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RESUMO 
 

  
MAIA, Igor Caracas de Souza. Caminhos para o Ensino da Percussão Brasileira: Os passos de Ari 
Colares, Caíto Marcondes, Guello, Maurício Badé e Mestre Dalua. 2016. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Licenciatura em Música) – Departamento de Música, Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Resumo: O presente trabalho consiste no levantamento das metodologias pessoais de ensino da 
Percussão Popular Brasileira praticadas por Ari Colares, Caíto Marcondes, Guello, Maurício Badé e 
Mestre Dalua a fim de contribuir com a evolução da prática do ensino percussivo popular no Brasil. 
Historicamente pautado na oralidade, o ensino da percussão brasileira encontra as mais variadas 
formas ao redor do país. O objetivo deste trabalho é desvendar alguns caminhos do ensino brasileiro 
de percussão – no sentido mais amplo de nossa miscigenação – trilhados pelos percussionistas 
entrevistados. A presente pesquisa estará delimitada no ambiente do ensino coletivo de percussão e 
levantará questionamentos sobre a abordagem de cada professor, os desafios enfrentados por cada 
um e os pormenores técnicos do ensino da percussão. Por fim, como funciona o seu ambiente de 
ensino-aprendizagem de percussão. 
 
Palavras-chave: Percussão brasileira. Ensino de percussão. Educação musical. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Sempre pensei a percussão como uma das portas de entrada para várias culturas. E ela, em si, 

incrivelmente diversificada ao redor do mundo. A partir dos instrumentos de percussão de um lugar 

e os materiais usados para construí-los, você consegue entender um pouco sobre a fauna – se tiver 

um tambor com pele animal, que tipos de animais habitam aquela região; sobre a vegetação – se for 

de madeira, que tipo de árvore existe ali; ou ainda sobre os costumes e práticas locais –  como e em 

que situações esses instrumentos são tocados. 

  Se, enquanto instrumentos, a percussão nos leva aos materiais disponíveis em um lugar, 

enquanto prática musical pode nos levar à maneira de um povo trocar conhecimentos. Ao concordar 

com Chamone de Freitas (2008) quando afirma que “grande parte das relações de ensino-aprendizado 

da percussão (afro-)brasileira acontece sem a utilização da leitura musical” (Freitas, 2008, p. 25) e 

ainda com Paiva (2005) ao lembrar que “a formação musical de todo percussionista está ligada 

geralmente à prática em conjunto e que isto ocorre tanto no âmbito da música popular, quanto no da 

erudita (p. 2)”, busco a partir deste trabalho desvendar alguns caminhos do ensino brasileiro de 

percussão – no sentido mais amplo de nossa miscigenação – trilhados pelos percussionistas 

entrevistados e “essa forma particular de aprender e de ensinar, essa etnopedagogia musical1” (Prass, 

2004, p. 149). A presente pesquisa estará delimitada no ambiente do ensino coletivo de percussão e 

levantará questionamentos sobre a abordagem de cada professor, os desafios enfrentados por cada 

um e os pormenores técnicos do ensino da percussão – se eles partem diretamente para o ensino de 

instrumentos, se partem de uma escuta ou sensibilização rítmica; se trabalham com improvisação, 

composição e regência; como lidam com os diferentes processos de aprendizado de cada aluno. 

Enfim, como funciona o seu ambiente de ensino-aprendizagem de percussão. 

 Em se tratando da formação do percussionista brasileiro, podemos alcançar as mais diversas 

trajetórias e processos de aquisição e conquista da linguagem percussiva já que esse é um código 

historicamente pautado na oralidade. Vivências de manifestações populares específicas, ambientes 

familiares e comunitários, diálogos com outras artes e a necessidade de novas formas de expressão 

musical são alguns pontos presentes na história desses brasileiros que conversam a partir do corpo 

sonoro e dos toques dos tambores. 

   Ao acreditar que a forma de ensinar de cada percussionista é também reflexo de sua própria 

formação, parto, antes de mais nada, das singularidades de cada processo de iniciação ao universo 

                                                             
1 Conceito utilizado por Luciana Prass para tratar da troca de Saberes Musicais em uma Bateria de Escola de Samba 

(2004). 
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percussivo, sendo este o conteúdo que trarei à tona no primeiro capítulo do presente trabalho. Tendo 

em vista a carência de produção acadêmica no Brasil a respeito da prática e da sistematização de 

propostas para o ensino na área da percussão, como cita Paiva (2005, p. 2), e que “pouco foi escrito 

sobre a pedagogia e as metodologias de ensino da percussão no Brasil” (Freitas, 2008, p. 15), objetiva-

se, dessa maneira, ampliar nosso catálogo de concepções de ensino-aprendizado desse campo da 

música a partir da contribuição dos entrevistados e compreendendo que cada um desses mestres têm 

um caminho próprio de formação e de abordagem de ensino. São detalhes, sotaques, gestos, 

abordagens e soluções próprias que não cabem em um método de pandeiro, muito menos nas cinco 

linhas e quatro espaços da tradicional pauta musical do Ocidente.  

 Foi preciso, então, conversar com cada um, conhecer seu espaço, ouvir sua história de vida e 

entender que, dentro de cada cabeça, existe uma Música, uma maneira específica de vivê-la e um jeito 

particular de experienciá-la e trocá-la com o outro.  

 A partir do segundo capítulo, começamos a trilhar o caminho de ensino de cada mestre. 

Podemos compreender melhor suas prioridades pedagógicas e suas motivações para cada escolha, 

além de conhecer suas formas de alcançar seus objetivos didáticos. Neste ponto, tratarei também de 

algumas adaptações rítmicas utilizadas por alguns; de sua maneira de trabalhar a técnica estrita dos 

instrumentos; o pulso, as fórmulas de compasso e os artifícios utilizados pelos professores para 

auxiliar os alunos na conquista desses aspectos. Semelhanças e diferenças que possam surgir entre os 

caminhos servirão para enriquecer o nosso caminhar na busca por um ensino percussivo condizente 

com a diversidade musical do Brasil. 

 Ari Colares, Caíto Marcondes, Guello, Maurício Badé e Mestre Dalua são os convidados para 

falar sobre o início de sua relação com a percussão, seu processo de formação e os pormenores de sua 

atuação enquanto professores dessa área. 

 Cada um dos convidados possui uma linguagem própria e uma abordagem específica de 

ensino da percussão. A busca de diversidade na escolha dos entrevistados visa a soma das 

particularidades envolvidas e a ampliação de conceitos e ferramentas em nossa prática docente.  

 Ari Colares, paulistano, professor do curso de percussão popular da Escola de Música do 

Estado de São Paulo (EMESP – Tom Jobim), possui um importante trabalho de ensino da percussão 

popular pautado na cultura tradicional do Brasil da qual é um profundo pesquisador. Ari utiliza 

diversos ritmos, danças e manifestações culturais de todo o país como alicerce da sua prática de 

ensino. 

 Caíto Marcondes, paulistano, multi-instrumentista, compositor e sedento pesquisador de 

timbres, utiliza a percussão como ferramenta para dar aula de música e trabalhar diversos conceitos 

como orquestração, dinâmica, escuta, improvisação e criatividade. 
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 Guello, paulistano, também professor de percussão popular brasileira da EMESP – Tom 

Jobim, pauta seu ensino nos ritmos brasileiros e na sua prática de tocar com os alunos valorizando a 

transmissão oral, visual e imitativa.  

 Maurício Badé, pernambucano de Recife, possui vasta experiência e domínio da linguagem 

percussiva afro-nordestina. Maracatu, afoxé, maracatu rural, côco, dentre outras manifestações 

culturais brasileiras, fazem parte de sua prática de ensino percussivo. 

 Mestre Dalua, paulista de Santo André, é percussionista e mestre de capoeira.  Utiliza a 

capoeira, com suas cantigas, palmas, ginga e instrumentos, como norteadora das suas aulas como 

chave para a introdução à linguagem percussiva brasileira. 
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CAPÍTULO I : O APRENDIZADO DA PERCUSSÃO 
  

 Ao considerarmos a extensão do Brasil em toda sua diversidade cultural, social e educativa, e 

ao lembrarmos da vastidão de manifestações culturais, ritmos e instrumentos presentes em nosso 

território, podemos imaginar as várias possibilidades de se relacionar com a música e de se aprender 

música ao redor do país.  

 Sem dúvidas, a cidade onde nascemos, o lugar onde crescemos, a comunidade que nos cerca 

e os familiares com quem nos relacionamos são grandes influências no tocante à nossa formação 

musical. Segundo o etnomusicólogo Kwabena Nketia, “(...) o princípio básico em toda a parte parece 

ser o da aprendizagem através da experiência social. A exposição a situações musicais, bem como a 

participação, são mais enfatizados que o ensino formal” (Nketia, 1974, p. 58-59, apud Prass, 2004, p. 

137). 

 Para Rodrigo Gudin Paiva, “grupos de tradição folclórica, étnica e religiosa, ou ainda, bandas, 

orquestras e grupos de percussão são exemplos de diferentes campos de atuação e de formação para 

o percussionista” (Paiva, 2005, p. 2), enquanto que, para Luciana Prass, “(...) as primeiras vivências 

do mundo do samba e da música ocorrem geralmente no interior das casas, entre parentes e vizinhos” 

(Prass, 2004, p. 136-137). Os percussionistas entrevistados, Maurício Badé e Mestre Dalua, unificam 

esses  pensamentos ao contar suas histórias de relação primeira com a música. 

 Maurício Badé, percussionista pernambucano, que desde a infância conviveu com 

manifestações populares como maracatu, côco e afoxé, que participou do movimento mangue-beat2 

com seu grupo Mestre Ambrósio e que hoje acompanha artistas como Criolo e Russo Passapusso, 

cresceu em uma casa repleta de música no Recife. Ao falar de suas primeiras experiências com a arte 

sonora, notamos o que Prass chama de “uma aprendizagem que ocorre quase indiretamente entre os 

familiares e a partir deles” (Prass, 2004, p. 136): 
 

Meu pai não era músico, mas discotecava, colecionava disco. Ele ouvia de tudo, Roberto 
Carlos, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Tito Puente. Quebradona lá em cima e ele botava 
os caixas para fora. Hoje eu olho e falo meu Deus de onde meu pai tirou isso? Cerveja, 
cachaça, frango com macarrão e Chico Buarque tocando em pleno olhar de toda a periferia 
que a gente morava, lá em cima. Meus pais têm seis filhos, desses seis, cinco são 
percussionistas. Eu sou o caçula, por isso eu tinha que esperar o berimbau ficar desocupado 
na sala para tocar. Eu comecei na percussão quando criança, autodidata tocando atabaque, 
mas meus irmãos começaram a entrar em banda marcial e eu era muito fissurado, pegava as 
baquetas dos caras, olhava os vídeos de show, a Rede Globo lançava clipe direto todo 
domingo no Fantástico e eu era insano com percussão e dança. Na época de molequinho, 
mais magro, eu deixava o cabelo crescer e o povo chamava a gente de The Jackson 5 porque 

                                                             
2 O movimento Mangue-Beat aconteceu nos anos 1990 numa vertente de valorização da cultura regional 

pernambucana e brasileira aliada a uma mistura com sons do resto do mundo como o rock e o hip-hop. Grupos 
musicais como Nação Zumbi, Mundo Livre S/A e Mestre Ambrósio ganharam alcance nacional a partir desse 
movimento. Para mais informações, indico o livro Do Frevo Ao MangueBeat, de José Teles (2000). 
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eram cinco irmãos, todos de black power.   
Maurício Badé, comunicação pessoal em 10/05/2016. 

  

 Em outro lado do Brasil, Mestre Dalua, mestre de capoeira regional e percussionista com vasta 

atuação na música popular brasileira com artistas como Maria Rita, Lenine, Jair Rodrigues e Riachão, 

iniciou sua relação com a percussão a partir das rodas de capoeira do ABC Paulista, em Santo André, 

onde nasceu e cresceu. Seu depoimento nos revela o quanto que essa manifestação cultural foi 

primordial para sua formação musical e sua escolha profissional: 
 
Dentro da capoeira foi o meu primeiro contato não só com os instrumentos, mas com toda a 
cultura das cantigas dentro da capoeira. O maculelê, as influências através disso, o 
Candomblé, o jongo, o samba de roda, até porque os primeiros discos de capoeira eram 
metade capoeira e a outra metade alguma manifestação afro-brasileira. Então aquilo já foi 
uma baita de uma referência e, é claro, os primeiros instrumentos foram pandeiro, atabaque 
e berimbau. Berimbau um pouquinho depois porque comecei capoeira muito cedo em 1981, 
com 6 anos de idade. Pra tocar o atabaque tinha que ficar em pé num banquinho, o pandeiro 
punha na perna, mas o berimbau não conseguia segurar na época. Essa foi a iniciação, o 
interesse pelo instrumento.  
Mestre Dalua, comunicação pessoal em 11/05/2016. 

