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OLMIR STOCKER E A SONORIDADE 
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RESUMO
Artigo produzido a partir de teses, artigos, vídeos e aná-
lise de dois fragmentos da música Nordestina do Grupo 
Medusa composta pelo guitarrista Olmir Stocker com o 
objetivo de retratar a contribuição deste músico para o 
trabalho do grupo. Concluiu-se que a partir da estética 
musical híbrida do grupo cuja proposta era fundir música 
brasileira com elementos jazzísticos, Stocker se identifica-
va com a postura de afirmação da linguagem brasileira da 
banda.
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ABSTRACT
Article produced from theses, articles, videos and analysis 
of two fragments of the Nordestina from  Medusa Group, 
composed by guitarist Olmir Stocker in order to portray 
the contribution of this musician for the group's work. It 
was concluded that from  the hybrid musical aesthetics of 
the group, whose proposal was to merge Brazilian music 
with jazz elements, Stocker identified with the statement 
posture of the Brazilian language of the band.
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste estudo é retratar a contribuição musi-
cal do guitarrista Olmir Stocker, o Alemão, no trabalho 
do Grupo Medusa e o seu envolvimento com a propos-
ta sonora da banda de mesclar linguagens musicais de 
concepções jazzísticas e brasileiras. Na pesquisa foram 
utilizados cinco procedimentos: transcrição da parti-
tura de guitarra da música Nordestina; levantamento 
bibliográfico (artigos e teses) e de referências sobre o 
tema (vídeos e entrevistas); análise melódica, rítmica e 
harmônica de dois trechos da música Nordestina rele-
vantes para a pesquisa (parte A e convenção 1); com-

paração da partitura original, publicada no encarte do 
disco, com a partitura transcrita da gravação da música 
e conclusão. Este trabalho é justificado pela ausência 
de estudos acadêmicos relacionados à música instru-
mental brasileira e interesse na divulgação do trabalho 
do Grupo Medusa e do guitarrista Olmir Stocker. 

2. OLMIR STOCKER
Mais conhecido como “Alemão”, Olmir Stocker nasceu 
na cidade de Taquari, no estado do Rio Grande do Sul, 
em 17 de junho de 1936. Pertencendo a uma família 
profissionalmente circense, viajou pelo Brasil e outros 
países da América do Sul ainda quando criança. Come-
çou a tocar violão aos sete anos de idade e ganhou a 
sua primeira guitarra quando servia o exército, pre-
sente de um oficial militar. Como músico profissional 
trabalhou na rádio de Porto Alegre, onde teve que di-
versificar a sua atividade acompanhando conjuntos re-
gionais, duplas sertanejas, quartetos vocais e cantores 
em geral. Mudou-se para Curitiba para trabalhar com o 
quinteto do acordeonista Breno Sauer e, ainda  no final 
da década de cinqüenta, transferiu-se para São Paulo, 
onde reside atualmente atuando ainda como músico e 
professor.  
Ao longo de sua carreira acompanhou e gravou com 
cantores de renome da música brasileira e estrangeira, 
como Vicente Celestino, Agostinho dos Santos, Francis-
co Alves, Orlando Silva, Gregório Barros, Pedro Barras, 
Ângela Maria, Elis Regina, Nelson Ned entre outros. 
Stocker possui uma vasta  experiência profissional, “já 
me apresentei em mais de 23 países passando pelos 
5 continentes em mais de 160 concertos, inclusive o 
Festival de Jazz de Montreal, tocando minhas compo-
sições nos ritmos brasileiros (samba, xaxado, baião, 
choro, valsa) e vários outros com jazz” (STOCKER apud 
CAILET, 2012, p.23).
A diversidade de trabalhos, junto com a exigência da pro-
fissão, proporcionou uma forma particular de improvisa-
ção no guitarrista autodidata que, mesmo influenciado 
por músicos de jazz como os guitarristas Barney Kessel 
e Johnny Smith, sempre buscou a sonoridade brasileira. 
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Com dez discos instrumentais lançados, sendo sete des-
ses de sua autoria exclusiva, Olmir Stocker destaca-se não 
apenas como instrumentista com seu fraseado brasileiro, 
preciso e bem articulado, mas também como compositor 
que valoriza a diversidade da linguagem musical brasilei-
ra.  Segundo Stocker, citado por Cilete, “com o tempo vi a 
evolução da nossa música em geral, onde assumi a brasi-
lidade com a certeza de que a nossa música e os nossos 
músicos estão entre os melhores do mundo” (STOCKER 
apud CAILET, 2012, p.23).                         

