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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar referenciais estilísticos no processo de criação 

musical do compositor, arranjador e contrabaixista Nico Assumpção. Para esta pesquisa, o 

principal objeto de estudo baseia-se no trabalho musical desenvolvido pelo contrabaixista com 

a utilização do contrabaixo elétrico na música “Onix” do compositor Victor Assis Brasil. O 

alcance dos resultados e obtido através da transcrição e da análise da condução e do improviso 

gravados pelo contrabaixista na referida música que está contida no disco “Tocando Victor 

Assis Brasil”. A metodologia da pesquisa está pautada na ferramenta conceitual denominada 

fricção de musicalidade, que se associa à teoria das tópicas, utilizada em pesquisas recentes 

sobre música instrumental brasileira, como por exemplo em Piedade (2011). Isto posto, 

procura-se compreender as concepções de Nico Assumpção como contrabaixista em sua ótica 

interpretativa e no processo criativo de conduzir e improvisar na música instrumental. 

 

Palavras-chave: Nico Assumpção; Contrabaixo elétrico; Música Instrumental Brasileira; 

Improvisação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No ensino e aprendizado do contrabaixo na música popular brasileira, especialmente no 

tocante à música de caráter improvisatório – entendida pelos pesquisadores como “música 

popular brasileira instrumental” (SILVA, 2010) ou “música popular instrumental brasileira”, e 

chamada pelos músicos e apreciadores como “música instrumental” ou “instrumental 

brasileiro” e no cenário internacional como “jazz brasileiro” (BASTOS e PIEDADE, 2006 p. 

931). –  é comum, entre os alunos e professores, o surgimento de questões associadas à técnica, 

improvisação e a elaboração de conduções e levadas1. Na maioria dos casos, estas dúvidas estão 

relacionadas a digitação, sonoridade, conhecimentos estruturais (formação de escalas e acordes, 

condução de vozes), conhecimento interpretativo (articulações, acentuações, estilos) entre 

outros aspectos como observado por Carvalho (2011, p.129).  

Segundo este autor, na rotina de um contrabaixista, na maioria das vezes, ele se esbarra 

em duas situações relacionadas à elaboração de uma condução    

 

 
Na primeira a linha de baixo é interpretada pelo baixista a partir de uma linha escrita 

por um arranjador; na segunda ela é criada pelo baixista a partir de uma harmonia e 

de um ritmo específico. O segundo caso é infinitamente mais comum. (CARVALHO, 

2011, p. 128). 

 

 

Partindo da segunda situação exposta por Carvalho, questiona-se sobre como 

elaborar/executar conduções e improvisos no contrabaixo elétrico concentrando fatores 

melódicos, rítmicos e harmônicos, além de aspectos específicos relacionados aos gêneros 

musicais populares. Em relação a elaboração das conduções, indaga-se ainda sobre como não 

perder a função melódico-harmônica de conduzir a sequência de acordes de uma determinada 

música. Uma vez que o contrabaixista domina estes conteúdos, ele adquire liberdade para 

desenvolver suas performances de maneira consciente, criativa e variada. Contudo, a insipiência 

relacionada a estes assuntos pode resultar na “total desorganização, falta de sentido, ausência 

de leveza, e outras situações pouco musicais” (CARVALHO, 2011, p. 129). 

Tendo em mente os questionamentos supracitados, buscamos direcionar o eixo central 

desta pesquisa para a construção da condução e do improviso que podem ser realizados no 

contrabaixo elétrico. O caminho percorrido pelo presente trabalho tem por objetivo encontrar 

                                                 
1 Termo utilizado pelos músicos para definir uma melodia ou ritmo de acompanhamento. (CARVALHO, 2011, 

p. 28).  
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processos de reelaborações e complexificações de células rítmicas básicas que são úteis para 

adquirir as habilidades necessárias para uma performance criativa e variada. As questões 

rítmicas trabalhadas por aqui são referidas sob uma ótica observada por Carvalho (2011) com 

uma abordagem voltada para o caráter interpretativo.  

Os conteúdos relacionados à elaboração dos contornos melódicos (frases) são 

apresentadas através de análises sobre a inserção de referenciais estilísticos de gêneros musicais 

distintos contidos nas improvisações realizadas no âmbito da música instrumental brasileira, 

baseados nos estudos de Piedade (2011) e nos parâmetros de expressão musical propostos por 

Tagg (2003) que vão ao encontro às ideias de Carvalho e de Piedade em relação a aspectos 

musicais como motivos rítmicos/melódicos, fraseados e acentuações, ou ainda associados a 

outros parâmetros de análise importantes na avaliação da música popular, como por exemplo a 

expressão do timbre, as ornamentações e recursos eletrônicos que não podem ser estruturados 

através da notação tradicional. Deste modo, a abordagem sobre as concepções musicais 

presentes neste trabalho está relacionada a diversos fatores musicais, imprimindo um caráter 

simbólico e de origem cultural.      

Para esta pesquisa, o principal objeto de estudo baseia-se no trabalho musical 

desenvolvido pelo contrabaixista Nico Assumpção com a utilização do contrabaixo elétrico na 

música “Onix”, do compositor Victor Assis Brasil, contida no álbum Tocando Victor Assis 

Brasil e disponível em uma cópia de CD anexado a este trabalho. A escolha por este material 

de análise se deu por se tratar de um contrabaixista que obteve grande destaque no cenário 

musical, especialmente, no que diz respeito ao seu virtuosismo no contrabaixo elétrico acerca 

das conduções e improvisações realizadas ao longo de sua carreira em uma diversidade de 

trabalhos significativos, como por exemplo, em sua trajetória com o cantor e compositor João 

Bosco, ou as ministrações realizadas nos cursos do “Festival de Verão de Brasília”, as quais 

resultou no desenvolvimento do seu método sobre improvisação, ou ainda tocando e gravando 

com artistas internacionais como Billy Cobham, Larry Coryell, Frank Gambale, Pat Metheny, 

entre outros. 

 Observando a performance de Nico Assumpção, sobretudo ao que se refere à música 

“Onix”, surgiram dúvidas pertinentes à sua maneira de elaborar e executar a condução e o 

improviso na referida música. Deste modo, de que maneira é possível identificar as referências 

musicais do contrabaixista Nico Assumpção em sua performance na música “Onix”? Qual o 

processo de construção do ritmo na linha de condução executada pelo contrabaixista na referida 

música? Quais os referenciais estilísticos existentes na elaboração do seu improviso?  
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Acredita-se que vários contrabaixistas possuem estes questionamentos relacionados à 

performance de acompanhamentos e improvisos realizados no contrabaixo elétrico e carecem 

de publicações inerentes ao instrumento e aos instrumentistas. Atualmente, já existem pesquisas 

relacionadas ao contrabaixo no que diz respeito às conduções executadas na música popular 

brasileira, sobretudo, abordadas com explanações direcionadas ao contrabaixo acústico como é 

o caso do artigo elaborado por Carraro (2012), em que apresenta uma visão ampliada sobre o 

uso do pizzicato na atuação do contrabaixo no âmbito de acompanhamentos e improvisação no 

Samba e na Bossa Nova. De mesmo modo, a improvisação já é tema de bastante atenção em 

pesquisas como afirma Silva (2010), ao citar pesquisadores como Borém e Santos (2003) e 

Assis (2010), sobretudo, todos com aspectos voltados para o contrabaixo acústico. Por esta 

razão, notamos a necessidade de despertar o interesse de investigação nos pesquisadores acerca 

destes objetos de investigação e contribuir para futuras pesquisas relacionadas ao contrabaixo 

elétrico. 

Para sanar tais questionamentos, utilizamos uma metodologia exploratória e pesquisa 

explicativa, assumindo respectivamente as formas de pesquisas documentais e pesquisas 

bibliográficas. Em um primeiro momento, no capítulo 1, apresentamos uma síntese biográfica 

do músico Nico Assumpção, traçada desde o seu nascimento até a data de sua morte, visando 

conhecer melhor os aspectos relacionados à sua vida e o percurso trilhado durante sua trajetória 

musical ao longo de sua carreira. Neste momento, as apresentações dos conteúdos são 

embasadas através de informações retiradas do site oficial do contrabaixista. Em seguida, 

apresentamos o conceito da música instrumental popular brasileira bem como seu processo 

histórico e desenvolvimento. Neste momento, os conteúdos apresentados são fundamentados 

através de dissertações e artigos periódicos.   

Posteriormente, no capítulo 2, discutimos os aspectos relacionados às estruturas rítmicas 

que possuem maior representatividade na caracterização dos gêneros musicais populares 

brasileiros e que se fazem presente também na música popular instrumental. Para este capítulo 

utilizamos a dissertação de doutorado de Carvalho (2011), relacionada ao ensino do ritmo na 

música popular brasileira. A tese discorre, entre outras abordagens, sobre a inserção de 

elementos rítmicos (padrões) – vindos de gêneros musicais importados da África e de outras 

regiões – na música brasileira, e esclarece aspectos sobre a formação de gêneros musicais 

brasileiros através da vizualização destes padrões rítmicos que desempenham papel importante 

na caracterização destes gêneros. Neste momento também são comparados padrões rítmicos 



4 

 

 

 

extraídos de métodos de ensino de ritmos brasileiros, como por exemplo os métodos “The 

Brasilian Guitar Book” e “Música Brasileira Para Contrabaixo”.  

No capítulo 3, visando orientar o leitor a uma compreensão mais ampla sobre os 

conceitos teóricos e metodológicos elencados para este trabalho, abordamos explanações acerca 

da metodologia de análise para o improviso, baseada no conceito de fricção de musicalidade 

aliado à teoria das tópicas desenvolvida por Piedade (2011). Este referencial metodológico que 

será utilizado para análise do improviso é compreendido, sobretudo no âmbito da improvisação 

ocorrida na música popular, como uma relação em que traços musicais de outros gêneros se 

tocam, dialogam e passam a fazer parte do conteúdo formal. De mesmo modo, para investigação 

da interpretação analítica da expressividade e performance desenvolvida por Nico Assumpção, 

apresentamos explanações sobre o referencial metodológico baseado nos conceitos sugeridos 

por Tagg (2003), que defende a ideia de uma análise na música popular baseada em aspectos 

de avaliação que não podem ser estruturados através da notação tradicional mas possuem uma 

importância significativa no universo musical popular.  

O artigo elaborado por Novaes e Correntino (2016) que examina características 

estilísticas de improvisação na música brasileira com base na experiência da performance e em 

estudos teóricos da musicologia recente, e ainda publicações de autores como Linhares e Borém 

(2011) que discutem referenciais estilísticos na música popular, Bastos e Piedade (2006, 2007) 

que discorrem sobre o desenvolvimento da música instrumental e sobre análise de 

improvisações relacionados à música popular, além de outros autores citados no decorrer desta 

pesquisa elucidarão e contribuirão para a fundamentação teórica desta pesquisa.  