  

 Sob influência do irmão mais velho, Maurício Badé entrou em bandas marciais do Recife onde 

iniciou um estudo mais aprofundado de técnica e vivência musical em grupo: 
  
Eu tinha uns 10-11 anos de idade quando comecei nas bandas marciais. Eu já ficava mexendo 
nos instrumentos querendo fazer. Comecei a crescer e o meu irmão que entrou nas bandas 
marciais me levou pra banda e lá eu peguei o atabaque. Eu fazia todas aquelas manobras, 
aquelas viradas. Como eu era baixinho pra tocar o surdo, comecei a investir nos outros 
instrumentos. Meu irmão Mauro era caixa-mor da primeira fila. Meus outros irmãos foram 
muito importantes, mas o Mauro era o da banda marcial. Comecei a aprender técnica, depois 
virei o segundo caixa mor e depois virei o primeiro caixa mor e vi que eu queria mais. A 
gente era da banda da Universidade Católica de Pernambuco que depois virou orquestra. 
Participei das coisas da comunidade, comecei a participar de bandas marciais, mas fui para o 
maracatu, fui para a dança afro, comecei a participar de samba reggae.  
Maurício Badé, comunicação pessoal em 10/05/2016. 

  

  Assim como Mestre Dalua e Maurício Badé, o percussionista paulistano Guello – membro 

da Orquestra Jazz Sinfônica e que já trabalhou com artistas como Zizi Possi, Chico César, Mônica 

Salmaso e banda Mantiqueira também entrou em contato com a percussão ainda bem jovem. A 

infância é, de fato, um momento muito fértil para o contato com a música e a escola pode exercer um 

papel fundamental na construção dessa relação “(...) repensando a educação no sentido de criar 

condições mais propícias para o desenvolvimento da intuição e da criatividade”3 dos estudantes. 

Guello tem uma história bem peculiar com a escola e com a percussão. A partir de uma oportunidade 

criada por duas professoras, Guello pôde entrar em contato com o respeitado percussionista 

Osvaldinho da Cuíca e o universo das escolas de samba:  

                                                             
3 M. C. Moraes, 1997, apud BRITO, 2011, p. 47. 
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A minha história é maluca. Ao invés de eu ir ao encontro da música, ela veio ao meu encontro. 
Tive duas professoras do Colégio Padre Manuel de Paiva - colégio estadual já extinto e que 
foi colégio modelo nos anos 70, duas professoras incríveis, Ilka e Maria das Graças. Elas 
foram assistir ao Osvaldinho da Cuíca na boate Jogral e tiveram a ideia de propor à diretora 
do colégio de fazer uma escola de samba em vez de fazer uma fanfarra. Elas foram até o 
camarim depois do show, tiveram a ideia lá e já foram falando com o Osvaldinho lá! E o 
Osvaldinho topou na hora. No começo do ano seguinte, o Osvaldinho já tava dando aula pra 
a gente. Aí os amigos falavam "Você tá sabendo que tem escola de samba no colégio?", 
"Nossa, vamo lá!". Eu sempre quis tocar. Fui e fiquei até o final. Então eu aprendi a tocar 
todos os instrumentos de escola de samba. Isso eu era menino, tinha 12 anos. Alucinei. Eu 
sabia que eu queria ser músico, tinha essa coisa comigo. Mas meu pai não tinha condição de 
botar em aula de música, nada disso. Então de repente isso foi uma luz. E a partir desse dia, 
do primeiro ensaio com o Osvaldinho nessa escola de samba, nunca mais parei de tocar, 
estamos aí até hoje.   
Guello, comunicação pessoal em 24/05/2016. 

 

  

 Guello, Mestre Dalua e Maurício Badé contam sobre um aprendizado a partir da vivência, do 

aprender vendo, tocando, imitando e sentindo, e como isso resulta em um desenvolvimento e uma 

relação especial com a percussão e a música em geral, algo pautado em um sentido mais amplo para 

além do instrumento em si. Chamone de Freitas reafirma essa característica comum entre tantos 

percussionistas brasileiros quando escreve que 

 
Para o percussionista, as principais fontes de pesquisa e vivência ainda são os shows, 
concertos, aulas particulares, audições de gravações e situações de interação com músicos 
mais experientes. O contato com mestres da cultura popular e a participação em grupos 
também são momentos privilegiados de seu aprendizado musical. Dançando nas rodas de 
samba, acompanhando cortejos de blocos-afro, se misturando aos arrastos de maracatu ou 
assistindo a ensaios de escolas de samba, o percussionista compõe seu repertório pessoal de 
ritmos, frases e timbres” (FREITAS, 2008, p. 25-26) 

   
 Esse contato com mestres da cultura popular e a participação em grupos folclóricos levantados 

por Freitas foi o que norteou e o que fez o paulistano Ari Colares enveredar pelo caminho da música 

até se tornar um percussionista profissional e um educador musical reconhecido internacionalmente. 

Ari soma experiências com artistas como Naná Vasconcelos, Egberto Gismonti e Mônica Salmaso. 

Ao contar sua história de aprendizado da percussão, Ari revela o poder musicalizador do contato com 

outras artes e com as manifestações populares que transcendem fronteiras entres as linguagens da 

música, do teatro e da dança. Tudo acontecendo ali, ao mesmo tempo, na rua:  

 
A percussão entrou para mim de maneira mais séria a partir de uma vivência num grupo de 
teatro, na verdade. Fui estimulado, quando eu tinha entre dezesseis e dezessete anos, a 
procurar um grupo de teatro e encontrei um grupo que é o Abaçaí – hoje uma entidade da 
secretaria de cultura que cuida do Revelando São Paulo e do Mapa Cultural Paulista, mas 
que, no início, era um grupo de teatro que lidava com teatro e cultura popular. Tinha sempre 
música e dança envolvida. Música tradicional. A gente fazia as peças de teatro e nas peças 
sempre tinha uma dança tradicional e a gente também fazia umas intervenções na rua. Peça 
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junina, fazia uma quadrilha e fazia um baile e chamava meninos de rua, prostitutas, mendigos, 
todo mundo que tava por ali entrava na roda pra dançar com a gente. No Carnaval, a gente 
fazia um cordão mais interativo também com personagens. 
Na época do natal, a gente tinha sempre uns reisados, umas folias de reis, umas encenações 
que também tinham personagens que interagiam. Então a música entrou na minha vida junto 
com o teatro. Eu cantava, dançava, tocava, atuava, tudo junto. E do tocar, de cara percebi que 
podia tocar percussão, veio fácil. Ia aprendendo as levadas, os ritmos com outros que eram 
mais velhos que eu no grupo e ali eu fui aprendendo, no contexto com cantoria, com dança e 
com teatro. E aos poucos, com o passar dos anos, fui pegando mais gosto pela percussão, fui 
fechando mais o foco num lugar e fui aprendendo na roda, ali, com os mais velhos.  
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 

  
 Caíto Marcondes também iniciou cedo o seu contato com a música. Porém não foi a percussão 
quem primeiro lhe chamou a atenção. Para o multi-instrumentista, compositor e arranjador que já 
trabalhou com Milton Nascimento, Naná Vasconcelos, Marlui Miranda e já rodou o mundo 
participando como percussionista de festivais ao lado de grandes nomes da percussão mundial como 
Glen Velez e outros ícones, a percussão veio como um vasto caminho de experimentações e pesquisas 
timbrísticas a fim de suprir uma necessidade de expressão por outros meios: 

 
A minha formação é uma formação bem engraçada. Comecei com o piano muito cedo, com 
7-8 anos. Depois fui estudar violão, depois fui estudar bateria e, não contente  com a bateria, 
comecei a penetrar no universo da percussão. Comecei a conhecer a percussão de forma mais 
ampla, por assim dizer, através dos grandes mestres da percussão que expandiram esse 
universo pelo mundo, que foi o Airto Moreira – um dos primeiros, depois ficamos muito 
amigos; o Naná (Vasconcelos), também ficamos muito amigos, gravamos um disco juntos; 
Dom Um Romão, Guilherme Franco, esse pessoal que tocava lá nos Estados Unidos com 
todos os grupos de jazz. O Airto com o Miles Davis etc. Então percebi que a percussão era 
um universo a ser explorado e um universo inesgotável. Porque sou um cara muito inquieto 
e a coisa de tocar um instrumento só me incomoda um pouco. E a percussão não tem limites. 
A percussão te dá a possibilidade de ir atrás de timbres e de combinações que nenhum outro 
instrumento oferece. É uma variação muito grande de opções e essa pesquisa me interessa 
que é uma pesquisa não acadêmica. Eu tenho um pouquinho de problema com essa coisa 
acadêmica porque eu acho que às vezes engessa um pouco. 
Então eu mergulhei nesse universo por conta disso e eu falei "Eu quero tocar percussão!", 
como performer. Claro que o piano e o violão, essas coisas todas que eu toco sempre ajudam 
muito na hora em que você vai arranjar e compor. Por ser sobrinho do Koellreutter, acabei 
estudando composição erudita. Análise, harmonia e contraponto estudei com o Mário 
Ficarelli – grande amigo que foi diretor da ECA - USP e que infelizmente a gente perdeu no 
ano passado. Sempre me interessou essa conversa com a música popular do seguinte ponto 
de vista: usar essa matéria-prima brasileira que é tão rica sob um olhar um pouco mais culto. 
Não no sentido de fazer coisas de vanguarda, acho que isso é besteira. Eu acho que a 
vanguarda é a digital de cada um, a bagagem que você tem, a necessidade  que você tem 
de se expressar. Busca de sonoridades e utilização de todo esse material rítmico e melódico 
da música popular brasileira que eu acho que é uma das mais ricas do mundo. Popular no 
sentido de música espontânea. 
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016.  

  

 Em alguns pontos, os caminhos se cruzam e apontam escolhas similares no tocante ao 

aprendizado da percussão. Mediante a falta de opção para o estudo formal da percussão brasileira – 

em sua mais ampla abordagem – quando estudantes, os cinco percussionistas entrevistados 

encontraram sua maneira, direta ou indireta, de se aperfeiçoar no campo da percussão. A percussão 

erudita se apresentou como uma opção para o amadurecimento técnico de Maurício Badé, Caíto 

Marcondes e Ari Colares embora nenhum deles quisesse seguir o caminho de um percussionista de 
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orquestra. Maurício Badé foi estudar percussão sinfônica no Centro de Criatividade Musical do 

Recife; Caíto Marcondes teve aulas particulares com o percussionista erudito Cláudio Stephan; e Ari 

Colares entrou na Escola Municipal de Música de São Paulo – onde foi aluno de Elisabeth Del Grande 

– e no curso de percussão erudita do Departamento de Música da Universidade de São Paulo – onde 

foi aluno de Carlos Tacha. Para eles, essa opção se apresentava como um ambiente técnico, uma 

busca da educação das mãos a partir do ensino formatado para a caixa clara, os teclados percussivos 

e o tímpano, por exemplo. 

 Como conta Ari na ocasião da entrevista, “(...) não era para tocar em orquestra, mas para 

aprender técnica, aprender leitura, estudar instrumento melódico, mas eu já tinha convicção de que 

eu não queria ser batera, primeiro, e que eu não queria tocar em orquestra. Queria tocar percussão 

brasileira, e fui estudando com a fonte mais primária”. Antes mesmo da percussão erudita, Ari e Caíto 

ainda estudaram bateria no CLAM – Centro Livre de Aprendizado Musical – em São Paulo, como 

uma possibilidade mais próxima, mas nem tanto, do que se podia estudar em percussão brasileira.   

 Paralelamente a esse estudo, eles mantinham sua relação prática com a percussão em seus 

ambientes de cultura viva. Mestre Dalua enveredou pelo caminho do samba com quinze anos. Devido 

à proximidade com a capoeira, o samba de roda e suas vertentes lhe chamaram a atenção “(...) para 

uma outra relação com a música, que não necessariamente através do ato sagrado da capoeira, mas 

uma coisa mais profana”, afirma. 

  Guello, alicerçado pelas orientações de Osvaldinho da Cuíca e por todos os sambistas que ele 

levou até sua escola, iniciou seu processo de “aprender tocando” já adentrando a noite paulistana em 

seus primeiros trabalhos. “Mas eu só sei tocar pandeiro”, disse ele em resposta ao convite de um 

amigo para tocar “na noite”. “O resto você aprende!”, exclama o amigo. 

 
Coisa de conga, bongô, não tinha isso ainda. Sabia tocar atabaque porque o Osvaldinho 
também passou um pouco da linguagem do atabaque para a gente. Então aprendi a tocar 
Congo de Ouro, aprendi a tocar Barra-Vento com o Osvaldinho. Mas isso tudo, cara, num é 
que ele ensinou pra todo mundo, isso eu vi ele uma vez fazendo. É que eu grudava nele. 
Guello, comunicação pessoal em 24/05/2016. 

 

 Muitos percussionistas brasileiros também partiram para o estudo da percussão latina 

afrocubana que, como um fenômeno mundial, espalhou-se à época em que a Cuba pré-revolucionária 

era a casa de veraneio de estadunidenses donos de cassino. De acordo com Guerreiro (2000), “a salsa 

era popular em todo o Brasil antes da revolução de Cuba (1959)”, salsa como um nome genérico que, 

para Isabelle Leymarie, “(...) é uma espécie de pot-pourri musical que reúne, sobre uma base rítmica, 

sobretudo cubana, diversos ritmos antilhanos” (apud Guerreiro, 2000, p. 96).  

 Mestre Dalua, ao partir em busca de outros caminhos para além do samba, encontrou uma 
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oportunidade de ensino formal de percussão com Mestre Formiga – percussionista de Santo André, 

especialista em música afrocubana e que formou muitos percussionistas de São Paulo da geração de 

Mestre Dalua. Com ele, Mestre Dalua aprendeu a tocar congas, bongô e todo o instrumental 

percussivo cubano. Para além das aulas regulares, Mestre Dalua, saía para São Paulo para assistir a 

bandas de música latina, bandas de baile e outros sambas pela cidade, o que complementava sua 

formação quando “voltava com outras informações”. 

