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Em seu importante trabalho sobre o samba e suas transformações no século XX, Carlos Sandroni 
sentiu a necessidade de arrolar um conjunto básico de elementos musicais africanos para auxiliar na 
definição de traços de estilo do gênero brasileiro (Sandroni, 1981). Desfilam pelas primeiras páginas 
de seu livro conceitos como timeline, metricidade e contrametricidade, imparidade rítmica, métrica 
aditiva e divisiva. São listados trabalhos marcantes de pesquisadores devotados ao fenômeno musical no 
continente africano, como Simha Arom (1985), Arthur M. Jones (1959), Nketia (1974) e Gerhardt Kubik 
(1979). Sandroni realizou o experimento de aplicar preceitos teóricos africanistas em material que se 
supõe ser um tipo de extensão daqueles estilos. Fica sugerido que no samba teria subsistido a prática 
da timeline, uma figura rítmica que determina a métrica básica de uma peça musical, de acordo com o 
que se sabe sobre alguns estilos africanos. 

1. O tresillo e o standard pattern

Sandroni revisita também o conhecido trabalho de Argeliers León (1984, pp. 282-84) sobre a música 
cubana, de onde traz para a musicologia brasileira a expressão tresillo, referente a uma configuração 
apresentada no contexto de um conjunto de estruturas rítmicas semelhantes e de mesma extensão 
métrica (2/4). Incluem-se aí o ritmo de tango ou de la habanera e um segmento de cinco articulações 
- o cinquillo. Seguindo o escopo multiplamente comparativo desta abordagem, acrescento à Figura 1 
algumas configurações muito semelhantes ao tresillo. Trata-se da clave cubana e do toque de Avania 
usado no Candomblé, a timeline de Gahu e o conhecido standard pattern em sua versão binária.1

O cinquillo e o tresillo caracterisam o danzón cubano, um gênero de dança de classe média que possui 
sua origem nas transformações rítmicas aplicadas sobre gêneros como a contradanza. Esse processo é 
descrito como uma elaboração rítmica do músico popular a partir do metro de dois valores de tempo 
iguais: 

[El musico del pueblo] jugaría con estos dos valores y haría con ellos tres 
elementos desiguales, irregulares: escribió tresillos o el equivalente de dos 

1  Gahu é parte do repertório ewe do sul de Gana (cf. Locke, 1998). O standard pattern em versão binária é parte do rep-
ertório bàtá de Pobè no Benim (cf. Lacerda, 1988 e 2014). Ele é também praticado por músicos fon do Benim (cf. Lacerda, 
2014, p. 17), mas ainda sem uma apreciação específica.
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corcheas con puntillo, seguidas de una corchea. Desarticuló la semicorchea 
del ritmo del tango y la hizo resolver en la corchea del segundo tiempo, y la 
corchea siguiente le dio un peso métrico independiente. No se desplazaron los 
acentos, sino que se liberaron de unos acentos regulares y constantes y en el 
mismo espacio se acomodó un nuevo sentido rítmico, que es el que condujo al 
cinquillo. (ibidem, p. 283).

Léon entende que com estes ritmos não se colocou em marcha necessariamente um processo de 
deslocamento de articulações, mas, sim, que se suprimiu a execução de acentos regulares. Isto é, no caso 
do tresillo criou-se simplesmente uma síncopa no lugar do tempo de execução da terceira articulação 
do ritmo de habanera; omitiu-se portanto a articulação metricamente redundante do segundo beat 
interno ao valor de 2/4.

Figura 1– O tresillo e padrões semelhantes - a) Ritmo de habanera b) Tresillo c) Cinquillo d) Clave e 
Avania e) Gahu f) Standard pattern binário.

Os exemplos de danzón trazidos por Léon mostram o tresillo e o cinquillo como figuras rítmicas 
normalmente integradas à condução harmônica ou melódica. Muitas das execuções antigas a que 
temos acesso apresentam simultaneamente a estas configurações a figura da clave cubana, largamente 
empregada no danzón como elemento tipicamente percussivo e menos integrado à textura instrumental. 
Sua maior diferença nesse contexto é atuar no intervalo de tempo de 4 beats, isto é no metro de 4/4. 
A rigor, a função de timeline seria exercida por este padrão e não pelo tresillo propriamente dito. A 
presença da clave como um elemento tipicamente percussivo empresta ao danzón uma real idéia de 
fusão estilística e da participação africana na formação da sensibilidade cubana. 

