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Mariano, entre outros. Membro da 
Orquestra Popular de Câmara, atua 
também em shows de Zizi Possi, Fortuna e 
do selo Palavra Cantada.
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Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura apresentam

Com mais de 51 mil alunos distribuí-

dos por todo o Estado de São Paulo, o 

Projeto Guri é considerado o maior 

programa sociocultural brasileiro. 

Desde 1995, oferece continuamente, 

nos períodos de contraturno escolar, 

cursos de iniciação musical, coral e 

instrumentos de cordas de arco, 

cordas dedilhadas, sopro (madeiras e 

metais), percussão, bateria e teclados. 

É a principal ação coordenada pela 

Amigos do Guri, cuja missão é 

promover, com excelência, a educação 

musical e a prática coletiva de música, 

tendo em vista o desenvolvimento 

humano de gerações em formação.

Iniciativa do Governo do Estado de 

São Paulo, o Projeto Guri é 

atualmente administrado por duas 

organizações sociais ligadas à 

Secretaria de Estado da Cultura. Os 

mais de 370 polos distribuídos em 

322 municípios pelo interior e litoral 

do estado, com mais de 40 mil guris 

com idade entre 6 e 18 anos, são 

dirigidos pela Amigos do Guri. A 

gestão compartilhada do Projeto Guri 

atende a uma resolução da Secretaria 

que regulamenta parcerias entre o 

governo e pessoas jurídicas de direito 

privado para ações na área cultural.

Para a gestão dos polos de ensino, a 

Amigos do Guri conta ainda com o 

apoio de prefeituras, organizações 

sociais, empresas e pessoas físicas.
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O maior programa sociocultural do País dá um passo importante na 
busca contínua pelo ensino musical de qualidade. A partir de agora, os 
1.300 educadores do Projeto Guri do Interior e Litoral passam a contar 
com livros didáticos produzidos exclusivamente para as aulas de música 
do programa.

Este livro será o norteador do trabalho em sala de aula, contribuindo 
substancialmente para a aplicação do currículo proposto. Com 
metodologia definida e planejamento adequado, os guris assistirão a 
aulas enriquecedoras, uma vez que os educadores terão fontes diversas 
de informação à sua disposição.

O Projeto Guri é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Estado da Cultura, que desde 1995 contribui 
para a formação musical de jovens de 6 a 18 anos, sem custo algum, 
em mais de 400 municípios em todo o Estado de São Paulo. Pelo Guri, 
milhares de crianças e adolescentes trilham os primeiros passos no 
ensino musical e encontram na música, acima de tudo, uma forma de 
inserção social e de valorização pessoal. É meta prioritária da Secretaria 
da Cultura democratizar o conhecimento cultural, e o Projeto Guri tem 
papel fundamental neste trabalho.

Andrea Matarazzo
Secretário de Estado da Cultura

mensagem do secretário



Para pensar e ir 
além das práticas 
pedagógicas
Susana Ester Kruger
Elizabeth Carrascosa Martinez

O ensino coletivo de
instrumentos musicais

O processo de ensino coletivo de instrumentos musicais é um grande 
desafio para muitos de nós, educadores, principalmente para os que 
vêm de escolas e conservatórios de música; graduações ou licenciaturas 
em artes ou música, onde o ensino é, normalmente, individual. Ensinar 
em grupo, coletivamente, é diferente metodológica e didaticamente de 
trabalhar com um aluno no ensino individual. Flávia Cruvinel (2004) 
aponta dez evidências da eficiência do ensino coletivo de instrumentos, 
que também podem ser consideradas as grandes diferenças entre estas 
metodologias. Destas destacamos sete sobre o ensino coletivo:

[1]  é eficiente como metodologia na iniciação instrumental; 
[2] é acelerado o desenvolvimento dos elementos técnico-
musicais para a iniciação instrumental; 
[3] a teoria musical é associada à prática instrumental, 
facilitando a compreensão dos alunos; 
[4] desenvolve a percepção auditiva, a coordenação 
motora, a concentração, a memória, o raciocínio, a agilidade, 
o relaxamento, a disciplina, a autoconfiança, a autonomia, a 

este livro



independência, a cooperação e a solidariedade, entre outros; 
[5] contribui para o desenvolvimento do senso crítico, da 
consciência política e da noção de cidadania e para a mudança 
positiva de comportamento dos envolvidos; 
[6] o desempenho em apresentações públicas traz 
motivação, segurança e desinibição aos alunos; 
[7] as relações interpessoais do processo de ensino-
aprendizagem coletiva contribuem de maneira significativa no 
processo de desenvolvimento da aprendizagem, da expressão, 
da afetividade, da autovalorização, da autoestima; do respeito 
mútuo, da cooperação, da solidariedade e a união do grupo 
(CRUVINEL, 2004, p.34).

Nestas evidências, percebemos que existem vantagens educativo-
musicais e sociais, e que elas são altamente imbricadas – o aprendizado 
musical acontece durante uma interação social. 

Os materiais didáticos da Amigos 
do Guri: o processo de construção, 
estrutura e as possibilidades de uso
O sucesso de uma aula coletiva depende da clareza de seus objetivos e 
funções e, em consequência, da escolha de “procedimentos, materiais 
e conteúdos”, que precisam ser primeiramente muito bem aprendidos 
e interiorizados por você (TOURINHO, 2004, p.46). Neste sentido, os 
“bons modelos” para aula coletiva podem ser criados a partir de uma 
sólida reflexão e compreensão sobre o papel, a função e os objetivos 
desta aula.

Existem alguns métodos e livros didáticos para o ensino coletivo de 
instrumentos produzidos no Brasil (como o material de Joel Barbosa, 
por exemplo), mas grande parte deles vêm de outros países, como 
os Estados Unidos. Julgamos apropriado utilizar livros didáticos 
estrangeiros em nossas aulas de música, mas, por outro lado, eles 
darão conta somente de uma parte do nosso processo pedagógico. 
Dentre os motivos, consideramos terem sido criados em outro país, sob 
influências de outra cultura, com repertório quase sempre sem relações 
com a cultura brasileira e, inclusive, com pressupostos que refletem 
pedagogias universais atualizadas e adequadas, mas que também são 
contextualizadas à realidade do processo de ensino daquele país. Muitos 
deles são teoricamente muito bem embasados, possuem atividades e 
repertório relativamente diversificados, mas podem ser mais adequados 



ainda se utilizados em conjunto com livros e peças avulsas produzidos 
em nosso próprio País.

A Amigos do Guri decidiu criar este conjunto de livros para suprir 
parcialmente a demanda de livros didáticos para o ensino coletivo de 
diferentes instrumentos, sendo que alguns deles, até o momento, não 
possuíam material publicado no Brasil, como é o caso de viola caipira. 
Outros têm à disposição material estrangeiro e brasileiro, como sopros 
(madeiras e metais) e cordas friccionadas, porém mesmo estes ótimos 
materiais não contemplam na íntegra as premissas educacionais 
divulgadas no Projeto político-pedagógico da Amigos do Guri - PPP. Neste 
sentido, optamos por criar um material que pudesse complementar os 
livros já existentes e que conseguisse nortear o trabalho dos educadores 
em sala de aula, concretizando e integralizando o currículo proposto no 
PPP.

A Amigos do Guri organizou os conteúdos programáticos de cada 
disciplina dando ênfase às três atividades de envolvimento direto com 
a música – execução, composição e apreciação (SWANWICK, 1979) 
– e complementando-as com técnica e literatura. Em cada uma das 
atividades práticas proveu conteúdos relacionados às dimensões de 
crítica musical – materiais, expressão e forma (SWANWICK, 1991, 
2003). Para a construção destes livros didáticos, os conteúdos foram 
organizados com base nos mesmos parâmetros, objetivando a criação de 
uma estrutura básica sólida, que nos permite diversificar as experiências e 
também conversar com outras tendências pedagógicas e metodológicas, 
de maneira a oferecer aos alunos um aprendizado musical rico e de 
qualidade. Como sustenta Swanwick, “educação musical é educação 
estética, o que significa simplesmente que ela se preocupa com a 
qualidade mais do que com a quantidade da experiência” (SWANWICK, 
1979, p 58).

Estes livros didáticos são voltados ao público-alvo da Amigos do Guri, 
ou seja, alunos de seis a 18 anos no nível Básico 1. Cada livro está 
dividido em 10 unidades de ensino, com a proposta de projetos abertos 
que permitirão a você elaborar propostas didáticas contextualizadas à 
realidade do polo e relacionadas com outros cursos ou naipes. 

Estimamos que você poderá utilizar este livro com seus alunos durante 
aproximadamente um ano, com uma previsão de cerca de 64 aulas por 
ano, com duração de 50 a 60 minutos cada uma. 

Cada unidade desenvolve objetivos e conteúdos extraídos do PPP e 
contempla atividades de apreciação, composição e execução subsidiadas 
por atividades de técnica e literatura, seguindo o Modelo (T)EC(L)A 



(SWANWICK, 2003). Nem sempre foram contempladas, na íntegra, as 
dimensões de crítica musical (materiais, expressão e forma) (SWANWICK, 
1991, 2003), e este é um ponto que você poderá adequar conhecendo o 
desenvolvimento atual e pretendido para seus alunos.

Algumas recomendações sobre 
o processo de ensino e a forma 
de utilizar este livro
Tão importante quanto utilizar um bom livro didático – como este 
produzido pela Amigos do Guri e outros –, é atentar para as estratégias 
globais de ensino pelas quais os conteúdos serão trabalhados em aula. 
McPHERSON e DAVIDSON (2008) sugerem quatro ações que podem 
ajudar a motivar os alunos ao estudo musical. Segundo eles, os alunos 
devem ser:

[1] encorajados e apoiados em seu aprendizado, porém não 
forçados a aprender;
[2] providos de amplas oportunidades para explorar o valor 
dos instrumentos e seus contextos sociais;
[3] inspirados a estabelecer objetivos razoáveis para eles 
mesmos, que proporcionem um equilíbrio entre seu próprio 
nível de habilidades e o desafio requerido para controlar novo 
repertório e técnicas;
[4] expostos a uma variedade de estratégias de aprendizado 
de modo que o sucesso possa ser garantido desde cedo. 
(McPHERSON e DAVIDSON, 2008, p 348)

Portanto, crie um ambiente de aula agradável, de segurança e integração 
entre os alunos. A aula de música deve oferecer experiências prazerosas. 
Tenha uma atitude positiva!

A pesquisa de LEUNG (2004) também nos dá sugestões para a 
organização de nossas aulas. Indicamos algumas, junto com sugestões 
nossas:

Conexão entre as aulas e na própria aula
Integre a execução e apreciação à composição, estimulando o 
desenvolvimento da autoanálise dos alunos nas tarefas realizadas: 
identifique diferenças entre a execução e a apreciação e internalize 
novos conceitos nas atividades (LEUNG, 2004).



Reveja conteúdos já ministrados anteriormente e os revise ao final da 
aula, promovendo a coerência interna de uma mesma aula e a integração 
de todas as aulas. As novas atividades devem emergir das anteriores – 
faça conexões, proveja atividades em espiral (LEUNG, 2004).

Atividades menores e mais rápidas (como brincadeiras pedagógico-
musicais) podem ser motivadoras e úteis ao preparar para atividades 
maiores/principais (LEUNG, 2004).

Negociação das atividades e organização do tempo
Os alunos devem ser o centro das atividades, não o repertório, o 
compositor ou o instrumento. Dessa forma, será dada preferência 
para a negociação sobre quais atividades serão feitas e como serão 
desenvolvidas (LEUNG, 2004).

Seja flexível no planejamento de sua aula, oferecendo um espaço de 
manobra para desvio das orientações básicas, procurando um equilíbrio 
entre as preferências dos alunos e a sua proposta, para que eles se 
apropriem das ideias, contribuam ativamente e assim se desenvolvam 
mais (LEUNG, 2004).

Reserve tempo suficiente para o amadurecimento técnico e expressivo 
da obra (refinamento, desenvolvimento) – algumas tarefas ou 
exercícios precisam de mais do que uma aula para um refinamento e 
desenvolvimento musical (LEUNG, 2004).

Cuide do foco e da organização da aula: as atividades preparatórias devem 
ser feitas em um tempo mais curto que as principais (LEUNG, 2004). 
Lembre: o foco da aula será, geralmente, a execução; complemente-o 
com composição e apreciação, primeiramente, e depois use a técnica e 
a literatura como apoio destas outras.

Reserve tempo para as discussões em grupo no planejamento das 
aulas. “Os professores precisam desenvolver a habilidade de fazer as 
perguntas apropriadas para seus alunos a fim de encorajá-los a refletir 
criticamente sobre o que fizeram” (LEUNG, 2004, p 67).

Conceitualização musical (ou o ensino sobre música para fazer 
música)
Em vários momentos será importante oferecer subsídios teóricos para 
a realização das atividades práticas, porém mesmo as atividades 
preparatórias baseadas em conceitos específicos precisam ter objetivos 
musicais, serem feitas partindo da prática para a teoria, com objetivos 
expressivos e formais. O ensino de conceitos deve ser parte de uma 
atividade maior – o conceito é um meio e não um fim (LEUNG, 2004). 



Parta sempre da prática para a teoria, ou seja, da vivência da música à 
consciência do que foi feito. Explique os conteúdos de maneira dinâmica 
e adapte a linguagem ao nível da turma. Priorize a música e o fazer 
musical em todas as aulas, mesmo quando os conteúdos forem mais 
técnicos. 

Exposição e clareza nos objetivos e critérios de avaliação
Explicite os objetivos das aulas e os critérios de avaliação, que precisam 
ser primordialmente musicais (LEUNG, 2004).

Comente consistentemente as atividades, com indicações construtivas 
sobre o andamento das atividades durante sua realização (e não apenas 
no final). Isso ajuda no desempenho, na motivação e no interesse dos 
alunos (LEUNG, 2004).

As reflexões e discussões entre os alunos e entre eles e você são 
importantes neste processo. Depois de uma atividade, ouça novamente 
os resultados e converse sobre eles. Como já destacado, peça que 
os alunos reflitam criticamente e deem sua opinião sobre o processo 
durante a atividade, sendo acessível e tendo comunicação aberta e 
constante com eles (LEUNG, 2004).

Educador como modelo musical
A imitação é uma técnica de ensino eficiente para motivar e facilitar 
as composições e execuções dos alunos, principalmente daqueles que 
têm pouca experiência (LEUNG, 2004). Toque com seus alunos para 
acrescentar um conhecimento que verbalmente não será possível 
transmitir.

Considerações finais

As propostas de atividades baseadas nos objetivos e conteúdos são 
apenas uma sugestão de trabalho, apesar de serem estruturados de 
acordo com um desenvolvimento lógico de conteúdos e atividades que 
acompanham o desenvolvimento musical e técnico usual dos alunos. 
Sua tarefa é criar outras atividades, desenvolver outros exercícios de 
apoio, reforço e ampliação, a partir dos materiais propostos para atingir 
o mesmo conteúdo, ou utilizar outros livros, suplementos, partituras e 
atividades. 

Por isso, este livro não pretende ser um método para ser seguido à 
risca, de forma sequencial e fixa. Ao contrário: use sua criatividade 
para adaptá-lo à realidade do polo e às características de cada turma, 
inclusive se houver alunos com deficiências. Pergunte sempre: “o que 



posso fazer a mais e para além do que o livro sugere que eu faça? O que 
é mais adequado para este meu grupo de alunos, que talvez não seja 
tão adequado para aquele outro grupo? Como este livro me ajudará a 
alcançar os objetivos que propus para este grupo?”.

Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha êxito, considere o 
contexto em que o seu polo está inserido, a música local, as características 
do município, os gostos musicais dos alunos e sua motivação para 
estudar música, preferências de atividades etc. 

Equilibre repertórios e exercícios mais difíceis com outros mais acessíveis, 
não sobrecarregando os alunos com quantidade de material acima das 
possibilidades técnicas, priorizando a qualidade à quantidade, entre 
outras questões, sabendo que os alunos reagem diferentemente e 
possuem diferentes motivações, graus de persistência e resiliência. 

Os exercícios de técnica e execução devem ser trabalhados expressiva e 
criativamente. Lembre que o foco é fazer música não repetir exercícios 
mecânicos sem sentido musical, como se fossem um fim em si mesmo. A 
técnica sempre deve estar a serviço da musicalidade: “o desenvolvimento 
da habilidade técnica, imprescindível e necessária, deve sempre estar a 
serviço da musicalidade, do belo, enfim, da arte que nos encanta, extasia, 
sublima a alma e nos humaniza” (ALMEIDA, 2004, p 24).

Mesmo com o material didático em mãos, prepare e planeje bem cada 
uma das aulas – afinal, você não precisa sempre seguir a sequência 
proposta (lembre-se do que falamos antes, este livro não é um método). 
Tenha clareza dos objetivos e conteúdos, prepare as atividades de 
forma integrada e organize os materiais necessários (CDs, cópias etc.). 
Pesquise ou aprofunde o estudo dos conteúdos se você não tem certeza 
de algum conceito. A aula deve seguir uma sequência e o objetivo de 
cada atividade deve convergir para o alcance do objetivo geral proposto. 

Esperamos que o material que você tem em mãos seja de grande ajuda 
e que colabore verdadeiramente para a criação de uma aula que será 
somente sua e de seus alunos.

Bom trabalho!
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unidade 1 

choro e samba
o pandeiro no choro e fundamentos do samba

Nesta unidade inicial iremos conhecer o pandeiro e suas possibilidades 
sonoras, bem como outros instrumentos do contexto do choro e do samba.
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objetivo geral 
Conhecer o pandeiro e suas possibilidades sonoras, bem como outros instrumentos do 
contexto do choro e do samba.

objetivos específicos
- Explorar possibilidades sonoras dos instrumentos de percussão abordados
- Apresentar fundamentação técnica com os principais sons do pandeiro
- Aprender a tocar uma levada básica de pandeiro e contextualizá-la na música Carinhoso, 

de Pixinguinha e João de Barro
- Aprender a tocar levadas básicas de outros instrumentos do samba: tamborim, ganzá e 
surdo

- Escutar áudios de choro e samba

conteúdos
- Alongamento e aquecimento 
- Postura do corpo e das mãos
- Partes do instrumento
- Exploração livre das possibilidades sonoras do instrumento
- Execução do som grave da pele
- Execução do som percutido das platinelas
- Levadas básicas de choro e samba: o pandeiro acompanhador 
- Coordenação motora: cantar e tocar pandeiro
- O pandeiro solista: improvisar, combinando silêncio e possibilidades sonoras
- Instrumentos básicos de samba: surdo, ganzá, tamborim
- Percepção rítmica: o tempo e sua subdivisão em duas, três e quatro partes
- Dinâmica
- Andamento

recursos necessários
- Pandeiros, tamborins, surdos, ganzás
- Aparelho de som
- CD049 Tudo azul - Velha Guarda da Portela, do Acervo da Amigos do Guri
- CD048 Som Pixinguinha, do Acervo da Amigos do Guri
- CD075 Só Pixinguinha - Zé da Velha e Silvério Pontes, do Acervo da Amigos do Guri
- CD026 Chorinhos de ouro, do Acervo da Amigos do Guri
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descrição da unidade

Para esta unidade, cada aluno deve portar um pandeiro. Não sendo possível, dependendo do 
exercício, alguns pandeiros podem ser substituídos por pandeirola (pandeiro sem pele, bom 
para exercícios que não utilizam o som da pele) ou por tamborim (com pele, sem platinelas, bom 

para exercícios focados no som da pele).

Esta unidade constitui o primeiro contato dos alunos com o pandeiro. Os principais assuntos abordados serão: o 
reconhecimento do pandeiro e suas possibilidades sonoras, a postura do corpo e das mãos enquanto o tocamos, 
o aquecimento antes de tocar, o alongamento depois de tocar, a execução do som da pele solta, a execução do 
som das platinelas e o pandeiro enquanto instrumento acompanhador e solista. 

Além disso, serão trabalhados os primeiro fundamentos do samba. Um acompanhamento básico de ganzá, surdo 
e tamborim vai dialogar com o estudo do pandeiro.

A batucada está só começando. Bom trabalho!

aula 1
atividade 1.1 – aquecimento
Inicialmente, uma sequência de aquecimento deve ser repetida pelos alunos no início e no fim de todas as aulas, 
durando não mais do que cinco minutos.

Exercício a: Movimento de abrir e fechar as mãos 
Os alunos, de pé, devem aquecer primeiro as articulações dos dedos, abrindo e fechando as mãos algumas vezes.
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Exercício b: Massageando dedos e mãos
Com as mãos unidas, tendo os dedos intercalados, os alunos devem massagear os dedos e as mãos. 

Exercício c: Alongamento de mãos e antebraços
Em seguida alongam-se os músculos das mãos e antebraços, um lado de cada vez. 