 

 

 

CAPÍTULO II – O ENSINO DA PERCUSSÃO  

 

 “Eu ensino o que eu vivi”. Foi o que ouvi de todos eles, sem exceção. A forma de ensinar de 

cada professor-percussionista assemelha-se a uma bagagem que cada um carrega consigo ao longo 

de sua caminhada. Uma mochila onde vão guardando as situações vividas como quem reserva um 

diamante. Pedra esta que vai sendo lapidada a cada novo aprendizado, a cada novo ensinamento do 

caminho. Na certeza de que somos todos caminhantes e, portanto, aprendizes da estrada, sirvo aqui 

como mediador desses mestres que, num gesto de ampla generosidade, compartilharam comigo o seu 

modo de se relacionar com a música através do toque preciso e sensível da percussão. 

 Cada um deles é, sem dúvida alguma, além de grande músico, um grande mestre. Enquanto 

ouvia cada depoimento imaginava como seria se eu tivesse estudado com cada um. E me vi seis vezes 

diferente. A primeira versão, o que já sou devido ao que vivi, onde, quando e como vivi; e as outras 

cinco versões, o que viria depois do encontro com cada um deles. Imaginar tantas versões de um só 

me contou que cada um de nós é a própria pedra guardada na mochila, a mesma que se lapida a cada 

novo memorável encontro. O ensino se faz, então, daquilo que foi vivido e aprendido e que reverbera 

hoje sob outra forma, a forma de ensinar.  

 Portanto, este capítulo trata do capítulo que cada um deles escreve junto dos alunos ao longo 

de suas aulas. As suas prioridades, quais são, as suas abordagens e o que resulta disso. Veremos que 

seu ensino consiste não só do que viveram, mas do que sentiram falta de encontrar pelo caminho e 

que plantam, agora, no caminho de quem vem depois. 

  

II. a. “Minha matéria é percussão brasileira” 

 

 “Existem ritmos que um estudante de percussão ou futuro percussionista não pode deixar de 

aprender a tocar”. Para ensinar o máximo de ritmos possível, Ari Colares elenca alguns ritmos que 
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são referenciais e três técnicas que permitam tocar “instrumentos que não dá para um percussionista 

brasileiro não tocar”. A partir do tripé “baquetas, mão e pandeiro”, Ari alicerça o seu ensino de 

técnicas. “Baquetas” têm como instrumento principal a caixa; “Mão” tem como norte a conga e o 

atabaque e “Pandeiro” abordará os pandeiros brasileiros: o pandeiro do samba; o pandeiro do choro; 

o pandeiro do baião; os pandeiros das folias de reis etc. 

 
Baqueta, além de caixa, vai te fundamentar para lidar com outros tipos de baquetas de 
diferentes tamanhos. O que de técnica de caixa eu uso pra tocar zabumba, pra tocar berimbau, 
pra tocar surdo, alfaia, quaisquer outros instrumentos que façam uso de uma baqueta, seja lá 
de que tamanho for.  
Mão, pra tocar qualquer coisa: uma mesa; uma conga; um djembe; um timbau; um cajón; um 
bongô – passar também dedos, ampliar a coisa da mão para dedos. Eu não penso assim: "Eu 
tenho uma técnica de conga, uma técnica de djembe, uma técnica de timbau”, eu fui 
compilando todas as informações para quaisquer instrumentos. Como tirar um "tã, tum e tá" 
- um grave, um médio e um agudo - e as ghost notes4, diferentes técnicas, buscando diferentes 
tradições: brasileira, afrobrasileira, afrocubana ou africana para criar repertório para você 
trabalhar com essas técnicas ou desenvolver uma técnica que seja mais universalizada de 
mão.  
Pandeiro eu vou tentando ampliar para não ser somente um pandeiro. Que não existe só 
pandeiro de samba e choro no Brasil. Eu amplio para outras possibilidades de técnica. 
Primeiro que não existe "o" pandeiro brasileiro, existem os pandeiros brasileiros. E vou 
usando esses repertórios como fundamentos de linguagens brasileiras. 
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 

 

 Ao pensar na abertura máxima de um leque de compreensão rítmica, Ari ressalta a importância 

de apresentar aos alunos a fonte primeira dos ritmos tocados em aula e de não partir de sua tradução 

urbana ou estética porque o fundamento desses ritmos estaria na tradição popular: “Então se eu vou 

ensinar samba, eu não vou direto pro Chico Buarque, João Bosco, Zeca Pagodinho ou qualquer outro 

artista urbano. Eu vou no candomblé, vou buscar nas fontes mais primárias dessa linguagem”. 

 Paralela à dicotomia urbano-tradicional surge a sentença tradicional-religioso. Muitas 

manifestações da cultura popular estão, em alguma esfera, ligadas a práticas religiosas. Ari lembra a 

importância de esclarecer a relação entre cultura e religião para que não se criem barreiras religiosas 

entre o aluno e o conteúdo a ser estudado: 

 
Nas tradições populares, a religiosidade é sempre muito presente. Você não vai falar de 
maracatu, na origem, sem falar do Xangô Pernambucano5, você não vai falar de congado 
mineiro e os ritmos todos sem falar de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, tem o 
catolicismo popular ali presente. Pra falar de reisado, também, tem os reis magos, os santos 
de devoção daquela comunidade. Então, para lidar com essas tradições, sempre tem que 
fundamentar ali pros alunos que estamos falando de cultura, não de religião. Você pode ter a 
religião que você quiser, mas você tem que entender que a musicalidade está dentro da 
cultura. Se você quer ampliar a musicalidade, você tem que ter os ouvidos abertos, a cabeça 

                                                             
4 Notas fantasmas são muito usadas em percussão e bateria. Consistem em notas que aparentemente não são tocadas 

porque não têm a mesma intensidade das notas normais, porém estão ali complementando o toque.    
5 Para mais informações sobre o Xangô de Pernambuco ou candomblé Nagô Egbá, procurar Cultos Afro-brasileiros 

do Recife, de Renê Ribeiro (1978) ou Xangô de Pernambuco, de Anilson Lins (2004). 
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aberta pra você pesquisar essas fontes da cultura. Se não você vai ficar sempre nos mesmos 
ritmos. Minha maneira de ensinar os ritmos é essa, as tradições pra fundamentar, e aí você 
vai numa outra ponta de elaboração de como você transformar, reelaborar e ter a tradição 
como fundamento, mas não como amarra nenhuma pra você poder ressignificar aquela 
linguagem musical. 
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 

 

Contribuindo com a fala de Ari, Maurício Badé também lembra da importância de se conhecer 

as origens do som que se toca e se ensina, principalmente quando relacionado à percussão brasileira 

que, mesmo em sua roupagem urbana e contemporânea, possui raízes profundas intercontinentais. 
 

Música negra é suingue. Música negra é rebolado, é remelexo, é redonda. Ela é contagiante, 
ela é sinuosa. Então você tem que trazer isso pro seu corpo, pra sua mente, pra que o som 
saia com isso também. É importante sempre olhar o que a gente está tocando. Tem que ter 
uma responsabilidade sobre o que a gente está tocando porque não é um som de agora. Esse 
som representa quem? Vejo muitos povos tomar conta das suas tradições dessa forma: isso é 
para esse lugar, essa intenção. O compromisso mínimo que se tem é carregar seriamente 
consigo o comprometimento de estar aprendendo bem essa tradição. É honra, é código. 
Maurício Badé, comunicação pessoal em 10/05/2016. 

   

Guello reforça a ideia de se conhecer a origem do que se toca. Ao falar de samba com os 

alunos, também lembra das origens no Candomblé e aponta para uma discussão que ocorre entre 

muitos percussionistas: de onde viria o samba, do Cabula ou do Congo de Ouro? 

 
Meu jeito de ensinar é baseado nos ritmos brasileiros. Às vezes a aula pode ser de pandeiro 
e não necessariamente a gente pode tocar um ritmo só. Você pode passar um frevo pro cara 
e na mesma aula você passar um samba e é no mesmo instrumento. Eu sempre faço ligações 
de onde veio a matriz do ritmo. Por exemplo, o samba, para mim, vem do Cabula embora 
muita gente ache que o samba vem do Congo de Ouro. Eu acho que há uma similaridade, 
você pode até achar alguma raiz aí que alguns sambistas pegaram o Congo de Ouro e 
adaptaram para o samba, mas o samba propriamente dito é o Cabula. Então tá na conga. É 
importante que todo mundo saiba de onde veio. Tem o agogô que faz: 
 

 Agogô Cabula 
 
 Isso é escola de samba, isso é tamborim! As coisas vêm vindo, foram desenvolvendo.  
Guello, comunicação pessoal em 24/05/2016. 

 

Como Guello aprendeu a tocar olhando, seu ensino – que é baseado nos ritmos brasileiros – é 

fortemente calcado na transmissão oral, visual e imitativa. Guello costuma tocar com os alunos 

durante toda a aula “(...) para que eles tenham uma referência de som e de suingue”. Esta prática lhe 

confere uma interessante intimidade sonora com os alunos. 

 
Eu tenho muito essa coisa de tocar com eles, sempre toquei. Às vezes eu dou seis horas de 
aula e toco seis horas quase, é puxado. Um amigo meu fala "você precisa fazer uma mescla 
entre tocar e não tocar na aula porque você faz um show de seis horas" (risadas). 
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Eu tenho essa coisa porque eu acredito que eles vão ter uma referência tanto de sonoridade 
quanto de técnica. A maioria, 95%, sai tocando. Como fazer? É ter paciência e você vai 
descobrindo uns métodos, às vezes até trocar de instrumento, não ficar insistindo tanto. 
(...) Percussão popular para mim é transmissão oral. Eu parto da transmissão oral. Depois a 
gente pode até acrescentar métodos, alguns exercícios que ajudem, mas como um auxílio. 
Guello, comunicação pessoal em 24/05/2016. 

 

 

II. b.  Evitando a “pasteurização dos ritmos” 

 

Ari Colares tem um estudo muito interessante sobre claves que está sendo desenvolvido em 

seu mestrado em Educação Musical na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo. Um dos pilares de sua forma de ensino se encontra nas claves. Clave em seu sentido primeiro, 

o de código, senha ou chave para determinado ritmo ou linguagem musical. Conhecer e ter domínio 

sobre a clave de um ritmo popular significa saber dialogar com tudo que esteja tocando aquele ritmo 

porque todas as linhas instrumentais e todas as vozes seguem o trilho dessa clave. É como se fosse 

quem norteia e quem empurra; quem orienta todos os vagões do trem. A clave não estaria, portanto, 

somente em sua versão mais conhecida presente no instrumento cubano homônimo que toca e orienta 

a rumba em seus modos 3:2 e 2:3, por exemplo. Ari ressalta a pluralidade de ritmos que uma clave 

pode contemplar. Muitas vezes, em lugares diferentes do mundo, podemos encontrar a mesma clave 

orientando músicas – quase – completamente distintas. Em seu depoimento, Ari relaciona algumas 

claves famosas da música popular brasileira e conta como essa consciência pode ajudar no ensino dos 

ritmos ligando uns aos outros para que o aluno tenha mais referências daquela mesma clave, evitando, 

assim, que dois ritmos diferentes que possuem a mesma clave sejam tocados com a mesma intenção. 

 
Com essa clave 
 

Clave 1 
 
eu procuro mostrar uma série de abordagens diferentes, de ritmos diferentes ou padrões que 
combinam com essa clave e vão derivando em outros ritmos até pra incorrer menos risco de 
tudo que tem essa clave virar baião. Porque às vezes o cara pode estar no contexto de criação 
ali e se ele tem mais referências de brasilidade ele vai abrir mais o leque, você vai ter menos 
essa "pasteurização" que o Toninho Macedo falava6. Pensando nessa clave 1, tem batuque de 
umbigada do interior de São Paulo; e numa outra ponta, o tambor de crioula do Maranhão. 
Têm o andamento semelhante, a clave semelhante, alguns elementos semelhantes, mas vira 
outra coisa. Se você pegar o Moçambique do Vale do Paraíba, que tem um batidão caipira 
que é só uma ligadura a menos que o baião: 

                                                             
6 À época de sua experiência com o grupo Abaçaí de tradição popular, quando o grupo estava aprendendo vários ritmos 

populares tradicionais que por acaso continham claves parecidas, Ari Colares conta que Toninho Macedo – líder do 
grupo – dizia que eles estavam tocando todos os ritmos com a mesma intenção. “Vocês estão pasteurizando o 
ritmo!”, exclamava Toninho.   



 22 

Moçambique Vale do Paraíba 
Ao invés de  

Baião 
vai para  

 
que já tem um universo de cultura caipira. 
E capoeira. Entendendo capoeira também com essa clave 1. E cuidando inclusive para não 
virar:  

Palma capoeira 
Tem uma hibridização também acontecendo aí. Essa batida pode ser uma possibilidade de 
palma na capoeira, mas eu vejo como um alerta de que isso aqui  

Clave 1 
 em muitos casos está sendo simplificado para isso aqui 

  
  
Então, para mim, essa Clave 1 é uma clave importante na capoeira. 
 Ritmo como Toada, por exemplo. Toada Caipira, Toada do Sudeste, que tem isso mais lento 
só que ao invés de 

Clave 1 
é:  

 Toada Caipira 
que é a mesma batida do Maracatu Cearense. 
Eu fico buscando ritmos que tenham intersecção. 
Uma outra clave importante é essa:   
 

Clave 2. 
 