Posteriormente apresentamos uma síntese sobre a estrutura da música “Onix”, contendo 

aspectos relacionados aos procedimentos da gravação, instrumentação, estrutura da composição 

e harmonia. Em seguida, apresentamos a transcrição do acompanhamento realizado pelo 

contrabaixista seguido de uma análise sobre os aspectos da criação do ritmo na condução da 

referida música, verificando as articulações rítmicas elaboradas por Nico Assumpção em sua 

performance que se enquadram às estruturas rítmicas apresentadas no capítulo 2, seguida de 

uma tabela contendo aspectos musicais consideráveis para a verificação da condução da música 

analisada. Ao fim do capítulo apresentamos a transcrição do improviso evidenciando seus 

principais contornos melódicos e vocabulários contidos na música instrumental através da 

teoria das tópicas aliada ao conceito de fricção de musicalidade e por fim, outra tabela contendo 

aspectos musicais importantes na verificação do improviso. 
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As diretrizes trilhadas por esta pesquisa pretendem ser úteis corroborando com o 

processo de preenchimento da lacuna existente na produção escrita com ênfase para as 

especificidades do contrabaixo elétrico – aspectos estes bastantes escassos e incipientes no meio 

acadêmico – e colaborar com o ensino do instrumento, especialmente sobre certas práticas 

comuns no ensino da música popular que visam ensinar as conduções características dos 

gêneros populares,  tornando possível o aprimoramento das concepções intrínsecas do 

instrumento bem como o aperfeiçoamento técnico do mesmo.  
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CAPÍTULO 1 – NICO ASSUMPÇÃO E A MÚSICA INSTRUMENTAL  

 

 

1.1 Síntese biográfica2 

 

 

No dia 13 de agosto do ano de 1954, na cidade de São Paulo, capital, nasce Antonio 

Álvaro Assumpção Neto, mais conhecido como Nico Assumpção. Criado em um ambiente 

musical, logo nos primeiros anos de idade já se interessava pela música (aos dois anos de idade 

já despontava interesse pelos discos de Michel Legrand, pianista, compositor e arranjador 

francês) devido as Influências de seu pai, um industrial de classe média, apreciador de jazz e 

que fora músico amador na juventude. 

 Aos nove anos de idade, Nico já tinha aulas de violão com o músico Paulinho Nogueira 

e um pouco mais tarde, aos 13 anos já tocava covers dos Beatles em uma banda de garagem. 

Neste período, Nico costumava tocar contrabaixo na banda sempre que o baixista principal 

faltava. Através deste contato com o contrabaixo, e demonstrando maior interesse nos arranjos 

feitos pelo instrumento nas músicas instrumentais, Nico troca o violão pelo baixo elétrico e 

passa a dedicar-se somente ao contrabaixo indo posteriormente estudar na escola de música 

CLAM tendo aulas com o professor Luiz Chaves do Zimbo Trio, com quem também teve aulas 

de baixo acústico. 

 Na década de 1970, Nico já participava de trios de jazz tocando em restaurantes da classe 

média-alta em São Paulo e pleiteando pela entrada dos músicos nos recintos pela porta da frente 

– neste período os músicos eram obrigados a entrar nos restaurantes pela porta dos fundos. Nico 

acreditava que entrar pela porta da frente era um direito e impunha um pouco mais de respeito 

ao músico independente do seu nível social. Nesta mesma ocasião, foi convidado a ministrar 

aulas na própria instituição em que estudava música e paralelo às suas ministrações no CLAM 

e as aulas com Luiz Chaves, iniciou um curso por correspondência na Berklee College Of Music.  

Tempos mais tarde, Nico passa a ir morar em Nova York, período este em que conhece 

outros músicos brasileiros que moravam por lá como Ricardo Silveira (guitarra), Cláudio Celso 

(guitarra) e Guilherme Vergueiro (piano). Meses depois da sua chegada a NY, é convidado a 

participar do Festival de Newport com o músico Dom Um Romão. Isto lhe abriu as portas para 

tocar com Charlie Rouse (sax) e Don Salvador (piano), que, por sua vez, o colocou em contato 

para trabalhos com renomados músicos de jazz, como Wayne Shorter (sax), Kenny Barron 

                                                 
2 Esta síntese biográfica baseia-se em informações retiradas do site oficial do músico. Nico Assumpção. 
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(piano) e Billy Cobham (bateria). Durante o tempo em que esteve em NY, Nico também estudou 

arranjo e orquestração na "Berklee College Of Music" de forma presencial, aproveitando o 

curso feito anteriormente por correspondência para eliminar disciplinas e reduzir o tempo total 

de estudos na instituição.  

Em 1981 volta para o Brasil e grava seu primeiro disco instrumental solo de forma 

independente. Este disco é conhecido como “Nico Assumpção” e teve uma prensagem de 3 mil 

cópias feitas pela Fermata. Com a sua volta ao Brasil, começou a atuar no cenário musical de 

São Paulo e Rio de Janeiro tocando em bares como Jazzmania, Parque da Catacumba e Mistura 

Fina, em teatros e também em casas noturnas no Leblon, atuou em gravações de diversos 

trabalhos em estúdio que iam desde jingles e trilhas sonoras a discos de artistas da MPB. 

A partir de 1982, Nico passa a morar no Rio de Janeiro e torna-se um dos músicos mais 

requisitados tanto ao vivo como em estúdios, tendo participado da gravação de centenas de 

discos e de inúmeros de shows. Entre suas atuações mais significativas no panorama 

fonográfico brasileiro, destacam-se os discos de: Milton Nascimento, João Bosco, Gilberto Gil, 

Caetano Veloso, Wagner Tiso, Cesar Camargo Mariano, Ricardo Silveira, Gal Costa, Helio 

Delmiro, Maria Bethania, Marcio Montarroyos, Raphael Rabello, Edu Lobo, Léo Gandelman, 

Toninho Horta e Victor Biglione. No cenário internacional, tocou e gravou com alguns dos mais 

expressivos e reconhecidos artistas, entre eles: Kenny Barron, Billy Cobham, Larry Coryell, 

JoeDiorio, Eliane Elias, Ronnie Foster, Frank Gambale, Joe Henderson, Lee Konitz, Michel 

Legrand, Harvey Mason, Pat Metheny, Airto Moreira, Flora Purim, Ernie Watts, Sadao 

Watanabe e Phil Woods. As parcerias mais importantes, no entanto, pela extensão de tempo e 

pelo trabalho realizado, foram com Nelson Faria (guitarra) e João Bosco. 

As décadas de 1980 e 1990 foram bastante representativas na carreira de Nico 

Assumpção. Além dos diversos trabalhos realizados, ressalta-se também a participação no 

“Free Jazz Festival” em 1985, acompanhando o guitarrista Ricardo Silveira e ao lado de Luiz 

Avellar (piano), Carlos Bala (bateria) e Steve Slagle (sax). Essa formação resultou no projeto 

High Life originando a gravação de um único disco possuindo a mesma titularidade do grupo. 

Destacam-se neste disco suas concepções musicais na criação dos solos, temas e 

acompanhamentos que eram bastante incomuns para a época e a música “Cor de Rosa” 

composta por ele. Em 1991, Nico passa a tocar o baixo de seis cordas, padrão que adotou a 

partir de então. Este fato representa um pioneirismo no Brasil, ele foi um dos primeiros baixistas 

brasileiro a utilizar o baixo de seis cordas.  
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Nos anos de 1992, 1994 e 1995, ministrou curso no “Festival de Verão de Brasília” na 

Escola de Música de Brasília além da realização de diversos workshops pelo país sobre técnicas 

de contrabaixo, harmonia, improvisação, levadas e etc. Utilizava como material de apoio uma 

apostila com diversos exercícios e exemplos de digitação, onde demostrava sua maneira de 

tocar. Este material, posteriormente foi ampliado e sistematizado, tornando-se o seu método de 

improvisação “Bass Solo - Segredos da Improvisação”, lançado no final de 2000 pela editora 

Lumiar.  

Em 1999 inicia um trabalho com José Namen (teclado) e Nelson Faria (guitarra), cuja 

proposta era tocar Beatles em ritmo brasileiro, o trabalho foi intitulado "Beatles - Um tributo 

brasileiro" chegando a realizar alguns shows. Durante esse período, Nico apresentou problemas 

de saúde, sendo necessária uma intervenção cirúrgica para correção de hérnia de disco.  

O último registro ao vivo de Nico Assumpção é no disco “Tocando Victor Assis Brasil”, 

gravado no Mistura Fina nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2000, ao lado de Luiz Avellar 

(piano) e Kiko Freitas (bateria), tendo a participação especial de Nivaldo Ornelas (sax) e 

Ricardo Silveira (guitarra), tocando apenas composições de Victor Assis.  

Em abril e junho de 2000, Nico volta aos estúdios ao lado de Nelson Faria (guitarra) e 

Lincoln Cheib (bateria) para gravar um de seus últimos trabalhos, o disco “Três/Three”. Neste 

disco, foram regravadas músicas como “Cor de rosa” - uma das mais importantes de sua 

carreira, “Eu sei que vou te amar” de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, “Vera Cruz” de Milton 

Nascimento e Márcio Borges, e músicas inéditas de autoria própria em parceria com Nelson 

Faria, além de composições de Lincoln Cheib e Mauro Rodrigues.  

Durante uma turnê na Europa atuando como sideman, Nico sentiu-se mal e 

posteriormente, no Brasil, é diagnosticado com câncer no pulmão em estágio avançado. A 

doença se alastra para o fígado e depois para a coluna vertebral e posteriormente afeta o cérebro. 

No dia 20 de janeiro do ano de 2001, durante a madrugada, Nico Assunção vem a óbito tendo 

suas cinzas depositadas no dia seguinte na lagoa Rodrigo de Freitas. Nesse local, encontra-se 

uma placa em sua homenagem, colocada sob uma árvore, com o nome "Recanto Nico 

Assumpção".  

 

 

1.2 A música instrumental 

 

 

 De imediato, a primeira compreensão que temos ao ler o termo “música instrumental” 

no contexto brasileiro, está relacionada a todo tipo de música executada exclusivamente por 
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instrumentos, abarcando, portanto, desde o choro até a música clássica3. De fato, este modelo 

de música a que propomos comentar necessita ser executada apenas por instrumentos musicais 

para que pertença à categoria. Entretanto, o fato de ser instrumental não exclui necessariamente 

o uso da voz, mas apenas o texto cantado, sendo, pois, em alguns casos, utilizada como 

instrumento encarregado de executar linhas melódicas, como por exemplo no trabalho de 

Hermeto Pascoal “Mundo Verde Esperança” ou “Meu Brasil”, de Teco Cardoso, como afirma 

Bastos e Piedade (2006).  

 A música instrumental a que nos referimos aqui é compreendida pela prática musical de 

caráter improvisativo a qual os instrumentistas se encarregam de adaptar e executar as linhas 

melódicas das músicas – geralmente músicas populares associadas ao universo da canção – e 

em seguida desenvolvem seus improvisos. Esta música é entendida pelos pesquisadores como 

“música popular brasileira instrumental”, (SILVA, 2010) ou “música popular instrumental 

brasileira”, e chamada pelos músicos e apreciadores como “música instrumental” ou 

“instrumental brasileiro” e no cenário internacional como “jazz brasileiro” (BASTOS e 

PIEDADE, 2006 p. 931).  

 Portanto, a referida “música instrumental” à qual estamos discorrendo é bem menos 

abrangente do que se compreende em um primeiro momento. Segundo Bahiana (1979), o termo 

foi assunto de investigação e debate inúmeras vezes durante a década de 1970 e “referia-se, 

basicamente, às formas musicais cunhadas na informação do jazz e à geração de seus 

praticantes, os instrumentistas dispersos com o esvaziamento da bossa nova e o desinteresse do 

mercado e da indústria fonográfica” (BAHIANA, 1979, p. 77). Ainda segundo a autora, entre 

as investigações e debates surgidos durante os anos de 1970, levantaram-se questões como: a 

problemática profissional do músico enquanto classe; a disputa pela atenção do público, da 

indústria fonográfica e dos meios de comunicação; e o efetivo reconhecimento da participação 

do músico no processo criador nos conjuntos formados por cantores e instrumentistas4. O 

motivo do surgimento destas questões revela-se devido às grandes turbulências políticas vividas 

                                                 
3 Termo utilizado para referenciar toda variedade de músicas de diferentes culturas que não pertencem às tradições 

folclóricas ou populares, indo além da música surgida no período clássico propriamente dito. 

