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CICLO JAZZ 

Letieres Leite & 
Orkestra Rumpilezz 
Apresenta o álbum A Saga da Travessia

N’O Evangelho Segundo Jesus Cristo de José Saramago, um dos 
primeiros episódios descreve a chegada do anjo a casa de Maria. 
Após ver a gravidez através dos olhos dela, oferece ‑lhe uma taça 
cheia de uma terra brilhante, mais luminosa do que a candeia da 
humilde casa. Uma terra com um brilho que ninguém consegue 
apagar e que nenhum dos anciãos da aldeia consegue desven‑
dar. Se pudéssemos imaginar e reinventar a origem desta terra, 
a Bahia estaria certamente entre as principais suspeitas. Haverá 
algum lugar no mundo que tenha sido tão cantado e reverenciado, 
fonte de inspiração e berço de tantos artistas? Que brilho foi (e é) 
esse? Talvez o concerto de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz 
nos faça entender melhor o fenómeno desta luz tão poderosa.

Mas antes de se apagarem as luzes da plateia, a disposição do 
palco já nos leva a pressentir algo diferente no contexto de uma 
big band: os instrumentos melódicos estão em segundo plano, 
enquanto a percussão assume o lugar central; não há lugar para 
a tradicional secção harmónica – piano, guitarra e contrabaixo. 
E agora, se os músicos já entraram em palco, repare ‑se na indu‑
mentária dos percussionistas em contraste com os restantes 
instrumentistas. Lá voltaremos.

Comecemos então pelo criador da Orkestra Rumpillez: o 
baiano Letieres Leite. Nascido e criado no bairro Tororó, Letie‑
res teve contacto com a música na rua, a ouvir blocos como os 
Cavaleiros de Bagdá e outras tantas influências de uma terra 
com gentes carregadas da imensa riqueza cultural de todo o 
continente africano. Aos 12 anos, enquanto estudava no colégio 
Severino Vieira, “deu sorte” e entrou numa turma da investiga‑
dora Emília Biancardi – especialista nas manifestações tradi‑
cionais da Bahia – que se encontrava a formar uma orquestra 
afro ‑brasileira. Apesar de integrar algumas formações como 
percussionista durante a adolescência, acabou por se dedicar 
à pintura e fez o curso de artes plásticas. Aos 19 anos, apare‑
ceu na sua vida um “tsunami” que determinaria uma mudança 
drástica de percurso: uma flauta transversal de plástico pousada 
num banco no final de um ensaio de uma das bandas em que era 
percussionista. Levou a flauta para casa e alguns meses depois 
já era flautista profissional, tocava choro e um vasto repertório. 
Decidiu vender uma quantidade de quadros para poder comprar 
uma flauta ‘a sério’, para se dedicar inteiramente à música. Mas 
esse caminho não foi fácil nem óbvio: tentou estudar no Brasil mas 
não foi admitido na universidade. Em 1985, muda ‑se para Viena 
para estudar no Conservatório Franz Schubert. Além dos estu‑
dos formais, contacta com músicos de muitos países diferentes, 
o que lhe proporciona o conhecimento de outras linguagens – 
especial impacto teria a música cubana e o seu inovador método 
ensino: já na época, tanto a música dita ‘popular’ como a ‘erudita’ 

eram aprendidas na universidade, sem barreiras nem complexos. 
A música definindo ‑se simplesmente como música! E foi fora 
do Brasil que nasceu a questão: se a música percussiva de São 
Salvador é tão rica, porque não fazer música instrumental com 
esses recursos? Letieres sonha então a junção de dois mundos: 
o terreiro – carregado de complexidade e sabedoria ancestral, 
aprendidas por transmissão oral – combinado com o rigor reco‑
lhido nos estudos formais na academia.

Já de volta ao Brasil e depois de prosseguir a carreira como 
músico na Bahia, Letieres Leite decidiu, em 2006, concretizar 
este “sonho”. Para tal, teria de “fazer uma coisa impactante”. 
Assim nasceu a Orkestra Rumpilezz, nome em jeito de home‑
nagem aos tambores da cerimónia do Candomblé tocados em 
diferentes nações1 da Bahia: ‘rum’, o tambor mais grave, ‘rumpi’, o 
médio, e ‘lê”, o mais agudo. O ‘zz’ veio emprestado do “jazz”, que 
influencia a construção harmónica dos arranjos. Para Letieres, a 
“rumpilezz é um projecto de pensar a música afro ‑brasileira que 
não foi criada para entretenimento, nem para ser uma opção de 
trabalho… mas para provar o nível de organização e de complexi‑
dade da estrutura desta música percussiva”.