Que dá até pra entender como variação da anterior: 
 

Clave 1 
 

Clave 2 
 
Ao entender essa clave 2, por exemplo, você está no Congo de Ouro do Candomblé; no que 
virou funk agora na periferia; você está no Maculelê; você está na Marcha-Rancho; na 
Ciranda, mas você está também no Candombe Uruguaio; você está na salsa, você está em 
ritmos africanos. Essa clave é uma clave que não se pode deixar de aprender, mas também 
entendendo ela não só como salsa, ela é um monte de coisa. Sempre assim, a clave combinada 
com um outro elemento já vira um outro ritmo. 
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 
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II. c. “Eu tive que inventar um jeito meu”  

 

Caíto Marcondes conta suas experiências como professor de cursos de percussão em festivais 

de música. De sua primeira experiência até hoje, já lecionou em vários festivais ao redor do país e, 

para ele, existia uma necessidade de adaptação da forma de ensinar ao curto tempo de curso que teria 

pela frente: “é claro que em uma semana de curso não dava para você se ater a detalhes técnicos 

porque o número de alunos era muito grande e tinha que atender o maior número de pessoas possível”. 

 Atualmente no Brasil, os festivais de música pautados na formação musical ganharam espaço 

e cumprem um papel de conexão dos alunos com grandes instrumentistas do país em forma de cursos 

intensivos e apresentações. Cursos e festivais como o Curso de Verão da Escola de Música de Brasília, 

no Distrito Federal; o Festival Música na Ibiapaba, no Ceará; o Festival de Itajaí, em Santa Catarina; 

o Festival de Prados, em Minas Gerais, e o Festival de Curitiba, no Paraná, são alguns deles. Muitos 

desses festivais acontecem em pequenas cidades que passam a “respirar o festival” e geralmente 

acontecem através de financiamento do poder público. Convocando todas as escolas de música e 

bandas das cidades vizinhas, esses festivais servem como um momento de formação e fruição musical 

para aquele público além de movimentar também a cultura e o turismo das cidades. 

 Caíto Marcondes conta uma experiência bem interessante sobre uma dessas ocasiões. Foi 

lecionar em um festival e precisava abordar o tema “bateria de escola de samba” em seu programa. 

A cidade tinha uma escola de samba que contava também com esse momento de formação no festival. 

Caíto inventou seu jeito e contribuiu com novos aspectos musicais para a escola de samba da cidade: 

 
Uma vez eu fui dar uma aula em um festival e me pediram para dar, além do meu curso, um 
curso de escola de samba. Imagina, eu não entendo nada de escola de samba! Mas tinha uma 
escola de samba na cidade e todos os professores que iam lá davam aulas de escola de samba, 
eu falei "Tá bom!". E aí eu fui estudar, né, escola de samba. (Risadas). Eu num tinha nem 
repinique, fui comprar um repinique. E estudei o repinique do jeito que eu pude porque aquilo 
num é assim do dia pra noite, né, mas dei uma estudada, comprei métodos, enfim, procurei, 
estudei as levadas das escolas de samba principais de São Paulo, do Rio, dei uma preparada 
que era pra chegar lá e não quebrar a cara, né. Só que falei "deixa comigo!". Levei tudo 
impresso, as levadas principais e passei um pouquinho com eles. Depois falei "Agora vamos 
esquecer tudo isso e vamos fazer a nossa Escola de Samba do Festival de Música". Aí montei 
do jeito que eu quis. Tudo bem, com a levada de samba e tal, só que com todo um conceito 
de dinâmica, de cores. "Agora só os ganzás segurando o solo de cuíca!". Montei uma peça! 
(Risadas). E o cara da escola de samba - que cada vez arregalava mais o olho porque nunca 
tinha visto aquilo – porque na escola de samba a bateria tem que empurrar a escola pra frente, 
então você tem que mandar ver mesmo, né?! Quando acabou a primeira aula - que foi quando 
eu falei dessas coisas de dinâmica e tal - ele falou "Professor, incrível isso aí! Amanhã tem 
ensaio na escola e eles vão ver só comigo!" (Risadas). Importantíssimo, né? São coisas que 
eu falo para os alunos, existem coisas que sem elas não existe música. Primeiro é o som, 
lógico, segunda é a pausa e a terceira é a dinâmica. Sem isso você não faz música. 
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016.      

 

 



 24 

A realidade desses festivais, por vezes, é de muitos cursos acontecendo ao mesmo tempo e 

com muitos alunos inscritos. Por assumir um caráter mais técnico no que diz respeito ao ensino de 

instrumentos e numa tentativa de organizar por alto as turmas de forma mais producente, geralmente 

a coordenação desses festivais divide as matérias por níveis, por exemplo: Percussão Iniciante e 

Percussão Avançado – embora saibamos de toda a abstração presente na palavra nível no tocante à 

educação musical. Frequentemente lecionando para turmas heterogêneas no sentido de experiência 

musical, Caíto nos revela “que essa ideia de misturar pessoas de níveis diferentes talvez funcione 

melhor do que você ter todo mundo mais ou menos no mesmo nível, por incrível que isso possa 

parecer (...) porque a diversidade cria um interesse muito grande e a competição dentro do grupo é 

menor”. 

Ao desenvolver “dez padrões rítmicos” – todos em 2/4 – partindo do princípio de que “não 

existe nada suficientemente complexo que não possa ser decupado em segmentos simples”, Caíto 

trabalha questões como deslocamento de acentos, leitura, polirritmia e hemíolas: 

 
Por exemplo, o primeiro eu criei grupos de quatro semicolcheias, acentuada na última, 
separadas por uma pausa de semicolcheia. Então fica: 
 

  
 
Essa hemíola7 tem uma resolução no quarto compasso, mas eu nem preciso fazer essa 
resolução. Eu posso fazer ela ir embora:  
 

 
 
Eu faço alguém tocar isso num repinique, num dumbek, numa caixa, onde for. E o outro 
fazendo um surdo que seria assim: 
 

  
 
Tá tudo em 2! Agora você escuta essas duas linhas e você não sabe que ritmo que é. É 
procurar o sofisticado através do simples que aí as pessoas entendem. O que eu faço? Eu 
trabalho a noção de groove, de suingue, de harmonização rítmica dentro de padrões rítmicos 
que são absolutamente fora do habitual. Porque uma coisa é você suingar tocando maracatu, 
tocando samba, bem ou mal você chega lá porque isso já foi depurado durante muitas décadas 
e muitos séculos. Então aquela levada do agogô está colocada ali não é à toa, é porque aquilo 
foi o que melhor funcionou. Até para quem está tocando não ficar cansado demais porque 
tem a coisa das festas populares que duram horas e horas. Isso me interessa no sentido de que 
é importante como informação, mas na hora de tocar eu quero ver as pessoas suingarem 
tocando esse padrões anômalos que eu te dei exemplo. Isso talvez não seja tão agradável 
quanto ir a uma aula de maracatu, mas eu acho que é mais formativo.  
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016.   

                                                             
7 "Figura de proporção rítmica 3:2. Artifício que simula três compassos binários em dois ternários, comum em danças 

barrocas como a sarabanda e a courante". (DOURADO, 2004, p. 160) 
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 Portanto, a partir do que ele chama de sua “tábua dos dez”, Caíto começa a desenvolver, para 

além das questões rítmicas supracitadas, conceitos musicais que lhe são imprescindíveis, como 

dinâmica e orquestração. Por exemplo, quando instiga “(...) os alunos a pensarem que instrumentos a 

gente escolhe para fazer determinada linha que está embolando com outra por ter o timbre parecido”.   
 

“Então não vamos pegar essas duas linhas e botar duas congas aqui porque vai embolar. 
Vamos pegar um instrumento que se destaque. De repente um metal, de repente um agogô 
ou um triângulo”. Isso é orquestração, você procurar um timbre; procurar uma coisa que 
tenha um sabor e que você possa ouvir com uma certa clareza. 
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016. 

 

 

II. d.  “A palma do Bimba é 1, 2, 3...”  

 

 Com atuação diversificada no cenário cultural e musical, Mestre Dalua trabalha hoje como 

mestre de capoeira, percussionista e professor de percussão. Essas três frentes de trabalho renderam-

lhe diferentes formas de ensino: a primeira é como professor de capoeira regional em aulas regulares 

de capoeira; a segunda é quando é convidado para dar aula de percussão e de linguagem musical da 

capoeira em eventos de capoeira ao redor do mundo; e a terceira é o seu ensino regular de percussão 

para leigos e profissionais em busca de aperfeiçoamento. 

 Mestre Dalua atua como uma ponte de mão dupla entre a capoeira e a percussão. Seu ensino 

percussivo é totalmente baseado nesta dança-luta brasileira, o que lhe levou a uma maneira particular 

de direcionar o ensino. “Capoeira é ritmo. Capoeira é tempo, tempo de jogo. Tudo está ligado ali, os 

cantos, as melodias, a rítmica”. 

 Seu ensino de percussão, depois de introduzidas as palmas e os cânticos da capoeira, está 

baseado em quatro instrumentos: ovinho, agogô, pandeiro e tambor de mão. 

 
A pessoa no começo vai entender aquelas claves, aquelas células da capoeira, sempre 
aprendendo a contar as levadas. Batendo palma, contando a Palma do Bimba 
 

Palma do Bimba 
 
E fazer isso com o pé também, um dois três quatro. E por aí vai, não só a Palma do Bimba, 
mas a Palma de Terreiro e todas as outras. 
 

Palma de Terreiro8 
 

                                                             
8 A mesma Clave 1 que Ari Colares mencionou ser importante para a capoeira. 
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No Curso de Iniciação à Percussão, todos os alunos têm que passar por quatro instrumentos. 
O primeiro é o ganzá, que é pulso, o ovinho. Aquelas escolas de samba que dão rocar9, 
shekerê... o ovinho aqui faz a mesma coisa e, com muito menos volume, você vai aprender 
igual. O ganzazinho também com 1 2 3 4, acento na frente, acento atrás, acento na cabeça e 
no contra e já foi. Três levadinhas que vão resolver a vida. Com essas três levadas você vai 
tocar tudo de música popular. 
 

Três Levadas Ovinho 
 
Aí entra o agogô, primeiro a capoeira sempre, né. Tocando agogô, cantando. 
 

Agogô Capoeira 
 
Depois as claves, as células, do ijexá, congo de ouro, côco, maracatu. 
E depois pandeiro e tambor de mão. A gente tem um que eu uso que é o Tambor de Roda10. 
Primeiro lugar é isso, o corpo, a boca - o maior instrumento. Na verdade é tudo muito simples. 
Mestre Dalua, comunicação pessoal em 11/05/2016. 
 

 

   

II. e.  O pulso, o passo e o compasso 

  

 “Eu já começo com o trabalho de eles entenderem primeiro o que é 'um, dois, três, quatro' no 

corpo”, responde Mestre Dalua à pergunta sobre sua prática de ensino. Por trabalhar com o ensino da 

percussão a partir da capoeira, Mestre Dalua encara a corporalidade como instrumento primordial 

para o desenvolvimento rítmico até o encontro com os instrumentos em si. Ao entrar em contato com 

a metodologia d’O Passo11, de Lucas Ciavatta, através dos blocos de carnaval do Rio de Janeiro, 

Mestre Dalua notou uma forte semelhança naquela forma de tratar de questões rítmicas e musicais a 

partir do movimento dos pés com a ginga da capoeira praticada há muito por ele e viu ali uma outra 

possibilidade de abordagem do movimento corporal a partir da junção de uma com a outra.  

 
Quando eu vi a primeira vez os blocos do Rio usarem “O Passo”, falei "Isso é igual à ginga 
da capoeira só que ao contrário! Isso eu conheço desde moleque". Antigamente a gente 
ensinava a ginga com um X: 1, 2, 3, 4. A ginga é 1, 2, 3, 4, pé na frente, pé atrás. E a dança 
que é de lado. Então eu ouvi aquele barato e achei bacana. Só que eu uso isso com os ritmos 
da capoeira. A música entrou em mim por onde? Então é por aí que eu vou ensinar. Só posso 
falar da estrada que eu andei. Às vezes eu falo só direita e esquerda também porque tem gente 
que se confunde muito com 1, 2, 3, 4, ainda mais quando você tem um instrumento na mão 
ou tocando a palma. Então eu não forço. Eu já começo mostrando a ginga, “A ginga é assim, 
a gente ginga assim”. Como eu falei, eu vou no caminho que foi comigo. Eu falo "Também 

                                                             
9  Chocalho feito com platinelas muito utilizado em baterias de escolas de samba 
10 Tambor fabricado pela Contemporânea assinado pelo Mestre Dalua. 
11 Como não é a proposta deste trabalho aprofundar-se em outras metodologias além daquelas compostas pelos 

percussionistas entrevistados, indico, para maiores informações, O Passo – Música e Educação, de Lucas Ciavatta 
(2009). 
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tem essa ferramenta que é ‘O Passo’, que é uma dança". E eu sempre falo que é muito legal 
quem consegue tocar e dançar. Agora quem não consegue pára tudo, o foco é o instrumento, 
a prioridade está no instrumento. 
Mestre Dalua, comunicação pessoal em 11/05/2016. 