 
4 A disputa entre cantor versus instrumentista foi observada por Tinhorão (1986) durante o período concomitante 

entre o samba e início da bossa nova – entre os anos de 1952 a 1967 – em que as boates no bairro de Copacabana 

exigiam um tipo de música de dança mais disciplinada e universal, influenciando por conseguinte, a formação de 

grupos de piano, violão elétrico, contrabaixo, saxofone, bateria e pistão que se especializaram num ritmo misto de 

jazz e samba, com a finalidade de tocar para um público interessado apenas em dançar. Consequentemente, logo 

os instrumentistas destes grupos musicais subiram ao primeiro plano musical executando temas e solos 

improvisados como de costume nas jazz-bands. Deste modo, os cantores assumiram um patamar de mesmo nível 

hierárquico adequando-se às interpretações dos cantores de jazz ao adotarem vocalizes que integravam a voz como 

mais um instrumento no grupo musical. 
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na década de 1960 juntamente com os esforços da censura implantada durante este período com 

a finalidade de calar a música de protesto ou música engajada, o que resultou na dispersão dos 

instrumentistas – grande parte da bossa nova – na indiferença imposta às plateias enfraquecendo 

o consumo de música no Brasil, e desinteresse do mercado e da indústria fonográfica.  

 Uma das alternativas encontradas pelo meio artístico – em sua maioria músicos 

compositores das últimas gerações formadas pela bossa nova – para sanar as problemáticas 

instauradas pela censura, foi desenvolver uma música “sem texto, portanto, teoricamente 

incensurável e livre” (BAHIANA, 1979, p. 77). Esta iniciativa se deu com o objetivo de 

revitalizar o consumo de música instrumental no Brasil, fortalecer o mercado de trabalho e de 

mesmo modo, chamar a atenção do público e das indústrias fonográficas.   

 A revitalização do consumo de música no Brasil e o crescimento da música instrumental 

se deram de maneira lenta como explica Bahiana:  

 

 
Na teoria, os primeiros anos 70 deveriam registrar, portanto, um ciclo natural e 

espontâneo de música instrumental. Mas tal não se deu, por muitos motivos. Primeiro, 

o jejum forçado imposto às plateias não criou de imediato um interesse por música 

instrumental, mas esfriou todo o processo criativo e consumidor de música no Brasil 

– de tal forma que a indústria do disco, por exemplo, só começou a registrar dados 

positivos de crescimento a partir de 1974.  (BAHIANA, 1979, p. 77). 

 

 

 Inusitadamente, o rock foi um dos responsáveis pela criação de uma plateia incumbida 

de uma demanda constante de música instrumental. Segundo Bahiana (1979), as novas plateias 

consumidoras de música no Brasil na década de 1970 foram formadas com tendências musicais 

voltadas para a liberdade do improviso existentes no rock progressivo5 e, ao encontrarem tais 

referenciais e qualidades tanto na música instrumental quanto nos músicos brasileiros, adotaram 

então a música instrumental (música improvisada) como sucessores do rock.  

 Os esforços da imprensa trazendo o assunto incessantemente à tona nas rádios e TVs 

bem como a iniciativa dos músicos com a criação de projetos independentes como o “Projeto 

Trindade”6 aliados ao apelo de grandes nomes estrangeiros como John McLaughlin, Chick 

Core, Larry Coryell, George Duke, também tiveram papel importante na formação do público 

                                                 
5 Rock progressivo é um subgênero do rock surgido no final da década de 60. Possui influências da música clássica, 

e do jazz além do próprio rock representado por bandas como The Beatles. Um dos referenciais de rock progressivo 

é a banda inglesa Pink Floyd. No Brasil a banda Os Mutantes obteve bastante destaque no cenário progressivo 

brasileiro e estrangeiro.  
6 Projeto particular e independente criado pelo cantor Luís Keller e pela fotógrafa e cineasta Tânia Quaresma que 

visava funcionar como uma entidade, uma espécie de fundação alternativa de apoio ao músico na produção de 

shows e gravação de discos.   
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consumista e na solidificação da música instrumental no Brasil. Instaura-se deste modo o 

momento dos grandes festivais de música instrumental, promovidos pelo auxílio mútuo entre a 

mídia e os instrumentistas. “A realização, extremamente bem-sucedida, de uma verdadeira 

maratona de música improvisada, em 78 – o Festival de Jazz de São Paulo, em setembro – 

serviu para atestar a existência inequívoca de um interesse pelo gênero” (BAHIANA, 1979, p. 

81). Deste modo, a geração de instrumentistas, quase sempre compositores, que buscavam um 

lugar no mercado de trabalho – tempos antes diluído devido o advento da censura – e, de mesma 

maneira, a música instrumental, começaram a conquistar seu espaço, vindo em determinado 

momento tendenciar a um certo modismo entre o público emergente, sobretudo, devido ao 

grande sucesso de Hermeto Paschoal que, no exterior, “desenvolveu uma carreira respeitada 

como músico, compositor e arranjador no meio do jazz” (Ibid., p. 84), tornando-se figura de 

culto (modismo) do público brasileiro durante sua volta ao Brasil em 1974. 

 Segundo Bahiana (1979), os trabalhos mais consistentes no campo da música 

instrumental e que mais dialogaram como o público consumidor a partir de 1976-1977 foram 

os que, de certo modo, romperam com as tendências do jazz e da bossa nova e apresentaram 

dados novos característicos das músicas regionais das igrejas e fazendas (música de raiz), 

evoluindo do jazz/bossa para uma linguagem musical híbrida, como no caso dos trabalhos 

musicais de Nivaldo Ornelas, Wagner Tiso. No fim da década de 1970, os trabalhos musicais 

de Egberto Gismonti e o já mencionado Hermeto Paschoal eram referenciais importantes sobre 

esta nova linguagem musical.  

 

 
Ao se encerrar a década, a música instrumental ti-nha no Brasil pelo menos dois 

grandes nomes – não só em termos de qualidade e persistência de suas obras, mas até 

em apelo junto ao público. Dois nomes que exemplificavam perfeitamente essa 

passagem da linha jazz/bossa para uma linguagem mais misturada e mais ampla: 

Egberto Gismonti e Hermeto Paschoal. (BAHIANA, 1979, p. 82-83). 

 

 

 Outro fator notório sobre o rompimento dos moldes jazz/bossa no processo 

composicional da música instrumental pode ser percebido no trabalho musical do grupo 

“Quarteto Novo”, formado por Hermeto Pascoal, Heraldo do Monte, Theo de Barros e Airton 

Moreira, onde ocorre a utilização de instrumentos musicais diferentes do modelo adotado no 

jazz, como explica Tiné: 

 

 
O que diferenciou o “Quarteto Novo” dos demais grupos instrumentais da era da 

Bossa Nova foi também a utilização de instrumentos característicos como violões, 
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violas, percussões típicas brasileiras ao invés do modelo jazzístico piano baixo 

bateria[...] (TINÉ, 2014, p. 111). 

 

 

Juntamente com o novo processo composicional, adotado por parte dos músicos 

brasileiros durante este período, surge – intencionalmente por parte dos mesmos – um forte 

caráter modal na busca de uma sonoridade mais próximas das culturas regionais brasileiras e, 

segundo Contier (1996, apud TINÉ 2014), adotando uma postura estética semelhante à postura 

do nacionalismo musical na produção erudita brasileira na primeira metade do século XX. 

Entretanto, o desenvolvimento da música instrumental brasileira, em termos gerais, não seguiu 

apenas as tendências modais de aspectos regionais nos anos seguintes, mas dialogou 

diretamente com a música erudita e o jazz, sobretudo, devido à grande “imigração de músicos 

para a Europa e, principalmente, para os Estados Unidos” (BAHIANA, 1979, p. 85), 

originando, desta forma, uma produção musical com estética mista, hora modal (buscando as 

supostas “raízes” da cultura brasileira) hora jazzística, (influência sofrida pelos músicos durante 

períodos nos Estados Unidos) hora erudita (como nos arranjos orquestrais desenvolvidos por 

Egberto Gismonti). 

 É neste cenário musical misto com fusões de gêneros que se encontra nosso objeto de 

pesquisa (música “Onix”), do compositor Victor Assis Brasil que, através da sua carreira e 

produção musical – semelhantemente ao que Nico Assumpção vivenciou – exemplifica 

perfeitamente o que descrevemos, tanto no contexto histórico vivido pelos músicos entre as 

décadas de 1960 e 1970, quanto na produção musical instrumental desenvolvida com estética 

mista/híbrida. 

Segundo Linhares e Borém (2011), Victor, assim como outros músicos brasileiros, 

iniciou uma carreira musical fora do Brasil em meados dos anos de 1965 através do maestro e 

pianista Friederich Gulda, sendo convidado a participar de festivais internacionais de jazz, onde 

obteve o primeiro lugar no festival de Berlim e um terceiro lugar no Concurso Internacional de 

Jazz de Viena. Entre os anos de 1969 a 1973, o músico estudou na Berklee School of Music, 

onde pode aprimorar sua técnica, e estudar composição e arranjo além de tocar com grandes 

nomes do jazz norte-americano como o trompetista Dizzy Gillespie, o pianista Chick Correa e 

o contrabaixista Ron Carter.  

 Ainda segundo os autores Linhares e Borém (2011), Victor teve seu regresso ao Brasil 

em 1973, onde iniciou uma fase intensa de shows pelo Brasil e exterior até o ano de sua morte 

em 1981. Deixou um legado de oito discos e um número considerável de composições para 

formações instrumentais diversas, sendo que grande parte não possuem gravação do próprio 
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músico – como observado, por exemplo, sobre a música “Onix”, onde o único registro oficial 

de gravação foi encontrado no CD “Tocando Victor Assis Brasil”, do qual o músico não 

participa. 
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CAPÍTULO 2 – OS PADRÕES RÍTMICOS NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA  

 

 

Achou-se apropriado neste capítulo discutir os aspectos relacionados às estruturas 

rítmicas que possuem maior representatividade na caracterização dos gêneros musicais 

populares brasileiros e que se fazem presente também na música popular instrumental, para que 

posteriormente, seja feita uma verificação das articulações rítmicas elaboradas por Nico 

Assumpção – no acompanhamento desenvolvido na música “Onix” – que se enquadram a estas 

estruturas. O que iremos observar adiante sobre estas estruturas está assimilado ao agrupamento 

de certas figuras rítmicas postas de maneira ordenada, sintetizando desta maneira, o que 

chamamos de padrões rítmicos.  Para tanto, no tocante à compreensão acerca destes padrões, é 

necessário entender a origem e desenvolvimento da música popular cultivada no Brasil em 

meados do século XVIII. 