Na Figura 2 podemos observar a construção do tema em um danzón tradicional, que reúne as duas 
configurações: o tresillo predomina como acompanhamento e o cinquillo se insere na melodia. Em 
outros exemplos o cinquillo é colocado na função de acompanhamento. Note-se que no momento 
inicial da peça, a cada apresentação do tresillo corresponde apenas uma função harmônica, reforçando 
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a determinação métrica de 2/4.
Diz León: "Las causas de todo este mundo rítmico diferente al de los moldes occidentales fueron 

los aportes del negro que, desde la contradanza, y aún desde antes, todos saboreaban cuando era 
ejecutado por las gentes de color" (1984, p. 284). Ele ainda sugere en passant o relacionamento do 
danzón com a métrica ternária em 6/8, acreditando que aí estaria propriamente o aporte folclórico à 
formação dessa música (p. 282). Em outras palavras, León expressa a importância da presença africana 
nestas adaptações de gêneros ocidentais a uma sensibilidade cubana e estabelece que músicas em base 
rítmica ternária seriam ainda um legado mais contundente dessa ancestralidade.2

Figura 2 – Danzón  El negro bueno (Léon 1984, p. 279).

Com base nesse fato, é conveniente tratarmos aqui também do ritmo ternário através de uma 
das configurações mais conhecidas da música africana: o standard pattern em sua versão ternária. Esta 
configuração pertence também ao repertório cubano. Consideremos uma versão desse toque como 
é praticado no Recôncavo Baiano como o Toque de Alujá. Ele não é apenas idêntico à conhecida 
configuração africana, mas é aqui também integrado ao conjunto instrumental percussivo como uma 
das partes fixas para compor a textura rítmica e para a regulação métrica de uma determinada peça.3

2   Ver também Pérez Fernándes, p. 105.
3  Toque de Alujá nessa forma está em Tiago de Oliveira Pinto (1991, pp. 182-83). Em Lacerda (2005) está também o 
Toque de Alujá no qual os tambores simplesmente repetem e repicam (subdividem) as ar ticulações do agogô. Kiriboto 
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O standard pattern serve de timeline a um número imenso de peças em todo o continente africano. 
Como reguladora dos movimentos da dança, esta timeline submete-se à subdivisão que é expressa 
exatamente na Figura 3: ela é combinada primeiramente com a sequência de doze pulsos, que são 
agregados por sua vez a cada três unidades em quatro beats. É submetida portanto a uma métrica 
subjacente ternária.4 Isto é, além da camada de pulsos, tem-se a formação de uma sequência de valores 
equivalentes ao tactus, representado pela semínima pontuada. Admitindo-se que a configuração tem 
um início bem definido, coincidente com os movimentos essenciais da dança, constata-se que o evento 
musical se circunscreve a um contexto rítmico ternário bem expresso pela conhecida fórmula métrica 
de 12/8. O standard pattern, como mencionado, enseja uma rede de diferentes relações rítmicas, mas é 
percebido basicamente nos termos em que o descrevo aqui – aliás, diga-se, a ideia de toque abrange o 
aspecto relacional de interação com a dança ou outras partes instrumentais.

Figura 3 – O standard pattern: toque de Alujá no Recôncavo Baiano.

Pois para a definição de nosso tresillo falta exatamente representá-lo dentro de alguma forma 
básica de interação métrica. Nesse caso teríamos a sequência subjacente de semínimas na condição 
de beat ou tactus, que enquadraria a configuração sem qualquer violência nos quadros de um 2/4, 
ou – parcialmente – em um ciclo de quatro tempos de 4/4. Da mesma maneira, esta representação 
nos desobriga de estabelecer para o tresillo o grupamento aditivo (3+3+2) ou, por extensão, para o 
standard pattern a difícil composição aditiva do tipo (2+3) + (2+2+3). Afinal, é a forma de de um singelo 
2/4 que escolheram músicos e musicólogos para a representação métrica de um vasto repertório 
latino-americano (Figura 4).

   

 

 









Figura 4 – O tresillo integrado à base rítmica.