 

“O Passo”, inicialmente, consiste em uma metodologia baseada no recurso do andar. A partir 

da premissa de que “(...) é possível passar a vida inteira num grupo de percussão e não ter referências 

rítmicas precisas”, Lucas Ciavatta (2009, p. 21) busca com “O Passo” uma maneira de tornar 

independentes “(...) aqueles que tocam ou cantam sempre um pouquinho depois daqueles que sabem 

a hora e a nota certas, por isso podem dar a impressão (inclusive a si mesmos) de que não erram o 

ritmo ou a afinação”. (2009, p. 21) 
 

Meu interesse está focado na importância do corpo para a aquisição de habilidades e 
compreensões musicais, no entanto, entendo que este processo não pode ser considerado 
isoladamente: ele deve ser visto dentro de processos mais amplos que relacionam o corpo a 
todo o desenvolvimento da percepção e da cognição. Neste sentido, as noções de espaço e 
tempo devem ser necessariamente abordadas. (CIAVATTA, Lucas. 2009, p. 23)     

 

Ciavatta, depois de conquistada a consciência do pulso e dos tempos através do andar, começa 

então a construir com os alunos, dentre outros elementos trabalhados em sua metodologia, ritmos 

com a utilização do próprio corpo – pés e palmas – como instrumento. Palmas distribuídas em várias 

vozes, complementares entre si que vão criando um sentido rítmico cada vez mais complexo. “O 

Passo” tem sido amplamente utilizado por blocos, baterias de escola de samba e professores de 

percussão por auxiliar na compreensão e interiorização do pulso e ainda ajudar na conquista de 

melhorias na coordenação motora.  

 Para Ari Colares, o passo é o da dança. A música, nas tradições populares, possui uma função 

específica que está ligada à dança, e os ritmos servem como condutores – ou até mesmo tradutores – 

desses movimentos. Tendo como referência os reflexos naturais do corpo a partir do que se está 

escutando, Ari busca com os alunos subdivisões do pulso no corpo. Para ele, essas subdivisões são o 

material essencial para que depois o passo da dança apareça. 
 

O passo da dança está numa relação com o som mais essencial, de entendimento da pulsação 
do próprio corpo e o reflexo das sincopações ali, que tipo de movimento que vai gerar. Então 
para mim vai fazer muito sentido primeiro trabalhar a percepção das pulsações mais 
elementares do corpo e quando você entende alguns elementos dos passos da dança, é como 
se você fosse somando a esse movimento básico.  
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 

 

 

“Eu acho que muitas vezes a aula cai num pulso imposto. Eu prefiro que a pessoa não bata o 

pé”, afirma Maurício Badé. Para ele, as manifestações populares carregam em si uma natural 
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flutuação de pulsação que se perde quando se determina um pulso a todo o grupo. A interiorização 

da pulsação viria, então, com a prática e a relação dos alunos com o grupo em si e a intimidade deles 

com a manutenção de um andamento. Em contraponto ao que praticam Ari Colares e Mestre Dalua, 

Maurício Badé e Guello não utilizam a movimentação do corpo como artifício para a conquista do 

domínio do pulso. 

 
E o metrônomo do Maracatu? E o clique do samba, do samba-reggae? Essas variações de 
velocidade que cada um tem? É com isso que eu trabalho. Eu falo para os meus alunos “Você 
precisa interiorizar o metrônomo”. Falo o que falaram para mim. E a partir disso você vai 
saber quando você está atrasando ou adiantando. E essa interiorização se dá a partir da 
prática. E eu chamo a atenção quando eles oscilam no andamento. Porque uma coisa é a aula 
individual, você põe o metrônomo e fala “Segue aqui. Você tem que fazer as coisas aqui”. 
Quando é em aula coletiva, você tem que sentir o pulso do todo. Se a gente está num ritmo e 
esse ritmo tem que ir pra frente, perceba o todo. Não é só você ir lá e pôr pra frente, senão 
atravessa. Inúmeras vezes isso aconteceu em aula coletiva comigo. E sei que vai acontecer 
muitas vezes até o grupo ficar coeso. Mas daí você vai trabalhando isso e a turma inteira nem 
percebe. Quando vê, já tá envolvido, já tá fazendo em velocidades diferentes, momentos 
diferentes. 
- Então é como se você pensasse a execução do grupo ali já como uma apresentação? 
- Sim. E essas variações de andamento são naturais dentro desse contexto que está sendo 
trabalhado. 
Eu peço para não dançar. A primeiro plano, fica parado. Entende o que você está fazendo, 
entende o lugar onde você está. Porque às vezes a pessoa começa a dançar e ela dança para 
si, ali naquele lugar, achando que está certo e muitas vezes está no lugar errado. Dança no 
lugar errado, acentua no lugar errado. Eu quero que o aluno sinta essa pulsação e curta ela, 
que ele a entenda sem estar engessado com a questão de estar contando. Eu acho que muitas 
vezes a aula fica muito em torno de contagem, contagem, contagem e a pessoa não está 
tocando. 
Maurício Badé, comunicação pessoal em 10/05/2016. 

 
A música acontece em constante diálogo com o tempo, assim como a vida. Não à toa, 

utilizamos a mesma palavra tempo para alcançar seu sentido na vida e na música. Para Guello, a 

interiorização do pulso em música é resultado do tempo de prática, mas também da prática com o 

tempo. O metrônomo, segundo ele, pode exercer um papel fundamental nessa conquista.   
 

 

A dança nunca foi a minha. Eu tento passar o que eu vivi. Eu não vivi isso, então, para mim, 
seria uma forçar uma barra. Em alguns momentos, por exemplo, eu boto até o metrônomo, 
por que não? Isso faz o aluno tocar um pouco mais baixo. Se eu vejo que o aluno corre 
demais, não consegue segurar o ritmo, eu levo o metrônomo. “Agora vamos segurar esse 
ritmo nesse andamento. Agora eu seguro a base pra você e você sola. Depois ele segura a 
base e eu solo. Chega de metrônomo”. Então cada vez mais o aluno vai internalizando. 
Quando a aula está rolando eu sempre falo “Tá correndo, tá correndo...”. Aí eu volto e retomo 
“Olha onde a gente estava, olha onde a gente está agora”. É uma preocupação sim, 
principalmente quando se improvisa. Quando você está fazendo um solo ou um improviso, a 
ansiedade te faz correr. Então sempre procuro falar para os alunos tentarem controlar a 
ansiedade. 
Guello, comunicação pessoal em 24/05/2016. 
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Caíto Marcondes, por outro lado – assim como Ari Colares e Mestre Dalua – costuma utilizar 

a dança e a movimentação do corpo como auxílio musical. Fundamentando sua escolha no que ele 

chama de “música espontânea”, Caíto acredita que nossos ritmos internos e vitais inspiram 

movimento e expiram dança.   
 

Movimento do corpo eu acho fundamental. Toda manifestação espontânea – sendo música 
espontânea aquilo que aparece numa comunidade para suprir os rituais daquela comunidade 
– tem dança, canto e percussão. Isso é o básico. Claro que pode ter outros instrumentos, mas 
sempre tem dança, canto e percussão em todas. Por que? Por uma razão muito simples: 
quando as pessoas vão fazer uma manifestação qualquer, geralmente começam numa 
situação de círculo – eu só dou aula em círculo – e usando o corpo porque existe uma 
necessidade de se movimentar. Isso ajuda você a se manifestar, uma coisa natural do ser 
humano é você usar a rítmica da respiração e do coração. E isso é importante de usar porque 
facilita o entendimento daquilo para as pessoas internalizarem esse ritmo usando o corpo 
todo. Às vezes quando as pessoas têm muita dificuldade, eu faço elas dançarem, baterem 
palma e depois baterem palma no tempo fraco ou baterem palma defasada do pé, o que muita 
gente tem dificuldade. Eu acho que essas coisas são boas, fazem parte. Eu não chego a 
nenhuma sofisticação como tem métodos por aí como o TaKeTiNa12, por exemplo. Mas é 
interessante notar que de repente o cara conseguia fazer as pessoas andarem, movimentarem 
os pés num ritmo, baterem palma em outro e ainda cantar outra coisa e as pessoas conseguiam 
fazer, e não eram músicos. Porque você está usando uma função básica do ser humano que é 
se movimentar e respirar. 
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016. 

 

 

II. e. 1.  Ciranda, pulso e passo: um estudo de caso. 

 

 Peço a licença desses grandes mestres da percussão e a sua, caro leitor, para contribuir com 

um estudo de caso meu relacionado à questão do pulso, do tempo e da soltura do corpo tratada neste 

subcapítulo. Este será um recorte do trabalho que faço com o grupo, destacando apenas o conteúdo 

relevante para este subcapítulo. O grupo que aparecerá neste e em outros estudos de caso tratados 

neste trabalho refere-se ao grupo para o qual ministro aulas de percussão em uma escola particular de 

música em São Paulo. Trata-se de um grupo de dez alunos, a maioria de mulheres na idade adulta, 

exceto pelo fato de ter um garoto de dezesseis anos, filho de uma delas.  

  

 
São Paulo, 09/05/16. 

 
 Ainda notando que a maior parte da turma não tinha plena consciência do pulso, muito 
menos dos tempos do compasso ao tocar o tamborim de samba que vínhamos praticando há 
algumas aulas, propus que ficássemos de pé e fizéssemos “O Passo” (1 – pé direito para 
frente; 2 – pé esquerdo para frente; 3 – pé direito para trás; 4 – pé esquerdo para trás) enquanto 
cada um falava sobre como tinha sido o seu dia. Propus isso a fim de que tornassem 

                                                             
12 Método criado pelo músico austríaco Reinhard Flatischler e representado em São Paulo por Gustavo Gitti. 
Para mais informações, acessar http://taketina.com.br/ 
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automática a manutenção do movimento corporal relacionada ao pulso e que soltassem mais 
o corpo num sentido musical. Feito isso, começamos a cantar um tá (início da batida do 
tamborim) de forma espaçada. Fomos adicionando alguns tás aos poucos até que estavam 
todos cantando a batida do tamborim e se movimentando n'O Passo ao mesmo tempo. Senti 
que isso facilitou muito a compreensão da batida que estávamos tocando e ainda mais a 
coordenação na hora de tocar e se movimentar visando a união do grupo num mesmo ritmo 
e andamento. 
 Depois de um breve intervalo notei que alguns ainda tinham dificuldades de realizar 
o movimento dos pés de forma coordenada com o resto do corpo. Lembrei-me, então, de um 
exemplo do Ari Colares ao falar que o movimento do resto do corpo faz as subdivisões que 
preenchem o espaço entre um pé e outro marcando o pulso. Alguns, de pronto, já melhoraram 
a performance depois de aplicarem esse movimento. Outros, porém, ainda não conseguiam 
realizar tudo em conjunto. De fato, percebi que estava diante de uma questão também 
temporal.  

Tive, então, a ideia de usar a ciranda para me auxiliar. Comecei a falar da ciranda e a 
contextualizá-los no ambiente de dança de roda em que ela é praticada. Cantei uma ciranda, 
expliquei como se dançava e demos início à dança. A ciranda também é dançada seguindo 
essa forma de 1 – pé direito para frente; 2 – pé esquerdo para frente; 3 – pé direito para trás; 
4 – pé esquerdo para trás e a cada compasso caminha-se mais para a esquerda, girando a roda. 
Iniciamos de mãos dadas como ciranda girando e depois de algumas voltas pedi que 
soltássemos as mãos e ficássemos no mesmo lugar. Em seguida propus que diminuíssemos o 
movimento até que retornássemos ao que estávamos fazendo anteriormente. Todos agora 
estavam muito mais conscientes do movimento que tínhamos tentado fazer no começo e 
realizando o toque com a dança de forma bem mais tranquila. 

Isso me mostrou, também, que a música é sempre mais fácil de ser aprendida fazendo 
música. Cantar, tocar e dançar nos torna mais íntimos do fazer musical e nenhum método ou 
artifício teórico deve estar à frente disso. 

  

 

II. f.  Adaptações pedagógicas 

 

 Como visto no decorrer do trabalho, o ensino de cada professor-percussionista entrevistado 

carrega em si uma maneira própria de abordar cada questão musical. Há de se imaginar, também, que 

cada aluno compreende os conteúdos ensinados nas aulas de uma maneira igualmente particular. O 

assunto a ser tratado neste subcapítulo refere-se às eventuais adaptações pedagógicas adotadas por 

alguns deles quando da complexidade maior de alguns ritmos, levadas ou exercícios. 

 Maurício Badé, na ocasião do ensino do ijexá – que possui uma levada de agogô relativamente 

complexa – buscou uma maneira de não deixar de fora quem não conseguiu executar o toque. Badé 

procurou um toque que fizesse sentido com o toque inicial e que, ao mesmo tempo, introduzisse o 

aluno no universo do ritmo ijexá. Para isso, ele optou por um toque que suprime algumas notas do 

toque inicial da clave do ijexá tocada pelo agogô. Toque, esse, que também é feito pelas palmas. Ao 

final, vê-se o argumento de Badé para essa escolha.  