Figura 1.3

Figura 1.4

Figura 1.1 Figura 1.2
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Exercício d: Alongamento de braços e ombros
Agora, alongam-se braços e ombros. Os alunos devem prestar atenção para não tensionarem os músculos durante 
o alongamento.

atividade 1.2 – conhecendo o pandeiro
Após o aquecimento, apresente o pandeiro e as partes que o compõem. Em seguida, conduza um momento 
lúdico de exploração das possibilidades sonoras do instrumento. 

Exercício a: Descoberta de sons e recursos
Distribua os pandeiros para os alunos sentados e deixe-os explorar por alguns minutos as possibilidades sonoras, 
procurando sons agudos, graves e médios e a forma como os mesmos podem ser extraídos do instrumento: 
balançando, percutindo, raspando. Depois solicite que cada aluno socialize o que descobriu.

Exercício b: Apresentação das partes do instrumento
Depois dessa exploração lúdica, apresente aos alunos as partes do pandeiro. São elas: a pele, as platinelas, o 
fuste (corpo de madeira), o aro de afinação e as tarraxas. Neste momento, os alunos não precisam decorar os 
nomes, somente identificar as partes.

atividade 1.3 – contextualização do choro
Após a atividade anterior, oriente os alunos quanto à postura geral do corpo na relação com o instrumento e 
sobre como se deve segurar o pandeiro na técnica mais difundida no choro e no samba. Mas, antes, fale um 
pouco sobre esse gênero, mostre gravações e toque para os alunos.

Exercício a: O que é o choro?
O choro, gênero autenticamente brasileiro, nasceu de uma maneira de tocar músicas europeias de salão. Os 
músicos abrasileiravam estilos como a polca e o schottish, interpretando com um sotaque diferenciado. No 

Figura 1.5 Figura 1.6
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Rio de Janeiro, do início do século XX, o choro se configura como gênero e mantém até os dias atuais suas 
características marcantes: melodias sinuosas e sincopadas, formação clássica com cavaco, violão de seis e sete 
cordas, pandeiro e instrumento solista (bandolim, flauta, clarinete, entre outros). Alguns dos principais nomes 
do choro são Pixinguinha e Ernesto Nazaré. O conjunto de choro é tradicionalmente chamado de regional, e o 
mais importante de todos os tempos é sem dúvida o Época de Ouro, que há muitos anos tem como pandeirista 
o lendário Jorginho do Pandeiro.

Exercício b: Ouvindo carinhoso
Agora mostre gravações da música Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, em versão com letra. Utilize os CDs 
do Acervo da Amigos do Guri. A versão de Jair Rodrigues, faixa 14 do CD026 Chorinhos de ouro, do Acervo da 
Amigos do Guri, é interpretada com acompanhamento de samba e não de choro. Para apreciação da música em 
versão choro (instrumental), ouça a faixa 2 do CD075 Só Pixinguinha, de Zé da Velha e Silvério Pontes, do Acervo 
da Amigos do Guri. Há ainda uma versão de Carinhoso com orquestra (arranjo do próprio Pixinguinha), faixa 8 
do CD048 Som Pixinguinha, do Acervo da Amigos do Guri.

Exercício c: Demonstração

Na sequência, toque acompanhando a mesma gravação que foi escutada pelos alunos, apresentando a técnica 
e levada básica do pandeiro.

atividade 1.4 - os sons da pele e o chacoalhar 
das platinelas
Conduza a realização de exercícios técnicos/musicais focando, individualmente, os sons das platinelas e o grave 
da pele.

Exercício a: Rotação de antebraço com dinâmica e gesto
Os alunos, de pé, devem segurar o pandeiro com a mão esquerda, deixando ambos os braços relaxados e 

Figura 1.7
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estendidos ao longo do corpo. A mão que segura o pandeiro mantém o polegar por cima da pele. Realize 
movimento de rotação de antebraço, fazendo com que as platinelas soem. A partir da mesma posição de braço, 
acompanhe os alunos na realização de um som o mais piano possível e vá crescendo a dinâmica até o forte, ao 
mesmo tempo em que conduz o pandeiro para um plano mais elevado, até chegar acima da cabeça, mantendo 
o braço estendido. Partindo desse plano alto, realize o movimento contrário, até chegar à dinâmica pianíssimo 
e silenciar. Repita algumas vezes, musicalmente, o procedimento. Isso pode ser realizado com todos os alunos 
fazendo o mesmo movimento, ou em cânone, ou ainda em movimentos contrários. Fique à vontade para criar 
essas variações.

Exercício b: Som aberto (grave)
Mantendo o pandeiro empunhado com a mão esquerda ao longo do corpo, o aluno deve focar a atenção agora 
na mão direita, que está relaxada ao longo do corpo, e realizar com ela o mesmo movimento de rotação de 
antebraço antes realizado com o pandeiro, agora com a mão direita vazia, observando seu balanço natural.

Peça para o aluno conduzir a mão direita até a altura do umbigo, enquanto realiza a rotação, observando agora 
o balanço natural do polegar. Observe-o para comprovar que o polegar esteja relaxado.

Peça para o aluno trazer o pandeiro até a altura do umbigo, mantendo a pele paralela ao solo e, a partir do 
balanço do polegar da mão direita provocado pela rotação de antebraço, deixe o polegar percutir na borda da 
pele, produzindo o som grave, deixando a pele soar. Chamamos esse som de aberto (Figuras 1.8 e 1.9).

Exercício c: Melodias com som aberto
Os alunos devem se posicionar de pé, em roda não muito aberta. Estabeleça um pulso comum, para que cada 
aluno toque o seu som aberto, observando as diferenças de afinação de cada pandeiro e a melodia resultante. O 
mesmo exercício pode ser realizado com os olhos fechados. Atenção para a execução seguir o pulso estabelecido 
por você. Observe em cada aluno o timbre e a postura geral do corpo.

Exercício d: Som das platinelas
Vamos agora obter com os alunos o som de “tx” nas platinelas. O pandeiro deve estar posicionado na horizontal, 
na altura do umbigo, com a pele paralela ao chão. A outra mão deve estar paralela ao pandeiro, distante do 

Figura 1.8 Figura 1.9
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Com movimento de punho da mão esquerda, as pontas dos dedos e a base da mão direita devem ir até o 
pandeiro, ao mesmo tempo em que o pandeiro, com movimento de rotação de antebraço, vai de encontro a essas 
duas partes opostas da mão. Os dedos e a base da mão devem tocar bem na extremidade da circunferência do 
pandeiro para que se privilegie o timbre das platinelas. Cuide para que o aluno mantenha o punho alinhado. 
Observe também se os movimentos concomitantes de mão e pandeiro estão sendo realizados um em direção ao 
outro. Se isso não acontecer, os movimentos não farão sentido. 

Figura 1.10

Realize exercícios a partir de uma pulsação simples, alternando base da mão (punho) e dedos, buscando a 
igualdade de timbre e intensidade das platinelas. Varie a dinâmica e o andamento do exercício como se fosse um 
motor com diferentes possibilidades de rotação.

Crie outras variações: faça os alunos tocarem, um de cada vez, o som das platinelas, golpeando 
somente as pontas dos dedos; numa segunda rodada, somente a base da mão; na terceira 

rodada, a sequência: base/dedos, para que o próprio aluno se escute e também possa comparar os 
diferentes sons que cada colega produz.

mesmo o suficiente para que haja espaço para o movimento coordenado de mão e pandeiro. O som do “tx” das 
platinelas deve ser realizado somente com o movimento coordenado das mãos, sem o uso de força.

Figura1.11 Figura1.12
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Exercício e: Platinelas subdividindo o tempo
Trabalhe agora o “tx” das platinelas, subdividindo uma pulsação. Trabalhe primeiramente a percepção das 
subdivisões do tempo em duas, três e quatro partes. O exercício não precisa ser lido pelos alunos, eles precisam 
somente perceber a subdivisão do tempo nessas três possibilidades.

Faça os alunos atentarem para o equilíbrio do timbre e da dinâmica das duas partes, pontas dos dedos e base, 
mantendo o movimento coordenado entre as mãos, conforme o Exercício b.

Varie andamento e dinâmica. 

Para que o movimento coordenado das mãos seja incorporado, peça para os alunos estudarem 
esses exercícios em casa. Na falta de um pandeiro, eles podem estudar utilizando um caderno, 
uma tampa de panela. Mostre na aula opções de como improvisar o instrumento em casa.

aula 2 
atividade 1.5 – aquecimento e revisão da 
aula anterior
Dedique os primeiros 10 minutos para revisar a aula anterior, especialmente o aquecimento corporal e aspecto 
técnico de coordenação das mãos na execução do som das platinelas.

atividade 1.6 – combinando os sons
Nesta atividade os alunos tocam a primeira combinação básica dos dois sons (“tu” e “tx”) no pandeiro: um 
padrão básico de choro e samba. 

Exercício a: Cantando a levada
Aproveitando a percepção de subdivisão do tempo trabalhada na aula passada, a classe deve ser conduzida à 

Figura 1.13
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prática dessa levada a partir de três diferentes relações com o tempo, conforme sequência a seguir. 

Faça-os cantar a onomatopeia, podendo chegar a um andamento mais acelerado. 

Nessa prática vocal, é importante que se deixe o corpo balançar a partir da pulsação alternada dos pés. É eficiente 
relacionar a subdivisão natural do corpo com as células rítmicas propostas.

Exercício b: No pandeiro
Quando houver a assimilação das onomatopeias, passe para o instrumento, voltando às mesmas três possibilidades 
de relação com o tempo. A terceira sequência é uma versão elementar da levada de choro e samba.

Exercício c: Criação de combinações
Agora, crie musicalmente combinações, utilizando as três possibilidades (semínima, colcheia e semicolcheia) 
em sequência, realizando quatro vezes cada uma, por exemplo. Para essa opção, deve-se definir o andamento 
da primeira sequência (semínima), a partir da velocidade possível da terceira (semicolcheia). Varie dinâmica e 
andamento.

atividade 1.7 – carinhoso
Nesta atividade os alunos devem tocar o pandeiro e cantar a canção Carinhoso ao mesmo tempo.

Figura 1.16

Figuras 1.14

Figura 1.15
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Exercício a: Cantando a letra
Os alunos devem apenas cantar a canção Carinhoso, tentando decorá-la. Se necessário, escreva a letra na lousa. 
Acompanhe-os ao pandeiro.

Carinhoso (Pixinguinha e João de Barro)

Meu coração
Não sei porquê
Bate feliz
Quando te vê
E os meus olhos ficam sorrindo
E pelas ruas
Vão te seguindo
Mas mesmo assim
Foges de mim

Ah se tu soubesse
Como sou tão carinhoso
E muito, muito que te quero
E como é sincero meu amor
Eu sei que tu não fugirias mais de mim
Vem, vem, vem, vem
Vem sentir o calor
Dos lábios meus
A procura dos teus
Vem matar essa paixão
Que me devora o coração
E só assim então
Serei feliz, bem feliz

Exercício b: Prática da levada com a canção
Agora coloque uma gravação desse choro canção e faça com que os alunos toquem ouvindo a música (use a faixa 
2 do CD075 Só Pixinguinha, de Zé da Velha e Silvério Pontes, do Acervo da Amigos do Guri). Se o andamento 
ainda não for possível de ser executado pelo grupo, cante a canção (enquanto também toca) em andamento mais 
lento e confortável.

Exercício c: Tocando e cantando
Por fim, os alunos devem tocar o pandeiro e cantar a canção ao mesmo tempo, em andamento adequado.
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aula 3 
atividade 1.8 – revisão e aquecimento
Dedique os primeiros 10 minutos para revisar a aula anterior, especialmente o aquecimento corporal e exercício 
técnico de coordenação das mãos, focalizando somente o som das platinelas (“tx”). Em seguida, recorde com os 
alunos a combinação dos sons de platinelas e aberto da pele (“tu”), ensinada na aula passada: a levada básica 
de choro e samba (tu kx tk kx tu kx tx kx).

atividade 1.9 – pandeiro com ganzá, surdo e 
tamborim - I 
O objetivo principal desta aula é fazer com que os alunos aprendam as levadas básicas de ganzá e surdo e a 
principal levada de tamborim com baqueta – o teleco-teco.

Exercício a: Ganzá

Antes de ensinar a levada no instrumento, comente com os alunos que esse instrumento é 
utilizado em todo o Brasil, em inúmeros ritmos. Aqui vamos tocá-lo, primeiramente, num contexto 
de samba. Fale também da importância do samba como ritmo brasileiro mais conhecido em todo 

o Brasil e no mundo.

Utilize como estratégia ensinar esta levada de ganzá primeiro com voz e corpo. Faça a turma marcar o pulso com 
os pés (caminhar sem sair do lugar), acrescentando um balanço no corpo a partir da flexibilidade dos joelhos. 
Agora, enquanto fazem o movimento, faça-os cantar a levada do ganzá [tx kx tx kx  tx kx tx kx].

Faça-os observar que o som “tx” coincide com os movimentos para baixo e o “kx”, para cima.

voz         tx kx tx kx  tx kx tx kx
corpo      ↓  ↑ ↓ ↑  ↓  ↑ ↓  ↑
pés         D               E

Somente depois dessa sensibilização de relação do som com os movimentos corporais, faça-os tocar o instrumento, 
mantendo o balanço do corpo. Aproveite os exercícios de subdivisão feitos na aula anterior para ensinar aos 
alunos a levada básica de ganzá.  
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Atenção: na primeira articulação (cabeça do tempo), o acento é mais forte e na segunda articulação (quarta 
semicolcheia), acentua-se de forma mais branda. Essas acentuações destacam pontos da subdivisão fundamentais 
na polifonia rítmica do samba, resultando numa célula que fica implícita:

Figura 1.17

O ideal seria que cada aluno portasse um ganzá. Se isso não for possível, alguns podem utilizar 
qualquer objeto, mesmo sem som, realizando somente o movimento.

Exercício b: Surdo 
Para começar a entender o surdo no samba, apresente uma primeira levada elementar. Mostre como se toca, 
pedindo para que todos os alunos segurem uma baqueta (pode ser de caixa) e simulem a execução, tocando 
levemente com a mão e a baqueta alternadamente em uma das pernas, no mesmo ponto, como acontece quando 
tocamos o surdo. 

Transpondo os sons para onomatopeias – Este recurso bastante eficiente para ajudar na memorização. Para o 
som aberto tocado no centro da pele, falamos “tu”. Para o fechado, tocado com a mão, falamos “ki”. Os sinais 
“+” e “o” indicam respectivamente, pele presa e pele solta.

Para tocar o surdo, utiliza-se na mão direita uma baqueta apropriada, com a ponta em formato 
de bola, com a textura de feltro. A outra mão toca o centro da pele, abafando o som produzido 
com a baqueta.

Figura 1.18
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Exercício c: Tamborim teleco-teco
O teleco-teco é uma levada fundamental no entendimento da linguagem do samba. A estrutura rítmica das 
melodias desse gênero é fortemente baseada nessa levada. Nas próximas unidades essa levada será aprofundada.

Ensine primeiro vocalmente, pedindo para os alunos balançarem o corpo, enquanto solfejam as sílabas. Em 
seguida, passem para os instrumentos, sem deixar de solfejar as sílabas enquanto tocam. Quando conseguirem 
assimilar e cantar corretamente, é fundamental que os alunos voltem a balançar o corpo (a partir da flexibilidade 
dos joelhos) e a marcar os tempos com os pés alternados (caminhando sem sair do lugar).

Figura 1.19

As figuras com cabeça (“te” e “le”) devem ser tocadas com baqueta. As notas sem cabeça (“co”) são tocadas 
com o dedo médio da mão, que segura o instrumento.

Veja nas fotos como se deve segurar o tamborim e de que ponto da pele se pode extrair o melhor som. Sempre 
deixe a pele soar, desencostando a baqueta do instrumento logo após o toque.

Figura 1.20

Figuras 1.21 Figuras 1.22
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Na falta de tamborins para todos, é possível utilizar pequenos objetos que possam ser empunhados 
da mesma maneira, deixando um dedo por trás, como uma caixa de CD, um pequeno caderno, 
uma pequena tampa de enlatado etc. O efeito nessas adaptações de instrumento é o mesmo de 

quando se toca essa levada em caixa de fósforo – muito comum nos sambas. Nesses casos, ao invés de 
baqueta, toca-se com os dedos. Sempre “te” e “le” na frente e “co” atrás. O próprio tamborim também 
pode ser executado com o dedo no lugar da baqueta, principalmente quando se almeja uma dinâmica 
fraca.

Exercício d: Juntando tudo
Por fim, distribua tamborins, ganzás, pandeiros e surdos para os alunos e faça-os tocar e ouvir como soa o 
conjunto. Procure distribuir de maneira equilibrada, a partir da quantidade de instrumentos disponíveis. Explique 
que três funções rítmicas básicas estão sendo desempenhadas: marcação – pelo surdo, condução – pelo ganzá 
e platinelas do pandeiro e célula clave – pelo tamborim teleco-teco.

aula 4 
atividade 1.10 – revisão e aquecimento
Exatamente como na aula anterior, dedique os primeiros 10 minutos para repetir o aquecimento corporal e o 
exercício técnico de coordenação das mãos, focalizando somente o som das platinelas do pandeiro (tx). Em 
seguida, recorde a levada básica de choro e samba (tu kx tk kx  tu kx tx kx).

atividade 1.11 – pandeiro com som abafado
Nesta atividade será acrescentado à execução do pandeiro o som da pele abafada. Para obtenção deste som, o 
dedo médio da mão que segura o instrumento encosta na pele por baixo, impedindo-a de vibrar, resultando num 
som preso, abafado. Também é possível abafar a pele por cima, com o polegar que segura o instrumento, mas 
prefira o abafamento por baixo da pele.

Trabalhe esse abafamento gradativamente, já que se trata de mais uma função para a mão que segura e 
movimenta o pandeiro. Antes de aplicar o abafamento à levada de samba e choro, pratique a alternância entre 
os dois tipos de som do polegar. Depois ensine a levada a seguir.

Relacione-a com a levada de surdo, na qual o primeiro toque é com a mão (som abafado) e o segundo com a 
baqueta (som aberto), criando efeito idêntico ao do abafamento no pandeiro.
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Uma estratégia passo a passo para chegar à alternância indicada (um tempo com a pele abafada 
[+] e outro com a pele solta [o]). Peça para os alunos tocarem várias vezes com a pele abafada, 
mantendo o movimento do pandeiro em direção à mão. Em seguida, peça para tocarem quatro 

tempos com a pele abafada e quatro com a pele solta. Sempre atentos ao movimento constante do 
pandeiro. Depois, dois tempos de pele abafada e dois de solta. Por fim, como explicado, um tempo 
abafada e outro solta.

atividade 1.12 – pandeiro com tamborim, 
ganzá e surdo – II
O objetivo principal desta aula é fazer com que a classe pratique e assimile o toque simultâneo de ganzá, surdo 
e tamborim teleco-teco. Então, mãos à obra!

Exercício a: Ouvindo samba
Para contextualizar o aprendizado, nesta aula deve-se mostrar aos alunos uma gravação de samba em que 
os elemento praticados em sala são aparentes. Use a música A noite que tudo esconde, composta por Chico 
Santana e Alvaiade, interpretada por Paulinho da Viola e Velha Guarda da Portela, no disco Tudo azul (CD049 
do Acervo da Amigos do Guri). A música começa com surdo e ganzá (além de cavaco, violão e trombone) e na 
repetição da primeira parte entram os demais instrumentos de percussão, dentre eles o tamborim teleco-teco, 
executado com variações.

Exercício b: Tocando samba
Distribua tamborins, ganzás, pandeiros e surdos e faça os alunos tocarem o samba, agora com o pandeiro 
alternando pele presa e solta, repetindo o que o surdo faz. A relação entre a execução do pandeiro com 
abafamento e a levada de surdo deve ser evidenciada nesse momento.

Exercício c: Acompanhando um samba
Coloque para os alunos escutarem a faixa Corri pra ver, também da Velha Guarda da Portela (faixa 17 do CD049 
Tudo azul), fazendo-os perceber que a rítmica da melodia acontece praticamente sincronizada com a levada do 
tamborim – levada chave para esse ritmo popular. Em seguida, observe as levadas de pandeiro, ganzá e surdo 
na mesma gravação.

Figura 1.23
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Faça os alunos tocarem, enquanto escutam a melodia (com exceção do pandeiro, mais difícil de tocar no 
andamento da gravação).