A sequência de semínimas associada à figura do tresillo supõe naturalmente um contexto 
rítmico binário para sua relização e tem origem em uma categoria largamente discutida na literatura 
especializada: a pesquisa africanista pode chamar de beats ou main beats (em oposição a secondary 

da Figura 8 deste trabalho poderia figurar aqui.
4  Em Kiriboto pode haver uma subdivisão indireta em três unidades de quatro pulsos como um recurso básico também 
da música africana que se conhece sob o nome de cross rhythm, ou hemíola, mas que não servirá para a regulação da dança 
(cf. Figura 8).
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beats) a base rítmica sujacente às configurações assimétricas que servem de timeline (Locke, 1982); 
duração de referência em oposição a duração de contraste são outras designações possíveis que usei no 
âmbito da análise de um corpus iorubá (Lacerda, 1988, p. 183). Agawu (2003, pp. 75-77) inventa o termo 
topos para a representação de timelines sempre compostas pelo padrão rítmico em combinação com 
valores regulares de subdivisão correspondentes ao tactus. Em uma tabela composta por algumas destas 
configurações – ou alguns destes topoi –, aparece o standard pattern combinado à semínima pontuada. 
Da mesma forma, é também representado o tresillo como uma possível timeline combinada ao valor 
constante de semínimas. Kubik (1962) representa a sequência de semínimas pontuadas como base ao 
standard pattern, embora presuma outra possibilidade de organização. Antes disso tudo, Watermann 
(1952, p. 211) já pleiteara a presença na música africana de um senso metronômico (metronomic sense), 
sem se preocupar no entanto em identificá-lo empiricamente. Sua posição foi levada em consideração 
por outros autores.

Resumindo: é geralmente aceita a existência de um valor permanente de referência no curso de 
uma execução musical africana mesmo que este valor não precise ser necessariamente expresso em 
todas partes instrumentais. Este valor no caso do standard pattern é portanto um valor constante de 
três pulsos normalmente expresso pela semínima pontuada. No caso do tresillo este valor passa a ser 
de dois (ou quatro) pulsos, expresso regularmente pela semínima.

2. Aditividade e imparidade rítmica

É claro que conceitos nascem aqui da observação de fatos colocados objetivamente. Mas é também 
notório como a pesquisa africanista se revelou pródiga em ressaltar o que tornava a música africana 
um corpo de procedimentos complexos. Por conta das dificuldades inerentes a uma pesquisa realizada 
sobre gêneros distantes da cultura particular da maioria dos pesquisadores, generalizavam-se certas 
questões antes de serem testadas no conjunto de um corpus mais abrangente, cujo exame permitiria 
conclusões mais seguras. No contexto dessa tradição de pesquisa temos sempre que lidar com algum 
tipo de especulação que vê nos elementos estilísticos da música africana algo particularmente desafiador.

Não é à toa que existe a polêmica e Sandroni pinçou na pesquisa africanista algumas abordagens 
que acentuam sua singularidade. Ele encontra respaldo nos conceitos de aditividade e imparidade rítmica 
para o entendimento do tresillo como configuração irregular. Como sabemos, aditividade define-se pela 
justaposição de grupos de quantidades distintas de pulsos (grupos de dois, três, quatro pulsos etc.) que 
não permite a combinação inequívoca com o sequenciamento simultâneo de beats regulares. Trata-se 
portanto de uma sequência de valores rítmicos na superfície musical que impedem a formação de 
uma sequência básica de um valor subjacente único e referencial. Cita-se normalmente Jones para se 
sustentar que africanos organizam-se segundo padrões aditivos (Sandroni 2001, p. 24). No entanto, pelo 
menos a música fon admite a organização variada aditivamente de grupos, mas sempre em situações 
específicas: na construção melódica vocal decorrente da recitação poética e na construção instrumental 
quando se busca a compensação métrica em razão de deslocamentos figurais (Lacerda 2014, pp. 139-
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46).5 Note-se, neste caso, que não estamos a tratar aqui das propriedades rítmicas de uma timeline, 
ou mesmo de qualquer outra parte instrumental que compõe uma textura rítmica fixa, mas sim de 
configurações variáveis dadas alternadamente na execução da parte solista.