  
Se a pessoa não entendeu esse agogô 

Agogô Ijexá 
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eu faço isso, ó: 

Adaptação Agogô Ijexá 

Essa levada (a adaptação) é uma levada de palma ou variação do agogô uma vez ou outra. 
Não é uma levada de agogô, mas é muito rica para trazer a pessoa para esse universo, de uma 
forma diferente. É mais fácil para marcar o tempo. Então você tem que trazer isso pro seu 
corpo, pra sua mente, pra que o som saia com isso também. Além de isso dar esse molho, 
essa soltura. Ele põe pra frente, ele impõe uma levada. Que aí não fica aquela coisa morna, 
morta. 
Maurício Badé, comunicação pessoal em 10/05/2016. 
 

 

 Caíto Marcondes, ao trabalhar com seus “dez padrões rítmicos”, por vezes enfrenta situações 

em que alguns alunos não conseguem realizar plenamente o que lhes é proposto. Para esclarecer 

algumas questões e minimizar certas dificuldades de um exercício pautado no trabalho com 

contratempos e pausas, por exemplo, Caíto sugere uma saída muito simples, mas que soluciona 

rapidamente algumas questões de leitura e consciência de subdivisões. 

 
Tem um por exemplo que é assim: 
 

Exemplo 1 
 
Isso pode parecer fácil pra nós que somos estudados, mas para as pessoas entenderem onde 
é que cai isso, eu falo "Você pode entender isso se você tocar todas as semicolcheias e só 
acentuar as que estão escritas". Então fica:  
 

Adaptação Exemplo 1 
São soluções simples para questões complexas. Eu acho que você deve sempre mostrar para 
as pessoas que você tem que começar a montar um quebra-cabeça. Se você pegar aquela coisa 
que tem cinco mil peças para montar uma cena, você começa a juntar fragmentos que se 
combinam, que tem uma cor parecida, não é isso que as pessoas fazem? Você não decide, 
simplesmente, que vai começar de cima pra baixo ou de baixo pra cima, não dá certo. Você 
tem que juntar elementos que se combinem, que você consiga visualizá-los com facilidade e 
depois combinar tudo isso”.  
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016. 

 

 

 Em diálogo com o quebra-cabeças lembrado por Caíto, Mestre Dalua lembra a importância 

de se separar uma levada em várias partes para que se conquiste uma por vez até montar todo o ritmo. 

Porém, primeiramente, Mestre Dalua propõe que todos cantem a levada. Dessa maneira, cantando e 

decompondo, fica mais simples de compreender, pensar na execução e, por fim, num “quadro a 

quadro” percussivo, executar o ritmo proposto. 

 
Primeiro sempre a pessoa canta.  “Primeiro vamos cantar a levada?  Beleza, agora vamos 
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cantar batendo palmas ‘um, dois, três, quatro’. Agora vamos fazer por partes a levada”, todo 
mundo pega. Eu vou quadro a quadro, sabe, às vezes divido a levada em três, quatro partes e 
fico repetindo: “A primeira parte da levada, a primeira, a primeira. Todo mundo pegou? 
Vamo pra segunda”. Vamo juntando e vamo evoluindo, né. E vai embora. 
Mestre Dalua, comunicação pessoal em 11/05/2016. 

 

 Sobre essa prática de decompor a levada em trechos, Luciana Prass (2004) contribui com a 

sua experiência como aprendiz de tamborim na escola de samba catarinense Bambas da Orgia e conta 

que lá, também, “a imitação, muitas vezes ligada à repetição, é um dos recursos principais para o 

aprendizado. A repetição tanto de trechos como de músicas inteiras era uma estratégia constante”.   

 

 

II. g.  Técnica estrita 

 

 O ensino técnico de um instrumento requer uma atenção específica voltada para a conquista 

da consciência corporal dos movimentos que envolvem a produção de determinado som. Na 

percussão isso se torna mais complexo pela quantidade de instrumentos a serem dominados do ponto 

de vista técnico. Esse domínio se faz ainda mais desafiador quando pensamos em um ensino coletivo 

de percussão. Conheceremos aqui algumas estratégias adotadas pelos entrevistados para alcançar 

certos objetivos técnico-instrumentais no ensino em grupo e o quanto que isso é relevante ou não em 

alguns aspectos. 

 Ari Colares aposta no aprendizado simultâneo da técnica. Para ele, se todos os alunos 

aprendem juntos o mesmo instrumento, fica mais fácil de “um contaminar o outro” e irem aprendendo 

“a linguagem percussiva (...) transmitida por observação e audição seguidas de imitação” 

(GUERREIRO, 2000, p. 271).  

 
 
Em grupo, tem uma meta que é uma meta de técnica, de fazer com que as pessoas consigam 
tocar atabaque, por exemplo, atabaque e conga. Eu gosto de pegar e colocar todo mundo no 
mesmo instrumento pra trabalhar o mesmo foco que é o foco de técnica. Daí eu vou botando 
muita gente pra tocar os mesmos padrões até pra um contaminar o outro, aí vou abrindo 
variações, vou abrindo possibilidades de improvisação. É muito comum, eu gosto de fazer 
assim: botar todo mundo na roda e botar todo mundo pra tocar igual antes de abrir todas as 
vozes possíveis do ritmo. Aí pega uma voz X, todo mundo toca. Variação 1, variação 2, 
variação X, bota todo mundo pra tocar igual. Aí depois uma outra voz, boto todo mundo pra 
tocar igual ou faço um processo pra chegar da primeira voz na segunda voz, com 
preenchimentos, com os acentos. Aí vou tentando evoluir tecnicamente e na linguagem ao 
mesmo tempo e depois, quando eu percebo que já têm o domínio de diferentes vozes, aí eu 
falo "Agora você, você e você pegam essa primeira voz. Você, você e você pegam a outra. 
Agora pega outros instrumentos, pega agogô, pega outros tambores” e faz a coisa mais com 
a orquestra, entendeu? 
Eu sempre acho isso mais eficiente, trabalhando cada fundamento antes de já colocar todo 
mundo junto tocando todas as vozes. Pelo menos é um jeito que para mim tem funcionado. 
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 
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Mestre Dalua também pratica o ensino técnico com todos os alunos tocando o mesmo 

instrumento ao mesmo tempo. A aula em roda facilita a comunicação visual de todos os alunos entre 

si, e de Mestre Dalua com todos eles. Demonstrando anteriormente como se toca o instrumento – 

começando com o ganzá até chegar no pandeiro e no tambor –, ele vai andando pela roda corrigindo 

a técnica de cada um dos alunos. Mestre Dalua aponta também para uma prática de ensino 

improducente pautada no ensino técnico de instrumentos muito complexos para alunos iniciantes. 

Segundo ele, isso facilmente pode gerar uma frustração musical e a perda de interesse do aluno na 

música. 
 
 
 
No caso do ovinho, que é super simples tecnicamente, é uma coisa nada complexa, eu mostro 
ali como é que é a pulsação, o movimento e tal, com a galera tocando e vou corrigindo. Vou 
dando aquela volta o tempo todo na roda. A aula sempre em roda.  
A mesma coisa o agogô. O agogô também tecnicamente sem complexidade nenhuma. A 
pessoa só tem que acertar o tempo. Uma coisa que eu sempre falo e que acontece muito nas 
escolas - e que eu acho uma crueldade - é você pegar uma caixa e dar na mão de uma pessoa 
que nunca tocou nada que é o que os caras fazem por aí. Um repique, uma crueldade. Até um 
tambor! Isso aí pra virar uma frustração é muito fácil! E pra criar gente tocando mal também, 
enfim. Eu acho isso cruel, então eu não faço desse jeito, né, eu vou ali passo a passo. Por isso 
que primeiro o ovinho, que já não tem complexidade técnica. O agogô a mesma coisa, 
entende? Aí quando você vai pro pandeiro, aí começa. Mas primeiro uma mão na pele. A 
outra ou só segurando ou já trabalhando pulsação. Aí a mesma coisa, eu vou ali, mostro pra 
todo mundo. Eu tenho um grupo fechado em uma rede social. A cada aula, acabou a aula, 
“Peguem seus celulares aí, podem gravar e postam no grupo”. Eles têm os vídeos ali para 
depois malhar tudo que foi passado na aula, as levadas e as técnicas. 
O pandeiro, todas as lições, o quadro a quadro que eu faço no pandeiro.  
E a mesma coisa com o tambor de roda, as levadas de cabula, levadas simples, mas sempre 
trabalhando a bilateralidade, né, direita-esquerda, esquerda-direita. Mostrando essas formas 
e também as maneiras “rústicas” de tocar também, como os tocadores tocam. As maneiras 
tradicionais de se tocar. Então eu vou sempre mostrando os dois caminhos, mas sempre 
buscando isso de fazer essa tradução, essa leitura. Se eu sei de um jeito que tecnicamente vai 
ser mais fácil, coisa que eu aprendi na música, de você tocar essa levada primitiva, vamos 
aplicar isso aqui para que você realmente faça. Como eu falei, é muita gente que às vezes não 
quer tocar, mas quer trabalhar a sua coordenação, quer entender o lado direito, o lado 
esquerdo mais o pulso. Então é muito pautado nisso o meu trabalho. Eu sempre penso dessa 
forma, vou com muita calma, um trabalho sempre muito de base, dadas as minhas 
experiências desde blocos, escolas de samba, outros cursos de música que eu já vi, que eu 
andei aqui e ali. Então eu faço essa tradução, eu faço essa ponte, sabe? Eu trago o melhor de 
lá pra cá, o melhor daqui pra lá e faço essa mistura. 
Mestre Dalua, comunicação pessoal em 11/05/2016. 
 

Guello gosta de começar o seu ensino técnico pelo instrumento mais importante de sua vida, 

o pandeiro. Para ele, a técnica deste instrumento é mais simples de se alcançar do que se imagina, 

porém reitera que há de se ter muita atenção com a prática dos alunos porque, assim como a conga, é 

um instrumento onde alguém pode se machucar caso ignore um mínimo de técnica. Guello afirma 

também que a dificuldade técnica de alguns alunos pode ser fundamental para a descoberta de novas 
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maneiras de se ensinar um instrumento.  
 
Por incrível que pareça, o jeito de pegar o pandeiro: você estica o braço e a mão ao lado do 
corpo e bota o pandeiro. Esse é o jeito de pegar pandeiro, é muito mais simples do que as 
pessoas imaginam. O certo seria isso aqui, a pessoa tem que pegar o pandeiro até aqui (início 
dos dedos) e a palma da mão serve de suporte pro pandeiro não escorregar. Então se você 
toca com o pandeiro no meio da palma da mão você já muda toda a sua mão esquerda (a mão 
que segura o pandeiro para os destros). Se você vai tocar samba, samba mesmo, de verdade, 
com pandeiro de nylon, pandeiro grande, se você está com o pandeiro no meio da palma da 
mão tanto faz, mas o pandeiro de choro ou mesmo o de forró - ele é menor, é de couro e é 
fundamental que você tenha uma mão esquerda mais legal. 
Então você já começa a posição daqui (com o braço esticado ao lado do corpo) e se o pandeiro 
escorrega, ensino um jeito de apoiar o pandeiro na perna, por exemplo, sem parar de tocar. 
Eu já gosto de jogá-lo no ar, jogo assim e cato, mas isso eu falo "Não me responsabilizo por 
quem preferir essa técnica. Essa eu tenho, mas eu me garanto, cuidado pra vocês não voarem 
com o pandeiro aí e quebrar o pandeiro de vocês". Enfim, coisas assim que você vai 
vivenciando e também aprendo muito com as dificuldades dos alunos também. Muitos 
perguntam "E se eu fizer isso ou aquilo", e isso também enriquece a gente como professor. 
Dentro da dificuldade que eles levantam, você vê que isso pode ajudar muito, em termos 
gerais, a ensinar a rapaziada. Às vezes a partir da dificuldade de um você descobre ali com o 
aluno um jeito, um caminho legal e abre para todos os outros que vêm. Você vai 
amadurecendo como professor dessa forma. 
Guello, comunicação pessoal em 24/05/2016. 

 

Maurício Badé costuma iniciar seu ensino “por um ritmo fácil” para familiarizar todos com 

os instrumentos e com o prazer de tocar em grupo sem muita exigência técnica. Depois de realizada 

a primeira parte proposta, ele passa para o ensino técnico de baquetas em pads de borracha que irão 

ajudar os alunos a tocarem surdo, alfaia, caixa e agogô, por exemplo.  

 
Geralmente eu começo por um ritmo nas aulas. Eu faço tudo torto, digamos assim, diante de 
um padrão. Eu ponho um afoxé, pego um ritmo fácil. Por que o afoxé é fácil? Porque o afoxé 
é tocado e cantado por muitas pessoas. “Nessa cidade todo mundo é d'Oxum / Homem, 
menino, menina, mulher...”13. Margareth Menezes, Gal Costa, Maria Bethânia, Gilberto Gil... 
Aí eu canto essa e toco 

Agogô Ijexá 
 

 Atabaque Ijexá 
 
Essa fórmula eu acho que é uma fórmula legal. Introduzir com um ritmo, a galera vem, vai 
tocando, aí você já põe sem muita exigência de timbragem, de tapa, grave, não... pá pá cum 
/ pá pá cum / pá pá cum pá. 
Só que aí o que é que eu faço? “Ah, legal! Fez o ijexá? Vamo pro ijexá com variação. Fez o 
ijexá com variação? Legal! Agora a gente vai pra borracha. Vamo estudar borracha14”.  
Então eu já ganho a galera. A galera vai pra borracha com outra cabeça. 
Maurício Badé, comunicação pessoal em 10/05/2016. 
 