Exercício d: Acompanhando um choro
Para recordar a melodia aprendida na segunda aula (Carinhoso), faça-os tocar a base do samba e cantar o tema. 
Será mais difícil para os alunos que estiverem tocando tamborim (que eventualmente podem somente tocar).

atividade para levar para casa
Em casa, os alunos devem estudar as levadas aprendidas em instrumentos adaptados (caso 
não tenham instrumentos em casa), compartilhando posteriormente com os colegas as 
soluções encontradas (quais materiais utilizaram para estudar cada instrumento).

modo de aferição de resultados
Você deve observar se os alunos se envolveram nas atividades e se esforçaram para realizar os 
exercícios. Verifique se os alunos conseguiram assimilar todo o conteúdo e se compreenderam 
a relação entre eles. Observe ainda se os alunos se conscientizaram da importância e dos 
benefícios de realizar exercícios corporais antes de conhecer os instrumentos.
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unidade 2 

mão no tambor
a técnica básica do atabaque no samba e no ijexá

Os membranofones verticais percutidos com as mãos serão abordados nesta 
unidade, incluindo as possibilidades sonoras e o uso desses instrumentos no 
samba e no ijexá.
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objetivo geral 
Conhecer os membranofones verticais percutidos com as mãos, suas possibilidades sonoras 
e uso no samba e no ijexá.

objetivos específicos
- Explorar a sonoridade do atabaque e da conga
- Desenvolver fundamentação técnica com os principais sons do tambor de mão
- Aprender a tocar as levadas básicas de samba e ijexá e contextualizá-las com melodia 

característica
- Aprender a tocar levadas básicas de outros instrumentos associados tradicionalmente ao 

ijexá: agogô e xequerê
- Tocar o ritmo de samba com o atabaque junto com pandeiro, surdo e tamborim

conteúdos
- Exercícios de alongamento e aquecimento 
- Orientação quanto à postura do corpo e das mãos  
- Apresentação das partes do atabaque
- Exploração livre das possibilidades sonoras do instrumento
- Execução dos sons de atabaque: aberto, grave, tapa e miolo 
- Levadas básicas de samba e ijexá
- Coordenação motora: cantar acompanhado de atabaque ou agogô
- Andamento

recursos necessários
- Tambores de mão
- Agogô
- Xequerê
- Tamborim
- Surdo
- Pandeiro
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descrição da unidade

Para esta unidade, cada aluno deve portar um atabaque, conga, djembê ou timbau. Se isso não 
for possível, dependendo do exercício, alguns desses instrumentos podem ser substituídos por 
um tom-tom, surdo de bateria ou por algum outro instrumento tocado com as mãos como timba 
e tantã, ou mesmo, como opção extrema, um banco ou uma cadeira de base plana.

Esta unidade constitui o primeiro contato do aluno com o atabaque. Os principais assuntos abordados são 
o reconhecimento do instrumento e suas possibilidades sonoras, a postura do corpo e das mãos enquanto o 
tocamos, o aquecimento e alongamento antes e depois de tocar e a execução dos quatro sons principais: aberto, 
grave, tapa e miolo.

A técnica de atabaque será aplicada ao samba e ao ijexá. Os alunos terão a oportunidade de retomar o conteúdo 
do samba com surdo, pandeiro e tamborim e aprender levadas de ijexá no xequerê e no agogô.

aula 1
atividade 2.1 – aquecimento e alongamento
Faça junto com os alunos a sequência de aquecimento e alongamento trabalhada na unidade anterior. Lembre-se 
de que a sequência deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e não pode durar mais do que cinco 
minutos.

atividade 2.2 – conhecendo o atabaque
Apresente aos alunos o atabaque (ou similar), as partes que o compõem e seus principais sons. Toque para os 
alunos.

Exercício a: Explorando os sons
Você e os alunos devem estar sentados em círculo, com os instrumentos entre as pernas e levemente inclinados 
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para frente, para que o ar saia por baixo do tambor. Demonstre para os alunos dois sons básicos (aberto e grave) 
e a forma como os mesmos podem ser extraídos: percutindo meia mão na borda (aberto) e a mão inteira no 
centro (grave). Em seguida, deixe que os alunos investiguem livremente esses dois sons, sem a preocupação de 
correção técnica. Deixe-os procurar um pouco esses sons a partir da sua primeira demonstração.

Exercício b: Conhecendo os tambores de mão
Depois da exploração lúdica, apresente as partes do instrumento. São elas: a pele, o fuste (corpo de madeira), o 
aro de afinação e as tarraxas (ou cordas, se for o caso). Neste momento, o aluno não precisa decorar os nomes, 
somente identificar as partes. Explique as origens africanas desse tipo de tambor e informe que no Brasil ele é 
feito de diferentes maneiras, de acordo com a comunidade e o contexto em que está presente. Há tambores feitos 
com tronco escavado, com reciclagem de barris de madeira ou ainda de tubos espessos de PVC. A pele pode ser 
de boi, búfalo, burro ou cabra, afinada por tarraxas, cordas ou ainda pregadas ao fuste do instrumento, sendo 
tensionada e afinada por meio da aproximação ao fogo. 

Fale também sobre os principais modelos e nomes destes tambores – atabaques, congas, timbaus e djembês – 
atentando para suas origens e diferenças: os atabaques são utilizados nas capoeiras e religiões afro-brasileiras; 
as congas, nos ritmos caribenhos e recentemente na música pop de todo o mundo; os timbaus são característicos 
da timbalada e da música popular baiana; os djembês se originaram na Guiné, são utilizados em outros países da 
África Ocidental como Mali, Costa do Marfim, Burkina Faso e Senegal e hoje difundidos em todo o mundo como 
um importante tambor tocado com as mãos.

atividade 2.3 – postura geral e o som aberto
Os alunos devem ser orientados quanto à postura geral do corpo e na relação com o instrumento: coluna ereta, 
tronco apoiado nos ísquios, ombros e braços relaxados. A postura básica da mão, necessária para se obter o 
melhor som: mão alinhada com o braço, mas não esticada; dedos unidos, mas não tensos; e o polegar afastado, 
conforme as figuras a seguir.

Figura 2.1 Figura 2.2
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Exercício a: O som aberto
Esse som é obtido com a mão na postura das Figuras 2.1 e 2.2, golpeando somente parte dela na borda do 
atabaque, conforme Figura 2.3. 

Figura 2.3

Figura 2.4

Dependendo do diâmetro do instrumento, a mão avança mais ou menos em direção ao centro. O aluno deve 
procurar esse som fundamental na borda do instrumento.

A energia despendida no golpe deve ser obtida principalmente com o aproveitamento do peso do antebraço e 
não tanto com uso de força. Para aproveitar a energia obtida com essa queda natural do antebraço, é necessário 
que o movimento seja feito na vertical, ou seja, articula-se levemente as pontas dos dedos para cima com um 
pequeno movimento de punho. Em seguida levante o antebraço e deixe-o cair, tocando parte da mão na borda 
da pele, desencostando-a imediatamente para que a membrana vibre.
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O movimento deve ser uma combinação de punho e antebraço. Não há necessidade de se 
afastar o cotovelo do corpo. O braço se mantém relaxado.

Por alguns minutos, deixe os alunos procurarem esse som com a postura solicitada. Observe e oriente aluno por 
aluno. Um erro recorrente da articulação com o meio da mão deve ser imediatamente corrigido. Veja as Figuras 
2.5 e 2.6, com a postura errada e a postura correta.

Na postura errada, a mão se articula no meio e o punho fica abaixo da linha da pele (observe a figura), permitindo 
pouca ou nenhuma possibilidade de movimentação do punho, fazendo com que só restem movimentos de 
antebraço. Isso diminui as possibilidades de dinâmica e velocidade. Além disso, nos tambores mais agudos como 
timbaus, quintos (a conga mais aguda) e djembês, a mão alinhada facilita a extração do melhor som aberto.

Exercício b: Som aberto com pulsação – uma mão de cada vez
Para continuar a fixação da posição da mão e o aprimoramento do som aberto, faça com que os alunos, 
somente com a mão direita, toquem uma pulsação simples, em andamento confortável. Enquanto rege essa 
pulsação, acompanhe de perto cada um dos alunos para observar e corrigir postura de mão, ponto de toque no 
instrumento, movimento de punho e antebraço, relaxamento de braço, tensões desnecessárias e postura geral do 
corpo (alinhamento de tronco e cabeça). 

Conduza o mesmo exercício com os alunos, tocando a pulsação com a mão esquerda.

Exercício c: Som aberto com pulsação – mãos alternadas
Agora essa pulsação deve ser feita alternando as duas mãos e observando simetria de postura, ponto de toque, 
qualidade e tamanho de movimento e, por fim, do som. As igualdades de postura, de movimento e de ponto de 
toque contribuem muito para o equilíbrio do som entre as duas mãos.

Figura 2.5 - Errado Figura 2.6 - Certo
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Faça com que os alunos toquem na pulsação, alternando mão direita e esquerda: primeiro todos juntos, depois 
um de cada vez, fazendo com que cada aluno escute a si mesmo e aos colegas, ouvindo e observando a melodia 
resultante (cada tambor apresentará uma nota de acordo com sua afinação). Varie andamento e dinâmica. 

O mesmo exercício pode ser feito também utilizando outros dois rudimentos básicos da 
percussão: o papa-mama – toque duplo – (D D E E  D D E E) e o paradiddle (D E D D  E D E E).

atividade 2.4 – samba no atabaque – som 
aberto
Para aproveitar musicalmente o som resultante da atividade anterior, faça os alunos tocarem as levadas a seguir, 
que introduzem a linguagem do samba no atabaque. 

Comece solfejando as levadas com eles para, em seguida, executá-las nos instrumentos. Esse procedimento 
contribui para a memorização das mesmas.

Muita atenção para que os alunos mantenham sempre as mãos alinhadas.

Exercício a: Levadas de samba com som aberto
Faça com os alunos as três levadas de samba no atabaque com o som aberto. Trabalhe uma de cada vez, testando 
duas possibilidades de manulação (indicadas). Utilize o solfejo de onomatopeias para ajudar na memorização das 
levadas. Por fim, tente combinar as levadas, dividindo a turma em três grupos.

Figura 2.7
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atividade 2.5 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início de cada aula, que servirão tanto para 
relaxamento muscular como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

aula 2 
atividade 2.6 – aquecimento 
No início e no fim de todas as aulas, por cerca de cinco minutos, conduza exercícios de aquecimento e alongamento.

Os exercícios de aquecimento e alongamento sintonizam o corpo dos alunos para tocar e ao 
mesmo tempo os silenciam e os preparam para a atitude de escuta. No final da aula, servem 
para relaxar os músculos e colaboram para o desenvolvimento de uma consciência corporal – 

faça os alunos perceberem como estão seus corpos antes e depois das atividades realizadas na sala de 
aula.

atividade 2.7 – som grave do centro da pele
Conduza a realização de exercícios técnicos/musicais nos tambores, focando o grave do centro da pele. Em 
seguida, contextualize esse som nas mesmas levadas de samba da aula passada, com levadas acrescidas do som 
grave.

Exercício a: O som grave
Para se obter o som grave, o instrumento deve estar levemente inclinado para frente, para que o ar saia por baixo 
no momento em que a pele vibrar e deslocar o ar no interior do tambor.
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Figura 2.8

A partir da mesma posição de mão utilizada para obter o som aberto, pode-se obter o som grave, tocando no 
centro da pele com a mão inteira em movimento vertical de antebraço.



58

Faça os alunos experimentarem esse som livremente e observe cada um deles, corrigindo postura geral e ponto 
de contato com a pele. 

Um erro recorrente é o da articulação de punho para cima, quando se prepara o golpe. Se o 
punho for articulado, o som sairá mais agudo.

Exercício b: Som grave com pulsação – uma mão de cada vez
Técnica e pulsação. Para continuar a fixação da posição da mão e aprimoramento do som grave, faça com que os 
alunos, somente com a mão direita, toquem uma pulsação simples, em andamento confortável. Enquanto rege 
essa pulsação, acompanhe de perto cada um dos alunos para observar e corrigir postura de mão, ponto de toque 
no instrumento, movimento de antebraço, relaxamento de braço, tensões desnecessárias e postura geral do corpo 
(alinhamento entre tronco e cabeça). 

Conduza o mesmo exercício com os alunos tocando a pulsação com a mão esquerda.

Exercício c: Som grave com pulsação – mãos alternadas
Agora essa pulsação deve ser feita alternando as duas mãos e observando a simetria de postura, de ponto de 
toque, qualidade e tamanho de movimento e, por fim, som. As igualdades de postura, movimento e ponto de 
toque contribuem muito para o equilíbrio do som entre as duas mãos.

Faça com que os alunos toquem na pulsação, alternando mão direita e esquerda: primeiro todos juntos, depois 
um de cada vez, fazendo com que cada aluno escute a si mesmo e aos colegas, ouvindo e observando a melodia 
resultante (cada tambor apresentará uma nota de acordo com sua afinação). Varie andamento e dinâmica. 

Figura 2.9 Figura 2.10
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O mesmo exercício pode ser feito também utilizando outros dois rudimentos básicos da 
percussão: o papa-mama – toque duplo – (D D E E  D D E E) e o paradiddle (D E D D  E D E E).

atividade 2.8 – samba no atabaque – som 
aberto e grave
As mesmas levadas de samba realizadas na aula anterior devem ser repetidas, mas agora acrescidas do som 
grave na cabeça do segundo tempo.

Exercício a: Levadas de samba com som aberto e grave
Atenção para que os alunos mantenham sempre as mãos alinhadas neste exercício que trabalha o aberto e o 
grave no samba – o aberto está escrito em cima da linha e o grave abaixo da linha. O grave entra na cabeça do 
segundo tempo. Trabalhe uma levada de cada vez, testando duas possibilidades de manulação (indicadas). Utilize 
o solfejo de onomatopeias para ajudar na memorização das levadas. Por fim, tente combinar as levadas, dividindo 
a turma em três grupos. 

Figura 2.11

Quando cantadas as onomatopeias (sempre antes de tocar no instrumento) o “tum” – som grave – 
deve ser entoado mais grave do que o “tu”do som aberto.
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atividade 2.9 – samba com todos os  
instrumentos já aprendidos
Aproveite as levadas e os instrumentos apresentados na Unidade 1 (pandeiro, tamborim, surdo e ganzá) e 
acrescente levadas apresentadas nesta aula. Proponha combinações variadas de instrumentos, criando diferentes 
densidades: tutti, trios, duos. Deixe os alunos experimentarem e sugerirem combinações, tanto de instrumentos, 
como de levadas. Inclua também a possibilidade de solo dos alunos, mesmo que seja apenas a manutenção da 
levada individual, no momento do solo. Oriente-os para que façam solos de acordo com a capacidade de cada 
um.

atividade 2.10 – rotina de fim de aula
Faça o alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula que servirão tanto para relaxamento 
muscular como para ritualização silenciosa de final de aula.

aula 3
atividade 2.11 – aquecimento e alongamento
Mesma atividade das aulas anteriores.

atividade 2.12 – som tapa e o ritmo ijexá
Nesta atividade apresentaremos o som do tapa e o aplicaremos na levada do ijexá, importante ritmo afro-
brasileiro.

Exercício a: O som tapa
Há muitas formas diferentes de se executar o som de tapa nos tambores de mão. A forma mais fácil é golpeando 
as polpas dos dedos (digitais) no centro do instrumento, mantendo a mesma posição alinhada de mão utilizada 
para tocar o aberto e o grave.
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Diferentemente do som grave que obtemos golpeando a mão inteira no centro a partir do movimento de antebraço, 
neste tapa o movimento é de punho e antebraço, como no aberto, mas tocando somente as polpas dos dedos, 
portanto com a mão inclinada em direção ao centro do instrumento.

Mostre aos alunos e peça para que eles, por alguns instantes, experimentem esse toque livremente.

Exercício b: Contextualização do ijexá
Fale um pouco sobre o ijexá.

O ijexá é proveniente da tradição afro-brasileira e já se tornou parte da música popular brasileira (caminho 
também percorrido pelo samba). O ijexá às vezes é chamado de afoxé, que na realidade é a manifestação de 
rua do ritmo, canto e dança do ijexá. Esse termo originalmente remete a uma etnia africana e designa um ritmo 
tradicional da religião do candomblé. Sua instrumentação é formada por atabaques (divididos em três vozes: 
rum, rumpi e lé – grave, médio e agudo respectivamente), agogô e xequerê. O ijexá possui um balanço marcante, 
com os tempos acentuados e figuras sincopadas, que o tornam muito dançante. Os blocos de afoxé colaboraram 
para a disseminação desse gênero fora do contexto religioso dos terreiros, sendo o Filhos de Gandhy o maior 
deles. Muitos artistas da MPB utilizaram o ijexá como matriz rítmica para suas composições, como Gilberto Gil e 
Caetano Veloso.

Exercício c: Levada básica de ijexá – tapa e aberto
Faça os alunos tocarem a voz do atabaque mais agudo, o lé. Observe que a mão direita fica o tempo todo tocando 
o tapa. Lembre-os de que no tapa a mão se mantém em contato com a pele e no aberto a mão desencosta 
imediatamente, para que a pele vibre. 

Figura 2.12
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Faça sempre os alunos cantarem a onomatopeia antes de tocar no instrumento, marcando o pulso com os pés e 
balançando o corpo. Dessa forma, será desenvolvida uma memória não somente cerebral, mas também corporal, 
com o uso de movimentos. 

Para que essa levada sirva também para desenvolver a técnica e a ambidestria, peça para os alunos inverterem 
a manulação, ou seja, com a mão esquerda marcando o pulso e a direita tocando o contra do segundo tempo.  

Observe os alunos para que mantenham a mão sempre alinhada. Até esta parte do estudo, um 
dos principais objetivos técnicos é o costume dos alunos com a mão alinhada. A tendência é 
a mão relaxar demais e se arquear. Em momento oportuno, incluiremos a alternância de mão 

alinhada e relaxada. 

Exercício d: Outra levada
Apresente esta variação com uma nota a mais (semicolcheia no fim do primeiro tempo). 

Figura 2.13

Ensine a nova levada, primeiramente por meio do solfejo, com a voz, utilizando onomatopeias. No Exercício a, 
cantava-se  “ta... ta.tu. ta... ta.tu.”. Faça os alunos perceberem que agora acrescentaram somente um “e” antes 
do segundo “ta”, ficando (ta..e ta.tu. táa..e ta.tu).

Observe que nessa levada a mão direita realiza sozinha a levada anterior, do Exercício a.

Como estratégia didática, peça para que os alunos, antes de executarem a nova levada, realizem a primeira 
somente com a mão direita, como na Figura 2.15.

Figura 2.14
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Em seguida deve-se manter a mão direita e acrescentar a semicolcheia com a esquerda, na borda. O processo 
deve ser o mesmo já realizado com a voz.

atividade 2.13 – acrescentando agogô  
e xequerê
Agora vamos acrescentar o agogô e o xequerê. Toque com os alunos as três levadas que compõem a grade básica 
do ijexá, com o corpo e com os instrumentos característicos do ritmo.

Exercício a: Grade elementar de ijexá – execução com o corpo
Execute com o uso do corpo as células do agogô, xequerê e atabaque, utilizando palmas, peito, estalos e voz. 
Adapte a grade a seguir de diferentes maneiras, tornando a atividade lúdica.

Faça os alunos experimentarem a sonoridade resultante desse conjunto de levadas com o corpo, para depois 
tocarem nos instrumentos. 

Figura 2.15

Se não houver um xequerê, a função pode ser exercida por um caxixi, um afoxé ou, em último 
caso, um ganzá percutido na mão. 

Figura 2.16
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Exercício b: Grade elementar de ijexá – execução com instrumentos
Demonstre as levadas da grade nos instrumentos e faça os alunos tocarem. Inicie um instrumento de cada vez, 
atentando para a relação entre as três vozes. Faça-os perceber a transposição do corpo para o instrumento.

Os alunos devem revezar os instrumentos. Observe e corrija postura e levadas.

Exercício c: Xequerê dos Filhos de Gandhy

Na grade anterior, a linha do xequerê possui somente uma semínima por tempo. No entanto, deixe que articulações 
menores surjam naturalmente. Por exemplo, no bloco de afoxé Filhos de Gandhy, da Bahia, os xequerês são 
empunhados e articulados como na sequência de figuras a seguir. 

Figuras 2.17, 2.18 e 2.19    
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Essas articulações de punho – para baixo, enquanto o antebraço sobe, e para cima, enquanto desce – resultam 
em mais dois sons, como na partitura a seguir.

atividade 2.14 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula que novamente servirão tanto para 
relaxamento muscular, como para uma ritualização silenciosa de final de aula.

aula 4
atividade 2.15 – aquecimento
Mesma rotina de aquecimento e alongamento das aulas anteriores.

atividade 2.16 – miolo (nota fantasma)
Nesta aula vamos revisar o conteúdo das aulas anteriores e acrescentar mais um som ao atabaque, com notas 
sem ressonância, que servem para preenchimento (notas fantasma), as quais chamaremos de miolo. 

Agora é o momento de introduzir a flexibilização do alinhamento das mãos. Para executar o som miolo deve-se 
simplesmente relaxar a mão e deixá-la tocar suavemente a pele.