 Já se faz sabido, através de autores como Oneyda Alvarenga (1950), Efegê (1974), 

Kiefer (1986), Tinhorão (1991), Sandroni (2001), Baia (2010), Carvalho (2011) entre outros, 

que os primeiros gêneros de canção popular surgidos no Brasil a partir do final do século XVII 

estão relacionados a fusões de elementos rítmicos e melódicos vindos de gêneros musicais 

importados da Europa, África e outras regiões. Buscando esclarecer aspectos relacionados à 

formação desses gêneros musicais, e, por conseguinte, visualizar os padrões rítmicos neles 

inseridos, pretendemos demonstrar, de maneira sucinta, alguns elementos estrangeiros7 – 

sobretudo, ao que se refere aos aspectos rítmicos que desempenharam um papel importante na 

caracterização dessa música – que permeiam diversos gêneros da música popular brasileira e, 

consequentemente, na música instrumental. Ressalta-se que os aspectos harmônicos, melódicos 

ou de cunho social, presentes não só na música europeia como também na música africana e 

nas demais músicas possuem grande importância na formação da música popular brasileira, 

contudo, a abordagem apenas nos elementos rítmicos será suficiente.   

 

 

2.1 Denominação dos padrões rítmicos 

 

 

Para continuarmos com nossas observações acerca dos padrões rítmicos estrangeiros de 

importante papel na origem e desenvolvimento dos gêneros musicais brasileiros, gostaríamos 

                                                 
7 Para este trabalho estamos considerando os elementos rítmicos vindos de gêneros musicais africanos e de outras 

regiões. 
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de apresentar algumas definições e denominações sobre os mesmos, como por exemplo o uso 

do termo time line8. Vejamos aqui o que Carvalho nos esclarece sobre estes padrões: 

 

 
Esses padrões são normalmente executados por instrumentos de som seco e penetrante 

- como agogôs, sinos, tambores agudos ou palmas - e ajudam na marcação e na 

estruturação do ritmo. São nominados, entendidos e utilizados de diversas maneiras, 

conforme a região e o grupo social que os utiliza. Em Cuba eles são chamados de 

claves ou líneas temporales, na África de time lines, time-keepers ou standard 

patterns, no Brasil de ritmos guia, de linhas-guia ou de time lines (CARVALHO, 

2011, p. 1). 

 

 

 Além de auxiliarem na marcação e estruturação do ritmo, Carvalho (2011) faz algumas 

considerações a respeito da importância das time line no contexto musical, associando-as como 

“gabarito rítmico que define as possibilidades de invenção rítmica em uma determinada 

música” ou atuando “como claves rítmicas que definem a organização das durações e posições 

dos sons” (Ibid., p 69).  

Vemos então, através das definições de Carvalho (2011), que o que pretendemos 

observar e demonstrar sobre as estruturas rítmicas responsáveis pela caracterização dos gêneros 

musicais brasileiros são compreendidas como time line. Dada a sua importância no contexto 

musical, a partir de agora essas time line (padrões rítmicos) serão denominadas de três formas. 

As encontradas em gêneros musicais brasileiros com heranças africanas (samba-de-roda, 

congo-de-ouro, batuque, tambor-de-crioula, tambor-de-mima etc.) serão denominados de ritmo 

guia. Para os padrões rítmicos existentes em gêneros musicais africanos (“festival da Colheita” 

dos povos iorubás, dança Kinka, Kabula, Djamao etc.) será adotado o termo time line, e os 

traços musicais com referenciais estilísticos cubanos serão denominados de claves, assim como 

proposto por Carvalho.  

 

 

2.1.1 Síncope característica 

 

 

Além das denominações das estruturas supracitadas, nota-se ainda uma estrutura rítmica 

bastante comum na música brasileira. Para Carvalho (2011), esta estrutura é oriunda de 

                                                 
8 Termo cunhado pelos etnomusicólogos africanos para designar padrões rítmicos característicos de certos gêneros 

musicais. É encontrado em parte da literatura especializada (Nketia, 1974; Toussaint, 2003; Arom, 2004). Pode 

ser denominado também de African Signature Tune ou Standard Pattern (Jones, 1961), de Foundational Pulse 

(Agawu, 1990), ou time-keepers (Chernoff, 1979). No Brasil o termo é utilizado para trabalhar padrões rítmicos 

do maxixe e do samba, como em (Kubick 1979; Cançado 1999), ou traduzido para ritmo guia como no trabalho 

de Pinto (2000), ou ainda como linha-guia em Sandroni (2001). (CARVALHO, 2011, p. 1-2). 
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ocorrências de transformações das figuras rítmicas originadas em contextos ternários e 

adaptadas à um contexto binário. Conforme o autor, a denominação desta estrutura é “síncope 

característica”, e segundo os autores Sandroni (2001) e Cançado (1999) apud Carvalho (2011), 

o termo foi designado por Mário de Andrade para representar o seguinte ritmo: 

 

 

Figura 1 – Ritmo designado por Mário de Andrade como “síncope característica” (CARVALHO, 2011, p. 116). 

 

Segundo Carvalho (2011), Andrade afirma que o surgimento da “sincope característica” 

apresenta duas supostas fontes de origem, ambas oriundas dos ritmos das danças de salão 

europeias, como a habanera e a polca – danças estas, com papel importante na origem do ritmo 

brasileiro maxixe, formado pelo afinco dos músicos em incorporar os elementos rítmicos e 

melódicos, necessários para os dançarinos executarem os volteios, requebros e acrobacias que 

a dança exigia. Este padrão rítmico foi amplamente utilizado nos maxixes como padrão rítmico 

de acompanhamento durante a segunda metade do século XIX e foi observado por Carvalho 

em sua dissertação de mestrado, onde o autor analisou 89 partituras de maxixes arranjados para 

piano solo e visualizou este padrão rítmico no acompanhamento da mão direita em 55 ocasiões.  

 

 

2.1.2 Tresillo 

 

 

 Segundo Carvalho (2011), no âmbito musical cubano existem padrões rítmicos similares 

à síncope característica. Similares no que diz respeito à sua forma – oriunda de transformações 

das figuras rítmicas originadas em contextos ternários e adaptadas à um contexto binário – e 

similares quanto a origem africana. Estes padrões são largamente utilizados na música cubana 

e possuem importância expressiva nas claves. A denominação destes padrões rítmicos é 

chamada de tresillo. O termo “tresillo” possui origem espanhola e seu sentido literal significa 

tercina. Entretanto, segundo Carvalho (2011), o tresillo na música cubana possui duas situações. 

Na primeira situação – mas, não mais importante que a segunda – trata-se da tercina 

propriamente dita, com um padrão de três notas em que ambas as notas possuem a mesma 

duração. Na segunda ocasião, refere-se a um padrão de três notas a qual a primeira e a segunda 

notas possuem três pulsações e a terceira nota possui duas pulsações. Neste segundo caso o 
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padrão gera figuras rítmicas sincopadas, grafadas na escrita tradicional com a utilização de 

ponto de aumento ou ligadura. Vejamos alguns exemplos de tresillo.   

 

 

Figura 2 – Tresillo tercinado (CARVALHO, 2011, p. 114). 

 

 

Figura 3 – Tresillo com ligadura e tresillo pontuado (CARVALHO, 2011, p. 114). 

 

 Apesar de possuírem maior ênfase e ocorrência na música cubana, o tresillo também 

possui episódios na música brasileira – uma vez sabido que os ritmos brasileiros possuem 

origens relacionadas a fusões de elementos rítmicos e melódicos vindos de gêneros musicais 

importados – e será facilmente encontrado no nosso objeto de pesquisa.  

 

 

2.2. Comparando padrões rítmicos 

 

 

Em sua pesquisa de doutorado, Carvalho (2011) elaborou uma minuciosa busca sobre 

as relações das time line, das claves e dos ritmos guia, dispondo de uma grade compilação de 

gravações específicas dos diversos gêneros musicais estudados por ele. O que propomos para 

este trecho do trabalho é apresentar algumas dessas relações observadas em sua pesquisa, 

sobretudo, ao que se refere aos padrões rítmicos utilizados com mais frequência na música 

popular brasileira instrumental – visto que em sua pesquisa encontra-se diversos padrões 

rítmicos de origem africana concebidos em compassos compostos como 6/8 ou 12/8 que são de 

menor uso na música popular brasileira, percebidas geralmente em compassos 2/4 ou 4/4.  

Para a apresentação dessas relações utilizamos apenas recursos gráficos, visto que a 

amplitude deste assunto contendo todos os detalhes explicativos podem ser acessados através 

da sua dissertação. 

Antes de verificarmos as comparações entre os padrões rítmicos, apresentamos algumas 

estruturas que atuam como manancial de células rítmicas utilizadas na construção de diversos 
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ritmos notórios no tocante à caracterização da música popular instrumental brasileira. Trata-se 

de uma time line e suas variações observadas por Carvalho (2011) no disco “African and Afro‐

American Drums”. Segundo o autor, não há informações sobre os intérpretes nem sobre o 

gênero musical, apenas que é uma música utilizada pelos povos iorubás de origem nigeriana, 

para celebrar um “Festival da Colheita”.  

 

 

Figura 4 – Time line iorubá e suas variações (CARVALHO, 2011, p. 64). 

 

 Estas células rítmicas existentes na time line iorubá serão facilmente observadas nos 

padrões que iremos comparar a seguir e, de mesmo modo, serão facilmente observadas na 

análise da condução desenvolvida por Nico Assumpção na música “Onix”. Isto posto, 

passaremos agora para a comparação dos padrões rítmicos. 

O primeiro padrão rítmico apresentado a seguir foi observado por Carvalho (2011) na 

dança Kinka9 e relacionado com um padrão rítmico existente no batuque10. 

 

 
Figura 5 – Time line tocada pelo gongo gankogui da dança Kinka (BURNS, 2004, p.5 apud CARVALHO 2011, 

p. 60). 

 

 
Figura 6 – Linha guia das palmas executadas no Samba-de-Roda segundo (ROCCA, 1986, p. 45, apud 

CARVALHO 2011, p. 78). 

 

                                                 
9 Segundo Burns (2004, apud CARVALHO 2011) Kinka é uma dança do grupo Dzigbordi de origem Ewe (povo 

sudanês da costa Oeste da África Equatorial) usada para introduzir a performance do grupo, e vem a ser “uma das 

mais velhas ininterruptas tradições da música ewe. Pode ser também utilizada em funerais. É uma dança em 

pulsação binária que utiliza o grande tambor atsimeυµ, o tambor gboba, o gongo gankogui e o chocalho axatse.  

 
10 O batuque pode ser entendido como gênero genérico para toda dança dos negros africanos. Também lembra 

características de vários outros estilos musicais brasileiros como os jogos verbais do jongo e do caxambu, as 

palmas do samba-de-roda baiano ou em elemento da família do coco.   
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 As semelhanças entre os padrões supracitados também podem ser comparadas à uma 

variação do ritmo baião presente no acompanhamento feito pela guitarra exemplificado pelo 

músico Nelson Faria em seu método The Brasilian Guitar Book. Neste caso, o padrão rítmico 

encontra-se na linha do baixo pertencente ao acompanhamento do ritmo.  

 

 

Figura 7 – Linha guia presente no acompanhamento do ritmo baião extraído do método The Brasilian Guitar 

Book (Faria, 1995, p. 122). 

 

 O próximo padrão rítmico apresentado foi retirado da execução do agogô na faixa 1 do 

CD Redandá - Coleção Turista Aprendiz – A Barca, do gênero  Kabula, o qual está relacionado 

às tradições musicais advindos dos cultos africanos transplantados para o Brasil através dos 

negros traficados. Segundo Kubick (1979 apud Carvalho 2011) esta time line é importante e 

bastante utilizada em Angola e no Zaire (atual Congo) sendo executado no fuste dos tambores, 

em garrafas de vidro, cabaças ou pelas palmas. 

