar dentro destas estruturas, de             

construir e concatenar frases e assim embutir sentido musical lógico no discurso musical resultado              

de minha performance. 

  

 



 

 

As claves (time-lines) 

O termo time-line foi apresentado pela primeira vez por Kwabena Nketia, etnomusicólogo e             

compositor ganense, para designar um procedimento amplamente empregado e difundido em muitas            

manifestações musicais na África. 
“Ela (a time-line) pode ser definida como um padrão rítmico em forma aditiva ou divisiva,               

que incorpora o pulso básico ou a pulsação reguladora, assim como o referencial de              

densidade. Ao invés de grupos regulares de quatro notas, grupos de cinco, seis ou sete notas                

podem ser utilizados em padrões de subdivisão binária ou ternária (compasso simples ou             

composto)” (NKETIA, 1974. P. 132) 

 

Já o termo clave, proveniente do espanhol, além de designar um instrumento de percussão              

cubano, também é usado para referir-se às time-lines utilizadas tanto na música afro-cubana quanto              

na música afro-brasileira. Em linhas gerais a utilização da clave está relacionada diretamente às              

manifestações musicais que possuem suas raízes na cultura africana. Grande parta da música             

afro-cubana, por exemplo, não pode ser estudada ou compreendida em sua essência sem se              

considerar o domínio das respectivas claves por parte dos músicos executantes.  

A existência de uma pulsação organizadora do discurso musical se faz presente na grande              

maioria das manifestações musicais em diversas culturas. O ato de marcar o tempo através do bater                

os pés e das mãos, de movimentos corporais, da regência, do estalar os dedos, ou de quaisquer                 

outros gestos com o intuito de se organizar a pulsação e o ritmo de determinada música, são                 

procedimentos usuais realizados pelo homem. 

Partindo da ideia de que a função primordial e simplificada da clave nada mais é do que marcar o                   

ritmo, busquei então associar esta ferramenta ao meu treinamento musical pessoal, e posteriormente             

ao ato de se compor tendo como fundamento a utilização de métricas ímpares. 

 

 

Composição 

O processo composicional de maneira geral, deu-se a partir da criação de algumas claves              

extraídas pura e simplesmente da contagem e repetição dos tempos de um compasso ímpar até que                

fosse alcançada sua fixação e incorporação plena. Neste momento passava então a improvisar e              

“brincar" ao piano tendo como base este novo groove buscando familiaridade e fluência. A partir               

daí foram criadas as melodias e harmonias das peças onde, em sua grande maioria, surgiam               

completamente em clave, ou seja, vinculadas ou influenciadas  

 



 

 

ritmicamente pela figura rítmica em questão. Em alguns casos, algumas claves já conhecidas e              

consagradas foram utilizadas como referência para então se extrair uma segunda clave, agora             

adaptada à métrica ímpar desejada, como ocorrido com a clave 2 do samba “Malvadeza" baseada na                

clave 1, figura esta derivada do cabila. 

 

Pare e escute 

Música composta em parceria com o harmonicista e compositor Gabriel Grossi e registrada             

no álbum URBANO de 2012, esta peça em compasso cuja fórmula é 9 por 4 apresenta uma clave                  

simples que pode ser pensada, ao se observar suas figuras formantes em 3 + 3 + 2. Praticamente                  

toda a melodia está vinculada à clave. Outra característica desta peça é a linha do baixo que também                  

serve como referencial ou guia por estar em clave, observe a seguir a Figura 1. 

 
Figura 1: a composição em 9 por 4 “Pare e escute” e sua clave.  

Vídeo encontrado no dia 10/0715 no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=F6Jlw855MMM 
 

 



 

Desatino 

Música composta em 5 por 4 registrada no álbum TEMPO de 2015, que possui uma clave                

onde se percebe a antecipação rítmica como característica principal. A linha do baixo é de               

fundamental importância na compreensão rítmica da peça pois apresenta mais elementos em sua             

constituição que a própria clave. Já o ritmo harmônico reproduz praticamente a figura da clave.               

Observe a Figura 2: 
Figura 2: a composição em 5 por 4 “Desatino” e sua clave  

  

 



 

Evening Mist 

Música composta em 9 por 4 e registrada no álbum TEMPO de 2015, baseada numa clave                

mais extensa em relação à clave de Pare e escute que também é em 9 por 4. Aqui o ritmo harmônico                     

coincide com as notas graves da clave. Esta peça possui caracter mais "solto" em relação à sua                 

condução rítmica porém isso não exime os músicos executantes de estarem a todo momento              

conscientes de sua clave. Observe a Figura 3: 
Figura 3: a composição em 9 por 4 “Evening mist” e sua clave  

 

 

  

 



 

Malvadeza 

Samba composto em forma de jogo ou brincadeira musical e registrado no álbum             

CALMARIA de 2010, onde na primeira parte o tema é apresentado em 2 por 4, fórmula de                 

compasso tradicionalmente utilizada na escrita do samba, e na segunda exposição do tema o mesmo               

aparece em 7 por 8 estabelecendo aqui a forma da peça que resultará em duas exposições do tema                  

em compassos diferentes. A brincadeira está exatamente na  

transição de uma formula de compasso à outra fazendo com que o musico tenha que estar muito                 

atento à tal mudança. Nesta peça me utilizei de uma clave presente na maioria dos sambas                

contemporâneos que deriva de um ritmo do candomblé da Nação Angola chamado Cabila ou              

Cabula para então gerar a segunda clave, aqui chamada de clave 2, em 7 por 8. Segundo o                  

compositor e pesquisador Letieres Leite, a clave do cabila se iniciada em sua metade, resulta na                

clave utilizada pelo samba. Observe as Figuras 4, 5 e 6 a seguir 
Figura 4: clave do Cabila ou Cabula da Nação Angola 

Figura 5: clave do samba, resultante da clave do Cabila iniciada de sua metade 

 

Figura 6: a composição “Malvadeza" e suas duas claves  
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