Figura 2.20
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Exercício a: Som aberto e miolo com manulações diversas
Peça para os alunos realizarem o exercício a seguir nas três possibilidades de manulação: só a mão direita, só a 
mão esquerda e as mãos alternadas. O exercício deve ser realizado lentamente, com atenção para a alternância 
de toques: aberto – mão alinhada tocando e deixando a pele soar; miolo – mão relaxada somente esbarrando 
na pele.

Figura 2.21 - Mão alinhada Figura 2.22 - Mão relaxada

atividade 2.17 – samba no atabaque com  
miolo
As mesmas levadas de samba tocadas na Aula 1 devem ser tocadas com o preenchimento, ou seja, com as 
semicolcheias restantes em som de miolo.

Comece apresentando o princípio da levada de samba com miolo em semínimas, num andamento mais lento.

Figura 2.23
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Exercício a: Levadas com som aberto e miolo
Os alunos deverão tocar as três levadas de samba no atabaque vistas anteriormente com som aberto e agora 
também com o som de miolo.

Exercício b: Levadas com som aberto, grave e miolo
Agora faça os alunos tocarem as levadas de samba no atabaque com som aberto, grave e também com o miolo.

atividade 2.18 – ijexá no atabaque com  
miolo
As mesmas levadas de ijexá no atabaque (apresentadas anteriormente) podem ser tocadas com o preenchimento, 
ou seja, com as semicolcheias restantes em som de miolo.

Exercício a: Só atabaque
Este exercício, quando acelerado, se transforma na levada do atabaque de ijexá vista anteriormente.

Figura 2.24

Exercício b: Atabaque com miolo na grade
Quando os alunos conseguirem tocar a levada de atabaque com miolo num andamento que soe ijexá, faça-os 
tocar a grade a seguir, agora com duas versões de atabaque.

Figura 2.25
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atividade 2.19 – contextualização com  
melodia
É muito importante que os alunos entendam as levadas e o ritmo dentro do contexto de uma melodia característica. 
Apresente a canção Todo menino do Pelô, que tem uma rítmica característica do ijexá (também remetendo um 
pouco ao samba). Esta música é de autoria de Saul Barbosa e Gerônimo

Exercício a: Aprendendo a canção

Ensine aos alunos a música Todo menino do Pelô (Saul Barbosa/Gerônimo):

Todo menino do Pelô 
Sabe tocar tambor  
Todo menino do Pelô  
Sabe tocar tambor  
 
Sabe tocar  
Sabe tocar  
Sabe tocar tambor  
 
Sabe tocar  
Sabe tocar 
Sabe tocar tambor 
 

Figura 2.26
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Eu quero ver  
Eu quero ver 
O menino subindo a ladeira  
O menino subindo a ladeira 
 
Sem violência  
Com toda a malemolência  
Fazendo bumbá, bumbá 
Fazendo bumbá, bumbá

Se a turma estiver com dificuldade de aprender a letra toda, foque os primeiro versos.

Exercício b: Cantando e tocando
Conduza o grupo a cantar e tocar ao mesmo tempo, trabalhando a coordenação motora. Será um desafio, então 
incentive-os e auxilie-os.

atividade 2.20 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula.

atividade para levar para casa
Os alunos deverão pesquisar a música Ijexá, composta por Edil Pacheco e gravada por 
Clara Nunes. Além disso, deverão procurar ouvir e identificar os instrumentos e as levadas 
trabalhadas em aula.

modo de aferição de resultados
Observe se os alunos compreenderam a postura das mãos e do corpo na execução dos 
instrumentos. Perceba se houve assimilação das levadas, e atente para o entrosamento na 
execução de vários instrumentos simultaneamente.

Note se houve um avanço dos alunos, se eles apresentaram melhoria na expressividade e se estão mais desenvoltos 
na execução dos instrumentos.

Sempre elogie a boa realização de uma atividade, motivando a turma. Aponte os erros como lições para posterior 
melhoria de diversos aspectos, conscientizando os alunos da necessidade de estudo e dedicação no aprendizado 
musical.
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unidade 3 

zabumba  
nordestino
introdução aos ritmos nordestinos  

– coco, baião e xote 

Neste momento vamos explorar os ritmos e levadas da região Nordeste do 
Brasil por intermédio de um dos instrumentos mais importantes da música 
dessa região: o zabumba.
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objetivo geral 
Conhecer o zabumba, suas possibilidades sonoras e uso nos principais ritmos nordestinos.

objetivos específicos
- Explorar a sonoridade do zabumba
- Desenvolver fundamentação técnica deste instrumento com os principais sons
- Aprender a tocar as levadas básicas de coco, baião e xote e contextualizá-las com melodias 

características
- Aprender a tocar levadas básicas de outros instrumentos tradicionais destes ritmos: 

triângulo, agogô, pandeiro e ganzá
- Criar arranjos e composições com esta instrumentação   
- Sensibilizar corporalmente o estudante como estratégia de aprendizado do ritmo e sua 

relação com o movimento

conteúdos
- Alongamento e aquecimento 
- Orientação quanto à postura do corpo e das mãos  
- Apresentação das partes do zabumba
- Exploração livre das possibilidades sonoras desse instrumento
- Execução no zabumba dos sons aberto e fechado, tocados com a maceta – baqueta com 

ponta de feltro – localizada no centro da pele de cima
- Execução, no zabumba, dos sons aberto e fechado tocados com o bacalhau – vareta fina 

localizada na pele de baixo
- Execução no zabumba de levadas básicas de baião e xote
- Execução do triângulo 
- Execução do agogô e as levadas básicas no baião
- Execução do ganzá com acento no contratempo
- Execução no pandeiro dos ritmos baião e coco (transpostos para esse instrumento) 
- Dinâmica e andamento

recursos necessários
- Zambumba, triângulo, agogô, pandeiros
- Baquetas simples de feltro e baquetas finas 
- CDs de baião (como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino e outros)
- Aparelho de som
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descrição da unidade

 Para esta unidade, o polo deve ter pelo menos um zabumba para que você demonstre e o faça 
circular entre os alunos. E, enquanto o instrumento é experimentado pelos alunos, os outros 
simulam o uso do instrumento em outro tambor qualquer, com uma baqueta simples de feltro 

na mão direita e outra baqueta fina na mão esquerda, utilizando a mesma forma de empunhar a maceta 
e o bacalhau. Em relação ao triângulo e o agogô, é fundamental que também haja pelo menos um de 
cada. No caso do pandeiro, é importante que haja um para cada aluno. Caso necessário, faça adaptações.

O foco desta unidade é o zabumba, importante instrumento presente em diversos ritmos nordestinos. A partir 
desse estudo, os alunos terão contato com três estilos: baião, xote e coco. Em cada um será possível executar 
grades específicas, que contemplarão diferentes variações de zabumba e levadas de outros instrumentos.

Os alunos terão ainda a oportunidade de ouvir gravações, cantar e até dançar! “Simbora” minha gente!

aula 1
atividade 3.1 – aquecimento 
A mesma sequência de exercícios deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e não deve durar mais 
do que cinco minutos. 

atividade 3.2 – apresentando o zabumba
Apresente o zabumba e as partes que o compõem. São elas: a pele de cima, a pele de baixo, o fuste, o aro de 
afinação e as tarraxas. Neste momento, o aluno não precisa decorar os nomes, somente identificar as partes. Em 
seguida, demonstre os principais sons e a forma como se empunham as baquetas.

Exercício a: Sons com a maceta
Chamamos de maceta a baqueta usada na pele de cima do zabumba. Com ela é possível obtermos dois sons: 
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aberto (“tum”) e fechado (“ti”), no centro da pele de cima, tocados com a maceta empunhada como na técnica 
básica de caixa. No som aberto, deixamos a pele soar e, no som fechado, prendemos a pele com a própria maceta, 
conforme figuras a seguir.

Exercício b: Sons com o bacalhau
Chamamos de bacalhau a vareta utilizada na pele de baixo do zabumba, com a qual podemos obter dois sons 
– aberto (“kaa”) e fechado (“ka”) – tocados na pele de baixo com o bacalhau empunhado pelo polegar e 
indicador, e movimentado de baixo para cima com os dedos restantes. No aberto, deixamos a pele soar e, no 
fechado, prendemos a pele com o próprio bacalhau, conforme as figuras a seguir.

Para diferenciar (“kaa”) de (“ka”), canta-se a primeira com um som mais agudo.

Figura 3.1 - Aberto (“tum”)  

Figura 3.2 - Fechado (“ti”)
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Exercício c: Contextualização do zabumba
Após demonstrar os sons desse instrumento, fale da importância do zabumba na música nordestina, especialmente 
no forró. Esse termo remete à tradição dos bailes de salão com espaço para os pares enlaçados dançarem, ou 
seja, forró é sinônimo de baile popular. O termo forrobodó é de origem africana e também é associado a esse 
gênero. 

Fale brevemente de seus ícones históricos como Luiz Gonzaga, que migrou para o Rio de Janeiro e, em 1950, 
gravou o Forró de Mané Zito (primeira música batizada com esse nome). Depois de Luiz Gonzaga, outros também 
foram para o Rio de Janeiro e ajudaram a popularizar essa vertente da musicalidade nordestina, com destaque 
para Jackson do Pandeiro (que misturava elementos de samba e coco). Hoje, o sanfoneiro Dominguinhos é o 
maior herdeiro dessa linhagem de músicos do Nordeste, que difunde e desenvolve o forró.

Importante acrescentar outro contexto em que se utiliza o zabumba: as bandas de pífanos. Em Pernambuco, assim 
são conhecidos os grupos que têm como base instrumental de percussão o zabumba, o tarol e o prato a dois, 
além dos pífanos  – flautas transversais confeccionadas tradicionalmente com espécies de bambu, cujo material 
hoje é também substituído por PVC e alumínio. A mesma expressão musical tem outros nomes no Nordeste, como 
bandas cabaçais no Ceará e zabumba ou terno de zabumba em Sergipe.

Exercício d: Experimentando a técnica do zabumba
Agora deixe que os alunos tenham o primeiro contato com o instrumento. Como normalmente só há um zabumba 
no polo, os alunos podem utilizar outro instrumento, mantendo a forma como se empunham as baquetas no 
zabumba. Por exemplo: tocando na pele de uma conga com uma baqueta, de preferência de feltro, e com uma 
vareta qualquer ou uma baqueta de caixa no corpo (fuste) do instrumento, utilizando a técnica de bacalhau, 
utilizando tons de bateria, ou mesmo de surdo.

Figura 3.3 - Aberto (“kaa”)     Figura 3.4 - Fechado (“ka”)
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atividade 3.3 – baião no zabumba
Nesta atividade os alunos devem tocar levadas de baião no zabumba.

A levada do Exercício a é a mais elementar do baião neste instrumento. Depois de apreendida, uma série de 
variações pode ser acrescentada, mantendo sempre as mesmas três articulações. Nos exercícios seguintes, 
apresentamos a mesma levada, variando somente as possibilidades de combinação de sons aberto e fechado da 
maceta e do bacalhau.

Faça com que os alunos cantem as onomatopeias, antes de tocarem os instrumentos. Na onomatopeia “kaa” 
deve ser entoado um som mais agudo do que na onomatopeia “ka”.

A estratégia de cantar o ritmo antes de tocá-lo no instrumento tem como objetivo a apreensão da levada de 
maneira mais rápida e dinâmica, com o uso de um recurso natural, a voz, que ajuda a vencer as dificuldades 
técnicas do instrumento. 

Para que a linguagem do ritmo seja literalmente incorporada, antes do contato com o instrumento, é importante 
que seja incluído um balanço natural do corpo, de forma a contemplar tanto as duas semínimas do compasso, 
marcadas com os pés alternados, quanto um balanço natural do corpo que inclua as próprias semicolcheias.

Todos os alunos devem tocar os exercícios, improvisando no instrumento como na atividade 
anterior.

Exercício a:

Exercício b:

Figura 3.5

Figura 3.6
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Exercício c:

Figura 3.7

Figura 3.8

Figura 3.9

Exercício d:

Exercício e:

atividade 3.4 – o triângulo no forró
Fale aos alunos da origem do triângulo, que veio para o Brasil com os portugueses e que até hoje é utilizado nos 
grupos folclóricos de Portugal. Comente também sobre a utilização do triângulo na percussão sinfônica. Diga que 
na música popular brasileira esse instrumento foi difundido pelos trios nordestinos de forró, juntamente com o 
zabumba e o acordeom.

Exercício a: Sons aberto e fechado
Demonstre à turma como se segura o instrumento: pendurado na mão, utilizando o ferrinho para tocar o triângulo. 
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Em seguida, faça com que os alunos experimentem essa empunhadura e pratiquem os dois sons. No som aberto 
o metal do instrumento vibra, no som fechado não, pois os dedos que o seguram impedem a vibração, resultando 
em um som diferente do outro.

Figura 3.12

Figura 3.13 - som aberto                 Figura 3.14 - som fechado

Figura 3.10 Figura 3.11
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Exercício b: Combinação básica de sons
Aplique o exercício a seguir que, didaticamente, revela a levada básica do triângulo a partir da combinação de 
sons fechados e abertos (quatro notas). Para melhor eficiência na coordenação motora, peça que os alunos 
contem em voz alta, enquanto executam o exercício. A abertura da mão é sutil, somente o suficiente para que o 
instrumento vibre. Seguem quatro figuras, ilustrando cada movimento.

Figura 3.15

  Figura 3.16        

Figura 3.17
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Observe a mão que segura o triângulo.

Exercício c: Levada básica do triângulo
Agora, a mesma levada do exercício anterior deve ser executada em semicolcheias (subdivisão do tempo em 
quatro partes). Essa levada é tocada nos ritmos do baião e do xote.

Figura 3.18 Figura 3.19

Figura 3.20

atividade 3.5 – baião com zabumba,  
triângulo, ganzá e agogô
Exercício a: Distribua os instrumentos – zabumba, triângulo, ganzá e agogô – e peça para os alunos tocarem a 
grade a seguir, que traz uma levada básica de zabumba. Durante a dinâmica desse exercício, peça para a turma 
realizar algumas das variações de zabumba apresentadas anteriormente.

Faça um rodízio entre os instrumentos de forma que todos os alunos experimenten cada um 
deles.
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Exercício b: Assim que os alunos experimentarem e vivenciarem a sonoridade resultante da soma dos 
instrumentos, coloque uma gravação de baião, em andamento confortável, para que eles toquem a percussão 
em um contexto musical mais amplo. Procure gravações clássicas, como as de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio 
Nordestino e outros.

atividade 3.6 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos e repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular como para uma ritualização silenciosa de fim da aula.

Peça a eles que pesquisem o gênero do forró e o ritmo do baião.

aula 2 
atividade 3.7 – aquecimento 
A mesma sequência de exercícios deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e não deve durar mais 
do que cinco minutos.

Figura 3.21
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atividade 3.8 – baião com variações no 
zabumba
Continuando com o zabumba, mostre aos alunos que a levada do baião não precisa ser restrita e que variações 
de fraseado podem ser executadas. Nos exemplos que seguem, partimos de uma levada que tem uma articulação 
a mais na mão direita, em relação à ensinada na aula anterior. A intenção é que os alunos toquem as variações, 
percebendo o elemento novo que é acrescentado. 

Exercício a:

Figura 3.22

Figura 3.23

Figura 3.24

Exercício b:

Exercício c:
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Exercício d:

Figura 3.25

Figura 3.26

Figura 3.27

Figura 3.28

Exercício e:

Exercício f:

Exercício g:
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atividade 3.9 – baião com zabumba,  
triângulo, ganzá e agogô
Exercício a: Pratique com os alunos a grade de baião, agora acrescentando mais variações de zabumba. Na 
grade consta a levada básica, mas faça os alunos executarem as variações trabalhadas na atividade anterior. 

É importante sempre fazer com que os instrumentos circulem entre os alunos para que todos 
experimentem cada um deles.

Exercício b: Agora coloque uma gravação de baião em andamento confortável para que eles toquem a percussão 
em um contexto musical mais amplo, aplicando as variações de zabumba.

atividade 3.10 – xote 
Ensine aos alunos duas levadas básicas do xote, importante ritmo do gênero forró. O xote é um ritmo mais 
cadenciado, isto é, mais lento. Seu nome deriva de uma dança de salão europeia chamada schottish, dançado em 
par enlaçado, assim como o baião.

Figura 3.29
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Exercício a:

Figura 3.30

Figura 3.31

Figura 3.32

Exercício b:

atividade 3.11 – xote com zabumba,  
triângulo, ganzá e agogô
Agora os alunos tocarão o xote juntamente com triângulo, ganzá e agogô. Siga o mesmo procedimento utilizado 
anteriormente, revezando as peças entre todos os alunos.
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atividade 3.12 – xote das meninas
Essa composição de Luiz Gonzaga é muito popular e conhecida entre os jovens, inclusive devido a regravações 
realizadas por artistas como Marisa Monte. É um ótimo exemplo para contextualizar as levadas apreendidas. Não 
é difícil cantar pelo menos o refrão dessa música enquanto se toca.

Exercício a: Cantando a letra
Ensine aos alunos a letra deste xote.

Xote das Meninas (Luiz Gonzaga)

Mandacaru quando fulora na seca 
É um sinal que a chuva chega no sertão 
Toda menina que enjoa da boneca 
É sinal de que o amor já chegou no coração 
Meia comprida  
Não quer mais sapato baixo 
Vestido bem cintado 
Não quer mais vestir gibão 
 
Ela só quer 
Só pensa em namorar 
Ela só quer  
Só pensa em namorar 
 
De manhã cedo 
Já está pintada 
Só vive suspirando 
Sonhando acordada 
O pai leva ao doutor 
A filha adoentada 
Não come nem estuda 
Não dorme nem quer nada 
 
Ela só quer 
Só pensa em namorar 
 
Mas o doutor nem examina 
Chamando o pai de lado 
Lhe diz logo em surdina 
Que o mal é da idade  
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E que pra tal menina  
Não há um só remédio em toda medicina 
 
Ela só quer 
Só pensa em namorar 

Exercício b: Cantando e tocando
Agora os alunos devem tocar a grade e cantar simultaneamente.

atividade 3.13 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos, repetindo os exercícios do início da aula.

Peça aos alunos que continuem a pesquisar o gênero forró e os ritmos do baião e do xote. É importante pedir 
para eles estudarem também as variações do zabumba dos dois ritmos.

aula 3 
atividade 3.14 – aquecimento 
Faça uma sequência que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e não deve durar mais do que 
cinco minutos.

atividade 3.15 – revisão do conteúdo da aula 
anterior e compartilhamento de pesquisa
Na aula anterior, pedimos para os alunos pesquisarem o baião e o xote. É importante cobrar essa tarefa e deixar 
os alunos compartilharem o que pesquisaram. Aproveite para tirar qualquer dúvida que tenha ficado.
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atividade 3.16 – o coco
Exercício a: Contextualização do coco
Depois de rever o conteúdo da aula anterior, explique aos alunos que a mesma estrutura básica do baião pode 
ser denominada coco, variando-se os instrumentos e contexto de sua prática. Para se preparar para a aula, você 
deve pesquisar esse gênero, uma expressão cultural presente em todo o Nordeste e que ocorre com diversas 
formações instrumentais. 

Primeiro, é necessário que se entenda que o gênero pode ser dividido entre coco de embolada e coco de roda. 
O primeiro é uma espécie de desafio entre dois cantadores, chamados emboladores, que ocorre em formação 
semelhante em todo o Nordeste: dois músicos/cantadores que se acompanham ao pandeiro, cantando de forma 
improvisada. Já o coco de roda tem formação instrumental bastante variada que vai desde o uso somente da voz 
e do trupé (corruptela de tropel que significa o bater dos pés no chão), passando por grupos que se acompanham 
com ganzá e palmas, ou pandeiro e palmas, até formações mais complexas, com alfaia, atabaque, triângulo, tarol 
e outros. 

A principal diferença entre os dois está no foco: no coco de roda, o foco é a roda e a dança, que pode acontecer 
de muitas formas (em duplas, em fileiras, em roda etc.), enquanto no coco de embolada, o foco é o canto 
improvisado em desafio. Há grupos de coco de roda que são acompanhados, por exemplo, por sanfona, zabumba 
e triângulo formação que é associada ao forró, gênero ligado ao baile em salão, com pista, onde a dança ocorre 
em pares enlaçados e os principais ritmos são o baião, o xote e o rastapé.

atividade 3.17 – execução do coco
Agora pratique os instrumentos e levadas características do coco com os alunos.

Exercício a: O coco no ganzá

A levada de ganzá do coco se repete em vários ritmos do Nordeste. 

É fundamental que, antes de tocar o instrumento, os alunos cantem essa levada, mantendo o pulso corporal, que 
deve contemplar tanto as duas semínimas do compasso marcadas com os pés alternados quanto um balanço 
natural do corpo que inclua as próprias semicolcheias.