  O padrão rítmico do Kabula (figura 4) foi observado por Carvalho e comparado com o 

rítmo guia do agogô na música “Araraê” de gênero batuque (figura5). De mesmo modo, a time 

line da música Djamao11 (figura 6) e o ritmo guia do Tambor-de-Crioula12 (figura 7) possuem 

semelhanças entre si e ambos possuem semelhanças com a time line do Kabula e com o ritmo 

guia do agogô na música "Araraê", como vemos a seguir: 

 

 

Figura 8 – Time line do Kabula (CARVALHO, 2011, p. 84). 

 

                                                 
11 Segundo informações do CD Djamao é uma música de divertimento tradicional de Burkina Faso (CARVALHO, 

2011, p. 65). 
12 Vemos na Enciclopédia da Música Brasileira que Tambor-de-Crioula é o mesmo que punga (CARVALHO, 

2011, p. 82). Punga é uma espécie de samba cantado, marcado por tambor, com versos improvisados e que é 

dançado em roda. 
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Figura 9 – Ritmo guia do agogô na música "Araraê “de gênero batuque (CARVALHO, 2011, p. 92). 

 

Figura 10 – Time line da música Djamao (CARVALHO, 2011, p. 90). 

 

 

Figura 11 – Ritmo guia das baquetas contra o fuste do Tambor-de-Crioula (CARVALHO, 2011, p. 90). 

 

Nota-se ainda, segundo Kubick (1979 apud Carvalho 2011), alguns padrões 

semelhantes ao Kabula que podem ser ouvidos nos sambas de Carnaval do Rio de Janeiro e da 

Bahia, sendo executados pelos surdo, bumbos, pandeiros, chocalhos, agogôs e cuícas.  

 

 

Figura 12 – Padrões semelhantes ao Kabula. (KUBICK, 1979. p. 17 apud CARVALHO, 2011, P. 85). 

 

 Os padrões também podem ser encontrados em linhas melódicas, como por exemplo, na 

melodia da música “Bom Partido”, de gênero samba partido alto, do contrabaixista e compositor 

Adriano Giffoni. Note a semelhança entre a melodia da música e o ritmo do Kabula apresentado 

na figura 4. 

 

 

Figura 13 – Padrão rítmico presente na melodia da música “Bom Partido” (GIFFONI, 1997, p. 16). 

 

Observem agora um importante padrão rítmico do samba semelhante ao Kabula que, 

segundo Kubick (1979 apud Carvalho 2011), pode ser tocado por diversos instrumentos 

percussivos e até mesmo por instrumentos harmônicos como por exemplo o violão. Trata-se de 

um ritmo guia que Carvalho (2011) denomina “teleco-teco”. “O termo ‘teleco-teco’ é 
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claramente onomatopaico e simula o som do toque do tamborim no samba” (CARVALHO, 

2011, p. 120). Semelhantemente ao “teleco-teco”, observa-se o ritmo guia denominado por 

Gomes (2010) como “o paradigma de Estácio” 13.  

 

 

Figura 14 – Ritmo guia “teleco-teco” (CARVALHO, 2011, p. 120). 

 

 

Figura 15 – “Paradigma da Estácio” ritmo guia do samba a partir dos anos 1930 (GOMES, 2010, p. 42). 

 

 A próxima comparação apresentada a seguir sobre os padrões rítmicos, refere-se à time 

line toque Ogogo dos tambores batá14 de origem iorubá e o ritmo guia do congo de ouro. O 

toque Ogogo foi observado por Carvalho (2011) em uma gravação, que segundo o autor, foi 

feita por um grupo de batá originário da cidade de Pobé, situada no Benim perto da fronteira 

com a Nigéria. Conforme o autor, na gravação o grupo executa o toque Ogogo que pertence ao 

repertório dos Egungum15. Já o ritmo guia congo de ouro foi observado por Carvalho através 

de gravações “registradas no Lunzó Redandá ou Reino de Dandalunda que é uma casa de 

candomblé Angola, situada em Cipó-Guaçu, distrito de Embú-Guaçu, zona sul da Grande São 

Paulo” (CARVALHO, 2011, p. 82) Segundo o autor, essas gravações foram realizadas pelo 

grupo “A Barca”, no ano de 2005, através do Projeto Turista Aprendiz.  

 

                                                 
13 Trata-se da linha executada pelos tamborins na Escola de Samba Estácio de Sá que torna-se, por uma série de 

fatores, uma espécie de unanimidade, de denominador comum nacional do que se vai entender por samba. 

(GOMES, 2010, p. 41). 
14 Segundo Lacerda (1996, apud CARVALHO 2011, p. 27-28), os tambores batá são divididos em duas seções 

instrumentais. A primeira é composta de três tambores de acompanhamento: omele ako (pequeno tambor 

masculino), omele abo (pequeno tambor feminino) e tambor eki – esses tambores tocam repetições continuas de 

pequenos padrões rítmicos. A segunda seção é formada pelo tambor-mãe iya ilu, que interage com os tambores de 

acompanhamento, com figuras soladas de grande diversidade. 
15 Segundo Lopes (2004 apud CARVALHO 2011, p. 28), os Egungum são espíritos de mortos ilustres, de ancestral 

masculino, que retornam à terra em cerimônias rituais. Lacerda (2006 apud CARVALHO 2011, p. 28) diz que o 

culto para os egungum é “provavelmente o mais disseminado entre os iorubás. 
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Figura 16 – Time line toque Ogogo dos tambores batá (CARVALHO 2011, p. 89). 

 

Figura 17 – Ritmo guia do congo de ouro (CARVALHO 2011, p. 89). 

 

Outra ocorrência rítmica existente na música brasileira que podemos relacionar à time 

line do toque Ogogo é o padrão rítmico executado pela caixa que, segundo Carvalho (2011), 

conduz a rítmica de todas as músicas de gênero marcha. A relação desta time line com o padrão 

rítmico em questão se dá pela semelhança existente entre ritmo guia congo de ouro – que foi 

comparado por Carvalho com a time line do toque Ogogo – e o rítmico executado pela caixa 

nas marchas. Observe a semelhança entre este padrão rítmico da caixa (existente na faixa 10 do 

CD “Adoniran Barbos e Convidados relançamento do LP homônimo de 1980, Rio de Janeiro: 

EMI) que foi averiguado e transcrito por Carvalho (2011) e o ritmo guia congo de ouro. 

 

 

Figura 18 – Padrão rítmico da caixa na marcha (CARVALHO, 2011, p. 97). 

 

 

Figura 19 – Ritmo guia do congo do ouro (CARVALHO 2011, p. 89). 

 

Como proposto no início do capítulo, discutimos e apresentamos aqui alguns aspectos 

relacionados às estruturas rítmicas dos gêneros musicais populares brasileiros, e da música 

instrumental. Nosso objetivo nesta parte da pesquisa inclinou-se para a observação e 

compreensão da existência de agrupamento ordenados de certas figuras rítmicas (padrões 

rítmicos), para que em um segundo momento seja feita uma verificação das articulações 

rítmicas elaboradas por Nico Assumpção – em sua performance na música “Onix” – que se 

enquadram a estes aspectos estruturais. 
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No momento da verificação das articulações rítmicas elaboradas pelo contrabaixista, 

nos basearemos na ótica de Gomes (2010). Em sua tese de doutorado sobre criação, realização, 

análise e reflexão de três arranjos para a peça “Céu e Mar”, de Johnny Alf (1929-2010), o autor 

utiliza a referência de matriz16 para designar o surgimento de padrões rítmicos explícitos ou 

fragmentados existentes no samba.   

 

 
 [...] remeter a matriz, a time-line daquele ritmo, não quer dizer que ela precise 

aparecer explícita ou em sua íntegra, para que as colocações rítmicas dos instrumentos 

envolvidos a utilizem como manancial, como fonte primeira, como arquétipo rítmico, 

enfim, como matriz. (GOMES, 2010, p. 42). 

 

 

 Em nossa proposta de análise e verificação das articulações rítmicas, não utilizaremos 

o termo “matriz” e sim as denominações apresentadas no subcapítulo anterior. Entretanto, 

levaremos em consideração a maneira pela qual o autor visualiza a matriz. Deste modo, 

apresentaremos tais articulações – em sua íntegra ou de maneira fragmentada – no momento da 

realização das análises que serão desenvolvidas no capítulo seguinte através da transcrição da 

condução realizada pelo contrabaixista na música “Onix”. 

    

                                                 
16 “Trata-se do conjunto de células rítmicas ‘típicas’ de um dado gênero, no caso o samba, que aparecem em geral 

executados em ostinado, embora inclua suas variações usuais” (GOMES, 2010, p. 40). 



23 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DA MÚSICA “ONIX” 

 

 

3.1 Metodologia de análise 

 

 

Para esta pesquisa, os critérios de análise utilizados são amparados pela metodologia 

teórica de Piedade (2011) que, em pesquisas recentes, vem trabalhando com o conceito de 

fricção de musicalidade aliado à teoria das tópicas. Essas ferramentas teóricas de análise já 

foram utilizadas em uma pesquisa desenvolvida recentemente por nós, com base na experiência 

performática17 e em estudos teóricos da musicologia atual, abordando uma análise crítica com 

relação aos contornos melódicos e vocabulários da improvisação contidos em um solo 

improvisado do contrabaixista Ney Conceição. Deste modo, a referida pesquisa – que possui 

uma estrita relação de análise com o que pretendemos abordar adiante – será frequentemente 

mencionada, de modo a vir corroborar diretamente com a pesquisa atual.  

 A fricção de musicalidades pode ser compreendida, sobretudo no âmbito da 

improvisação ocorrida na música popular, como “uma tensão representada por uma fricção 

entre musicalidades (tópicas) distintas, ou seja, uma relação em que traços musicais de outros 

gêneros se tocam, dialogam e passam a fazer parte do conteúdo formal. ” (NOVAES; 

CORRENTINO, 2016, p. 148). Entretanto, o fato de haver toque e diálogo entre esses traços 

musicais, não ocorre diluição de suas características sonoro-musicais, permanecendo nítidos 

seus traços estilísticos e suas diferenças, sendo, pois, deste modo, possível perceber seu caráter 

simbólico e origem cultural.  

A percepção dos referenciais estilísticos relacionados às tópicas são percebidos nos 

discursos de improvisação e de composição através de uma memória cultural compartilhada 

por músicos, apreciadores, ouvintes e críticos da música instrumental. Segundo Novaes e 

Correntino, esta memória cultural é formada por “[...] um conjunto interligado de elementos 

musicais simbólicos e nexos sócio-culturais que orientam a recepção e balizam a percepção 

estética da audiência. ” (NOVAES; CORRENTINO, 2016, p. 148).   