E de onde vem toda esta complexidade rítmica que abunda 
na Bahia? Para o entendermos precisamos de recuar 500 anos, 
para um período histórico que representou o início de uma das 
maiores tragédias em que os portugueses estiveram envolvi‑
dos – perversamente ainda referenciado nos livros de história 
como “Descobrimentos” – e que teve como maior marca o tráfico 
de milhões de pessoas de África para a América. O movimento 
forçado de um continente com múltiplas referências culturais 
– diferentes línguas, religiões, rituais, costumes – para servir o 
crescimento económico dos impérios europeus. De todo o Brasil, 
a Bahia é provavelmente ainda o “lugar com mais África dentro”2, 
com almas do norte, do centro, do sul e da costa africana. 

Apercebendo ‑se de que toda a música de matriz africana 
seguia um sistema rigoroso assente nas claves – uma partícula 
rítmica própria ou um padrão característico –, Letieres desen‑
volveu um método de abordagem chamado Universo Percussivo 
Baiano, que tem como referências as agremiações de percus‑
são como Ilê Aiyê e Olodum, os Sambas do Recôncavo e o culto 
sagrado do Candomblé. Nesta formação, Letieres quis aplicar 
os desenhos rítmicos com extrema fidelidade nas linhas dos 

1 O termo nação traduz a origem ancestral geográfica e cultural dos dife‑

rentes grupos que integram o Candomblé, e reflecte ‑se nos dialectos, 

nos toques de percussão e na liturgia.

2 Luca Argel, podcast Boi com Abóbora, episódio “Salve a Bahia, Senhor”.
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instrumentos melódicos. As composições nascem a partir das 
claves e Letieres vai “cosendo uma peça de roupa: faço a gola, 
depois uma manga… nunca sei no que vai dar”, sempre a partir do 
som e nunca do material escrito – uma forma de transmissão de 
conhecimento oposta à tradição europeia académica. Para Letie‑
res, a “dança vem antes da música (…) Não consigo reger nem dar 
aula sem dançar”. Uma concepção musical que vem a partir do 
corpo – que não o nega no caminho da espiritualidade, que é sim 
um veículo indispensável. No processo da Rumpillez, o maestro 
passa a linha a cada músico através de uma onomatopeia rítmica, 
sendo que os sopros são os últimos instrumentos a serem adicio‑
nados – os únicos da orquestra que tocam por uma partitura. 

Toda a música que ouviremos esta noite, à excepção da Coisa 
n.º 5 de Moacir Santos – outro génio brasileiro –, é original de 
Letieres Leite, que vai beber directamente à fonte baiana. O 
último disco A Saga da Travessia evoca precisamente as rotas 
do Atlântico de há 500 anos, iniciadas aqui pelos nossos ante‑
passados. Desde a partida de África à viagem em alto mar, até 
à chegada a Salvador. Uma história da qual Leite não quer que 
nos esqueçamos – mesmo que o discurso dominante o tente 
diariamente. Uma música para nos fazer lembrar, para não conti‑
nuarmos a negar, para sermos capazes de entender todas as 
consequências a que ainda assistimos no presente.

E agora sim, podemos olhar atentamente para o palco: quem 
está no centro? Que diferença existe na indumentária dos sopros 
e da percussão? Não nos enganemos: é a história a ganhar (final‑
mente) novos protagonistas. Simultaneamente uma provocação 
aos podres poderes que tanto marginalizam (ainda, depois de 
séculos) as manifestações culturais populares, posicionando ‑as 
sempre numa relação de subalternidade face à academia. Como 
poucas vezes se terá visto nesta sala, a margem passou para o 
centro: as batucadas têm o lugar de honra e a sabedoria de quem 
as toca é reverenciada. Um saber que carrega toda uma infor‑
mação histórica – um código genético impresso – que merece 
e precisa de espaço para ser ouvido. Um lugar que materializa 
o sonho de Letieres de “levar as pessoas a entender a música 
da gente, com respeito, com a grandiosidade que ela tem, com a 
complexidade que ela representa”. Mas se a percussão passou 
para o centro, o que acontece aos sopros? Letieres esclarece‑
‑nos: “O que é que acontece aqui? Quando o cara do sopro toca, 
ele está completamente sincado [sincronizado] com o cara de lá 
[na percussão]. Eles deram a mão, mesmo que esse [o da percus‑
são] não esteja a usar o recurso da tradição europeia da parti‑
tura, está tocando o que aprendeu no terreiro!”. Essa é a ideia da 
Rumpilezz, dar a mão, construir um porto seguro onde se pode 
fazer música sem barreiras: com toque de santo, Pixinguinha ou 
Mozart! Para que se derrubem todas as colónias que ainda exis‑
tem porque, como o maestro nos diz, “o conhecimento é liberda‑
de”3. Talvez o único caminho.