A imparidade rítmica é um conceito desenvolvido por Arom e aplica-se igualmente a configurações 
formadas por grupos de durações diferentes, mas divididas hipoteticamente por um eixo central com 
duas metades de mesmo número de pulsos. Trata-se de configurações regidas pelo mesmo princípio 
da aditividade, constituída portanto por grupos assimétricos que somam um número igualmente par 
de pulsos. O exemplo de Arom (1985, p. 429) dentro da duração total de oito pulsos é basicamente o 
mesmo do tresillo: (2+1) + (2+1) + (1+1). O pesquisador acentua a primeira articulação de cada grupo, 
construindo consequentemente a configuração aditiva (3+3+2). As duas metades, embora de mesma 
duração, não são simetricamente preenchidas. O fato de tratar-se de configurações com uma extensão 
geral de um número par de pulsos não é tudo: suas metades devem também se constituir de metades 
pares. Isso nos leva a concluir que pode estar em jogo não apenas princípios de construção figural, mas 
também a realização métrica pura e simples de uma determinada peça. Isto é, no procedimento de 
imparidade rítmica, trata-se da construção de grupos de 2 e 3 pulsos dentro de extensões métricas de 
8, 12, 16 e 24 pulsos. Temos aí portanto o conjunto de valores métricos nos quais se dá o fenômeno 
musical africano.

Arom, portanto, define ritmo africano neste caso como algo que possui valores mínimos iguais 
de tempo (pulsos), assimetricamente agrupados e sequenciados dentro de unidades abrangentes de 
tempo sem a mediação de um valor rítmico médio e regular correspondente ao tactus ou ao beat. Ele 
define segmentos semelhantes ao standard pattern da Figura 3 de maneira linear e contínua, mas não 
os apresenta na maneira regularmente subdividida ou ciclicamente articulada como no caso acima 
(1985, pp. 433, 438-39). Embora mencione em alguns casos a linha da campana, ele parece não estar 
preocupado com eventuais funções referenciais de uma timeline que organiza o evento musical e a 
dança. Seus exemplos abrangem tanto a execução linear, (1985, p. 433),  quanto a cíclica (1985, p. 439), 
esta última na forma de um ostinato. Ocupa-o o estabelecimento de critérios para uma tipologia geral 
de configurações rítmicas de maneira individualizada, sem integrá-las necessariamente a um contexto 
rítmico abrangente.

Em resumo, estamos diante de aportes teóricos para a música africana que tem o princípio da 
aditividade como um de seus conceitos mais caros. Por uma configuração simplesmente aditiva, como 
dito acima, entende-se um tipo de organização rítmica linear que, a partir da noção de pulso, prescinde 
de uma regularidade subjacente. No caso da imparidade rítmica, preserva-se a idéia de aditividade 
mas dentro de intervalos de tempos regulares de 8, 12, 16 e 24 pulsos. Na Figura 5, extraído de Arom 
(1985, p. 433), vemos um conjunto de ostinati destinados à campana, ciclicamente articulados, muito 
próximos de configurações que conhecemos: eles são aqui analisados como sequências de tempos de 

5  As transcrições de Jones de 1959 têm sido questionadas em razão de sua complexidade rítmica linear ou no que con-
cerne à combinação das diversas partes instrumentais (Temperley, 2000, p. 88; Agawu, 2003, p. 79). Apesar disso, seus tra-
balhos são absolutamente pioneiros para a demonstração e definição de princípios organizacionais africanos.
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três e dois pulsos, conforme notação do exemplo. Isto é, Arom entende para estas configurações o 
sequenciamento livre em grupos assimétricos binários e ternários. No entanto, note-se que ele também 
acrescenta na parte de cima da Figura sintomaticamente uma sequência de beats regulares para uma 
orientação adicional.6

ternaire binaire ternaire binaire

Figura 5 – Configurações aditivas dentro do limite de 12 pulsos - música bòndó segundo Arom (1985, 
p. 433).