Uma pesquisa feita por Linhares e Borém (2011), exemplifica os traços musicais 

distintos (tópicas) a que nos referimos. Trata-se de uma análise feita na introdução e no tema 

da música “Pro Zeca” de Victor Assis Brasil (1945-1981). Na referida pesquisa, são 

                                                 
17 A performance com a transcrição do solo de contrabaixo avaliado nesta pesquisa pode ser visualizada em < 

https://www.youtube.com/watch?v=hgGUFnBFTUM >. 

https://www.youtube.com/watch?v=hgGUFnBFTUM
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encontrados elementos composicionais e interpretativos característicos dos gêneros musicais 

baião e bebop. O estudo confirma que a composição “Pro Zeca” possui um processo de 

influências mútuas entre os dois gêneros, sendo constituída de elementos musicais e de práticas 

de performance relacionadas ao baião e ao bebop. Além disso, segundo os pesquisadores, 

verifica-se ainda, através da escuta, a existência de elementos comuns característicos dos dois 

estilos musicais ocorridos na composição de forma simultânea ou separadamente, permitindo 

às vezes sua imediata identificação – a este ponto, pensa-se na memória cultural compartilhada 

pelos músicos – e em outros momentos requerendo uma escuta mais analítica dos contextos 

sonoros.  

Deste modo, o conceito de fricção de musicalidade desenvolvido por Piedade (2011), e 

que a partir de agora será referido apenas como tópicas, revela a existência de confrontos e 

sínteses no plano dos discursos acerca de improvisos e composições relacionados, sobretudo, à 

música instrumental popular brasileira. Como mencionado em Novaes e Correntino (2016), o 

conceito de tensão é firmado através dos referenciais de musicalidade e vocabulários sonoros 

relacionados tanto ao universo do jazz quanto ao universo da música popular brasileira, como 

choro, baião, música folclórica, entre outros.  

Nesta pesquisa estamos acompanhando um modelo analítico diferente dos moldes 

formais da perspectiva analítica tradicional comumente relacionada ao universo da música 

clássica. Por tanto, para esta pesquisa estamos adotando uma ótica musicológica firmada nos 

parâmetros de expressão musical sugeridos por Tagg (2003), o qual defende a ideia de análise 

na música popular baseada em outros aspectos de avaliação como por exemplo a expressão do 

timbre ou recursos eletrônicos, os quais não podem ser estruturados através da notação 

tradicional mas possuem uma importância significativa no universo musical popular.  Com a 

elaboração da teoria das tópicas desenvolvida por Piedade (2011), surge então uma metodologia 

que engloba uma avaliação de elementos menos tangíveis e abstratos que dão autenticidade e 

qualidade na performance da música popular.  

 A teoria das tópicas aliada ao conceito de fricção de musicalidade nos possibilita 

compreender os diferentes contornos melódicos e vocabulários contidos na música 

instrumental. As tópicas mais pertinentes a esta análise, e que por esta razão receberão mais 

notoriedade e explanações, são denominadas de: tópica brejeiro (caracterizada por 

contratempos associados à ginga do samba ou ao deslocamento rítmico típico do choro), época 

de ouro (caracterizada pela musicalidade contida em gêneros musicais antigos como a modinha, 

a valsa e a serenata), tópica nordestina (caracterizada pelo uso do modo mixolídio ou modo 
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dórico ou ainda por cadências tipicamente nordestinas), tópica bebop (caracterizada por 

procedimentos e conteúdos provenientes da musicalidade do jazz norte-americano, como notas 

cromáticas ou fraseados com notas fora da escala do acorde ou da tonalidade de 

referência).Entretanto, existem outras tópicas características do universo musical brasileiro e que 

também aparecem, reelaboradas a partir de articulações com a musicalidade norte americana, no 

cenário da música instrumental brasileira. Segundo Piedade (2011), essas tópicas são 

caracterizadas com o nome de sulinas (expressividades estilísticas da música tradicional gaúcha 

e de gêneros como milonga, chamamé, chacareira, guarânia, tango, entre outros); caipiras (que 

remetem à atmosfera rural brasileira e ao uso de expressividades estilísticas como terças e sextas 

paralelas, bem como os referenciais da viola caipira); oriental (caracterizada pelo uso de 

pentatonismo), entre outras. 

Abaixo apresentaremos explanações sucintas, trechos musicais e cadências, acerca das tópicas 

supracitadas mais pertinentes a este trabalho para nos auxiliar no compreendimento dessa 

teoria.  

 

 

3.1.1 Tópica Brejeiro 

 

 

Piedade (2011) esclarece que as tópicas brejeiro são caracterizadas por uma espécie de 

brincadeira e desafio entre os músicos, mostrando e requerendo audácia e virtuosismo dos 

mesmos. Um dos gêneros estritamente associado ao brejeiro é o choro tendo suas características 

mais notórias no papel do flautista dos grupos de pau e corda formados durante a segunda 

metade do século XIX. Essa tópica também se revela no gingado da capoeira, “o corpo faz 

gestos surpreendentes, o oponente toma uma rasteira e cai. ” (PIEDADE, 2011, p. 107). Esse 

gingado mencionado por Piedade está associado à figura mítica do “malandro” e na música é 

expressa pelo deslocamento do tempo forte e acentuação no tempo fraco realizando o que o 

autor chama de “quebrada”. Abaixo estão alguns exemplos retirados de suas análises. 

 

 

Figura 20 – Ex. de tópicas brejeiro na música “Lamento” de Pixinguinha (PIEDADE, 2011, p. 107). 

 



26 

 

 

 

 

Figura 21 – Ex. de tópicas brejeiro na música “Um a Zero” de Pixinguinha (PIEDADE, 2011, p. 107). 

 

 

3.1.2 Tópica Época de Ouro 

 

 

Para Bastos e Piedade (2007), as tópicas denominadas época de ouro (EO) são 

configurações melódicas formadas por certas aproximações cromáticas acendentes de tipo 

intervalar 3ªM-4ªJ-4ªAU-5ªJ ou descendentes do tipo 5ªJ-5ªb-4ªJ-3ªM e 1ª-7ªM-7ªm, 

encontrados frequentemente nas “baixarias” do choro. De mesmo modo, as apogiaturas – como 

exemplo mencionado pelos autores – 9ªM-8ª-5ªJ-3ªm e 6ªM-5ªJ-3ªM-1ª e grupetos integram 

essas configurações. Ressalta-se que ambas as ferrementas melódicas nos remete a um 

sentimento de saudade ligado ao passado, sobretudo, no que se refere a gêneros musicais antigos 

como a modinha, a valsa e a serenata. Abaixo expomos um trecho retirado da pesquisa de Bastos 

e Piedade (2007) contendo transcrição de um dueto de clarinete e voz onde encontram-se 

exemplos de tópicas EO. 

 

 

Figura 22 – Ex. de tópicas época de ouro em trecho da música “Minha Palhoça” extraído do CD “Voadeira” 

(BASTOS e PIEDADE, 2007). 
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3.1.3 Tópica Nordestina 

 

 

As tópicas nordestinas são traços musicais característico da musicalidade nordestina, 

sobretudo, ao que se relaciona ao gênero baião (Piedade 2011). Contudo, ao se tornarem fonte 

de inspiração para vários compositores nacionalistas, essas características vieram a ser incluídas 

em diversos gêneros musicais brasileiros. Destacam-se o uso dos modos mixolídio e dórico, 

utilizados com relações intervalares específicas, como por exemplo a estrutura intervalar 2ªM-

1ª-6ªM-1ª-1ª. Abaixo encontra-se um exemplo desta estrutura intervalar e algumas variações, 

ambas retiradas dos estudos de Piedade (2011). 

 

 

Figura 23 – Ex. de tópicas nordestina (PIEDADE, 2011, p. 106). 

 

3.1.4 Tópica Bebop 

 

 

Essa tipologia está relacionada a musicalidades referentes ao jazz norte-americano da 

década de 1940, tendo como principais referências músicos como Charlie Parker, Dizzie 

Gillespie e Thelonius Monk. Segundo Bastos e Piedade (2007), suas características envolvem 

processos melódicos com a utilização de padrões e convenções inerentes ao jazz, como notas 

de aproximação cromática, fraseados do tipo Charlie Parker, utilização de escalas outside18 ou 

ainda idiomatismos do tipo swing feel19, como é apontado por Silva (2010).  Abaixo está um 

trecho da transcrição do solo feito pelo contrabaixista Ney Conceição na música “Triste” de 

Tom Jobim, retirado da pesquisa de Novaes e Correntino (2016) onde são encontradas tópicas 

bebop. 

 

                                                 
18 Frases outside são frases que contêm notas não pertencentes a uma determinada tonalidade ou à escala de um 

determinado acorde.    
19 O swing feel pode ser compreendido como uma forma de interpretar a escrita musical no jazz. Geralmente esta 

interpretação ocorre em ritmos escritos em colcheias onde o músico visualiza, por exemplo, duas colcheias, mas 

executa uma semínima de tercina e uma colcheia de tercina, como podemos observar na figura a seguir.   
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Figura 24 – Ex. de tópicas bebop no solo de Ney Conceição (NOVAES e CORRENTINO, 2016, p. 152). 

 

Após esta breve explanação a respeito dos critérios de análise amparados pela 

metodologia teórica de Piedade (2011), aliada ao conceito de fricção de musicalidade, 

abordaremos uma análise crítica com relação à performance do contrabaixista Nico Assumpção 

na música “Onix” apresentando as fricções entre musicalidades distintas existentes no solo 

improvisado. 

 

 

3.2 A música “Onix” 

 

 

Em nossa pesquisa acerca da música “Onix”, foi encontrado apenas um registro oficial 

de gravação que está contido no disco “Tocando Victor Assis Brasil”, o qual contém apenas 

composições de Victor Assis. O disco foi gravado nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril do 

ano de 2000, na cidade do Rio de Janeiro, em um extinto bar chamado “Mistura Fina”. Os 

principais músicos atuantes na gravação deste disco foram o contrabaixista Nico Assumpção, 

o pianista Luiz Avellar e o baterista Kiko Freitas, com participações especiais de Nivaldo 

Ornelas (sax) e Ricardo Silveira (guitarra).  

 No referido disco, a música “Onix” está gravada com formação de trio (baixo, bateria e 

piano), sendo estruturada da seguinte forma: exposição do tema, improvisos de piano, baixo, 

bateria e reexposição do tema. Nota-se que para a elaboração dos improvisos de piano e de 

contrabaixo, foi utilizada uma harmonia diferente da usada na exposição do tema. Segundo 

Monteiro (2009), a harmonia empregada nos improvisos é bastante parecida com as progressões 
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harmônicas contidas no método “Segredos da Improvisação”, o qual foi desenvolvido pelo 

contrabaixista.  Para realização do improviso de bateria foi utilizado um único acorde, “acorde 

parado”, acompanhado de um padrão rítmico contínuo executado pelo contrabaixo.   

 

 

3.3 A condução de contrabaixo elétrico na música “Onix” 

 

 

 No capítulo anterior observamos alguns aspectos estruturais rítmicos significativos na 

caracterização dos gêneros musicais populares brasileiros, bem como na música instrumental. 

Como proposto anteriormente, verificaremos neste capítulo, através da transcrição da 

condução, as possíveis articulações rítmicas elaboradas por Nico Assumpção que se enquadram 

a estes aspectos estruturais. Para tanto, iremos considerar a verificação dos padrões rítmicos de 

modo explícito ou de maneira fragmentada, como enunciado anteriormente pela ótica de Gomes 

(2010). Por conseguinte, buscaremos encontrar processos de reelaborações e complexificações 

de células rítmicas básicas (padrões rítmicos) que o contrabaixista utilizou em sua performance. 