Aproveitando o acento na terceira semicolcheia, faça com que os alunos acrescentem um movimento do tronco 
para frente, no mesmo ponto acentuado na levada. Isso faz com que o balanço corporal resulte em três níveis de 
pulsação: 

- As semínimas marcadas pelos pés.
- As colcheias expostas por um pêndulo resultante do movimento para frente no contratempo e para trás na 

cabeça do tempo.
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Exercício b: As palmas do coco
A apreensão desta levada de palmas é fundamental não só para o coco, mas para muitos outros ritmos brasileiros 
que têm esta estrutura rítmica implícita.

É essencial que ela seja cantada antes de ser tocada, mantendo-se a pulsação corporal, tanto das semínimas nos 
pés alternados quanto do balanço natural de semicolcheias com o corpo. 

Na onomatopeia foi acrescentado o fonema “m” para que se articule este silêncio das palmas, que deve ser 
entendido na sua coincidência com o segundo pulso dos pés.

Figura 3.33

Figura 3.34

Essa célula rítmica pode ser chamada de tresilo, termo comum entre etnomusicólogos.

Exercício c: O coco no pandeiro
Há duas possibilidades de levadas de coco que, como exposto no texto inicial desta aula, compõem a mesma 
base do baião. 

Os alunos devem cantar a onomatopeia antes de tocar no instrumento, com o balanço corporal utilizado nas 
atividades anteriores. Isso facilita a apreensão e assimilação da linguagem do coco, que normalmente é tocado 
em andamento mais “para frente”. A execução em andamento mais acelerado é muito mais fácil com a voz do 
que com o pandeiro. Dessa forma, com as onomatopeias, o aluno já pode ter contato com o andamento real da 
linguagem e, aos poucos, vai transportando esse aprendizado para o instrumento.

A primeira levada usa apenas o grave e as platinelas. A segunda usa um tapa.

- As semicolcheias resultantes do balanço natural: movimento para baixo e para cima obtido pela leve flexão dos 
joelhos relaxados.
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Exercício d: Grade básica de coco de roda
Para tocar uma grade elementar de coco de roda, somando-se às duas possibilidades de levada no pandeiro, os 
alunos acrescentarão uma levada de ganzá com acento no contratempo e as palmas, características deste estilo.

Figura 3.35

Figura 3.36

Figura 3.37

Exercício e: Contextualizando o coco com uma melodia tradicional
Para contextualizar o aprendizado do dia, faça os alunos tocarem a grade anterior, enquanto cantam uma melodia 
simples de coco, de autoria de Dona Selma do Coco. Você canta o solo, enquanto a classe responde o coro. Não 
é necessário que todos os alunos consigam tocar e cantar na primeira aula.

Areia (Selma do Coco)
Solo: Lá no mar tem areia
Coro: Areia
Solo: Tem areia no mar
Coro: Areia
Solo: Que areia boa
Coro: Areia
Solo: Pra gente peneirar
Coro: Areia
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Solo: Quando eu pensava que era um
Coro: Era um babado só
Solo: Quando eu pensara que era dois
Coro: Era um babado só
Solo: Quando eu pensava que era três
Coro: Era um babado só
Solo: Quando eu pensava que era quatro
Coro: Era um babado só

Pesquise essa música.

atividade 3.18 – rotina de fim de aula e  
pesquisa para casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem o coco de roda. Há muitos vídeos no Youtube.

Os alunos podem se encarregar de aprender mais melodias de coco e passos básicos da dança e compartilhar no 
encerramento da próxima aula.

aula 4 
atividade 3.19 – aquecimento 
A sequência de sempre deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e não pode durar mais do que cinco 
minutos. 

atividade 3.20 – revisão das variações de 
baião no zabumba
Faça uma revisão das variações de baião no zabumba. É importante que essa revisão seja feita com todos os 
alunos tocando zabumba ou similar – adapte outros tambores.



92

Se houver necessidade, utilize o recurso do solfejo das onomatopeias.

atividade 3.21 – revisão da grade do baião
Após revisar as variações de levadas do zabumba, execute com os alunos a grade desse ritmo, revezando os 
instrumentos e solicitando diferentes variações. Depois, para fechar essa parte do baião, faça-os tocar a grade, 
acompanhando alguma gravação com andamento confortável.

atividade 3.22 – revisão da grade do xote
Como o xote é mais fácil, faça os alunos tocarem diretamente a grade, revezando os instrumentos e cantando o 
Xote das meninas. Para fechar faça-os tocar a grade, acompanhando alguma gravação.

atividade 3.23 – revisão do coco  
acrescentando um passo de dança simples
Peça para os alunos compartilharem o que pesquisaram na internet sobre o coco. Em seguida, ensine um passo 
bem simples dessa dança, que coincide com as palmas do coco: nas duas primeiras, pé direito se movimenta 
pisando o chão, primeiro levando o corpo para frente, depois no lugar; a terceira articulação é feita com o pé 
esquerdo também no lugar, como na partitura a seguir.

Figura 3.38

Encerre a aula, convidando os alunos a vivenciarem o coco com seus três elementos principais (assim como ocorre 
com qualquer ritmo popular): a melodia, o ritmo e a dança. Divida a classe em dois grupos: um toca e o outro 
bate palmas e faz o passo da dança. Todos devem tentar cantar.

atividade 3.24 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.
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Peça para a turma manter a rotina de desenvolvimento no conteúdo dessa unidade, seja tocando, ouvindo 
gravações e pesquisando vídeos na internet. 

atividade para levar para casa
- Proponha aos alunos a composição de uma peça, utilizando os ritmos nordestinos 
aprendidos na unidade.
- Proponha aos alunos uma pesquisa sobre Luiz Gonzaga e Dominguinhos.- Realize um 
exercício de linguagem musical em uma pauta para que os alunos escrevam os ritmos de 
baião, coco, xote etc. 

modo de aferição de resultados
A avaliação será realizada de maneira contínua. Você deve observar o desenvolvimento 
de cada aluno nas atividades de execução, apreciação, composição, técnica e literatura. 
Proponha atividades de autoavaliação para fomentar a consciência das próprias habilidades 
e dificuldades.
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unidade 4 

levando as  
levadas

o tambor de mão no samba de roda  
e no coco de roda 

Nesta unidade haverá um aprofundamento do conteúdo relacionado aos 
tambores de mão, aplicados ao samba de roda e ao coco de roda.
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objetivo geral 
Aprofundar a técnica do tambor de mão (atabaque, conga etc.), aprimorar o conhecimento 
do samba, abordando o samba de roda, e acrescentar mais elementos ao já trabalhado 
coco de roda.

objetivos específicos
- Criar no aluno mais intimidade com a linguagem do tambor de mão
- Ampliar a técnica do aluno no tambor de mão
- Ensinar levadas de samba de roda e coco de roda, e contextualizá-las com melodias 

características
- Ensinar ao aluno diferentes vozes que compõem a grade desses ritmos
- Como estratégia de aprendizado dos ritmos, sensibilizar corporalmente o estudante para 

a relação do som com o movimento

conteúdos
- Exercícios de alongamento e aquecimento
- Orientação quanto à postura do corpo e das mãos 
- Execução de quatro sons no tambor de mão: aberto, grave, tapa e miolo
- Execução de levadas de samba de roda e coco de roda no tambor de mão, no pandeiro 

e nas palmas
- Contextualização das levadas com melodias dos ritmos apresentados
- Dinâmica
- Andamento

recursos necessários
- Tambores de mão
- Pandeiros
- Reco-recos
- Ganzás
- Aparelho de som
- CDs de coco e samba de roda
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descrição da unidade

Esta unidade constitui um segundo estágio de contato do aluno com o tambor de mão. Deve servir como 
aprimoramento das possibilidades sonoras e da relação corpo/instrumento. Haverá um aprofundamento da 
técnica de atabaque (ou similar), partindo primordialmente de levadas de atabaques presentes no samba de roda 
e no coco de roda. A unidade está focada na prática de grades com diversas variações e dá continuidade aos 
conteúdos das Unidades 2 e 3. Será apresentada uma levada híbrida de atabaque, comum tanto no samba de 
roda quanto no coco de roda. Aos poucos, os alunos irão aprofundar os conhecimentos de cultura popular e os 
diálogos entre as musicalidades brasileiras. Serão levados pelas levadas.

Vamos pra roda!

aula 1
atividade 4.1 – aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 

atividade 4.2 – reforçando o miolo
Retome as levadas de samba no atabaque apresentadas na Unidade 2 e enfatize o trabalho com as notas 
de preenchimento, o chamado miolo. Na Atividade 2.3 foi pedido que os alunos executassem as levadas de 
samba com som aberto e grave mais o preenchimento. Agora, apresentamos essas levadas escritas. É também o 
momento de apurar a técnica do atabaque (ou similar). Nesta unidade, esse conteúdo será aprofundado por meio 
de levadas de samba de roda, e essa revisão será fundamental.

Utilize onomatopeias para representar as levadas, que devem ser sempre cantadas, antes de 
serem executadas nos instrumentos, facilitando a assimilação de figuras e padrões rítmicos. 
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Peça para os alunos cantarem cada levada, marcando o tempo nos pés alternados, acrescentando um balanço 
natural de semicolcheias no corpo. Esse procedimento ajuda na literal incorporação do ritmo. À memória do som 
soma-se uma memória corporal. É importante lembrar que os ritmos populares são danças, nas quais o som 
e o movimento, na origem, acontecem de maneira integrada. O aprendizado torna-se mais eficiente quando 
aproximamos esses dois sentidos.

Em todos os exercícios, seja qual for o andamento, solicite aos alunos a execução em diferentes 
dinâmicas. Isso agrega mais musicalidade ao exercício e, no dia a dia, desenvolve o senso de 
naipe no grupo.

Exercício a: Samba com sons aberto e miolo
As levadas devem ser executadas em andamento lento o suficiente para que os alunos possam atentar para a 
alternância de alinhamento das mãos no som aberto e o relaxamento na execução do miolo. Comece em um 
andamento lento e acelere aos poucos. Trabalhe as duas manulações sugeridas (começando com a direita e 
começando com a esquerda, alternadamente).

Exercício b: Samba com sons aberto, miolo e grave
Agora as levadas misturam três toques diferentes: aberto, grave e miolo.

Quando cantadas as onomatopeias (sempre antes de tocar no instrumento) o “tum” – som 
grave – deve ser entoado mais grave do que o “tu” do aberto.

Figura 4.1
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atividade 4.3 – a entrada de ganzá, surdo, 
pandeiro e tamborim
Ao final das duas sequências de exercícios propostos na atividade anterior, se alguns alunos já conseguirem tocar 
em andamento que possibilite a identificação com samba, ou seja, semínima a partir de aproximadamente 100 
bpm, faça os outros alunos acompanharem com ganzá, surdo, pandeiro e tamborim, conforme trabalhado na 
Unidade 1. Tente criar um arranjo, usando diferentes combinações com todos os instrumentos de samba vistos 
até aqui.

atividade 4.4 – rotina de fim de aula e estudo 
em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos estudarem os exercícios desta aula em casa, tanto com onomatopeias quanto com os toques 
de atabaque, batucando as levadas em tambores de mão ou em bancos, mesas etc. É necessário que as mãos se 
acostumem com a alternância: mão alinhada do aberto X mão relaxada do miolo.

Figura 4.2
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aula 2
atividade 4.5 –  aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 

atividade 4.6 – samba de roda
Esta atividade tem o objetivo de acrescentar o tapa à levada básica de samba no atabaque e ensinar duas levadas 
características do samba de roda. Em seguida, essas variações serão contextualizadas com o pandeiro e outros 
instrumentos deste ritmo.

Siga a mesma sequência de trabalho da aula anterior. Sempre peça para os alunos realizarem os exercícios 
primeiramente com onomatopeias (conforme a legenda), marcando os tempos com os pés alternados e 
acrescentando um balanço natural do corpo em semicolcheias.

Somente depois deste procedimento os alunos devem realizar os exercícios no instrumento, em andamento lento, 
de forma que percebam a necessidade de alinhamento das mãos nos sons aberto e tapa, e o simples relaxamento 
para a execução do miolo. No princípio, cada articulação pode ser interpretada como se durasse um tempo, como 
se cada semicolcheia fosse uma semínima.

Conforme apresentado com as letras D e E abaixo das levadas, os alunos devem tocar iniciando com a mão direita 
e em seguida com a mão esquerda.

Exercício a: Levadas com sons aberto, miolo e tapa
O primeiro exercício da sequência adiante já foi tocado. É repetido aqui somente para facilitar o entendimento 
de sua função como levada básica tanto para o samba tocado com tamborim, surdo, ganzá e pandeiro na aula 
passada, quanto para o samba de roda que será tocado nesta aula. Enfatize o trabalho com as Levadas 2 e 3. 
Atenção à execução do tapa com a mão esquerda.
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Exercício b: Grade de samba de roda I (atabaque simples)
Se alguns alunos já conseguirem tocar as levadas do exercício anterior em andamento que possibilite a 
identificação com samba de roda, peça para um ou dois deles tocar a Levada 2, enquanto os outros tocam 
ganzá, reco-reco (que pode ser substituído ou somado ao prato e faca característico do samba de roda), palmas 
e pandeiro, conforme grade a seguir.

Figura 4.3
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Exercício c: Grade de samba de roda II (variação de atabaque)
Observe a levada do atabaque tocada na grade anterior, acrescida dos acentos das palmas:

Figura 4.4

Figura 4.5

Figura 4.6

Ela sugere uma variação conforme a terceira levada de atabaque do Exercício a. Faça os alunos perceberem essa 
relação, que resulta na levada:

Em seguida, faça os alunos tocarem a grade adiante, que utiliza essa levada.
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Exercício d: Grade de samba de roda III (variação de pandeiro)
A levada do pandeiro também pode ser substituída, acrescentando-se um tapa, transpondo para este instrumento 
a levada de atabaque da grade de samba de roda I:

Figura 4.7

Figura 4.8

Agora, a grade tendo o pandeiro substituído pela versão da Figura 4.8:
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atividade 4.7 – contextualizando a grade de 
samba de roda e a melodia característica
Para acrescentar informações à aula do dia, mostre gravações de samba de roda. Um exemplo interessante é o CD 
da Dona Edith do Prato e As Vozes da Purificação. É uma produção bem cuidada com sonoridade acessível para 
quem não está acostumado com a audição de gêneros tradicionais populares. A primeira parte da faixa 4, Casa 
nova/Raiz, é uma ótima referência. O refrão é simples, os alunos podem aprender na hora e tentar tocar e cantar 
(“Ave Maria meu Deus/Nunca vi casa nova cair/Nunca vi casa nova cair/Nunca vi casa nova cair”).

Ou então apresente gravações de outros sambas de roda que achar pertinentes. O importante é haver uma 
contextualização do ritmo e de uma melodia, acrescentando maior musicalidade à performance dos alunos.

atividade 4.8 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem o samba de roda em casa. Pesquise você também. 

Figura 4.9
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Existe um estudo completo disponível na internet, no site do Iphan (www.iphan.gov.br). É 
possível baixar em pdf um dossiê elaborado, quando da declaração do samba de roda como 
patrimônio imaterial. Estando no site, navegue na seguinte sequência de páginas: Patrimônio 

Cultural > Patrimônio Imaterial > Bens Registrados > Samba de Roda do Recôncavo Baiano > Dossiê 
Samba de Roda.

aula 3
atividade 4.9 – aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 

atividade 4.10 – coco de roda com atabaque: 
levada híbrida
Esta atividade tem o objetivo de acrescentar o atabaque ao coco de roda trabalhado na Unidade 3. Antes de 
entrar nas atividades práticas desta aula, apresentamos aqui o conceito de levada híbrida, que se aplica em mais 
de uma linguagem musical.

A última levada de atabaque apresentada na aula anterior, aplicada no samba de roda, é uma levada híbrida. Ela 
pode ser utilizada em vários contextos musicais brasileiros, especialmente nos sambas de roda e nos cocos de 
roda. Trata-se da seguinte levada:

Assim como a mesma levada de palmas está presente nas duas expressões musicais:

Figura 4.10
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Não são todos os sambas de roda nem todos os cocos de roda que têm atabaques. Há sambas de roda somente 
com pandeiro e palmas. Há outros com prato e faca, viola, pandeiro, ganzá, reco-reco, atabaque, agogô, berimbau 
etc. A instrumentação depende do contexto em que ocorre o samba.

Há cocos de roda sem instrumento algum, que utilizam somente voz e sapateado. Há outros somente com 
ganzá, outros somente com pandeiro, outros com inúmeros instrumentos de percussão, como alfaia, tarol, ganzá, 
triângulo, atabaque, xequerê etc.

É importante que os alunos comecem a entender que a cultura popular estabelece diálogos 
entre diferentes manifestações, tornando-se mais rica.

Exercício a: Recordando a levada híbrida 
Retome a levada em questão, lentamente, procurando aprimorar a técnica dos alunos. Com os alunos que já a 
assimilaram, trabalhe a interpretação, a sonoridade, acrescente algo em seu desempenho e alterne a manulação. 
Aos que ainda apresentam dificuldades, proporcione mais uma oportunidade de apreensão e assimilação da 
levada.

Figura 4.11

Exercício b: Variação da levada híbrida 
Com um som aberto a menos, a levada fica mais próxima ainda da levada das palmas. Compare e faça os alunos 
tocarem a variação a seguir.

Figura 4.12
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Exercício c: A grade do coco de roda com atabaque
À grade apresentada na terceira aula da Unidade 3, acrescentamos as duas primeiras possibilidades de atabaque 
desta atividade. A essa grade pode ser acrescentado o triângulo e o agogô de baião, trabalhados também na 
Unidade 3.

Figura 4.13

atividade 4.11 – coco de roda com melodia e 
passo básico
Esta atividade tem o objetivo de contextualizar o aprendizado desta aula, recordando a melodia e o passo básico 
do coco (vistos na Unidade 3).

Figura 4.14
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Exercício a: Recordando o passo básico

Exercício b: Recordando a melodia de Areia

Solo: Lá no mar tem areia
Coro: Areia
Solo: Tem areia no mar
Coro: Areia
Solo: Que areia boa
Coro: Areia
Solo: Pra gente peneirar
Coro: Areia

Solo: Quando eu pensava que era um
Coro: Era um babado só
Solo: Quando eu pensara que era (sic.) dois
Coro: Era um babado só
Solo: Quando eu pensava que era três
Coro: Era um babado só
Solo: Quando eu pensava que era quatro
Coro: Era um babado só

atividade 4.12 – compartilhando a pesquisa
Considerando que você e os alunos tenham pesquisado o samba de roda, promova uma troca de materiais e 
informações da pesquisa. Se possível, aprendam juntos uma nova música e crie um final de aula dinâmico e 
coletivo.

Por fim, fale e demonstre um pouco dos pontos comuns e divergentes entre o samba de roda e o coco de roda 
trabalhados nessas duas aulas.

Figura 4.15
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atividade 4.13 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem mais a respeito do samba de roda e também sobre do coco de roda.

aula 4
atividade 4.14 – aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 

atividade 4.15 – variações de levadas de 
samba de roda no atabaque
Esta atividade tem o objetivo de acrescentar mais variações às levadas de atabaque apresentadas no samba de 
roda. A partir daquela levada híbrida em dois tempos, serão acrescentadas variações com gradativa dificuldade, 
novas células e combinações de tapa, aberto e miolo.

Mantenha a rotina de fazer os alunos cantarem cada levada antes de tocá-la no instrumento. E 
esse canto deve ser feito com os alunos em pé, pulsando o corpo: alternando os pés no tempo e 
subdividindo esse tempo num balanço natural do corpo.
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Exercício a:

atividade 4.16 – grade de samba de roda IV
Esta atividade apresenta uma grade, acrescida dessa nova levada de atabaque. Observe que também há 
acentuações novas no ganzá e no reco-reco, que também podem ser tocados, raspando uma faca de cozinha 
num prato de louça.

Figura 4.16
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Exercício a:

atividade 4.17 –  contextualização da  
melodia
Conforme solicitado nas Aulas 2 e 3 desta unidade, você e os alunos deveriam ter pesquisado o samba de roda. 
Para contextualizar a melodia desta nova grade, este é o momento de compartilhar o material pesquisado.

atividade 4.18 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula. 

Peça para os alunos pesquisarem mais a respeito do samba de roda.