Na Figura 6 está a representação do standard pattern por Kubik (1983, p. 30) da maneira como é 
realizado na música iorubá. Ele admite a organização divisiva do standard pattern pela semínima pontuada 
(valor de três pulsos) no nível a que dá o nome de "números de referência" (Bezugszahlen), ao mesmo 
tempo que identifica a presença de um nível estrutural suplementar designado como "sequenciamento" 
(Reihung). Esse nível é variável e definido pela soma 5 + 7 ou ((2+3) + (2+2+3)). Ele examina nesse 
exemplo a música iorubá. Mas, como vimos anteriormente na Figura 3, a representação métrica aditiva 
nestes casos se torna desnecessária.

6  Ver também exemplos adicionais em Arom, 1985, pp. 420-440.
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Formel:

Reihung:

Bezugzahlen: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2/8 3/8 2/8 2/8 3/8 =12/8+ + + +

Figura 6 – Standard pattern na música iorubá, analisado de maneira aditiva (Kubik, 1983, p. 30).

Não somos absolutamente avessos à ideia de aditividade e nem buscamos uma simplificação do 
pensamento africano. Existem processos combinatórios entre as diversas partes sobrepostas que 
compõem uma textura rítmica africana que dão margem ao surgimento de processos rítmicos bastante 
intrincados (ver adiante). Chamamos a atenção para a gama possível de valores referenciais secundários 
que produzem contraste e deslocamentos sob a manutenção do pulso mínimo, assim como da presença 
do fenômeno do cross rhythm - a hemíola, para o qual o próprio Arom nos dá exemplos magníficos (cf., 
por exemplo, Arom, 1985, p. 428). No entanto, pelo menos as configurações das Figuras 1-4 devem ser 
vistas com certeza de maneira combinada a uma sequência constante e regular de beats.

3. Alguns exemplos do tresillo em contextos africanos

A partir da concepção sonora de alguns estilos africanos, admite-se a presença de três elementos 
formativos em conjuntos instrumentais tradicionais: a) uma timeline emitida ciclicamente por um 
instrumento de timbre marcante situado na parte mais aguda do espectro sonoro; b) uma parte de 
apoio repetidamente articulada composta de um ou mais instrumentos; c) uma parte solista na região 
grave do espectro de maior independência na criação figural. A coexistência destes três elementos 
caracteriza grosso modo os conjuntos percussivos tradicionais africanos de várias procedências e persiste 
em formações derivadas no Brasil, como no Candomblé e em outros estilos. No Brasil, dá-se o nome 
de toque, à música realizada pelos elementos fixos desta estrutura sonora, isto é o elemento musical 
marcante ou estridente (timeline) e o conjunto das partes texturais fixas, acrescido às vezes de algum 
elemento utilizado na parte solista.

A Figura 7 apresenta a estrutura rítmica textural de Ogogo do repertório bàtá para Egun de Pobè no 
Benin, conforme Lacerda (1988, pp. 122-27). Trata-se das partes fixas dos tambores-suporte omele ako, 
omele abo, eki e ako (o tambor solista iya ilu – tambor-mãe – não está aqui representado).

Assistimos na parte inferior (ako) a execução do tresillo dentro de um contexto binário perfeitamente 
claro, mas não na função de timeline. Esta função é exercida aqui pelo omele abo através da execução 
da versão binarizada do standard pattern. Observe-se primeiramente que as articulações da primeira 
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emissão do tresillo dentro ciclo métrico são paralelas às articulações da timeline, enquanto as demais 
diferem totalmente: esse tipo de alternância (fase/não-fase com a timeline) é uma constante na música 
africana. O tresillo pode ser substituído por grupos sincopados de duas semicolcheias, exatamente como 
o segmento do segundo tempo da timeline. Observe-se também que tanto o tresillo, quanto os demais 
elementos rítmicos são submetidos à presença viva da sequência de beats principais dada pelo eki. Não 
cabe aqui portanto falar-se em aditividade.

Figura 7 – Ogogo (ritmo para Egun - conjunto bàtá de Pobè, Benim).

A peça Ogogo acima é imediatamente precedida pela peça Kiriboto do mesmo repertório, conforme 
Lacerda (2014 e 1988, pp. 105-11 – ver Figura 8). O tresillo na parte do ako é aqui iniciado pela 
articulação mais curta em posição métrica acentuada. Não é esta configuração que executa a timeline, 
mas sim novamente a parte do omele abo através da execução do standard pattern em sua versão 
ternária. É muito sutil a execução de duas colcheias pontuadas a partir de uma posição sincopada. O 
último grupo dilui parcialmente a estabilidade do padrão pela modificação rítmica. De toda a maneira, o 
tresillo, com sua duração total de 4 pulsos (ou uma mínima) forma uma expressiva hemíola na razão de 
3:4 com a sequência de beats principais executada pelo eki e pelos grupos de três pulsos executados 
pelo omele ako (ver também Lacerda, 2005).