 

                                                             
13 Maurício Badé refere-se à canção É D’Oxum, de Gerônimo e Vevé Calazans.  
14 Pads de borracha para estudo de técnica de caixa e de baquetas em geral. 
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 Para Caíto Marcondes, a técnica é uma questão secundária no sentido musical em uma aula 

de percussão em grupo. Ele defende que um mínimo de técnica é necessário para se realizar um som, 

porém esse não é o foco de sua aula. Caíto, a partir de um trabalho em grupo, acredita mais em um 

ensino de música através da percussão do que em um ensino técnico de percussão. 
 
 

Eu dou aula de música através da percussão. Eu não dou só aula de percussão. A aula em 
grupo não tem esse quesito de técnica. Tem, assim, perifericamente, "toca mais no meio do 
instrumento, toca mais na borda para essa frase ser ouvida um pouquinho mais aguda, mais 
pra cima...". Eu não me detenho em técnicas, até particularmente passo umas coisinhas, mas 
não é o foco.  
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016 

 

 

II. h. O grupo e suas dinâmicas 

 

 O ensino para adultos em seu contato primeiro com a percussão revela-se como uma prática 

comum de educação que tem ganhado cada vez mais espaço e que aparenta fazer um sentido 

formativo, lúdico e relaxante para seus praticantes. A maior parte das turmas dos percussionistas 

entrevistados é composta por esse público. Tendo em vista essa característica pessoal, etária e 

iniciante presente nas aulas, os professores por vezes lidam com turmas heterogêneas que trazem 

consigo tempos diferentes de assimilação do conteúdo proposto em aula. Neste subcapítulo 

conheceremos as saídas encontradas por alguns deles para lidar com situações como quando alguns 

alunos "ficam para trás" enquanto parte da turma caminhou mais com o conteúdo.     

 
“Ensinar pessoas que querem ser músicos, outros que só querem conhecer e outros que só 
querem relaxar. (...) Cada um tem uma busca com a percussão e uma boa maioria hoje, como 
eu tenho percebido no mercado, busca a percussão pela qualidade de vida, só isso, não quer 
ser profissional. É a música para o bem-estar e é um mercado em que eu adoro atuar”.  
Mestre Dalua, comunicação pessoal em 11/05/2016. 

 

 Mestre Dalua conta que com o natural passar do tempo quem ainda não tinha se encontrado 

na dinâmica do resto do grupo começa a entrar no andamento geral. Mais uma vez, notamos os 

princípios da capoeira norteando o seu ensino: 

 
É como na capoeira: a gente não vangloria o talentoso e também não menospreza o que tem 
dificuldade. Então eu fico neutro, deixo a pessoa à vontade. No meu grupo tinha uma senhora 
idosa que não conseguia, mas era a maior alegria ela estar ali no meio daquelas pessoas 
batendo um negócio. E é uma socialização. Quem está ali vai ter que entender isso, essa 
colocação, essa doação de todos. Tem gente que não vai e eu deixo. Deixo, e chega uma hora 
que a pessoa vai, vai atrapalhando menos, entende. Aí eu deixo. Quando vê já foi, passou. 
De certa forma está fazendo bem. 
Mestre Dalua, comunicação pessoal em 11/05/2016. 
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 Ari Colares colabora com a temática afirmando que pratica um movimento crescente de 

complexidade do conteúdo e que existem momentos da aula em que é possível criar adaptações 

pedagógicas para quem enfrenta dificuldades com os exercícios. Porém, a partir de determinado 

período, fica mais difícil, e deixar o aluno fazer o que lhe for possível é a melhor opção. 

 
Nas aulas em grupo, sempre tem um momento primeiro de conexão do grupo a partir de 
exercícios muito básicos de técnica, que acabam sendo também exercícios muito básicos de 
percepção de pulso. Aos poucos eu vou, naquele exercício básico de percepção de pulso e de 
técnica, eu vou alinhando algum ritmo simples. Eu faço de maneira bem didática para que 
possa contemplar as diferenças de capacidade de absorção ali. Eu vou meio que atendendo a 
todos ao mesmo tempo. Se tem um ritmo X que alguém não está conseguindo fazer porque 
está rápido, eu decupo aquilo, faço desdobrando o tempo. Deixo o grupo numa prática, vou 
pessoalmente e falo "faz assim, faz assado" e aí vou insistindo naquilo ali de forma que não 
atrapalhe a dinâmica do grupo todo. Depois de determinado tempo, quando eu começo a 
crescer ali naquela dinâmica e algumas pessoas não conseguiram sair do primeiro exercício, 
tem uma hora que eu solto e falo "o que você conseguir fazer tá bom".  
Eu já vi muito isso: a pessoa às vezes, quando está dentro de um padrão que você está 
passando, não consegue manter um pulso nem a pau e, de repente, quando você deixa na 
flutuação ali do grupo ou no vôo coletivo ali, no empírico, você vê que a pessoa tá ali 
segurando um pulso básico. "Tá tudo certo, vai aí!". Porque depois, por exemplo, eu costumo 
evoluir para uma cantoria, aí já é o "vamo ver". O "vamo ver" cada um faz o que conseguir 
fazer, de modo que consiga cantar aquilo e acompanhar do jeito que dá. E aí já entra num 
outro tipo de dinâmica que é empírica mesmo. Se eu percebo que tem gente que dá pra render, 
já passo uma levada mais complexa pra um, pra outro, aí os outros vão à reboque, vão indo, 
vão indo. No decorrer das aulas, de acordo com o nível de interesse de aprofundamento, 
dedicação em casa, algumas pessoas vão crescendo rápido e outras vão ficando para trás e 
vão demorando muito mais, mas vão se integrando cada vez mais e eu tenho tido bastante 
experiência com grupos de leigos. Tem gente que está ali pelo encontro, pela batucada, pela 
energia do grupo ali na roda. Muitos não vão estudar durante a semana, vão se encontrar na 
outra semana do zero. Um advogado chega, tira a gravata, entra na roda e sente-se aliviado. 
Ele está a fim do "uhuu" ali. E às vezes eu tenho, no mesmo grupo, alguém que está a fim de 
estudar percussão, mas de repente o único grupo que conseguiu se encaixar foi aquele ali. Eu 
vou procurando atender porque tem gente que está a fim do conteúdo e tem gente que tá a 
fim daquela brincadeira só. E você vai indo. Por isso que para atender a todos, tem horas que 
você consegue pegar na mão de um, pegar na mão de outro e tem hora que você vai. E aí a 
prática, a cantoria, o movimento que você gera, a ludicidade, a brincadeira que vai virando 
aquilo tudo, você vai criando um sentindo para estar ali presente para todos. De modo que na 
semana seguinte está todo mundo ali de novo. 
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 

 

Guello conta sua experiência com uma turma sua de bateria de escola de samba demonstrando 

como faz para não deixar ninguém de fora e, ao mesmo tempo, não comprometer o andamento da 

bateria: 

 
Eu lido assim, eu tento dar uma atenção para o aluno com dificuldade porque eu sei que ele 
precisa. E se uma pessoa está com dificuldade, você tem que ajudar. Então, eu parto desse 
principio, mas se a coisa fica muito emperrada porque é um grupo, eu vou dando coisas mais 
leves para ele. Então se você está numa escola de samba, não vou dar um surdo para o cara 
tocar. Até dou, mas na hora em que vejo que está desandando, eu falo "Cara, deixa fulano 
pegar o surdo agora, pega o ganzá". Se o cara adiantar ou atrasar, o ganzá ou o agogô vão 
comprometer menos. Mas tem certos instrumentos-chave. Eu já dei alguns cursos para 
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pessoas que nunca tocaram. Montei uma escola de samba e depois de duas horas tinha até 
breque. Pessoas que nunca pegaram um instrumento. Então, se você vê que um aluno tem 
mais ritmo, você bota ele no surdo, coração do negócio.  
- E como você faz para avaliar, que sutilezas você observa? 
- Tocando. Eu falo: escolham os instrumentos que vocês querem. Aí a hora que eu vejo que 
foi um cara no surdo, mas o cara da caixa está mais firme, eu pego e troco ele. Então assim, 
o importante é você deixar que todo mundo participe, você não pode excluir ninguém.  
Guello, comunicação pessoal em 24/05/2016. 

 
 

 Maurício Badé reforça o pensamento de Guello. Para ele, todos têm o seu lugar e o importante 

é fazer com que todo mundo participe da maneira que conseguir participar. A marcação exerce um 

papel fundamental para todo o grupo e, para Badé, pode ser uma boa opção quando alguém não se 

encontrou com restante do exercício proposto. 

Qualquer um de A a Z sempre tem o seu lugar. Depende da pessoa que está na frente saber 
encaixar essa pessoa dentro de uma fórmula mais tranquila e dentro de um lugar de 
responsabilidade, por exemplo, eu já pus vários alunos meus para marcar. Tudo acontecendo 
em torno da marcação deles para que aquele aluno que está com dificuldade possa trabalhar 
junto com quem está ali, senão o cara não vai ter espaço e eu acho que são essas pessoas que 
precisam de espaço. 

Maurício Badé, comunicação pessoal em 10/05/2016. 

 
 II. i. A notação musical 

 

 "Uma das principais características da linguagem percussiva popular é a oralidade, a 

transmissão oral de conhecimento, que lhe confere o status de música popular" (GUERREIRO, 2000, 

p. 271). Não precisaríamos desta afirmação de Goli Guerreiro para compreender que a maior parte 

do ensino de percussão dos mestres entrevistados acontece através do conhecimento compartilhado 

oral e visualmente. Porém essa certeira sentença de Guerreiro serve para realizarmos que o ensino 

dos cinco percussionistas entrevistados não são casos isolados no Brasil. O ensino da percussão 

brasileira sempre foi e ainda o é - para o bem da preservação de nossa cultura percussiva - pautado 

na oralidade e no contato interpessoal. Todavia, dispomos de um recurso complementar que pode 

cumprir funções interessantes no ensino percussivo, ampliando as possibilidades de compreensão, 

registro e troca musicais: a notação musical. Elencarei aqui alguns posicionamentos dos entrevistados 

sobre o tema e a aplicação ou não desse recurso em sua forma de ensino.  

 Ari Colares, por ser professor de percussão em um curso de formação técnica em música, vê 

como prática essencial aliar o ensino oral com o escrito, tendo em vista que os alunos ali formados 

enfrentarão situações, tanto na escola quanto no mercado de trabalho, em que precisarão da leitura e 

da escrita musical. 
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Se eu estou em um espaço como a EMESP, por exemplo, que é um espaço de formação, eu 
fico sempre aliando o oral com o escrito porque o aluno vai ter que ler, vai fazer práticas de 
conjunto e vai ter que ler. Então, para técnica de caixa eu uso um método de caixa15, nesse 
método tem ali também leituras e peças para ele entrar em contato com o universo escrito da 
percussão. Se eu quero valorizar uma peça escrita, eu vou sempre criar intersecções daquela 
peça com ritmos x, aí eu consigo abrir espaços para improvisações, criações, recriações 
daquela peça, incluindo ritmos populares. Pega uma peça que está escrita em 4/4 e funde com 
ritmos 12/8 só para ter, assim, um feeling de subdivisão ternária e de repente você vai solar 
o que está escrito, que é binário, aí já dá um choque. Então eu vou sempre aliando as duas 
coisas e, sim, vou usando a escrita num contexto criativo e também num contexto de método 
formativo de leitura e escrita, mas com o grupo de leigos menos. Se o grupo manifesta a 
intenção de ler, aí sim, pego algumas coisas. Dependendo do grupo, várias aulas você fica 
usando trechos da aula para mostrar escrita porque às vezes o grupo está a fim de ter isso 
desvendado. Muitas vezes eu passo referências para estudo em casa que pode ser um vídeo 
gravado no dia e pode ser um exercício que eu tenho escrito. E às vezes o exercício está 
escrito de um jeito que se o leigo conseguir prestar um pouco de atenção não vai estar 
complexa a leitura, por vezes é um monte de semicolcheias com acento daí a pessoal vai 
conseguir decodificar isso rápido. E tem alguns que acabam também indo atrás da escrita e o 
grupo fica também com pessoas com domínio de alguma leitura e outros não, mas querem 
também o exercício aí pegam o que está escrito com o que a gente gravou na aula e fica ali 
tentando confrontar.  
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 

  

 Caíto Marcondes utiliza a notação musical de maneira bem presente devido à utilização dos 

seus "dez padrões rítmicos" já citados anteriormente, mas também para suas aulas de Práticas de 

Conjunto nos festivais Brasil a fora. Compondo arranjos para serem executados, principalmente, por 

grupos formados por sopros e percussão, Caíto explora os contrapontos sonoros com os alunos. 
 

Na aula de Prática de Conjunto eu levava coisas prontas, arranjos que eu fiz e vamo tentar 
tocar isso. Adaptando, se necessário. Tira um trecho se tá complexo, se a turma não tá 
confortável. "Aqui, de repente, a gente faz um breque, vai ter um improviso de pandeiro 
porque esse cara toca pandeiro pra caramba, vamo aproveitar". Você tem que valorizar essas 
coisas, fica bonito, o espetáculo fica bonito, fica rico, fica mais interessante. Então eu acho 
que tem um meio termo. Acho que você tem que levar coisas prontas, sim, sem sombra de 
dúvida, mas - principalmente numa situação de um curso com tempo mais limitado - também 
estar aberto a jogar aquilo fora e fazer outra coisa, se for o caso, né.  
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016. 