Figura 4.17
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atividade para levar para casa
Peça para os alunos aprofundarem a pesquisa sobre samba de roda e coco de roda, 
procurando gravações, vídeos e informações históricas. Além disso, oriente os alunos a 
estudarem a técnica dos tambores de mão em casa, mesmo que não tenham instrumentos 
(demonstre as possíveis adaptações).

modo de aferição de resultados
Avalie os alunos durante as atividades de aula, observando se houve envolvimento e 
disposição para realização das propostas. Avalie se os alunos assimilaram os conteúdos e 
conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas.



unidade 5 

 roda de samba
novas técnicas de pandeiro – do choro ao partido-alto 

Além de aprofundar a técnica de pandeiro, iremos agora conhecer outros 
instrumentos de uma roda de samba, como o tamborim, o ganzá, o reco-
reco, o agogô e o surdo.
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objetivo geral 
Aprofundar a técnica de pandeiro e o conhecimento do samba, acrescentando mais 
informações às já transmitidas na Unidade 1. Por meio da prática de levadas básicas dos 
principais instrumentos de uma roda de samba – uma das principais formações instrumentais 
do samba num contexto urbano – esta unidade contemplará: pandeiro, tamborim, ganzá, 
reco-reco, agogô e surdo.

objetivos específicos
- Criar mais intimidade com a linguagem dos pandeiros de samba e choro
- Ampliar a condição técnica dos alunos neste instrumento
- Ensinar mais vozes que compõem a grade rítmica do samba
- Contextualizar as levadas de samba com melodias características
- Como estratégia de aprendizado das levadas, sensibilizar corporalmente o aluno para a 

relação do som com o movimento

conteúdos
- Exercícios de alongamento e aquecimento
- Orientação quanto à postura do corpo e das mãos  
- Execução dos três principais sons no pandeiro: aberto, tapa e platinelas
- Execução do grave do pandeiro com a ponta dos dedos
- Partido-alto
- Execução de levadas básicas de pandeiro, tamborim, ganzá, reco-reco, agogô e surdo
- Contextualização das levadas em melodias de samba
- Dinâmica
- Andamento

recursos necessários
- Instrumentos de samba: pandeiros de couro, pandeiros de náilon, agogô, reco-reco (de 

mola e de bambu), tamborim, ganzá, surdo
- Aparelho de som
- CDs de samba do Acervo da Amigos do Guri: 
- CD049 Tudo azul – Velha Guarda da Portela
- CD071 Nelson Cavaquinho
- CD047 Adoniran Barbosa e convidados



115

un
id

ad
e 

5 
-  

ro
da

 d
e 

sa
m

ba

descrição da unidade

Para esta unidade, a sala deve contar com um pandeiro para cada aluno, da mesma forma como 
ocorreu na Unidade 1. É importante que haja pandeiros de pele animal (os chamados pandeiros 
de choro) e pandeiros de pele de náilon (conhecidos como pandeiro de samba). Além disso, 

para as práticas das grades, deve dispor de instrumentos diversos usados no samba. Na falta de todos os 
instrumentos, faça adaptações.

Por um lado, esta unidade constitui um segundo estágio de contato do aluno com o pandeiro e deve servir como 
aprimoramento das possibilidades sonoras e da relação corpo/instrumento. Por outro, deve aprofundar o contato 
do aluno com a linguagem do samba urbano, especialmente na formação das rodas de samba, acrescentando ao 
que foi trabalhado na Unidade 1, instrumentos como agogô, reco-reco, tamborim, ganzá e surdo.

aula 1 
atividade 5.1 – aquecimento geral
A mesma sequência das unidades anteriores deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e não pode 
durar mais do que cinco minutos. 

atividade 5.2 – aquecimento específico no 
pandeiro
Para um aquecimento específico no pandeiro, recorra à Unidade 1, na qual houve o primeiro contato com esse 
instrumento, e aplique os exercícios iniciais.

Exercício a: O “tx” das platinelas
O pandeiro deve estar posicionado na horizontal, na altura do umbigo, com a pele paralela ao chão. A outra 
mão deve estar paralela ao pandeiro, distante do mesmo o suficiente para que haja espaço para o movimento 
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coordenado de mão e pandeiro. O som deve ser realizado somente com o movimento coordenado das mãos. Sem 
o uso de força.

Com movimento de punho da mão esquerda, as pontas dos dedos e a base da mão direita vão até o pandeiro, ao 
mesmo tempo em que o pandeiro, com movimento de rotação de antebraço, vai de encontro a essas duas partes 
opostas da mão. Os dedos e a base da mão devem tocar bem na extremidade da circunferência do pandeiro 
para que se privilegie o timbre das platinelas. Cuide para que o aluno mantenha o punho alinhado. É preciso 
que os movimentos concomitantes de mão e pandeiro sejam um em direção ao outro. Se isso não acontecer, o 
movimento não fará sentido.

Figura 5.1

Figura 5.2 Figura 5.3
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Figura 5.4

Realize exercícios a partir de uma pulsação simples, alternando base da mão e dedos, buscando igualdade de 
timbre e intensidade das platinelas.

A princípio, varie o andamento do exercício como se fosse um motor com diferentes possibilidades de rotação. 
Varie também a dinâmica.

Crie, musicalmente, variações deste exercício:  faça os alunos tocarem um de cada vez o som das platinelas, 
golpeando somente as pontas dos dedos; numa segunda rodada somente a base da mão; na terceira rodada a 
sequência: base/dedos, para que o próprio aluno se escute e também possa comparar os diferentes sons que cada 
aluno produz. Crie outras possibilidades, sempre buscando tornar o exercício musical.

Exercício b: O “tx” das platinelas subdividindo uma pulsação
Trabalhe primeiramente a percepção das subdivisões do tempo em duas, três e quatro partes. Os exercícios não 
precisam ser lidos pelos alunos, que precisam somente perceber a subdivisão do tempo nestas três possibilidades.

Faça os alunos atentarem para o equilíbrio do timbre e da dinâmica das duas partes, pontas dos dedos e base da 
mão (punho), mantendo o movimento coordenado entre as mãos.

Repita cada compasso algumas vezes, em seguida crie formas diversas (duas vezes cada compasso, quatro vezes 
cada, apenas uma vez cada compasso repetindo-os em sequência etc.). Varie também andamento e dinâmica. 

atividade 5.3 – o “tu” com as pontas dos  
dedos
Na Unidade 1, foi ensinado o som grave do pandeiro, percutindo o polegar numa faixa da beirada de pele. Nesta 
aula, acrescentaremos outra possibilidade de realização desse som: com as pontas dos dedos. 

Em seguida, na Figura 5.5, mostramos o ponto onde se deve tocar para obter o som das platinelas. Na Figura 
5.6, mostramos o local do pandeiro de onde se extrai o som grave, na mesma faixa na beirada da pele com 
o polegar (mais acima).
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Exercício a: Procurando o grave com as pontas dos dedos
Deixe os alunos experimentarem livremente, procurando o som grave com as pontas dos dedos, tendo como 
referência sonora o mesmo som realizado com o polegar e procurando igualá-los. Em seguida, realize os exercícios 
de combinações de grave e platinelas, variando os toques, conforme indicado abaixo das notas. P é o polegar e 
D é o grave com a ponta dos dedos.

Figura 5.5

Figura 5.7

Figura 5.8

Figura 5.9

Exercício b: Combinando “tu” e “tx”

Figura 5.6
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Exercício c: Combinando “tu” e “tx”

atividade 5.4 – levada de samba e choro no 
pandeiro
Nesta atividade há duas propostas. A primeira, já trabalhada nos exercícios anteriores dessa aula, é a execução do 
som aberto com as pontas dos dedos, agora praticada na levada básica de samba e choro (ensinada na Unidade 
1). A segunda introduz o abafamento da pele no primeiro tempo, da mesma forma como ocorre com a levada de 
surdo no samba. Para contextualizar esse efeito, demonstre no surdo a levada básica do instrumento (primeiro 
tempo abafado, segundo tempo solto), escrita abaixo da levada de pandeiro (Exercício a).

Existe a possibilidade de se abafar o pandeiro com o polegar da mão esquerda, por cima da pele. 
Trata-se de uma opção pessoal, mas sugerimos o abafamento por baixo da pele.

Figura 5.10

Exercício d: Combinando “tu” e “tx”

Figura 5.11

Figura 5.12

Figura 5.13
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Figura 5.14

Exercício a: Levada básica no pandeiro
Esta levada é a mais elementar no pandeiro, utilizada tanto no choro quanto no samba. No choro, o pandeiro 
utilizado é o de pele animal. Já nas rodas de samba, pode-se utilizar tanto esse tipo de pandeiro quanto o de pele 
de náilon, com afinação mais aguda.

Como estratégia para que o aluno consiga realizar o exercício – que implica duas ações com a mão esquerda: 
mover o pandeiro em direção à mão direita e ainda abafar o primeiro tempo com o dedo médio –, trabalhe esse 
exercício em quatro etapas: 

- Tocar várias vezes com a pele abafada nos dois tempos
- Tocar quatro tempos com a pele abafada e quatro com a pele solta
- Tocar dois tempos com a pele abafada e dois com a pele solta
- Tocar como está escrito: um tempo com a pele abafada e um com a pele solta

Depois de atingido o objetivo inicial, proponha a realização do exercício com a segunda opção de articulação, 
tocando o som aberto com as pontas dos dedos. 

É importante o aluno cantar as onomatopeias, antes de tocar no instrumento. O “ti” é o som da pele abafada 
pelo dedo médio da mão esquerda.

Levada de surdo: repare como a levada de pandeiro deriva desta.

Figura 5.15

Figura 5.16
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Exercício b: Variação importante nas rodas de choro
Esta levada é uma transposição para o pandeiro de uma variação básica de surdo. É importante que você 
demonstre no surdo a origem desta variação, transcrita abaixo da levada de pandeiro.

Variação da levada de surdo

Figura 5.17

Figura 5.18

atividade 5.5 – acrescentando tamborim e 
ganzá
Para contextualizar o conteúdo apreendido nesta aula, execute a grade a seguir, mantendo a maioria dos alunos 
tocando pandeiro – o objetivo principal da aula –, escalando outros para completar a grade.

Exercício a: Grade de samba
Conduza variações de andamento e dinâmica, inclusive com crescendos e diminuendos.

Conduza também repetições em ciclos regulares de oito ou 16 compassos, para praticar contagem e percepção 
de forma. Por exemplo:

- Tocar três ou sete vezes o ciclo do tamborim, com pausa de dois compassos (uma vez do ciclo)
- Tocar três ou sete vezes o ciclo e solo de um instrumento nos dois compassos restantes (cada breque focalizando 
um instrumento ou naipe)
- Como variação do exemplo anterior, no breque, um aluno faz um solo improvisado em seu instrumento
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As notas do tamborim sem a cabeça são preenchimentos feitos com os dedos embaixo da pele. 
Caso os alunos tenham dificuldade em executá-las, oriente-os a tocar apenas as notas principais 
da levada (notas com cabeça).

atividade 5.6 – rotina de fim de aula e estudo 
em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos ouvirem samba e tocarem especialmente o pandeiro, seja no próprio instrumento ou 
improvisando em um caderno ou outro objeto no qual se possa simular o movimento coordenado de mãos: o 
abafamento da pele com o dedo médio da mão esquerda e o som aberto com as pontas dos dedos (o que é mais 
complicado de estudar em algo que não seja o instrumento).

Figura 5.19
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aula 2 
atividade 5.7 – aquecimento geral
A mesma sequência de aquecimento, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode 
durar mais do que cinco minutos.

atividade 5.8 – tamborim teleco-teco
O foco principal desta aula é a levada do teleco-teco no tamborim. Essa levada refere-se a uma célula clave, ou 
seja, uma levada chave do samba. Ele funciona como um esqueleto rítmico, sobre o qual se formam as melodias 
e levadas de outros instrumentos (como as do cavaco).

Propomos que durante toda a aula o foco principal seja o teleco-teco. Na falta de um instrumento para cada 
aluno, peça que eles toquem instrumentos ou objetos adaptados, ou mesmo uma baqueta contra a outra.

Na segunda metade de aula, conduza a prática do teleco-teco, acompanhando gravações de samba, para que os 
alunos percebam a levada dentro da estrutura rítmica das melodias e da movimentação harmônica.

Para que o aluno crie mais intimidade com esse padrão, a atividade tem como objetivo relativizar seu ponto de 
início, conforme Exercícios a, b e c.

Exercício a: O teleco-teco iniciando em ponto tético (na cabeça)
Esta é a maneira mais comum de memorizar a levada, pois tem o início na cabeça do tempo.

Figura 5.20

Lembre-se de que as notas sem cabeça devem ser tocadas com os dedos atrás da pele. São 
notas de preenchimento, notas fantasma.

Exercício b: O teleco-teco iniciado na outra metade do ciclo (na segunda semicolcheia)
É muito importante memorizar também esta variação, resultando numa percepção mais sincopada do ciclo. Essa 
é a levada mais característica do tamborim nas rodas de samba, começando sincopado.
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Exercício c: O teleco-teco iniciando em ponto antecipado
Memorizar o início neste ponto é fundamental, pois, na maioria dos sambas tradicionais, é onde aparecem as 
cadências harmônicas conclusivas.

Figura 5.21

Figura 5.22

atividade 5.9 – surdo
Para acrescentar o surdo ao teleco-teco, ensine uma variação da levada de surdo apresentada na aula passada. 
A mão esquerda toca sempre na quarta semicolcheia do tempo e a baqueta nas cabeças, a primeira abafada e a 
segunda solta. Demonstre e faça os alunos executarem a levada. 

Atenção para o repouso da mão esquerda sobre a pele: a mão esquerda que precede a nota 
abafada (primeiro tempo) permanece abafando a pele, enquanto a baqueta percute. A mão 
esquerda que antecede a nota solta (segundo tempo) não repousa sobre a pele, que vai soar 

com o toque da baqueta.

Exercício a:

Figura 5.23
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atividade 5.10 – contextualizando com 
gravações
Propomos que a segunda metade da aula seja dada com os alunos, em sua maioria, tocando tamborim, um deles 
tocando a levada de surdo, acompanhando gravações de dois ou três sambas, de modo que os alunos percebam:

- A relação dessa levada de tamborim com a estrutura rítmica das melodias
- A relação dessa última forma de início da levada de tamborim teleco-teco com as cadências das frases melódicas 
e da harmonia

No Acervo da Amigos do Guri existem bons CDs de samba: Tudo azul, da Velha Guarda da Portela (CD049), Nelson 
Cavaquinho (CD071) e Adoniran Barbosa e convidados (CD047). Procure cantar com os alunos as melodias com 
acompanhamento do tamborim, para focar a relação da estrutura rítmica das mesmas com o teleco-teco. Faça 
isso, após ouvir as gravações em andamento. É importante que o exercício seja didaticamente adequado para 
que se entenda essa relação. 

atividade 5.11 – rotina de fim de aula e  
estudo em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos ouvirem samba e tocarem especialmente o pandeiro (de acordo com orientações da Aula 1). 
Além disso, peça para praticarem o teleco-teco.

aula 3
atividade 5.12 – aquecimento geral
A mesma sequência, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 
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atividade 5.13: pandeiro de partido-alto
Nesta aula trabalharemos uma nova levada e comportamento do pandeiro – o que hoje se reconhece como 
partido-alto. 

Primeiro mencione que o partido-alto é mais do que uma levada de pandeiro. Trata-se de uma forma específica de 
samba, um estilo caracterizado principalmente pela improvisação de versos (na letra). Todo partideiro é sambista, 
mas nem todo sambista é partideiro – denominação do sambista capaz de improvisar versos e até mesmo novas 
melodias nas rodas de samba.

Entretanto, uma forma de se conduzir a batucada, originalmente específica dos momentos de partido-alto, acabou 
também sendo utilizada como possibilidade de comportamento rítmico dos instrumentos de percussão, e que 
numa roda de samba se destaca na expressão do pandeiro.

As duas levadas transcritas adiante são as mais comuns, reconhecidas como partido-alto no ambiente do samba. 
Como ocorre na maioria das vezes, uma levada não é um padrão estrito. É bastante comum variações surgirem 
em diálogo com os outros instrumentos, sejam de percussão ou melódicos, e com a melodia e a letra, à medida 
que o músico cria intimidade com o vocabulário do samba. Portanto, as levadas a seguir são ponto de partida, 
podem ocorrer outras versões das mesmas. 

Com essas duas levadas abre-se outro caminho de técnica, associada a um pandeiro com pele de náilon e de 
afinação mais aguda, comumente conhecida como pandeiro de samba. Normalmente, esses pandeiros são mais 
pesados do que os de pele animal, conhecidos como pandeiros de choro. O fato desses pandeiros de samba 
serem mais pesados dificulta a movimentação da mão esquerda (levando o pandeiro ao encontro dos toques da 
mão direita), muito comum nos pandeiros de choro. Essa dificuldade abre outra possibilidade de técnica baseada 
na movimentação mais rápida da mão direita, com o uso acentuado dos dois principais sons de pele: o aberto 
“tu”, prioritariamente realizado com o polegar (P) e o tapa “ta”, tocado literalmente como é denominado: um 
tapa (T) com as polpas dos dedos (digitais).

Do ponto de vista da relação dessas levadas com o conjunto, podemos atribuir às mesmas a função de clave, 
assim como ocorre com o teleco-teco do tamborim, conforme discorrido na Aula 2 desta unidade.

Exercício a: Pandeiro de partido-alto I
É comum iniciar esta levada na segunda semicolcheia do primeiro tempo, como assinalado a seguir. Só se articula 
o primeiro tempo do 1º compasso da segunda vez em diante.
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Exercício b: Pandeiro de partido-alto II
Esta é outra levada clássica de partido-alto e seu início costuma ocorrer conforme assinalado, no segundo tempo 
do 1º compasso.

Figura 5.24

Exercício c: Pandeiro de partido-alto e teleco-teco
Essas duas levadas de pandeiro têm a estrutura semelhante à do teleco-teco do tamborim. Divida a classe em 
três naipes, conforme grade a seguir, para que essa relação direta seja observada.

Na grade, a transcrição do tamborim se baseou na segunda opção de memorização apresentada na aula anterior 
(Exercício b) e excluiu as notas fantasma para priorizar as articulações de mão direita e facilitar o entendimento 
da relação dessa levada com as duas de pandeiro ensinadas nesta aula.

Figura 5.25

Figura 5.26
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atividade 5.14 – agogô
Nas rodas de samba mais tradicionais há uma recorrente levada de agogô. Ela também tem uma relação muito 
próxima com a do teleco-teco do tamborim, conforme veremos adiante.

Exercício a: Agogô das rodas de samba
Faça com que todos os alunos toquem esta levada. Certamente não haverá agogô para todos. Os alunos sem 
agogô podem usar duas baquetas e tocar uma contra a outra, procurando extrair um som mais grave e outro mais 
agudo, percutindo em pontos diferentes da baqueta. 

Exercício b: Agogô e teleco-teco
Para comparar a relação das duas levadas, do agogô e do teleco-teco, metade dos alunos deve tocar uma 
linha, enquanto os demais tocam a outra. Faça os alunos observarem que a principal diferença está na primeira 
semicolcheia do ciclo, que no tamborim é em pausa e no agogô é tocada. Essa diferença as torna complementares.

Ambas as levadas podem assumir a função de clave, da mesma forma como ocorreu com as levadas de pandeiro 
de partido-alto apresentadas na segunda atividade desta aula.

Figura 5.27

Figura 5.28

atividade 5.15 – grade
Distribua os instrumentos da grade que segue. Ela inclui os instrumentos trabalhados anteriormente na unidade, 
mas procure dar atenção especial àqueles trabalhados nesta aula. 
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Exercício a: Conduza variações de andamento e dinâmica, inclusive com crescendos e diminuendos.
Conduza também repetições em ciclos regulares de oito ou 16 compassos, para praticar a contagem e a percepção 
de forma. Por exemplo:

- Tocar três ou sete vezes o ciclo do tamborim, com pausa de dois compassos (uma vez do ciclo)
- Tocar três ou sete vezes o ciclo e o solo de um instrumento nos dois compassos restantes (cada breque 
focalizando um instrumento ou naipe)
- Como variação do exemplo anterior, no breque, um aluno faz um solo improvisado em seu instrumento

Figura 5.29
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atividade 5.16 – rotina de fim de aula e  
estudo em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos ouvirem samba e tocarem especialmente o pandeiro de partido-alto e o agogô.

aula 4
atividade 5.17  – aquecimento geral
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 

atividade 5.18 – mais uma levada de  
pandeiro de samba
Esta levada foi ensinada na Unidade 4 como a de pandeiro de samba de roda, mas é também utilizada nas rodas 
de samba urbano. Em ambos os ambientes é executada principalmente no pandeiro de náilon.

Nesta aula, o foco é na técnica de pandeiro de partido-alto, que normalmente é tocado sem a necessidade de 
manutenção do movimento coordenado das mãos direita e esquerda. Ressalte aos alunos que neste exercício 
o polegar repete a articulação do fim para o começo (da oitava para a primeira semicolcheia do ciclo), o que 
difere da solução adotada com técnica de pandeiro de choro, apresentada no Exercício b da Atividade 5.4, na 
qual a oitava articulação é realizada com as pontas dos dedos para manter a alternância de movimentos da mão 
esquerda.