 Para um registro de estudos mais completo acerca da performance do contrabaixista na 

música “Onix”, foi feita toda a transcrição da linha de acompanhamento desenvolvida pelo 

músico. Entretanto, a análise que apresentaremos a seguir sobre sua condução foi desenvolvida 

a partir dos chorus20 de improviso de piano e de bateria, que possuem as respectivas progressões 

harmônicas:  

 

• Improviso de piano: || Cm | % | Fm7 | % | Dm7(b5) | G7 | Cm | % | Em7 | % | Am7 | % |  

              | Fm7 | Bb7 | Eb7M | Dm7(b5) G7 ||. 

• Improviso de bateria: || Cm || “acorde parado”. 

 

  Para facilitar o entendimento, apresentaremos a transcrição dos chorus separadamente, 

evidenciando seus principais aspectos sobre a construção da condução elaborada pelo 

contrabaixista e comentaremos os pontos mais pertinentes.  

 Ressalta-se que para a prática, transcrição e análise desta performance, foi utilizado um 

contrabaixo elétrico de seis cordas (padrão adotado pelo contrabaixista Nico Assumpção a partir 

da década de 1990), sendo que, sem a utilização do mesmo, fica inviável executar esta 

performance devido a extensão melódica atualizada pelo contrabaixista em alguns momentos 

                                                 
20 Chorus indica uma sequência harmônica com quantia fixa de compassos que se repete várias vezes. Um exemplo 

bem compreensível pode ser observado nos standards de jazz em que os músicos estabelecem toda a estrutura 

harmônica, ou parte da música para desenvolverem seus improvisos.   
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da condução, sobretudo, ao que se refere à utilização de acordes no contrabaixo, executados 

pelo músico em alguns pontos do acompanhamento, como veremos mais adiante.  

Iniciando nossa análise sobre a condução, verifica-se neste primeiro chorus o uso recorrente 

de uma pequena célula rítmica que o contrabaixista utiliza como arquétipo rítmico básico para 

desenvolver sua condução. Trata-se da estrutura rítmica colcheia pontuada + semicolcheia, que 

é utilizada durante toda a condução sempre no início de cada compasso seguida de outros grupos 

de células rítmicas. Na música brasileira, esta célula rítmica é bastante utilizada como ritmo 

básico em gêneros como o samba e a bossa nova, especialmente se tratando das linhas de 

acompanhamento. De mesmo modo, vimos no capítulo anterior que estas células rítmicas 

também são encontradas em alguns ritmos de origem africana. 

 

 

Figura 25 – Análise do primeiro chorus da condução. 

 

 Baseado na ótica pela qual o autor Gomes (2010) visualiza os padrões rítmicos – de 

modo explícito ou fragmentado – é possível enquadrar algumas articulações rítmicas elaboradas 

por Nico Assumpção aos padrões rítmicos apresentados no capítulo anteposto sob observações 

de Carvalho (2011). Como evidenciado na transcrição acima, é possível observar 

respectivamente os fragmentos rítmicos existentes no ritmo guia do samba-de-roda, e na time 
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line iorubá, além de células rítmicas semelhantes aos encontrados nos ritmos guia do “teleco-

teco” e, de modo explícito, encontramos o ritmo do tresillo. 

Através da verificação auditiva e da prática da performance acerca da execução da 

condução desenvolvida por Nico Assumpção, foi possível observar, em determinados 

momentos, uma certa imprecisão sonora existente em algumas notas. Trata-se de uma 

combinação entre o som natural da nota tocada no contrabaixo e o som percussivo21 produzido 

na mesma região de execução da referida nota. Neste momento, nota-se um material sonoro 

ambíguo entre o som natural da nota e o som percussivo, uma espécie de meio termo no ato da 

execução – nem nota natural, nem nota percussiva. Estes aspectos musicais observados em 

determinados momentos da condução não possuem estruturações específicas na notação 

tradicional, entretanto, possuem uma importância significativa na performance do 

contrabaixista e exemplificam perfeitamente o conceito proposto por Tagg (2003). Buscando 

apresentar um registro mais preciso da transcrição desenvolvida pelo contrabaixista, optamos 

por escrever a notas “imprecisas” com suas respectivas alturas sonoras e inserir um asterisco 

(*) sobre as mesmas. Passaremos a seguir para a análise do segundo chorus. 

 

 

Figura 26 – Análise do segundo chorus da condução. 

 

                                                 
21 Som reproduzido através do mecanismo de abafar as cordas do contrabaixo com os dedos da mão esquerda 

(instrumentista destro) na região desejada do braço do instrumento e executar o toque na corda desejada com a 

outra mão.   
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Neste segundo chorus, verificamos uma quantidade maior de ocorrência dos fragmentos 

já observados no primeiro chorus, além do uso do ritmo do tresillo e uma variação semelhante 

a este mesmo ritmo. A nota “imprecisa” também foi verificada no desenvolvimento deste 

chorus, entretanto, em menor uso.  

 No terceiro chorus o contrabaixista segue desenvolvendo sua condução fazendo uso de 

células rítmicas já utilizadas nos chorus anteriores. Entretanto, nos compassos 63-65, ocorre a 

utilização de um novo padrão rítmico semelhante ao ritmo guia do congo de ouro. Como 

apresentado no capítulo anterior, segundo as observações de Carvalho (2011), este ritmo 

assemelha-se ao ritmo executado pela caixa nas marchas. Veja a seguir na transcrição do 

terceiro chorus. 

 

 

Figura 27 – Análise do terceiro chorus da condução. 

 

 No quarto chorus da condução nota-se que o desenvolvimento do acompanhamento 

feito pelo contrabaixista foi elaborado com a utilização recorrente de um grupo de células 

rítmicas que é existente na time line iorubá. Além deste grupo de células rítmicas observamos 

a utilização do ritmo tresillo em alguns momentos do acompanhamento. Outro fator ressaltado 

neste ponto da análise é o uso de uma mesma estrutura rítmica que compreende dois tempos e 

meio de cada compasso, existente em doze dos dezesseis compassos que compõe o chorus. 

Trata-se do seguinte padrão:  
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Figura 28 – Padrão rítmico recorrente no quarto chorus da condução 

 Este padrão está localizado nos compassos 70-81, executado no início dos doze 

primeiros compassos do chorus, seguidos de uma variação rítmica. Podemos supor, através da 

verificação do uso regular deste padrão, que o contrabaixista Nico Assumpção se guiou por esta 

estrutura rítmica para desenvolver o acompanhamento feito neste quarto chorus. Veja a seguir 

na figura 29 a transcrição desta parte da condução. 

 

 

Figura 29 – Análise do quarto chorus da condução. 

 

No quinto chorus percebemos que o contrabaixista estabelece um aspecto rítmico 

semelhante ao chorus anterior, empregando a estrutura rítmica conforme apresentada na figura 

28, utilizando células rítmicas existentes na time line iorubá, e fazendo uso um pouco mais 

recorrente do tresillo. Neste ponto da condução elaborada por Nico Assumpção percebe-se 

também o uso mais frequente de figuras de semicolcheias – figuras estas que foram empregadas 

gradativamente no decorrer da elaboração do acompanhamento – o que ocasionou, neste 

momento, uma condução mais intensa nos aspectos rítmicos e melódicos. 
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Figura 30 – Análise do quinto chorus da condução 

 

 No sexto chorus observamos o uso de fragmentos rítmicos existentes na time line 

iorubá, além do uso de algumas notas “imprecisas”, entretanto, ao contrário dos chorus 

anteriores (chorus 4 e 5), não foi percebido o uso da estrutura rítmica apresentada na figura 28. 

Sobretudo, o que mais nos chamou a atenção neste momento da condução foi a intenção musical 

proposta pelo contrabaixista nos remetendo a um referencial estilístico afro-cubano, devido a 

um maior uso do tresillo e de suas variações. A escolha feita pelo músico neste ponto do 

acompanhamento, acerca das estruturas rítmicas utilizadas, pode ser justificada pela linguagem 

musical afro-cubana empregada com mais evidência através do improviso que estava sendo 

desenvolvido pelo pianista Luiz Avellar nesta parte da música. Veja a seguir na figura 31 os 

principais aspectos sobre a elaboração da construção feita pelo contrabaixista neste sexto chorus 

de condução.  

 

 

Figura 31 – Análise do sexto chorus da condução. 
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Figura 32 – Análise do sexto chorus da condução. 

 

 O sétimo chorus de condução inicia-se com uma estrutura rítmica existente nos 

compassos 118 e 119, que pode ser vista como uma síntese entre o ritmo do tresillo e células 

rítmicas existentes na time line iorubá. Contudo, o aspecto de análise observado com mais 

expressividade neste chorus refere-se às várias ocorrências de uso do tresillo e de suas variações 

rítmicas, o que nos remete a uma linguagem musical afro-cubana, assim como no chorus 

anterior.   

 

 

Figura 33 – Análise do sétimo chorus da condução. 

 

 Por fim, a última parte a ser analisada acerca da condução, refere-se ao 

acompanhamento executado pelo contrabaixista durante a realização do improviso de bateria, 

desenvolvido sobre a base harmônica de Cm (acorde parado). Ressalta-se que este improviso 

se deu por mais de oitenta compassos, entretanto, observamos que a condução executada pelo 
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contrabaixo foi elaborada partindo de um padrão rítmico predeterminado pelo contrabaixista, o 

qual foi inserido algumas variações rítmicas no decorrer do solo de bateria. Deste modo, achou-

se conveniente apresentar e analisar apenas algumas partes deste acompanhamento. A 

transcrição completa desta parte do acompanhamento, bem como toda a performance do 

contrabaixista na referida música estará disponível no apêndice.  

Veja a seguir o ritmo inicial proposto pelo contrabaixista nos oito primeiros compassos 

do improviso de bateria. Observa-se o uso do ritmo tresillo o qual estará sempre presente na 

condução do improviso de bateria em sua íntegra ou de maneira fragmentada.  

 

 
Figura 34 – Análise do ritmo inicial do contrabaixo no improviso de bateria 

 

 Após afirmar o padrão rítmico de referência que será utilizado para acompanhar o solo 

de bateria, o contrabaixista segue sua condução inserindo algumas variações neste ritmo 

definido.   

 

 

Figura 35 – Análise das variações rítmicas do contrabaixo no improviso de bateria. 

 

 Devido a afirmação do ritmo inicial baseado no tresillo, achamos mais adequado 

associar as variações rítmicas inseridas nesta parte do acompanhamento ao mesmo padrão 

inicial, entretanto, as variações apresentadas conforme a figura 34 também podem ser 
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associadas ao ritmo guia das palmas no Samba-de-Roda ou à time line tocada pelo gongo 

gankogui da dança Kinka.  

 A seguir na figura 35, uma parte do acompanhamento em que é possível perceber certa 

diluição do ritmo do tresillo. A este ponto focamos em enfatizar apenas esta ocorrência, 

desconsiderando a análise de outras estruturas rítmicas existentes nesta parte do 

acompanhamento que já foram observadas e analisadas anteriormente. 

 

 

Figura 36 – Análise das variações rítmicas do contrabaixo no improviso de bateria. 

 

 Para finalizar nossa análise sobre a condução elaborada pelo contrabaixista Nico 

Assumpção na música “Onix”, apresentamos uma tabela contendo alguns aspectos musicais 

significativos nesta condução e que são importantes na verificação da música popular. 

 

Tabela 1 – Aspectos musicais da condução 

  ASPECTOS MUSICAIS SOBRE A CONDUÇÃO DE CONTRABAIXO 

Aspectos rítmicos da condução 

• Uso de células rítmicas existentes nos padrões rítmicos 

apresentados no capítulo 2, tais como: 

 

Time line iorubá Ritmo guia samba-de-roda

Ritmo guia “teleco-teco”

Ritmo guia congo de ouro Tresillo

 
 

• Utilização da estrutura rítmica colcheia pontuada + 

semicolcheia, empregadas no início de mais de 90% 

dos compassos da condução do improviso de piano. 
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Aspectos técnicos da condução 

• Utilização da técnica de pizzicato durante toda 

condução. 