3. GRUPO MEDUSA
Grupo de música instrumental brasileira formado na ci-
dade de São Paulo no começo da década de oitenta, tinha 
uma proposta esteticamente híbrida: “promover uma 
fusão musical mantendo o vínculo com as raízes brasilei-
ras, ou seja, incorporar elementos da música estrangeira 
e, ao mesmo tempo, preservar características da música 
brasileira   considerada de 'raiz'”   (FREIRE; DOS SANTOS, 
2013, p.5). O grupo durou apenas dois anos lançando 
dois trabalhos em vinil pelo Som da Gente (selo que lan-
çou também os primeiros discos autorais do Alemão): 
Medusa (1981) e Ferrovias (1983), com a participação de 
Heraldo do Monte no primeiro disco e Olmir Stocker no 
segundo. Ambos os guitarristas possuem um papel im-
portante na história da música brasileira instrumental no 
início dos anos oitenta, quando “... [...] a guitarra elétrica 
começa a adquirir uma linguagem consistente e bem de-
finida no Brasil, tanto no repertório como na execução 
do instrumento.” (VISCONTI, 2010, p.171). 
Além da presença de dois grandes nomes da guitarra 
brasileira, participaram do grupo outros excelentes 
músicos como o pianista Amílson Godoy (piano elétri-
co), o baterista e compositor Chico Medori, o baixista 
e compositor Cláudio Bertrami, e os percussionistas 
Theo da Cuíca e Jorginho Cebion. A banda encerrou 
suas atividades no ano de 1983 devido a problemas de 
saúde do baixista.  Na Virada Cultural de 2010, o grupo 
fez uma histórica apresentação no centro de São Paulo 
com a presença de Medori, Godoy, Heraldo e Stocker.          
Olmir Stocker ingressou no Grupo Medusa por suges-
tão dos donos do selo Som da Gente, Walter Sales e 
Tereza Souza, para gravar o segundo disco do grupo, 
“Na época eu estava trabalhando com o meu grupo e 
tinha acabado de lançar meu primeiro disco solo, Longe 
dos olhos, perto do coração (1982), que vendeu 30.000 
cópias, mas aceitei o convite para entrar no grupo por-
que achava interessante e complexa a sua sonoridade. 
(...) Havia uma proposta experimental sonora que me 
agradava, como acontece na faixa Ferrovias onde é si-
mulado o som de uma locomotiva.” (STOCKER, 2015). 
Mesmo não sendo o seu trabalho principal, Alemão se 
adequou perfeitamente ao estilo da banda,  dividindo 
a execução de melodias, realizando acompanhamentos 
criativos de linguagem brasileira e improvisos inspira-
dores esbanjando técnica e bom gosto.

4. NORDESTINA 
A música Nordestina, um baião, é a última faixa do lado A 
do vinil (os discos do Grupo Medusa ainda não foram lan-
çados em formato de CD), é a única composição de Olmir 
Stocker do disco Ferrovias que já estava pronto quando 
o guitarrista entrou para o grupo. O guitarrista executa 
apenas as melodias que são bem características da cul-
tura nordestina, parte dos interlúdios ou convenções e 
improviso, enquanto que a harmonia com concepções 
jazzísticas é tocada pelo piano e baixo. A incorporação 
de elementos harmônicos modernos de vanguarda (acor-
des dissonantes e cadências não previsíveis) à linguagem 
brasileira de raiz qualifica a música Nordestina como uma 
fusão de estilos, onde o guitarrista é responsável pela sua 
fração brasileira.
            

4.1. PARTE “A”
A composição Nordestina possui uma forma complexa: 
seis partes melódicas (A, B, C, D, E, F, F’), quatro conven-
ções e um improviso de guitarra, no total de três minu-
tos e vinte e três segundos. Em quase todas as partes, as 
ideias melódicas são construídas em apenas quatro com-
passos que se repetem em seguida por uma vez, portanto 
são melodias relativamente curtas. A parte A, por exem-
plo, possui apenas quatro compassos somando ao todo 
nove com a sua repetição e finalização (ex.1).

O formato de quatro compassos na fórmula 2/4 pode ser 
encontrado em mais dois exemplos de melodias bem co-
nhecidas do mesmo estilo: interlúdio da Asa Branca de 
Luiz Gonzaga e parte A do O ovo de Hermeto Paschoal 
(ex.2), podendo ser considerada uma característica de 
forma da música nordestina de raiz, cujas origens remon-
tam aos “cantadores repentistas” que, durante a ativida-
de de improvisação de rimas, usavam melodias relativa-
mente curtas.