131

un
id

ad
e 

5 
-  

ro
da

 d
e 

sa
m

ba

Exercício a:

Figura 5.30

Figura 5.31

Figura 5.32

atividade 5.19 – reco-reco
Esse instrumento é utilizado nas rodas de samba em duas versões: o reco-reco de bambu ou o de mola. 
Apresentamos a seguir duas opções de levada, a primeira é mais comumente tocada no de mola, e a segunda 
no de bambu.

Demonstre aos alunos e depois ajude-os na execução.

Exercício a:

Exercício b:

atividade 5.20 – grade
Distribua os instrumentos da grade adiante, que contempla os instrumentos trabalhados em todas as aulas dessa 
unidade. Esta prática deve funcionar como revisão dos principais conteúdos abordados até aqui.
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Depois de praticada a grade, objetivando equilíbrio de dinâmica e bom pulso coletivo somados às sugestões 
de combinações de densidades do exercício a seguir, é muito importante praticar essas levadas acompanhando 
alguma melodia. 

Uma ótima prática é a integração com o coro do polo, na execução de algum samba planejada 
conjuntamente pelos educadores de percussão e coral. Também seria ótimo se essa integração 
incluísse instrumentos de harmonia, como violão e cavaquinho, com arranjos para essa formação 
tradicional de samba.

Exercício a: Assim como foi sugerido na prática de todas as grades desta unidade, conduza variações de 
andamento e dinâmica, inclusive com crescendos e diminuendos. Conduza também repetições em ciclos regulares 
de oito ou 16 compassos, para praticar a contagem e a percepção de forma. Por exemplo:

- Tocar três ou sete vezes o ciclo, com pausa de dois compassos (uma vez do ciclo)
- Tocar três ou sete vezes o ciclo e o solo de um instrumento nos dois compassos restantes (cada breque 
focalizando um instrumento ou naipe)
- Como variação do exemplo anterior, no breque, um aluno faz um solo improvisado em seu instrumento

Figura 5.33
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atividade 5.21 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

atividade para levar para casa
Peça para os alunos ouvirem samba em casa e observarem os instrumentos praticados nesta 
unidade. 

Peça também para praticarem as levadas trabalhadas nesta unidade, mesmo que seja com 
instrumentos e objetos adaptados.

modo de aferição de resultados
Avalie os alunos durante as atividades de aula, observando se houve envolvimento e 
disposição para a realização das propostas. Avalie se os alunos assimilaram os conteúdos e 
conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas.





unidade 6 

 a batucada das 
escolas de samba       

no ritmo das baterias

Nesta unidade será abordada a batucada das baterias de escola de samba, 
com ênfase na técnica de caixa e outros instrumentos característicos.
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objetivo geral 
Introduzir o aprendizado da vertente do samba tocado nas escolas de samba, a chamada 
batucada, cuja formação instrumental é uma ampliação da existente nas rodas de samba, 
trabalhada na Unidade 5. 

Para atingir esse objetivo serão abordados os instrumentos mais representativos desse 
contexto do samba e suas levadas mais recorrentes: surdos de 1ª, 2ª e 3ª, agogô, repinique, 
caixa, tamborim, ganzá e/ou chocalho de platinelas e pandeiro.

objetivos específicos
- Ampliar o conhecimento da linguagem do samba
- Introduzir a técnica de caixa (instrumento fundamental na percussão, não abordado nas 

unidades anteriores)
- Introduzir a técnica e linguagem do repinique (muito importante nessa modalidade de 

samba)
- Trabalhar levadas de surdo de terceira (surdo de corte)
- Como estratégia de aprendizado das levadas, sensibilizar corporalmente o estudante para 

a relação do som com o movimento

conteúdos
- Exercícios de alongamento e aquecimento
- Introdução à técnica de caixa, focalizando o toque simples
- Execução de levadas básicas de instrumentos de samba
- Técnica e levadas de repinique
- Técnica e levadas de surdo de terceira (surdo de corte)
- Dinâmica
- Andamento

recursos necessários
- Um par de baquetas de caixa para cada aluno
- Praticáveis de borracha (um por aluno)
- Instrumentos de samba: agogô, repinique, caixa ou tarol, tamborim, ganzá, pandeiro e 

três surdos de tamanhos diferentes
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descrição da unidade

Caso não haja três surdos de tamanhos diferentes, adapte outros tambores. O importante é que 
estejam afinados em três alturas distintas, representando as três vozes de surdo da batucada 
de samba.

Esta unidade proporcionará a vivência em uma modalidade de samba muito importante, difundida em todo o 
mundo pelo apelo sonoro e pelo espetáculo ao qual está vinculada (uma verdadeira ópera a céu aberto): os 
desfiles das escolas de samba. Trata-se de uma vertente do samba em constante evolução, que se desenvolve a 
cada ano em função da competitividade entre as escolas.

As atividades estarão focadas na técnica de baquetas aplicada à caixa, que permearão as quatro aulas. Além 
disso, haverá ênfase no estudo do repinique e do surdo de terceira (ou surdo de corte). 

Serão abordados aspectos do ritmo da batucada, porém sem falar ainda em entrada, finalização, breque, 
paradinhas etc. (temas a serem abordados na Unidade 9). 

Basicamente serão trabalhadas grades, que a cada aula vão incluir novos elementos. Trata-se de uma introdução 
a este amplo universo das baterias de escola de samba.

aula 1 
atividade 6.1 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 
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atividade 6.2 – baquetas – a pinça e o  
movimento de punho no ar
O foco desta aula é a técnica de baqueta, por isso muita atenção aos detalhes de postura e movimento. Conduza 
a aula de modo que cada aluno seja capaz de entender os conceitos apresentados, realizando constantemente 
uma auto-observação.

Cada músico utiliza sua técnica de caixa, mas, aqui, começaremos abordando a técnica em que as duas mãos 
seguram a baqueta da mesma forma (matched grip). É importante que o aluno fique atento aos detalhes técnicos: 

- A postura geral do corpo
- O relaxamento do braço
- A altura do instrumento para determinar o ângulo ideal de antebraço
- O alinhamento do punho
- A palma da mão para baixo
- A pinça (o ponto de contato do polegar e do indicador com a baqueta)

Nesta atividade, o aluno deve experimentar esses fundamentos da técnica, somente segurando a baqueta e 
movimentando-a no ar, sem o uso do praticável de borracha ou instrumento. É importante a observação de 
postura e movimento, antes do contato com o instrumento ou praticável.

Comece explicando a pinça (figuras a seguir), feita com polegar e indicador.

Exercício a: O movimento da baqueta no ar, uma mão de cada vez
Sugerimos que se trabalhe primeiramente com a mão direita. Depois de assimilado o procedimento, repita o 

Figuras 6.1 e 6.2 – A pinça
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exercício com a esquerda. Para fortalecer a pinça, os alunos devem manter em contato com a baqueta somente 
os dedos polegar e indicador, mantendo os dedos médio, anelar e mínimo relaxados. Em seguida, devem voltar 
a palma da mão para baixo, observando o alinhamento da mão com o antebraço. Veja a seguir a postura errada 
e a correta.

Agora, utilizando somente a articulação do punho, os alunos devem movimentar a baqueta para cima e para 
baixo com a palma da mão voltada para baixo, mantendo o alinhamento da mão com o antebraço durante o 
percurso.

   Figura 6.3 - Postura errada Figura 6.4 - Postura correta

Depois de alguns minutos, repetindo esse exercício com a mão direita, peça para os alunos experimentarem com 
a mão esquerda.

Figura 6.5 Figura 6.6
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Exercício b: As duas baquetas e o movimento paralelo
Agora peça para os alunos segurarem as duas baquetas, posicionando as pontas de forma que fiquem próximas 
uma da outra, procurando uma simetria de postura da pinça. Ainda sem os praticáveis, com as baquetas sendo 
movimentadas no ar, atente para que haja o alinhamento de mãos com antebraços.

Encontrada essa simetria, deve-se proceder o movimento das duas baquetas de forma paralela para cima e para 
baixo, mantendo-se as pontas próximas.

Figura 6.7

Figura 6.8
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atividade 6.3 – o rebote: toque legato, uma 
baqueta de cada vez
Ainda segurando as baquetas somente com os dedos polegar e indicador, conduza os exercícios a seguir, a partir 
da mesma ideia dos Exercícios a e b da atividade anterior, agora, experimentando o contato com o praticável de 
borracha e o rebote da baqueta. Sempre deixe a baqueta subir após cada golpe, num toque denominado legato.

O aluno deve tocar os exercícios adiante em três dinâmicas: forte, mezzo forte e piano, iniciando o movimento 
com a baqueta posicionada para cima, em altura que determine a dinâmica (conforme as figuras seguintes).
Deve-se golpear o praticável em alvo determinado e retornar imediatamente a baqueta para a posição inicial ao 

Figura 6.12

 Figura 6.9 - Forte

final de cada toque. Tudo isso muito lentamente, para que a atenção esteja sempre voltada para os seis detalhes 
descritos no início da Atividade 6.2. O tempo das pausas, inclusive, pode ser relativizado ou transformado em 
fermata, pois é o tempo que deve ser utilizado para auto-observação do aluno, conferindo se os detalhes se 
mantiveram após o golpe. Para tanto, os exercícios devem ser sempre memorizados.

Exercício a:

Figura 6.10 - Mezzo forte Figura 6.11 - Piano
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Exercício b:

Exercício c:

Figura 6.13

Figura 6.14

Figura 6.15

atividade 6.4 – golpeando as duas baquetas 
em movimento paralelo
Fique atento para que as baquetas sejam tocadas simultaneamente, evitando-se o flam. Esses exercícios 
contribuem para a obtenção de equilíbrio entre as duas mãos.

Como nos exercícios anteriores, devem ser tocados em três dinâmicas, com as baquetas partindo da posição 
afastada do alvo e voltando imediatamente para cima, sempre lentamente, para que a atenção esteja 
constantemente voltada para os seis detalhes descritos anteriormente.

Exercício a:
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Exercício b:

Figura 6.16

Figura 6.17

Exercício c:

atividade 6.5 – levada de samba na caixa
Esta atividade deve ser realizada nos praticáveis, para que todos os alunos aprendam a levada de caixa.

A batida de caixa é uma espécie de impressão digital das baterias. Cada escola de samba tem a sua levada de 
caixa (algumas se repetem em mais de uma escola). 

A levada apresentada nesta atividade não remete a nenhuma escola específica. Ela é constituída a partir de 
uma célula clave realizada pela mão direita, que em seguida será preenchida com notas executadas pela mão 
esquerda. O preenchimento abordado aqui é bem elementar, sendo possível incrementá-lo com mais notas, 
incluindo todas as semicolcheias entre as notas principais da mão direita.

Exercício a: Uma mão de cada vez
Faça com que os alunos toquem primeiramente com a mão direita e em seguida com a esquerda, sempre 
iniciando o movimento com a baqueta parada em cima (nas três dinâmicas) e retornando para posição, após 
cada um dos golpes. 

Em todas as atividades dessa aula o foco está na técnica, na relação do corpo do aluno com 
a baqueta e com o praticável. Atente-se a isso. Experimente diferentes andamentos, sempre 
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possibilitando a observação dos seis detalhes de técnica apontados na Atividade 6.2 e reiterados nas 
seguintes.

A contextualização dessa levada com os outros instrumentos e levadas de samba, e também a relação da mesma 
com o balanço do corpo serão itens trabalhados na próxima aula.

Figura 6.18   

Figura 6.19

Exercício b: As duas mãos atuando
Faça com que os alunos toquem primeiramente com a mão direita, comandando. Em seguida, inverta a manulação.

Exercício c: Levada preenchida
Agora mostre como fica a levada com preenchimento em todas as semicolcheias. Esta opção pode ser executada 
por alunos que tiverem aptos para tanto. Aos outros, fica como meta.

Essa opção pode ser feita com as notas fantasma tocadas com a mão esquerda, como se vê a 
seguir, ou com toques alternados e acentos divididos entre as duas mãos.

Figura 6.20 
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atividade 6.6 – rotina de fim de aula e estudo 
em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos repetirem alguns exercícios em casa, mesmo que tenham que improvisar as baquetas com 
dois pedaços de galho de árvore ou duas colheres de pau. O importante é que, durante a semana, haja alguma 
prática que possibilite a auto-observação e reflexão sobre os seis detalhes de técnica. 

aula 2 
Nesta aula, a levada de caixa será contextualizada com outros instrumentos e levadas de samba. Porém, o foco 
na técnica trabalhado na última aula deve ser mantido. O andamento deve ser lento o suficiente para que você e 
os alunos mantenham a observação nos detalhes de postura e movimento.

atividade 6.7 – aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 

atividade 6.8 – aquecimento específico:  
técnica de caixa
Aplique os exercícios das Atividades 6.3 e 6.4, da aula anterior, tocados com baquetas de caixa nos praticáveis. 
Eles devem ser repetidos nesta atividade como forma de aquecimento dos punhos e para conferir os seis detalhes 
de técnica reiterados, durante toda última aula.

Conduza variação de andamento e dinâmica.

Esta atividade deve durar aproximadamente 10 minutos.
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atividade 6.9  – grade de batucada de  
escola de samba: ganzá e pandeiro,  
tamborim, agogô, caixa e os surdos de corte, 
de resposta e de marcação
Esta atividade tem como objetivo principal a prática da grade da Figura 6.21, uma introdução às batucadas das 
escolas de samba. Nesta grade, colocamos já os três surdos. Do grave para o agudo, eles são denominados: de 
marcação, chamado também de surdo de primeira, mais grave e com seu som aberto tocado no segundo tempo; 
de resposta, também conhecido como surdo de segunda com o som aberto tocado no primeiro tempo; e o de 
corte, também denominado surdo de terceira, que, a partir da levada a seguir, tem o fraseado mais variado. O som 
representado em onomatopeia como “tu” é tocado com a baqueta, deixando que a pele vibre. O “k” é tocado 
com a mão, interrompendo essa vibração. Dentre os três, o de marcação é o mais importante.

Cuidado para não confundir os alunos, o surdo de primeira toca no segundo tempo do compasso; 
o surdo de segunda toca no primeiro tempo. Para evitar confusões, as denominações surdo de 
marcação e surdo de resposta são mais funcionais.

Figura 6.21
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As repetições acontecem somente no ciclo formado pelos 3º e 4º compassos da grade, conforme 
o ritornello. Os dois primeiros compassos justificam-se para que a levada de tamborim comece 
na cabeça do tempo, para facilitar a execução.

Exercício a: Cantando a grade
Antes de distribuir os instrumentos, faça a prática das vozes da grade da Figura 6.21 com o uso de onomatopeias, 
que representem cada instrumento, de modo que os alunos sejam sensibilizados para a linguagem da batucada, 
antes da execução nos instrumentos.

Neste exercício, solicite que o grupo inclua a movimentação corporal, que deve conter o pulso básico (semínimas) 
da marcação dos pés alternados, e as semicolcheias a partir do balanço natural do corpo, em movimentos leves 
para baixo e para cima, obtidos a partir da leve flexão dos joelhos relaxados.

Exercício b: Tocando a grade
Distribua os instrumentos da grade adiante, fazendo com que todos os alunos experimentem cada um deles, até 
o final da aula. O andamento deve ser lento o suficiente para que a técnica não seja comprometida. 

Neste exercício solicite o balanço corporal proposto no exercício anterior. Para potencializar a musicalidade e 
dar forma musical ao exercício, proponha combinações, utilizando sua própria criatividade e estimulando a dos 
alunos, como por exemplo:

- Fazer os instrumentos entrarem um de cada vez
- Oito compassos tutti e oito compassos somente com parte dos instrumentos
- Oito compassos tutti e oito compassos solo, mantendo a levada
- Oito compassos tutti e oito compassos solo, improvisando
- Quatro compassos piano, quatro mezzo forte, quatro piano novamente, quatro forte
- Quatro compassos crescendo, quatro compassos diminuendo
- E tudo mais que puder ser criado

atividade 6.10 – contextualização e  
apreciação de samba enredo
Contextualize o universo das baterias de escola de samba, fornecendo informações históricas relevantes aos 
alunos.

As baterias surgem com as primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro, no fim da década 
de 1920. O crescimento e a transformação das escolas, e do próprio carnaval, afetaram-nas 
diretamente, fazendo com que, ao longo dos carnavais, as baterias se adaptassem às novas 

situações decorrentes da evolução desta festa.
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Esta ala das escolas de samba é responsável pela manutenção do ritmo durante o desfile, devendo 
estar entrosada com a ala musical, composta pelos puxadores (intérpretes) e instrumentos melódico-
harmônicos (normalmente violão e cavaquinho). A bateria é responsável pela pulsação que permite a 
evolução dos componentes e alegorias da escola pela avenida, e toca ininterruptamente durante todo o 
desfile: um verdadeiro coração pulsante das agremiações. Nas principais escolas chegam a apresentar 
mais de 300 integrantes, chamados de ritmistas.

A responsabilidade pela coordenação do ritmo está nas mãos do mestre e seus diretores. O mestre 
define as passagens, viradas, execução de breques e convenções. Ele fica posicionado à frente da bateria 
e coordena os ritmistas por meio de gestos e sinais de apito. Os diretores ficam posicionados no meio 
da bateria e auxiliam na transmissão de sinais para os ritmistas que estão mais ao fundo, também com 
gestos e apito. Mestre e diretores têm ainda a função de afinar e cuidar da manutenção dos instrumentos, 
ensinar novos ritmistas e manter a disciplina na bateria.

Exercício a: Ouvindo samba enredo
Apresente exemplos de áudio de sambas enredos consagrados. Tente identificar com os alunos os instrumentos 
presentes. Discuta sobre o andamento e a sonoridade. 

Inclua na escuta a atenção à movimentação harmônica e sua relação com a levada do tamborim.

atividade 6.11 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem a batucada das escolas de samba e compartilharem as descobertas na próxima 
aula.

aula 3 
atividade 6.12 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 
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atividade 6.13 – aquecimento específico:
técnica de caixa
Tal como na aula passada, aplique os exercícios das Atividades 6.3 e 6.4, tocados com baquetas de caixa nos 
praticáveis. Eles devem ser repetidos nesta atividade como forma de aquecimento dos punhos e para conferir os 
seis detalhes de técnica reiterados, durante toda a Aula 1.

A partir do seu conhecimento, ainda focalizando os toques simples, se achar pertinente, acrescente outros 
exercícios para o desenvolvimento da técnica de caixa.

Conduza variações de andamento e dinâmica.

Esta atividade deve durar no máximo 10 minutos.

atividade 6.14 – repinique
Esta atividade tem como objetivo principal a introdução à técnica e às levadas de repinique.

Exercício a: Levada básica
Trata-se apenas de um exercício didático para se chegar à levada do repinique. Aqui, deve ser realizado em 
andamento lento, diferente do andamento convencional das baterias de escolas de samba. 

A mão direita segura uma baqueta, que golpeia a pele em três pontos diferentes do centro para a borda. Na 
partitura, Figura 6.26, estão escritos nos segundo, terceiro e quarto espaços de baixo para cima. 

Esses pontos da pele produzem três diferentes alturas do grave para o agudo. Como representação em 
onomatopeias, optamos por “tu”, “te”, “té”. 

Figura 6.22 - tu    Figura 6.23 - te Figura 6.24 - té
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Com a mão esquerda, sem baqueta, vamos utilizar o golpe aberto já trabalhado em unidades anteriores nos 
tambores de mão. Na onomatopeia é representado por “ku”.

No último ponto, o mais agudo, se deitarmos um pouco a baqueta, golpeando simultaneamente 
a pele e o aro, teremos um som mais metálico, um estalo também conhecido com rimshot.

Exercício b: Levada para frente
Para execução da levada em andamento mais para frente, ou seja, mais acelerado, um recurso importante é o uso 
do rebote, ao invés de três articulações de punho. 

Atente para que os alunos mantenham o controle do rebote, para que as articulações sejam sempre de 
semicolcheias, que não se torne um buzz roll, um rulo.

Figura 6.25 - ku

Figura 6.26
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Figura 6.27

Figura 6.28 - ka

atividade 6.15 – grade de batucada de escola 
de samba
Pratique a grade de batucada, agora com o repinique.

Exercício c: Mão esquerda com tapa
A mesma levada básica pode ser incrementada com a execução de um tapa com a mão esquerda, na última 
semicolcheia do primeiro tempo. Esse recurso vai aproximar a levada do repinique de uma levada de tabaque. 
Faça lento e depois acelere (usando o recurso do rebote de baqueta).
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Repinique

tu te té ka tu te té ku tu te té ka tu te té ku tu te té ka tu te té ku tu te té ka tu te té ku

Exercício a: Cantando a grade
Antes de distribuir os instrumentos, faça a mesma prática da grade anterior, usando onomatopeias com a voz 
para representar cada instrumento.

Peça para a turma incluir a movimentação corporal, com o pulso básico (semínimas) da marcação nos pés 
alternados e as semicolcheias a partir do balanço natural do corpo.