A Figura 9 apresenta a peça Gobahun do repertório fon de Uidah no Benin (cf. Lacerda, 2007 e 2014). 
O exemplo contém a parte instrumental fixa composta de assan (chocalho), gan (a campana) e alekle 

1 e 2 (tambores de apoio) e também três ciclos métricos de 24 pulsos do tambor solista (hunda ho). O 
gan exerce com o tresillo a função regular de uma timeline, mas dentro de um contexto rítmico bastante 
marcante (note-se que para manter a colcheia como valor de pulso é preciso dobrar os demais valores). 
Com seus 8 pulsos de duração, são necessárias 3 articulações totais do padrão para completar o ciclo 
de 24 pulsos. Aqui ocorre o mesmo tipo de polirritmia de Kiriboto: ele forma uma hemíola – na razão 
de 3:8 – com a sequência de beats expressa na parte do alekle 1. O alekle 2 transcorre no caso dessa 
peça de maneira complementar ao alekle 1, reforçando a estrutura ternária da peça. 
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Figura 8 – Música Iorubá: Kiriboto (ritmo para Egun - conjunto bàtá de Pobè, Benim).

Hunda ho




> > > >

Figura 9 – Música fon: Gobahun (textura instrumental e extratos da parte solista).

Finalmente, trago um exemplo do tresillo em um contexto improvisatório. Trata-se da peça Agbadza, 
bem conhecida da musicologia africanista e pertencente ao repertório de dança ewe (cf. Lacerda, 
1990). Na Figura 10a está a textura instrumental da peça. Note-se que além do standard pattern 
na parte do gankogui (campana) e do axatse (chocalho) estão as partes dos tambores kagan e kidi. 
(Eles estão transcritos da "maneira antiga", que pressupunha que todos tinham em mente ainda a 
presença inexorável da sequência de beats ternários.) O kagan realiza um padrão em 3/4 tomando 
como referência subjacente o valor de dois pulsos (a semínima) a partir do segundo beat do 12/8. (Sua 
referência são as três últimas articulações do standard pattern.) O kidi descreve um padrão em 2/4 a 
partir do segundo tempo do ciclo de 12 pulsos (ou 12/8). A rigor, trata-se aí de uma hemíola na razão 
6:4 com a abstrata sequência de beats principais deslocada para o segundo tempo do ciclo métrico.) 
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Agbadza constitui-se, portanto, em um expressivo exemplo da tremenda polirritmia praticada pelos ewe. 
No curso da execução da peça, o executante passa a tocar duas colcheias pontuadas seguidas no lugar 
das duas semicolcheias (cf. Lacerda, 1990); considerando-se ainda a colcheia que serviu de anacruse a 
estas articulações, tem-se aí a formação do tresillo. Esse procedimento é acompanhado da participação 
do sogo, que executa aqui a parte solista. O solista dobra a parte do companheiro e a coloca em 
especial evidência. Na Figura 10b nota-se como ele primeiramente executa as anacruzes do tresillo 
por dois ciclos, para então passar à execução do padrão total. O tresillo aparece aqui portanto como 
derivação de uma configuração reconhecida em Agbadza como básica. As relações rítmicas estruturais 
dadas pelo padrão original são mantidas.7

  

gankogui

axatse

kagan

kidi

Figura 10a – Música Ewe: Agbadza - ewe (textura instrumental).

gankogui

sogo

(kidi)

gankogui

sogo



Figura 10b – Música Ewe: Agbadza - ewe (excerto da parte solista).