• Uso de notas percussivas (notas abafadas) e notas 

“imprecisas” (material sonoro ambíguo entre o som 

natural da nota e o som percussivo). 

Aspectos melódicos/harmônicos 

               da condução 

• Uso de notas do acorde (tétrades). 

• Uso de tensão de 9ª maior em alguns momentos da 

condução. 

• Uso de notas de aproximação cromática. 

• Desenvolvimento da condução com a execução de 

acordes no contrabaixo em alguns momentos do 

acompanhamento. 

 

 

3.4 O improviso de contrabaixo elétrico na música “Onix” 

 

 

 Para a análise do improviso de contrabaixo elétrico seguiremos com o mesmo modelo 

de apresentação utilizado na análise da condução. Apresentaremos a transcrição dos chorus 

separadamente, evidenciando seus principais contornos melódicos e vocabulários contidos na 

música instrumental através da teoria das tópicas aliada ao conceito de fricção de musicalidade 

proposto por Piedade (2011), por fim, apresentaremos uma tabela contendo aspectos musicais 

consideráveis na verificação da música popular, sobretudo, ao que se relaciona à música 

“Onix”. 

 A transcrição deste improviso foi realizada com o auxílio de uma outra transcrição já 

existente na monografia de Monteiro (2009), trabalho o qual teve grande importância para nossa 

pesquisa por ser tratar de uma abordagem direta sobre a construção de solos do contrabaixista 

Nico Assumpção. Entretanto, achou-se pertinente reescrever todo o improviso, buscando 

apresentar uma notação mais próxima do som percebido por nós durante a verificação auditiva. 

Para tanto, na tentativa de um registro mais fiel do improviso, utilizamos a ferramenta 

“Exibir/Aprimoramento/Configurações de velocidade de execução” do software Windows 

Media Player, através do qual foi possível diminuir a velocidade de execução do áudio com a 

gravação da música “Onix”.  

 Iniciamos a análise do improviso partido da segunda parte do primeiro chorus, onde foi 

possível observar construções fraseológicas que se enquadram nas análises sob a ótica das 

tópicas. Veja a seguir como se deu a análise. 
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Figura 37 – Análise do primeiro chorus de improviso. 

 

 Nota-se nesta segunda parte do primeiro chorus (figura 36), o uso fraseológico que se 

enquadra às tópicas bebop e brejeiro, além da utilização de sobreposições de arpejos e 

cromatismos que, como visto anteriormente, também são características da tópica bebop. 

Verificamos no segundo tempo do compasso 144, o uso da nota Dó sustenido sobre a harmonia 

de Am7 que pode ser caracterizado como aplicação outside, visto que o uso desta nota sobre o 

acorde de Am7 gera um intervalo de terça maior (3M), o qual não faz parte da estrutura do 

acorde e nem das suas escalas. Entretanto, também podemos analisá-la como uma nota 

pertencente à escala utilizada nos dois compassos anteriores (modo Mi dórico). Se observada 

através da segunda perspectiva, podemos supor que esta aplicação é apenas uma continuação 

da escala Mi dórica, utilizada anteriormente sobre o acorde de Em7 nos compassos 142 e 143, 

e que neste ponto do improviso o contrabaixista ignorou o acorde de Am7.   
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Figura 38 – Análise do segundo chorus de improviso. 

 

 No segundo chorus (figura 37), é possível observar vários exemplos 

compreendidos pelas tópicas supracitadas, o que nos possibilita identificar os referenciais de 

musicalidade e vocabulários sonoros relacionados tanto ao universo do jazz quanto ao universo 

da música popular brasileira. 

 

Figura 39 – Análise do terceiro chorus de improviso. 

 

Figura 40 – Análise do terceiro chorus de improviso. 
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Figura 41 – Análise do terceiro chorus de improviso. 

 

 O terceiro chorus (figuras 38 e 39) é iniciado com a execução de padrões melódicos 

provenientes da escala pentatônica de Dó menor sobre os acordes de Cm7, Fm7 e escala 

pentatônica de Sol menor sobre o acorde de Dm7(b5), aplicações estas, que podem ser 

caracterizadas pela tópica oriental. Posteriormente, o contrabaixista segue a elaboração do seu 

improviso utilizando processos melódicos como cromatismos e sobreposições de arpejos, além 

do vocabulário fraseológico compreendido pelo uso da tópica bebop. Observa-se na figura 39 

(entre o final do compasso 175 até o final do compasso 178) um trecho melódico com 

deslocamento do tempo forte e acentuação no tempo fraco, caracterizado pela tópica brejeiro.  

Ao fim deste terceiro chorus de improviso, encontramos ainda no último compasso uma 

apogiatura caracterizada pela tópica EO.  
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Figura 42 – Análise do quarto chorus de improviso. 

 

 No quarto e último chorus de improviso (figura 40), o contrabaixista utiliza algumas 

escalas pentatônicas para desenvolver padrões melódicos como podemos observar nos 

compassos 182-186, o que caracteriza a tópica oriental. Além da execução destes padrões, 

observa-se nos compassos 184 e 185, o deslocamento do tempo forte e acentuação no tempo 

fraco, realizando o que Piedade (2011) chama de “quebrada”, caracterizando a tópica brejeiro. 

Neste ponto do improviso, portanto, observa-se a existência de dois referenciais estilísticos 

relacionados às tópicas oriental e brejeiro, que se comunicam num mesmo momento.  

No decorrer da análise, observamos outros processos melódicos como o uso de 

sobreposições de arpejo, grupetos e cromatismos. Ressalta-se entre eles, a sobreposição de 

arpejo existente no primeiro tempo do compasso 187 o qual, num primeiro olhar, pode parecer 

um equívoco. O arpejo percebido neste trecho do improviso está relacionando ao acorde 

Em7(b5), que compreende as notas Mi, Sol, Si bemol e Ré. Entretanto, na notação não é 
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encontrada a nota Si bemol e sim a nota Lá sustenido (enarmonia). A escolha por esta escrita 

está associada à análise das notas pertencentes à estrutura do acorde e das tensões que eles 

possuem. Neste caso específico, a escrita da nota melódica Si bemol sobre o acorde de G7 (Sol 

maior com sétima menor) resultaria no intervalo de terça menor, o que, em termos de análise, 

compromete a estrutura e função do referido acorde. Ao escrevermos a nota melódica Lá 

sustenido sobre o acorde de G7, temos como resultado uma tensão de 9# (nona aumentada), 

tornando-o um acorde existente no sétimo grau da escala menor melódica. “Este grau da escala 

pressupõe um acorde de 7(b5, #5, b9, #9) e, portanto, a 3ª maior não seria uma tensão, mas sim 

nota do acorde. Neste caso, as tensões seriam: b5, #5, b9, #9. ” (ASSUMPÇÃO, 2000, p. 17).  

No compasso 189, novamente encontramos referenciais estilísticos que se comunicam 

num mesmo momento. Trata-se dos processos melódicos de sobreposições de arpejo, 

aproximações cromáticas e deslocamentos rítmicos que ocorrem numa mesma frase. Em 

seguida, na segunda metade do chorus, verificamos novamente as mesmas ocorrências que 

caracterizam as tópicas bebop e brejeiro. Por fim, um padrão melódico iniciado na nota Fá 4 

percorrendo um processo de desenvolvido gradativo utilizando a escala de Mi bemol maior até 

repousar na nota Dó 1 (momento em que o contrabaixista finaliza a elaboração do seu improviso 

e inicia-se a elaboração do improviso de bateria).     

 

Tabela 2 – Aspectos musicais do improviso 

   ASPECTOS MUSICAIS SOBRE O IMPROVISO DE CONTRABAIXO 

Aspectos melódicos 

• Uso de aproximações cromáticas. 

• Uso de sobreposições de arpejos. 

• Uso de grupetos, apogiaturas e padrões melódicos. 

Aspectos Timbrísticos 

• Utilização da técnica de pizzicato durante todo solo e 

uso do polegar como recurso na execução dos arpejos 

(técnica similar ao do violão). 

• Timbre balanceado com uso dos dois captadores do 

contrabaixo, porém com ênfase nas frequências agudas.  

• Algumas ocorrências de notas percussivas (notas 

mortas). 

Vocabulários 

de improvisação 

• Vocabulário sonoro do universo jazzístico e da música 

popular brasileira. 

• Uso de processos melódicos característicos das tópicas 

bebop, brejeiro, EO e oriental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Através de investigações acerca das características estilísticas da performance de 

músicos atuantes no cenário da música instrumental, é possível avaliar e compreender seus 

aspectos sonoros, bem como os idiomatismos explorados pelos músicos improvisadores. Neste 

trabalho, por meio das pesquisas de Carvalho (2011), apresentamos e comparamos algumas 

estruturas rítmicas de origens africanas que atuam como manancial de células rítmicas 

utilizadas na construção de diversos ritmos notórios no tocante à caracterização da música 

popular instrumental brasileira. Por meio da verificação auditiva e transcrição da condução, 

tornou-se possível analisar e verificar, sob a ótica de Gomes (2010), fragmentos rítmicos 

existentes na condução da música “Onix”, elaborada pelo contrabaixista Nico Assumpção, que 

se enquadram às estruturas rítmicas de origens africanas que foram apresentadas. No que diz 

respeito à análise do improviso de contrabaixo desenvolvido na referida música, evidencia-se a 

existência de vários processos melódicos característicos das tópicas. Em nossas verificações, 

identificamos aspectos melódicos como o uso de cromatismos, sobreposições de arpejos, 

grupetos, apogiaturas e padrões melódicos com utilização da escala pentatônica. De mesmo 

modo, foram encontrados no improviso, trecho melódico com deslocamento do tempo forte e 

acentuação no tempo fraco, processo que é caracterizado pela tópica brejeiro. Também foram 

encontrados referenciais estilísticos distintos articulados num mesmo momento como no caso 

das frases melódicas observadas nos compassos 184-185 e no compasso 189, onde ocorrem 

diálogos entre tópica oriental e tópica brejeiro (compassos 184-185), e entre tópica bebop e 

tópica brejeiro (compasso 189).  

Por fim, as análises realizadas nesta pesquisa indicam que a condução elaborada pelo 

contrabaixista Nico Assumpção para o acompanhamento do solo de piano e solo de bateria na 

música “Onix” é bastante expressiva pelo uso de fragmentos rítmicos de origens africanas, bem 

como o uso de aproximações cromáticas e toques percussivos (notas “mortas” e “imprecisas”) 

mais próximos da musicalidade brasileira, além da ocorrência de referenciais estilísticos da 

musicalidade cubana. No que diz respeito ao improviso, constata-se uma performance com 

fraseados e articulações com características próximas da sonoridade jazzística e da música 

brasileira. Assim, nesta perspectiva, conclui-se que as concepções musicais do contrabaixista 

Nico Assumpção acerca da música “Onix”, compreendem referenciais musicais do jazz, da 

música cubana e da música brasileira e, deste modo, apontam para uma fricção entre estas 

musicalidades.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Transcrição da performance de Nico Assumpção na música “Onix” 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 – Cópia de CD contendo a música “Onix”.  