 
 

II. i.  1.  "Teleco teco" do Ari como uma possível introdução à escrita musical: um estudo de 

caso. 

 

 O ensino do tamborim do samba sempre me pareceu muito desafiador. O próprio toque do 

tamborim como clave condutora do samba, com todas suas síncopes e variações, me parecia 

dificílimo de transmitir para os alunos de uma forma que não fosse automática e decorada. Nas minhas 

experiências como professor sempre busquei tocar com os alunos, mas era sempre muito difícil tornar 

                                                             
15 Método Completo para Caixa Clara, de Ney Rosauro. 
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natural para eles o toque do tamborim. Claro que o tempo ajudou muito o grupo, mas ainda sentia 

que o toque era decorado e não internalizado. Na ocasião da entrevista com o Ari Colares para a 

elaboração deste trabalho, ele me contou que muitas vezes utiliza onomatopeias dos ritmos cantando 

com os alunos antes de iniciar o trabalho com o instrumento. Fiquei muito feliz quando ele deu o 

exemplo do nacionalmente famoso "teleco teco do tamborim" e vi ali uma outra possibilidade de 

cantar o tamborim que poderia funcionar melhor do que o trabalho que eu tinha feito anteriormente 

com meus alunos. Luciana Prass (2004) também conta que, na bateria de escola de samba por ela 

estudada - onde ela estudou tamborim, "a transmissão ocorre basicamente através de sons realizados 

com os instrumentos ou com a voz, na forma de onomatopeias, ou ainda na expressividade do olhar 

e dos gestos corporais. Ensina-se música musicando" (p. 149).  

 Quando estava estava transcrevendo a entrevista do Ari - tanto as falas quanto os exemplos 

rítmicos - me deparei com a possibilidade de transcrever o toque do tamborim cantado como "Teco 

Teco Teleco Teco Teco Teco Teleco" todo em semicolcheias com as sílabas embaixo onde os "Tes" 

e os "Les" são tocados com a baqueta e os "Cos" são tocados com o dedo na superfície interna do 

tamborim. Percebi também que essa poderia ser outra boa maneira de familiarizá-los com a escrita 

musical - que tem sido uma curiosidade do grupo. Relato aqui essa minha experiência e o resultado 

obtido. 

    Teleco Teco Tamborim. 

 

 

São Paulo, 13/06/2016 

 

A partir do interesse do grupo por questões como a escrita musical e por uma vontade minha 
de trabalhar melhor com eles o tamborim do samba, decidi experimentar o "teleco teco" 
proposto pelo Ari, mas aqui utilizando-o também como forma de torná-los mais íntimos da 
escrita musical. Comecei, então, escrevendo na lousa "1, 2, 3, 4" e um risco embaixo de cada 
número. Pedi para marcarmos com os pés os quatro tempos e batermos palma a cada risco, 
no caso, um a cada tempo. Em seguida subdividi o tempo em dois - fiz dois riscos em cada 
tempo. Batemos duas palmas por tempo. E, por fim, fiz quatro riscos em cada tempo e 
batemos quatro palmas a cada passo. 
 
Passos:   1       | 2       | ... 

Palmas:  - - - - | - - - - | ... 

 
Escrevi "Te-co-te-co" em baixo de cada risco e fomos cantando isso toda vez que chegava 
no tempo 1 do compasso de 4. Fomos fazendo isso, tempo por tempo, até completarmos o 
compasso todo com a frase "Teco Teco Teleco Teco Teco Teco Teleco". Depois que todos 
da roda conseguiram cantar o ritmo dançando, fomos para o tamborim. Disse que tocaríamos 
os "Tes" e os "Les" com a baqueta e os "Cos" com o dedo na parte interna da pele do 
tamborim com um dedo da mão que o segura. Foi incrível a fluidez com que eles executaram 
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o que foi proposto. Em seguida, soltei o tamborim e peguei um pandeiro para acompanhá-
los. Tocamos um samba de forma bem mais natural e homogênea do que tocávamos antes. E 
eles agora já estavam mais familiarizados com o tempo tocado e escrito subdividido em dois 
e quatro. 
 

 

 

 

 

II. j. Improvisação 

  

 A improvisação, com seu poder de levar para a música métrica um caráter de criação 

espontânea e volátil, pode cumprir na percussão papéis bem distintos. Em seu formato mais conhecido 

na música percussiva brasileira, a improvisação assume um caráter de solo, implicando em "(...) uma 

contribuição pessoal à forma musical, e permite ultrapassar a situação de executante neutro ou 

passivo. No instante do improviso, os outros músicos passam a agir como acompanhantes, 

estabelecendo-se, assim, uma relação entre solista e conjunto". (GUERREIRO, 2000, p. 274). Porém, 

existem outras formas de se improvisar – também em percussão, mas não só – que tornam potentes 

não só o solista, mas o som de todo um grupo, é a criação de atmosferas não-métricas, climas sonoros 

flutuando entre timbres e sons que estiverem à mão. Veremos aqui exemplos com ambos 

direcionamentos para essa prática. 

 A improvisação trabalhada por Guello em suas aulas geralmente é evoluída em cima de um 

ritmo específico. Antes de dar início, ele busca com os alunos “(...) coisas que caracterizam o ritmo, 

até "clichês", sotaque, procurar entender a linguagem do ritmo que você está. Se você adquire 

linguagem, você adquire repertório, inclusive para criar coisas fora da própria linguagem, mas que 

tem a ver com a própria linguagem, que não são tradicionais, mas que vão funcionar bem”, afirma 

Guello. 

Ari Colares costuma trabalhar com dois tipos de improvisação, o improviso métrico em cima 

de um ritmo, buscando sua clave orientadora a fim de colocar o fraseado em diálogo com ela, e o 

improviso não-métrico em cima de uma base métrica, objetivando desenvolver a independência das 

subdivisões e a plena consciência do lugar onde se está. 

 
Se eu estou fazendo uma improvisação em cima de um ritmo x, eu procuro fazer com que o 
praticante da roda entenda que referências ele tem do ritmo tradicional e que células que são 
orientadoras do fraseado dele. O fraseado na improvisação em cima de um ijexá é diferente 
de um fraseado numa improvisação de samba porque são duas linguagens diferentes. Então 
de que maneira eu posso improvisar dentro de um ritmo específico e de que maneira que eu 
improviso sem nenhuma ligação com o ritmo? Faço também bastante exercício de 
improvisação não-métrica e, às vezes, em cima de uma levada métrica. Para mim tem sido 
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bem interessante, e tem funcionado bastante, fazer as pessoas improvisarem fora do ritmo. 
Isso eu faço com gente que está estudando percussão seriamente para ser profissional e com 
leigo também dá um barato interessantíssimo. Você bota todo mundo na roda ali e pega um 
ritmo básico bem simples sem uma clave, só a base e um de cada vez vai improvisar com 
uma regra: não pode tocar no ritmo nem no compasso. Fora do ritmo, contemplando o 
silêncio. É uma coisa mais de prosódia do que de um fraseado estruturado dentro de uma 
subdivisão ou de um pulso, só solto. Isso dá resultados bem interessantes para depois você 
usar esse tipo de coisa num improviso em cima de um ritmo qualquer. Que hora que você 
está colado na clave - ou no ritmo, na divisão, no pulso - e que hora que você pode estar 
totalmente desconectado.  Se você está tocando em uma gafieira e tem uma galera dançando, 
mesmo que você tenha um improviso, você tem um compromisso ali com quem está 
dançando, a pista tá cheia de gente. Você não vai fazer um improviso todo cheio de flutuação, 
todo cheio de quiálteras, todo cheio de modulações. Você vai matar todo mundo, vão te atirar 
a sandália! Agora se você está num ambiente de música instrumental, mais livre, não 
vinculado à dança, aí de repente você pode sair da clave, sair do tempo, sair da subdivisão e 
vai embora, joga pro espaço. Como que você faz isso se você está colado na subdivisão e no 
tempo? Eu faço isso para poder fazer as pessoas desligarem dessas conexões todas da 
gravidade ali. 
Ari Colares, comunicação pessoal em 02/06/2016. 

 

 Caíto Marcondes, por outro lado, pratica outro tipo de improvisação bem distinto dos 

anteriores. Ele propõe exercícios livres que partem do silêncio e da escuta do entorno até criar “climas 

sonoros”. Sob o tema de sons do mato, por exemplo, Caíto começa a trabalhar a imaginação dos 

alunos, a musicalidade para além de formas pré-definidas e, principalmente, a expressividade de cada 

um e o respeito pelo som que está sendo construído ali. Brito afirma que a improvisação “(...) permite 

vivenciar e conscientizar importantes questões musicais que são trabalhadas com aspectos como 

autodisciplina, tolerância, respeito, capacidade de compartilhar, criar, refletir etc”. (Brito, 2011, p. 

47). 
Todos de olhos fechados, silêncio total, vamo ouvir o entorno - se tiver ruído de rua etc - e 
vamo começar a criar uma música, digamos assim, um ambiente sonoro que faça algum 
sentido. O mais inquieto vai ser sempre o primeiro a fazer algum somzinho, o resto vai estar 
sempre reagindo, dialogando ou se contrapondo àquilo que está acontecendo. A ideia é 
caminhar pra algum lugar, chegar a um clímax qualquer. Se houver um desenvolvimento 
rítmico, tudo bem, mas a ideia não é essa exatamente. A ideia é você ter um ambiente sonoro, 
mas não importa se ele é melódico, se ele é rítmico, ele pode ser um ambiente de efeitos, pura 
e simplesmente. Você é obrigado a ouvir todo mundo, você não está só. E não é pra fazer 
exibição, você só vai fazer alguma coisa se achar que vai ser interessante pro som geral. 
Um exemplo muito bom disso é que eu gravei um disco com o Naná e ele convidou o Suzano 
(Marcos) e eu convidei um grupo de percussão de São Paulo e a gente foi pro estúdio gravar 
em dois dias um disco, gravamos o Sementeira16. Umas das músicas no final, depois que a 
gente já tinha gravado o disco e já tinha conhecimento mútuo de como é que as pessoas 
funcionavam e do som do grupo em geral, a gente resolveu gravar uma música do zero. 
Exatamente assim, partindo do silêncio total. E fomos tocando, ficou super interessante, todo 
mundo no mesmo espaço. E quando acabou a gravação eu falei "Naná, você não fez nada!". 
O Naná não fez nada! Nada!  
- Naná, por que você não tocou?  
- Não precisava.  
Isso é a consciência máxima de tudo que está acontecendo. Por que eu vou por alguma coisa 
num negócio que já está bonito, já está acontecendo? Para ele não estava faltando nada. 
Caíto Marcondes, comunicação pessoal em 12/05/2016. 

                                                             
16 Sementeira – Sons da Percussão, disco de Caíto Marcondes em parceria com o grande mestre da percussão brasileira 

Naná Vasconcelos, Marcos Suzano e Grupo Coração Quiáltera lançado em 2006.  
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CONCLUSÃO   

 

A percussão é um universo infinito de possibilidades e dentro desse universo, cada 

percussionista escolhe o seu mundo. Os diversos tipos de linguagem que lhe atraem mais fortemente 

vão compondo a paisagem de sua caminhada. Nesse caminhar revelam-se as práticas mais 

interessantes para cada um deles que encontram, por fim, o tipo de fazer musical que lhe convém, 

que lhe faz sentido. Cada linguagem musical, como uma escola, vai formando seus músicos-

discípulos através de suas vivências e encontros específicos. Uma honra das maiores foi poder 

conhecer a história de cada um desses grandes percussionistas e professores que tiveram, cada um a 

sua maneira, experiências de vida completamente diferentes percorrendo caminhos distintos que 

possuem origens distintas. Distinto aqui no sentido mais singular do termo, distinto porque é único 

assim como é único o caminho de cada aluno que ouviu seus conselhos musicais. Alguns caminhos 

se cruzaram em alguns pontos, noutros tomaram rumos antagônicos, porém as semelhanças e as 

diferenças entre as pedagogias só nos confirmam que não existe um só caminho, o que existem são 

escolhas – tanto de quem leciona quanto de quem estuda.  

Na vaga estante de trabalhos escritos sobre a percussão popular brasileira, deixo minha 

pequena contribuição enquanto mediador dessas cinco maneiras de pensar, viver e ensinar percussão. 

Abrem-se, ainda, mais portas para o aprofundamento do estudo dos materiais vivos da cultura popular 

personificados em grandes mestres e mestras de todo o Brasil e seus ricos conteúdos que, em suas 

formas de transmissão oral, alcançam quem lhes rodeia, mas que podem passar despercebidos pelo 

ensino formal acadêmico. Embora a universidade não seja a legitimadora das riquezas culturais da 

nação, pode exercer, sim, um papel fundamental perante a sociedade civil no tocante à valorização 

da vasta matéria cultural viva de que dispomos ao nosso redor. Rico e pleno é o ensino de percussão 

que consegue fundamentar seus conceitos dialogando com o que está pulsando dentro e fora da sala 

de aula.   
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