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Resumo: Este trabalho apresenta resultados preliminares da pesquisa em curso a respeito da 
presença do violão sete cordas nos sambas de enredo do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Utilizamos, 
como referência musical, os fonogramas oficiais da Beija-Flor de 2015, da Mocidade de 2014 e da 
Viradouro de 2015. A partir da transcrição das baixarias dos sambas de enredo em questão, 
identificamos e analisamos exemplos que se enquadram nas categorias de baixarias vinculadas ao 
choro, presentes na dissertação de mestrado do músico e pesquisador Josimar Carneiro (2001). O 
presente artigo também expõe a descrição dessas categorias.  
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Introdução 
A confluência entre o violão sete cordas brasileiro e a música responsável pela 

engrenagem dos cortejos das Escolas de Samba ainda é carente do interesse 
acadêmico. Na mesma linha estão os principais métodos1 de sete cordas lançados no 
país, que não se propuseram a abordar a utilização do instrumento nos sambas de 
enredo. As publicações existentes trazem referências do violão sete cordas em 
contextos onde sua presença é mais proeminente, como no choro e no samba. E 
quando tratamos do samba de enredo, é mais comum nos remetermos ao cavaquinho 
e aos instrumentos de percussão do que propriamente ao violão sete cordas. No 
entanto, está na hora de mudarmos esse cenário. E, para isso, começa a ser 
preenchida, ainda que tímida e tardiamente, uma lacuna de representação da escrita 
para o sete cordas.  

O presente estudo é direcionado aos sambas de enredo do Grupo Especial do 
Rio de Janeiro, representados aqui por três fonogramas oficiais: Um griô conta a 
história: um olhar sobre a África e o despontar da Guiné Equatorial. Caminhemos 
sobre a trilha de nossa felicidade, do Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S.) 
Beija-Flor de Nilópolis, de 2015 (VELLOSO et al., 2014); Pernambucópolis, do 
G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel, de 2014 (NOBRE et al., 2013) e 
Nas veias do Brasil, é a Viradouro em um dia de graça!, do G.R.E.S. Unidos do 
Viradouro, de 2015 (VILA, 2014).2 A partir da transcrição3 das baixarias4 dos sambas 

 
1 Métodos de autoria dos músicos Ventura Ramires (1996), Marco Bertaglia (1999), Luiz Otávio Braga 
(2002) e Rogério Caetano (2010) – os anos indicados são das primeiras edições. 
2 O samba de enredo que embalou o desfile de 2015 do G.R.E.S. Unidos do Viradouro foi montado, no 
ano anterior, a partir de duas canções de Luiz Carlos da Vila: Nas veias do Brasil e Por um dia de 
graça (JOAO, 2014). Essa adaptação permitiu que versos de Luiz Carlos da Vila fossem cantados na 
Marquês de Sapucaí alguns anos após a morte do cantor e compositor, ocorrida em 2008. 
3 Em música, o termo transcrição pode ser entendido de várias formas. O sentido de transcrição que 
adotamos neste trabalho é o mesmo que Josimar Carneiro utiliza em sua dissertação, a partir da visão 
de Bruno Nettl (1964 apud CARNEIRO, 2001, p. 41): trata-se do “[...] processo de notação do som, de 
redução do som a símbolos visuais”. 
4 Inicialmente, a transcrição das baixarias foi realizada de ouvido por Eduardo Gisi. O processo contou 
com a utilização do violão sete cordas e do programa Sonic Visualiser, que, entre outros recursos, 
reduz o andamento das músicas sem alterar a afinação (altura) do fonograma. Em seguida, os trechos 
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de enredo em questão,5 identificaremos e analisaremos exemplos que se enquadram 
nas categorias de baixarias vinculadas ao choro, presentes na dissertação de 
mestrado do músico e pesquisador Josimar Carneiro (2001). A descrição dessas 
categorias também será exposta.  

Categorias e identificação das baixarias 

No segundo capítulo6 de sua dissertação de mestrado, Carneiro (2001) 
apresenta categorias de baixarias aplicadas no choro e expõe exemplos do repertório 
dos chorões para ilustrá-las. Por ter trazido ao âmbito acadêmico as nomenclaturas 
cultivadas na informalidade, na tradição oral dos chorões, achamos pertinente seguir 
essa estrutura na identificação das baixarias do samba de enredo. Carneiro mostra, 
ao todo, onze categorias. As situações encontradas no presente artigo compreendem 
nove destas categorias, conforme veremos a seguir. 