Vamos dar as mãos… e salve a Bahia!
LILIANA MARINHO, 2020

3 Citações de Letieres Leite retiradas dos vídeos “Letieres Leite – Tradi‑

ções em Contemporaneidade Musical”, “Uma orkestra chamada Rumpi‑

lezz: Letieres Leite at TEDxPelourinho”, “Ensaio | Orkestra Rumpilezz | 

31/08/2014” e “Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz | Programa Instru‑

mental Sesc Brasil”, disponíveis no YouTube.

Apresentando a Rumpilezz como seu trabalho autoral em 2006, 
o instrumentista, compositor e pesquisador Letieres Leite traz a 
big band como cartão de visita para as suas ideias, alimentando 
projectos e pesquisas que buscam catalogar e sistematizar as 
informações sobre o Universo Percussivo Baiano (UPB), a música 
afro ‑baiana e, em especial, o carácter educacional que prestigia 
todo esse conhecimento. Fundou a AMBAH (Academia de Música 
da Bahia), em Salvador, e foi produtor e director musical de diver‑
sos projectos da música popular brasileira e mundial. Lenine, 
Gilberto Gil, Lulu Santos, Ivete Sangalo e Olodum foram alguns 
artistas nacionais que já fizeram parceria com o compositor, além 
do saxofonista norte ‑americano Joshua Redman, o trompetista 
Steven Bernstein e o arranjador Arturo Orfarril. Participou na 
curadoria do festival mundial PercPan e no Festival de Samba da 
Bahia e fez várias digressões internacionais com o grupo Letieres 
Leite & Orkestra Rumpilezz. Tem apresentado o seu método UPB 
em workshops, masterclasses e palestras em todo o mundo. É 
director pedagógico do projecto de formação de jovens Rumpile‑
zzinho, coordenador artístico ‑pedagógico do Centro de Formação 
em Artes da FUNCEB – SECULT e consultor de Arte e Educação 
do projecto Arte no Currículo, do município de Salvador.

As raízes rítmicas afro ‑baianas traduzidas na harmonização do 
jazz. Esta é a proposta musical do grupo Letieres Leite & Orkes-
tra Rumpilezz, big band instrumental de percussão e sopros. 
Criada em 2006 pelo instrumentista e compositor Letieres Leite, 
a Rumpilezz é “regida” pelo rigor da percussão afro ‑baiana e 
marcada pela influência do jazz na sua construção harmónica. 
É um expoente do cenário musical brasileiro, considerada pela 
imprensa “uma verdadeira ruptura nas barreiras da música 
instrumental brasileira”. Ganhou o Prémio Bravo! na categoria de 
melhor álbum de música popular e o Prémio da Música Brasileira 
em duas categorias – revelação e melhor grupo instrumental.

As suas composições são concebidas a partir das claves e 
dos desenhos rítmicos do chamado Universo Percussivo Baiano 
(UPB) – terminologia observada e desenvolvida pelo maestro 
Letieres. Na sua estrutura, a Orkestra conta com 5 músicos de 
percussão, que passeiam por instrumentos como surdo, timbau, 
caixa, agogô, pandeiro e caxixi, e com 15 músicos de sopro.

O álbum de estreia da Orkestra Rumpilezz foi lançado em 
2009 e conquistou a aclamação da crítica. O segundo álbum, 
A Saga da Travessia, foi editado pelo selo Sesc no ano em que o 
grupo completou uma década. Neste disco, a Orkestra traz a sua 
leitura musical da diáspora negra e destaca a tragédia dos povos 
africanos como ponto de partida para a construção de “uma das 
mais originais culturas de todo o mundo”.

Direcção musical e artística Letieres Leite 
Percussões Gabi Guedes, Luizinho do Jêje, Emerson Taquari, 
Jorge Wallace, Lucas Maciel
Baixos Adailson Rodrigues (trombone baixo), Fernando Rocha 
(tuba), Vinicius Freitas (saxofone barítono)
Saxofones e Flautas Andre Becker, Paulinho Andrade,  
Rowney Scott, Leo Rocha
Trombones Gilmar Chaves, Juracy Júnior, Matias Traut
Trompetes e Fliscornes João Teoria, Danilo Brito,  
Fernando Miranda, Guiga Scott