7  Agawu e Nketia mencionam o tresillo sem especificar sua origem. Desta forma, cito aqui um outro exemplo que se 
pensava impossível: o tresillo aparentemente como uma genuína timeline africana. Na peça Sovu, também do repertório ewe, 
o padrão aqui determina o ritmo binário válido para toda a textura instrumental e é executada sem interrupções com o 
timbre estridente da campanha (cf. Avorgbedor, 1987, pp. 6-8). É digno de nota igualmente que o tresillo configura a parte 
do chocalho (axatse) na versão de Gahu apresentada em Ladzekpo (1980, p. 225).
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No caso de Agbadza assistimos à criação e reiteração contígua de uma configuração no curso de 
uma execução. Dou a isso o nome de modelo de periodicidade. Sua pregnância aqui se deve à repetição, 
mas também ao fato de ser executada pelo tambor que possui maior projeção sonora. A parte solista 
simplesmente impõe acusticamente o padrão binário do tresillo sobre a estrutura ternária da peça, 
embora a dança permaneça orientada pelo beat original. Como mencionado, o tresillo está numa relação 
de hemíola com a sequência de beats principais, mas a partir do segundo tempo do ciclo métrico 
de 12/8. Portanto, trata-se, na parte solista, da justaposição de valores de referência distintos que se 
encontram sobrepostos nas partes texturais. 

Nos casos de Ogogo e Kiriboto o tresillo é inserido à textura instrumental também sem exercer a 
função de timeline e associado a versões ritmicamente distintas do standard pattern. No primeiro caso 
repete-se a forma do tresillo na qual o valor de dois pulsos é usado como anacruse. Ela determina ou 
acentua uma base rítmica binária, de metro binário como 2/4 ou 4/4. Por trás disso está a sequência 
correspondente de beats binários, como foi dito anteriormente. Quando a configuração é empregada 
no contexto ternário de Kiriboto (e Gobahun), o valor de dois pulsos perde a característica de anacruse 
e passa a ser metricamente acentuado. Aí é grande a tentação de vê-la como uma construção aditiva (2 
+ 3 + 3), mas que certamente nada tem a ver com a música brasileira ou cubana. Em Kiriboto, a função 
métrica referencial é exercida pelo standard pattern. O tresillo apenas compõe a textura fixa da peça.

Em Gobahun é formada também uma hemíola (na razão 8:3) entre os beats principais e o valor 
rítmico total subjacente ao tresillo (a semibreve). A linha do gan (a campana) deveria por definição 
dotar o solista de algum apoio para criação de estruturas específicas. Isso está expresso na parte solista 
no trecho escolhido: em 131a e 132a (até a primeira articulação dos ciclos seguintes), o solista realiza 
segmentos binários de duração de 4 pulsos, portanto com a mínima como valor subjacente ao tresillo 
e à figura desenvolvida pelo Hunda Ho. Essa figura corrobora portanto a estrutura binária do tresillo. 
Em 132b o executante realiza um deslocamento do acento criando um padrão ternário deslocado. O 
executante suprime um pulso no final do padrão (aditividade) para terminar o segmento de acordo 
com as condições métricas da peça. Este padrão deslocado, habitual em toda a extensão da peça, 
começa exatamente sobre uma articulação do tresillo na parte do gan, que está aí em uma relação de 
deslocamento métrico (fase - não-fase, como na Figura 7). Finalmente, em 133a-b o solista executa 
segmentos comuns que estabelecem uma relação de hemíola com os beats principais na relação simples 
de 3:4.

Retornando ao escopo comparativo deste trabalho: em repertórios latino-americanos, o tresillo é 
um segmento musical com três articulações com o seguinte número de pulsos: 3+3+2. A articulação 
de dois pulsos exerce a função de anacruse. A configuração possui uma divisão binária de pulsos e é 
habitualmente combinada ao tactus em uma organização métrica também binária de tempos (2/4). Nos 
casos africanos aqui indicados, ele pode ser inserido tanto em contexto rítmico binário quanto ternário. 
Em contexto binário ele se organiza internamente de forma comparável à da música latino-americana 
(Ele cumpre a função de timeline aparentemente apenas na peça ewe Sovu, cf. nota 7). Aí, ele é articulado 
duas vezes para a composição de um ciclo métrico de 4 tempos. Em ritmo ternário, os exemplos aqui 
revistos apontam sempre para o uso de tresillo como parte de uma hemíola, na qual ele é articulado 
três vezes na composição do ciclo métrico de 4 tempos (Kiriboto) ou 8 tempos (Gobahun).
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