1. Mudança de posição - Variação no baixo do acorde a partir de suas 
inversões – também conhecida como baixo de revezamento. A 
mudança de posição “[...] evita a monotonia na condução do baixo, 
principalmente quando o ritmo harmônico é lento” (CARNEIRO, 
2001, p. 24). 

Na Figura 1 – extraída do samba de enredo da Viradouro (VILA, 
2014) – a variação da altura sol para si constitui uma mudança de 
posição no baixo do acorde7 de G. 

 

 

    Figura 1 – Exemplo de mudança de posição no samba de enredo Nas veias do Brasil... da 
Viradouro (VILA, 2014). 

 
que apresentaram dúvida foram mostrados – durante as entrevistas concedidas a Eduardo Gisi – aos 
próprios violonistas sete cordas que gravaram as faixas. Estes, generosa e pacientemente, também 
com o auxílio do Sonic Visualiser, ouviram suas respectivas gravações e, munidos de seus 
instrumentos, fizeram as devidas modificações, com atenção especial às ligaduras. A última etapa 
contou com a participação de Fabio Adour, professor de percepção musical da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). Adour revisou as transcrições e fez as correções necessárias. 
5 O violão sete cordas dos fonogramas da Beija-Flor (VELLOSO et al., 2014), da Mocidade (NOBRE et 
al., 2013) e da Viradouro (VILA, 2014) foi gravado, respectivamente, por Luís Filipe de Lima, Rafael 
Prates e Carlinhos 7 Cordas. 
6 Segundo Carneiro (2001, p. 22), o objetivo do segundo capítulo de sua dissertação é especificar o 
“[...] conceito geral de baixaria através de uma classificação baseada na função que a baixaria exerce 
no contexto musical, utilizando, se possível, a terminologia utilizada nas rodas de choro”. 
7 A harmonia dos exemplos deste artigo é a mesma das partituras originais, gentilmente cedidas pelo 
maestro Jorge Cardoso (2013 e 2014). Porém, fizemos alterações pontuais na nomenclatura de alguns 
acordes, alinhando seus nomes aos conceitos de Fabio Adour (2014). 
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Na seção que trata da mudança de posição, Carneiro (2001, p. 
25) cita também a troca de registro do baixo, que vem a ser uma 
mudança de oitava no baixo do acorde.  

A mudança de oitava no baixo do acorde é exemplificada na 
Figura 2 – oriunda do samba de enredo da Beija-Flor (VELLOSO et al., 
2014). 

 

      Figura 2 – Exemplo de mudança de oitava no samba de enredo Um griô conta a história... da 
Beija-Flor (VELLOSO et al., 2014). 

2. Ligação - Trata-se de “[...] uma baixaria que conecta as notas do 
baixo de acordes distintos, reduzindo saltos no caminho do baixo e 
preenchendo espaços da melodia” (CARNEIRO, 2001, p. 23).  

A Figura 3 – proveniente do samba de enredo da Viradouro 
(VILA, 2014) – apresenta uma ligação entre G7 e Cm, realizada por 
meio de um fragmento escalar diatônico.8 

 

Figura 3 – Exemplo de ligação no samba de enredo Nas veias do Brasil... da Viradouro (VILA, 
2014). 

3. Chamada (Virada) – A chamada, explica Carneiro (2001, p. 26), 
“[...]  é uma “[...] baixaria de ligação que introduz ou reintroduz uma 
seção da música, ou, como diz o próprio nome, chama uma parte da 
peça”. 

 
8 Fragmento escalar diatônico é um termo utilizado no presente trabalho para descrever uma baixaria 
que contém somente notas da escala diatônica. 
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A Figura 4 – retirada do samba de enredo da Viradouro (VILA, 
2014) – exibe uma chamada à seção seguinte, construída por um 
fragmento escalar diatônico. 

 

Figura 4 – Exemplo de chamada no samba de enredo Nas veias do Brasil... da Viradouro (VILA, 
2014). 