A melodia da parte A da música “Nordestina" é compos-
ta no modo  mixolídio com quarta aumentada (mixo 4+), 
bastante utilizado na música regional do nordeste do Bra-
sil, como afirma Heraldo do Monte   em sua vídeo-aula 
Guitarra Brasileira,  tendo  como  característica os interva-
los de quarta aumentada e sétima menor. Na tonalidade 
de Do maior, temos  as seguintes  notas com seus respec-
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tivos intervalos: Do (F ou 1), Re (2M), Mi (3M), Fa# (#4), 
Sol (5j), La (6M) e Sib (7m), (ex.3).   

Segundo o pesquisador Fernando Presta, apenas nos seis 
primeiros discos autorais de Olmir Stocker existem cator-
ze peças de ritmos nordestinos denominados de Baião, 
o suficiente para demonstrar aptidão e gosto do músico 
em compor dentro do estilo. Em entrevista à autora des-
te artigo, Alemão narra um encontro acidental com Luiz 
Gonzaga em um estúdio na cidade de São Paulo. Nesta 
ocasião, o rei do baião teria lhe dito que Olmir Stocker é 
o gaúcho mais nordestino que ele conhecera (STOCKER, 
2015).

4.2. CONVENÇÃO UM
Harmonicamente, a convenção um (00:07) é  uma sequ-
ência de tríades maiores que se movimentam descen-
dentemente por intervalos de tons inteiros com um baixo 
pedal: Eb/A, Db/A, B/A, A e finalizando na primeira vez 
em G/A que pode ser considerado Asus. A ideia rítmica 
de origem brasileira representada pela antecipação do se-
gundo tempo pela semicolcheia é interrompida no último 
compasso. Stocker só executa a convenção na sua repeti-
ção, como mostra a partitura, com o intervalo de tônica 
da tríade na ponta ou na região mais aguda. O trecho é 
encerrado no Csus e confirma uma preferência por acor-
des com a terça suspensa, repetidos em outros trechos da 
composição.

No início da música, ao término da convenção um, a parte 
A, analisada anteriormente, é repetida. A partir da coe-
xistência de melodias de natureza distintas como a par-
te A, pertencendo a uma linguagem musical nacional de 

raiz, e a convenção um, de relativa complexidade rítmica e 
harmônica influenciada pela estética jazzística, é possível 
identificar o hibridismo musical do Grupo Medusa.        
Ao analisar a partitura original da música Nordestina 
publicada no encarte do disco Ferrovias, nota-se que as 
convenções não estão escritas, levando a crer que foram 
inseridas depois que o compositor a apresentou ao grupo. 
Esta suposição foi confirmada por Stocker que afirma ser 
Chico Medori, baterista do grupo, o principal idealizador 
da rítmica das convenções. 
Em entrevista à autora deste artigo, Alemão ainda acres-
centa que boa parte da complexidade sonora da banda 
se dava pela quantidade de convenções, por isso a ban-
da era muito apreciada por músicos. Segundo Stocker, “ 
(...) generalizando, o Grupo Medusa era música voltada 
para músicos” (STOCKER, 2015). Já Chico Medori, bate-
rista e autor de grande parte da obra do grupo, discor-
da desta afirmativa: “(...) não acho que fazíamos música 
direcionada para músicos, apesar da maioria dos nossos 
fãs serem mesmo músicos, nós fazíamos música para o 
mundo (...), nesta época, começo dos anos oitenta, havia 
uma expectativa de muito forte por melhorias que infeliz-
mente acabaram  não acontecendo (...) esta atmosfera se 
refletia mas artes e nós transportávamos esta necessida-
de de liberdade para a Música (...) uma época maravilhosa 
em que não nos preocupávamos apenas com a técnica de 
execução, como fazem muitos músicos hoje em dia, mas 
tocávamos com o coração (MEDORI, 2015).
A partir das palavras de Chico Medori, é possível conside-
rar o trabalho do grupo como uma produção de vanguar-
da da década de oitenta, época em que a fusão de estilos 
refletia a busca pela liberdade de expressão castrada há 
quase vinte anos pela ditadura militar. Havia uma preo-
cupação dos músicos com a execução técnica, como mos-
tram os registros de suas performances nos dois álbuns, 
mas existia também um forte ideal em se fazer música.  

5. CONCLUSÃO
Esta pesquisa mostra que a contribuição de Olmir Stocker 
na sonoridade híbrida do Grupo Medusa, cuja proposta 
era fundir música brasileira e elementos de vanguarda do 
jazz, se deu a partir do primeiro elemento, o seu aspecto 
nacional de linguagem musical. Para Alemão, compositor 
e pesquisador de música regional, a complexidade sonora 
da banda marcada por harmonias de influência jazzísticas, 
improvisações virtuosas e a quantidade de convenções 
ritmicamente sofisticadas era demasiadamente interes-
sante por si mesma. Já o baterista Chico Medori considera 
o caráter musical complexo do grupo como uma escolha 
estética influenciada também por uma postura política.                      
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