4. Preparação da 7ª - Baixaria que tem como função alcançar a 7ª do 
acorde da dominante (CARNEIRO, 2001, p. 25). 

Na Figura 5 – procedente do samba de enredo da Mocidade 
(NOBRE et al., 2013) – a preparação da 7ª é realizada pelas notas dó 

e si♮, ressaltadas pelas setas. A 7ª menor, por sua vez, é atingida no 

primeiro tempo do compasso seguinte (nota si♭). A baixaria que 
abrange a preparação da 7ª possui arpejo e fragmento escalar misto.9 

 

 

Figura 5 – Exemplo de preparação da 7ª no samba de enredo Pernambucópolis da Mocidade 
(NOBRE et al., 2013). 

5. Caminho do baixo - Refere-se a uma linha estrutural contínua “[...] 
que sofrerá a ação do ritmo e um enriquecimento melódico [...]” 
(CARNEIRO, 2001, p. 22).  

A sucessão de acordes Cm - Cm7/B♭ - D7/A - A♭7 - G7(♭13) 
da Figura 6 – extraída do samba de enredo da Beija-Flor (VELLOSO 
et al., 2014) – sugere uma linha de baixo descendente, através da 

 
9 Fragmento escalar misto é um termo utilizado no presente trabalho para caracterizar uma baixaria 
que possui notas cromáticas e diatônicas, independentemente da posição desses intervalos – o 
cromatismo pode vir antes do diatonismo ou vice-versa. 
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progressão dó - si♭ - lá - lá♭ - sol ressaltada pelas setas. Essa linha é 
modificada rítmica e melodicamente pelas notas que aparecem entre 
ela, caracterizando, assim, o que Carneiro define como caminho do 
baixo. 

 

Figura 6 – Exemplo de caminho do baixo no samba de enredo Um griô conta a história... da Beija-
Flor (VELLOSO et al., 2014). 

6. Marcação - Segundo Carneiro (2001, p. 32), é uma baixaria com “[...] 
caráter eminentemente rítmico [...], que se apresenta como a 
acentuação do pulso, ou em motivos rítmicos que podem ser ostinatos 
ou figurações sobre a mesma nota”.  

Na Figura 7 – oriunda do samba de enredo da Beija-Flor 
(VELLOSO et al., 2014) – o ostinato, ressaltado pela linha tracejada, 
concede ao trecho a característica de marcação.  
 

 

Figura 7 – Exemplo de marcação no samba de enredo Um griô conta a história... da Beija-Flor 
(VELLOSO et al., 2014). 

 

7. Dobramento - É uma “[...] baixaria que sublinha a voz principal com 
a mesma divisão rítmica, aumentando a sua densidade”. Os intervalos 
estabelecidos entre ambas são, “[...] normalmente de oitava, uníssono, 
terça ou sexta” (CARNEIRO, 2001, p. 31).  

A Figura 8 – proveniente do samba de enredo da Viradouro 
(VILA, 2014) – apresenta uma divisão rítmica praticamente idêntica 
entre melodia e baixaria.10 Por sua vez, as notas da baixaria são 

 
10 A baixaria da Figura 8 está indicada no arranjo oficial, mas escrita uma oitava acima, a partir do 
Sol3. A outra diferença em relação à execução está na última nota do presente trecho: o arranjo 
apresenta uma semínima. 
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construídas mediante intervalos de décima, décima segunda e oitava 
em relação à melodia. 

 

 

Figura 8 – Exemplo de dobramento no samba de enredo Nas veias do Brasil... da Viradouro 
(VILA, 2014). 

 

8. Fechamento - Corresponde à baixaria que encerra determinado 
trecho da música (CARNEIRO, 2001, p. 27).  

Construída por um fragmento escalar misto, a baixaria da 
Figura 9 – retirada do samba de enredo da Mocidade (NOBRE et al., 
2013) – exerce a função de fechamento.  
 

 

Figura 9 – Exemplo de fechamento no samba de enredo Pernambucópolis da Mocidade (NOBRE 
et al., 2013). 

 

9. Contracanto - Ainda que a baixaria seja vista como um contracanto, 
“[...] este termo é o mais usado para referir-se a obrigações11 de 
tamanho fraseológico maior ou igual à frase” (CARNEIRO, 2001, p. 
30).  

 
11 As “obrigações”, de acordo com Carneiro (2001, p. 27), são baixarias que pertencem ou que 
passaram a pertencer à composição, consagradas pela utilização, tornando-se, assim, obrigatórias.  
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Na Figura 10 – procedente do samba de enredo da Viradouro 
(VILA, 2014) – as obrigações do arranjo ocorrem paralelamente12 à 
melodia vocal, o que confere às baixarias do trecho em questão a 
característica de contracanto. 

 

 

Figura 10 – Exemplo de contracanto no samba de enredo Nas veias do Brasil... da Viradouro 
(VILA, 2014). 

10. Resposta - Conforme Carneiro (2001, p. 28): “Baixaria que aparece 
em textura polfônica [sic] imitativa, dando a idéia[13] de pergunta e 
resposta, como um diálogo”.  

Não foi encontrado exemplo para essa categoria. 
 

11. Solo de baixaria14 - São situações em que a baixaria assume a voz 
principal. “Os solos de baixaria são comuns nas introduções e em 
partes completas, gerando variedade. Podem ser obrigações ou mesmo 
partes improvisadas” (CARNEIRO, 2001, p. 34).  

Não foi encontrado exemplo para essa categoria. 

Considerações finais 

As baixarias contidas nos sambas de enredo analisados preencheram nove das 
onze categorias listadas por Carneiro – apenas Resposta e Solo de baixaria não 
apresentaram exemplo. O aprofundamento dos critérios de classificação das 

 
12 Entendemos, a partir da análise da categoria em questão, que para a baixaria ser considerada 
“contracanto”, ela deve estar escrita no arranjo e ocorrer simultaneamente à melodia, 
independentemente do tamanho da melodia. 
13 A palavra ideia foi grafada originalmente com acento, uma vez que o texto citado é anterior à 
reforma ortográfica de 2009 (N. E.). 
14 Carneiro (2001, p. 34) explica que, aparentemente, existe uma incoerência se considerarmos a 
definição genérica de baixaria como contracanto na região grave, porque, ao assumir a primeira voz, 
a baixaria “[...] deixa naturalmente de ser contracanto”. Entretanto, a opção pela nomenclatura “solo 
de baixaria” deve-se ao fato de os chorões utilizarem o termo “solo” para referirem-se ao canto. 
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categorias e da dinâmica que envolve as baixarias nos sambas de enredo do Grupo 
Especial serão expostos em nossos trabalhos futuros. Além disso, é importante que 
outros pesquisadores expandam os materiais e as discussões sobre o violão sete 
cordas nos sambas de enredo. Por ora, eis algumas considerações:  

1) Conforme explicado, as categorias foram construídas sob a ótica do choro, 
universo que traz consigo a improvisação e, simultaneamente, 
consagrados arranjos e obrigações ao violonista sete cordas. Sendo assim, 
é preciso conhecer e estudar o repertório para executar o que é proposto 
nas músicas.15 O samba de enredo, por sua vez, apresenta outra dinâmica. 
Normalmente, as Escolas de Samba elegem, por meio de disputas, um 
samba de enredo inédito todo o ano, que será gravado no CD oficial poucos 
dias depois. Ou seja, os violonistas sete cordas tocam16 “[...] praticamente 
lendo à primeira vista” (LIMA, 2016, informação verbal),17 sem tempo 
para se familiarizarem com as melodias. Por consequência, o percentual 
de baixarias improvisadas tende a ser maior do que no choro. 

2) Para que a categoria Resposta tenha efeito nas gravações, é preciso haver 
equilíbrio entre o volume do canto e o da baixaria, o que geralmente não 
acontece, pois a mixagem no samba de enredo não contribui com o violão 
sete cordas. Provavelmente seja a principal justificativa para a ausência 
dessa categoria. 

3) O caráter instrumental do choro permite que o violão sete cordas assuma 
o papel de protagonista em determinados momentos, diferentemente do 
que ocorre com o samba de enredo, no qual as atenções, de maneira geral, 
estão voltadas ao canto, ao conteúdo da letra, às convenções da bateria. 
Entendemos que essa é a principal justificativa para a ausência na 
categoria Solo de baixaria. 

4) Os arranjos utilizados nas gravações oficiais dos sambas de enredo trazem 
poucas obrigações ao sete cordas. Portanto, a cifra é a referência principal 
para a criação das baixarias. 

5) Os exemplos contidos neste artigo ilustram a relação entre a harmonia e a 
construção das baixarias nas gravações dos sambas de enredo: em alguns 
momentos, elas iniciam a partir da nota indicada pela cifra e, em outros, 
das inversões. Isso também se aplica à nota de chegada. Também há casos 
de baixarias iniciadas em nota melódica – nota que não faz parte do 
acorde. 
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