Exercício b: Tocando a grade
Distribua os instrumentos da grade, de forma que todos os alunos experimentem cada um dos instrumentos, até 
o final da aula. 

O andamento deve ser lento o suficiente para que a técnica não seja comprometida. 

Neste exercício, o balanço corporal proposto no exercício anterior também deve ser solicitado. 

Para potencializar a musicalidade e dar uma forma musical ao exercício, proponha combinações, utilizando sua 
própria criatividade e estimulando a dos alunos, como por exemplo:

- Fazer os instrumentos entrarem um de cada vez
- Oito compassos tutti e oito compassos somente com parte dos instrumentos
- Oito compassos tutti e oito compassos solo, mantendo a levada
- Oito compassos tutti e oito compassos solo, improvisando
- Quatro compassos piano, quatro mezzo forte, quatro piano novamente, quatro forte

Figura 6.29
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- Quatro compassos crescendo, quatro compassos diminuendo
- E tudo mais que puder ser criado

atividade 6.16 – compartilhando a pesquisa
Na última aula foi solicitado que os alunos pesquisassem a batucada de escolas de samba. Neste momento, eles 
devem compartilhar o que encontraram.

Essa atividade pode incluir a prática de alguma variação observada pelos alunos na pesquisa, desde que estejam 
dentro dos objetivos trabalhados nesta aula.

atividade 6.17 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem o repinique da batucada das escolas de samba e compartilharem o que 
descobrirem na próxima aula.

aula 4
atividade 6.18 – aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos. 

atividade 6.19 – aquecimento específico:
técnica de caixa
Tal como nas aulas passadas, aplique os exercícios das Atividades 6.3 e 6.4, tocados com baquetas de caixa nos 
praticáveis. Eles devem ser repetidos nesta atividade como forma de aquecimento dos punhos e para conferir os 
seis detalhes de técnica reiterados durante toda a Aula 1.
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A partir do seu conhecimento, ainda focalizando toques simples, se achar pertinente, acrescente outros exercícios 
para o desenvolvimento da técnica de caixa.

Conduza variações de andamento e dinâmica.

Esta atividade deve durar no máximo 10 minutos.

atividade 6.20 – levadas de surdo de corte 
(surdo de terceira)
Como já vimos na aula passada, nas batucadas das escolas de samba há três diferentes surdos, com tamanhos 
e afinações diferentes. O surdo de marcação, também conhecido como surdo de primeira, o surdo de resposta 
ou de segunda e o de corte ou de terceira. Como a batida de caixa, a batida do surdo de terceira varia de escola 
para escola, caracterizando o ritmo da bateria. 

Pratique as variações de levadas de surdo de corte escritas adiante, cada uma num exercício. A assimilação dessas 
levadas vai enriquecer o vocabulário rítmico de samba dos alunos. Com o tempo e o consequente amadurecimento 
musical deste vocabulário, torna-se possível combinar as variações, criando frases mais longas no surdo de 
terceira. Essas frases improvisadas acontecem a partir de uma levada básica.

Aqui, experimente a memorização das levadas e a execução de um ciclo com todas elas em sequência, com 
diferentes possibilidades de combinações. Por exemplo:

- Quatro vezes cada uma das levadas a seguir
- Quatro vezes cada uma delas e, na sequência, uma vez cada uma, totalizando oito vezes o ciclo de dois 
compassos
- A mesma ideia anterior com outras combinações na ordem das levadas: a-b-c-d; a-d-b-c; a-c-d-b etc.

Exercício a:

Figura 6.30
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Exercício b:

Exercício c:

Figura 6.31

Figura 6.32

Figura 6.33

Exercício d:

Enquanto os alunos tocam as levadas de terceira em tambores diversos (faça adaptações), você 
deve acompanhá-los com um pandeiro ou uma caixa, contextualizando as levadas de surdo.

atividade 6.21 – grade completa 
Pratique a grade de batucada, testando diferentes levadas de surdo de corte (não só a que está na grade). 
Além disso, a fim de tornar a atividade mais musical e variada, utilize sua criatividade e estimule a dos alunos, 
realizando os procedimentos de atividades anteriores, sugerindo e criando formas diversas de execução da grade:

- Fazer os instrumentos entrarem um de cada vez



156

- Oito compassos tutti e oito compassos, somente parte dos instrumentos
- Oito compassos tutti e oito compassos solo, mantendo a levada
- Oito compassos tutti e oito compassos solo, improvisando
- Quatro compassos piano, quatro mezzo forte, quatro piano novamente, quatro forte
- Quatro compassos crescendo, quatro compassos diminuendo
- E tudo mais que puder ser criado

Nesta atividade também devem ser integradas observações dos alunos a partir de pesquisa a respeito dos 
repiniques, solicitada na aula anterior.

Repinique

tu te té ka tu te té ku tu te té ka tu te té ku tu te té ka tu te té ku tu te té ka tu te té ku

atividade 6.22 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

atividade para levar para casa
As pesquisas pedidas durante as aulas já fazem parte da atividade para levar para casa. 
Caso elas não tenham sido feitas ao longo das aulas, dedique um momento para incentivar 
os alunos a buscarem informações fora da sala de aula, conscientizando-os da importância 
de conhecer mais a fundo os temas estudados na Amigos do Guri.

Figura 6.34
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Promova discussões com os alunos a partir do material pesquisado. Pesquise você também.

modo de aferição de resultados
Avalie os alunos durante as atividades de aula, observando se houve envolvimento e 
disposição para realização das propostas. Avalie se os alunos assimilaram os conteúdos e 
conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas.
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unidade 7 

ritmos  
afro-brasileiros

congo, jongo e ijexá – tambores de mão

Nesta unidade haverá um aprofundamento da técnica dos tambores de 
mão, aplicados aos ritmos de ijexá, congo e jongo. Outros instrumentos 
característicos destes ritmos também serão abordados.
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objetivo geral 
Aprofundar a técnica dos tambores de mão e conhecer de ritmos afro-brasileiros, 
acrescentando informações ao ijexá (trabalhado na Unidade 1) e introduzindo o congo de 
ouro e o jongo.

objetivos específicos
- Criar mais intimidade dos alunos com o vocabulário afro-brasileiro dos tambores de mão
- Ampliar a condição técnica dos alunos nos tambores de mão
- Retomar o que já foi ensinado e aprender a tocar novas levadas de ijexá, contextualizadas 

com melodias características
- Introduzir o repertório de congo de ouro e jongo
- Como estratégia de aprendizado das levadas, sensibilizar o aluno corporalmente para a 

relação do som com o movimento

conteúdos
- Exercícios de alongamento e aquecimento
- Postura do corpo e das mãos
- Execução de três sons no tambor de mão: aberto, tapa e miolo
- Execução de levadas básicas no tambor de mão, agogô, xequerê, surdo e palmas
- Contextualização das levadas com melodias dos ritmos trabalhados
- Dinâmica
- Andamento

recursos necessários
- Aparelho de som
- CDs com exemplos de ijexá, jongo e congo de ouro
- Tambores de mão (atabaque, conga, djembê, timbau), agogô, xequerê, surdo (ou alfaia) 

e caxixi
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descrição da unidade

Para esta unidade, cada aluno deve ter um atabaque, conga, djembê ou timbau. Caso isso não 
seja possível, dependendo do exercício, alguns desses instrumentos podem ser substituídos por 
um tom-tom ou surdo de bateria, por algum outro instrumento normalmente tocado com as 
mãos como timba, tantã, ou mesmo, como última opção, um banco ou cadeira de base plana. 

Esta unidade constitui um terceiro estágio de contato do aluno com o tambor de mão. Vamos trabalhar o 
aprimoramento das possibilidades sonoras e da relação corpo/instrumento, além de aprofundar a linguagem de 
ritmos afro-brasileiros. Trata-se de uma continuação do trabalho realizado nas Unidade 2 e 4.

aula 1
atividade 7.1 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 7.2 – aquecimento específico: som 
aberto
Releia os exercícios da Atividade 2.3, que abordaram os conceitos do som aberto, e aplique um exercício básico de 
toques simples alternados, para que os alunos relembrem tais conceitos e aqueçam as mãos com essa atividade.
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atividade 7.3 – aquecimento específico: som 
tapa
Releia os conceitos da Atividade 2.2, que introduziram o som tapa já voltado para o ijexá, e aplique os exercícios 
a seguir, também trabalhados na mesma aula. Essa atividade servirá para aquecer as mãos, utilizando o tapa e, 
ao mesmo tempo, relembrar as levadas mais elementares de ijexá no atabaque.

Há contextos tradicionais afro-brasileiros que fazem uso de três diferentes tamanhos de 
atabaques. Seus nomes são: lé (agudo), rumpi (médio) e rum (grave). No lé são geralmente 
tocadas levadas mais simples, de dois tempos, como as duas a seguir. No rumpi são tocadas 

levadas mais completas, como a que será vista na Atividade 7.5. No rum são realizadas improvisações. 
Além desses três atabaques, o agogô tem uma função especial, que trataremos mais adiante.

Exercício a:

Exercício b:

Figura 7.1

Figura 7.2

atividade 7.4 – relembrando os conceitos do 
som miolo e sua aplicação no ijexá
Releia os conceitos do som miolo da Atividade 2.2 e aplique o exercício a seguir.

Exercício a: Este exercício apresenta a mesma levada do exercício anterior, só que preenchida com notas 
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fantasma, com o som que chamamos de miolo, já trabalhado na Aula 4 da Unidade 2. Como naquela aula, 
primeiramente aplique o Exercício a, em andamento lento para retomar os conceitos do som miolo e, aos poucos, 
acelere o andamento até que cada semínima soe como semicolcheia e o ijexá se revele (como no Exercício b a 
seguir).

Figura 7.3

Figura 7.4

Exercício b: O exercício anterior, depois de acelerado, deve soar como escrito a seguir.

atividade 7.5 – a célula clave e as variações
Na Aula 2 da Unidade 5, ao apresentar a levada teleco-teco do tamborim, discorremos a respeito da função dessa 
levada como célula clave; uma levada chave que funciona como um esqueleto rítmico, sobre o qual se formam 
as melodias e levadas de outros instrumentos. No ijexá, esta função é exercida pela levada tradicional do agogô. 

Exercício a: Agogô com atabaque rumpi (médio) – onomatopeias
Na grade que segue temos o agogô na primeira linha e o atabaque na segunda. Apresentamos uma variação 
da levada do atabaque que ao mesmo tempo mantém os principais acentos das levadas mais elementares 
(trabalhadas nesta aula) inclui elementos da levada do agogô. Isso faz com que essa levada acumule duas 
funções em um só instrumento: a marcação característica da pulsação e a clave. Observe na grade adiante os 
pontos coincidentes entre os dois instrumentos.

Tenha essa levada de atabaque como uma meta futura para os alunos tocarem no tambor. Porém, para efeito de 
introdução, ela deve ser cantada em onomatopeias. Faça os alunos cantarem enquanto marcam o pulso com os 
pés e balançam levemente o corpo em semicolcheias. Então, toque você o agogô para eles perceberem a relação 
entre ambos os instrumentos.
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Essa levada geralmente é tocada no atabaque médio (rumpi). Nesse contexto, portanto, enquanto 
há um agogô tocando a célula clave, um atabaque agudo tocando uma levada mais simples (que 
marca o pulso), há um atabaque médio acumulando as duas funções, tocando uma levada mais 

preenchida. O rum, atabaque mais grave, realiza frases de improviso dentro do vocabulário do ijexá.

Exercício b: Agogô com atabaque rumpi (médio) – outra levada no tambor
Depois de praticarem vocalmente a levada do exercício anterior por alguns minutos, faça os alunos primeiramente 
cantarem as onomatopeias do exercício a seguir, enquanto você toca o agogô num andamento de ijexá. Depois 
eles deverão tocar no tambor de mão, em andamento lento o suficiente para que todos os detalhes de técnica 
sejam observados. Aos poucos, acelere o andamento até que soe ijexá. 

Esse exercício funcionará como um primeiro passo para a levada mais completa do exercício anterior. Se algum 
aluno, nessa aula, conseguir passar para o tambor a levada completa do Exercício a, mesmo que não esteja 
exatamente igual ao desejado, estimule-o. As levadas populares podem comportar diferentes interpretações 
dentro da mesma acentuação.

A meta para esta aula, no tambor, é o exercício da Figura 7.6, que é uma levada importante também.

Figura 7.5

Figura 7.6
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atividade 7.6 – contextualizando com  
melodia
Para acrescentar referências ao aprendizado, repita o exercício anterior com uma gravação de ijexá. Sugerimos 
o disco Coração de Oxalá, da Banda Filhos de Gandhy, bem como canções de artistas da MPB, como Patuscada 
de Gandhy, Ya Olokun ou Babá Alapalá, de Gilberto Gil. A canção Ijexá (de Edil Pacheco), consagrada na voz de 
Clara Nunes, também é um bom exemplo. 

atividade 7.7 – rotina de fim de aula e  
pesquisa para casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem mais o ijexá e o afoxé.

aula 2
atividade 7.8 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 7.9 – ijexá com som aberto, miolo e 
tapa
Exercício a: Aquecendo com o ijexá
Aplique o exercício a seguir, trabalhado na Atividade 7.4, primeiramente em andamento lento para que funcione 
como aquecimento e exercício técnico. Acelere aos poucos para que o ijexá se revele – momento em que você 
deve acrescentar o agogô.
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Exercício b: Três vozes de atabaque no ijexá
Na grade a seguir, além da levada anterior transcrita em semicolcheias, acrescentamos as duas outras levadas 
com mais acentos, trabalhadas na aula anterior. Estimule os alunos a experimentarem todas elas. Aqueles que 
conseguirem, tocam as mais complexas, os outros podem tocar as mais simples. Toque o agogô, enquanto os 
alunos tocam três diferentes vozes do atabaque. 

Figura 7.7

Figura 7.8

atividade 7.10 – ijexá com mais elementos na 
grade
Faça os alunos tocarem a grade a seguir, que inclui o xequerê (trabalhado na Unidade 2) com duas possibilidades 
trabalhadas naquela unidade: uma mais simples, outra mais complexa. Há também cinco diferentes vozes de 
atabaques, também com níveis distintos de complexidade. Os alunos que conseguirem, devem tocar as mais 
difíceis. Incluímos um surdo com uma levada que a MPB sintetizou em bumbos de bateria e contrabaixo. Hoje 
muitos grupos de rua tocam essa voz grave em surdos ou alfaias.

Exercício a: Grade com opções de atabaques, xequerês e voz grave
Tal como realizado na execução de grades em unidades anteriores, reveze os instrumentos para que todos os 
alunos experimentem cada um deles até o final da aula. O andamento deve ser lento o suficiente para não 
comprometer a técnica. Neste exercício o balanço corporal também deve ser solicitado.
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Para potencializar a musicalidade e dar uma forma musical ao exercício, proponha combinações, utilizando sua 
própria criatividade e estimulando a dos alunos, como por exemplo:

- Fazer os instrumentos entrarem um de cada vez
- Oito compassos tutti e oito compassos somente com parte dos instrumentos 
- Oito compassos tutti e oito compassos solo, mantendo a levada
- Oito compassos tutti e oito compassos solo, improvisando
- Quatro compassos piano, quatro mezzo forte, quatro piano novamente, quatro forte
- Quatro compassos crescendo, quatro compassos diminuendo
- E tudo mais que puder ser criado 

Figura 7.9
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atividade 7.11 – contextualizando com  
melodia 
Realize a grade anterior também acompanhando uma gravação de ijexá. 

atividade 7.12 – compartilhando o que os 
alunos pesquisaram sobre a aula anterior
Peça aos alunos que contem o que encontraram em suas pesquisas sobre ijexá e afoxé.

atividade 7.13 – rotina de fim de aula 
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

aula 3
atividade 7.14 – aquecimento geral
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 7.15 – congo de ouro
O congo de ouro é um ritmo bastante importante na cultura afro-brasileira. Ele dialoga muito bem com o samba 
e no ambiente da capoeira é tocado nas rodas de maculelê, um jogo corporal com bastões, que representa uma 
luta do tempo da escravidão. Nesta aula será apresentada somente uma pequena introdução desse ritmo.

Como acontece com muitos ritmos afro-brasileiros, no congo também há levadas com diferentes funções. Sua 
célula clave é tocada no agogô ou no gan (versão do agogô com apenas uma campânula, como um cowbell).
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Esta levada é também a clave de dois ritmos hispano-americanos: a salsa caribenha e o candombe 
uruguaio.

Exercício a: Com os alunos em pé, faça-os tocar esta levada nas palmas, enquanto marcam o pulso com os pés 
e com um balanço corporal em semicolcheias (já citado anteriormente).

atividade 7.16 – o congo nos atabaques
Como acontece em muitos ritmos afro-brasileiros, no congo também há levadas com diferentes funções, 
especialmente de clave e marcação do pulso. A clave foi tocada na atividade anterior. Com função de marcação, 
há duas levadas de atabaque, apresentadas nos Exercícios a e b a seguir. Execute-as com os alunos.

Exercício a:

Figura 7.10

Figura 7.11

Figura 7.12

Exercício b:
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atividade 7.17 – uma primeira grade
Para entender um pouco da rítmica resultante, faça os alunos tocarem a grade da Figura 7.13, fundindo as três 
levadas já apresentadas nesta aula.

atividade 7.18 – maculelê 
A versão a seguir do congo de ouro, tocada em atabaque, foi primeiramente difundida nos maculelês praticados 
pelos grupos de capoeira. Atualmente, está incorporada aos grupos de funk carioca. Provavelmente os alunos 
devem reconhecê-la como tal. Não valorize muito esse contexto que, na maioria das vezes, utiliza letras 
relacionadas à violência e ao sexo nas composições, não adequados para a faixa etária dos Guris. Dê preferência 
à valorização da sua relação com o maculelê. No entanto, reconheça a importância e o valor do estilo musical 
do funk.

Essa levada carrega elementos de marcação do tempo, especialmente nas cadências do som aberto presentes 
nos primeiro e terceiro tempos, tais como nas duas levadas de atabaque da grade anterior. Ao mesmo tempo, 
essa levada traz implícita a clave e, portanto, é bem completa, sendo a mais importante a ser memorizada pelos 
alunos.

Exercício a: Com onomatopeias
Faça os alunos primeiramente cantarem as onomatopeias, de pé, marcando os tempos com os pés alternados e 
incluindo um balanço corporal de semicolcheias. 

É importante cantar exatamente com os fonemas apresentados, que já indicam a manulação, 
que em seguida os alunos irão tocar (fonemas iniciando com “t” com a mão direita e iniciando 
com “k” com a mão esquerda).

Figura 7.13
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Exercício b: Com o tambor de mão
Depois de bem assimilada a levada do exercício anterior, por meio do canto de onomatopeias, faça os alunos 
tocarem a levada no instrumento, atentando para que o andamento seja adequado ao desenvolvimento técnico 
deles.

atividade 7.19 – melodia de maculelê 
Faça os alunos tocarem a grade adiante, enquanto cantam uma melodia bastante conhecida nos maculelês, 
transcrita a seguir (apenas a primeira parte). 

Os alunos com facilidade na execução do som miolo devem preencher as levadas dos atabaques 2 e 3. O 
atabaque 1 deve ser o mais agudo.

Exercício a: Grade de percussão

Figura 7.14

Figura 7.15
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Exercício b: Maculelê rei da valentia
Apresente aos alunos a música Maculelê rei da valentia e pratique a letra com eles.

Maculelê rei da valentia
Ê boa noite pra quem é de boa noite
bom dia pra que é de bom dia
a benção meu papai a benção
maculelê é o rei da valentia

Existe um mito sobre o maculelê. Dizem que uma criança negra foi encontrada por um índio e 
criada em sua tribo. Seu nome era Maculelê, mas ele não conseguia ser aceito como um índio. 
Um dia, a tribo toda saiu para caçar e ele ficou sozinho. A aldeia foi atacada por uma tribo 

inimiga e Maculelê a defendeu sozinho, expulsando os invasores. Quando os índios voltaram da caça e 
souberam do feito, passaram a aceitar Maculelê e ele ficou conhecido por sua valentia.

atividade 7.20 – rotina de fim de aula e  
pesquisa para casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem o maculelê e os outros ritmos que têm a mesma clave: salsa caribenha e 
candombe do Uruguai, e observarem a coincidência da clave e os pontos de diferença.

aula 4
atividade 7.21 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 7.22 – a percussão do jongo
O jongo é uma brincadeira musical e coreográfica proveniente de comunidades afro-brasileiras de muitos 
municípios da região do Vale do Paraíba, abrangendo principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
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São inúmeras versões de toques dos tambores. A versão que aqui vamos utilizar como referência é a da cidade de 
Guaratinguetá (SP), que utiliza dois tambores de tamanhos diferentes. O pequeno é chamado de candongueiro 
e o grande de tambu (mais grave). Naquela comunidade, os tambores podem ser atabaques simples ou barricas. 

Há comunidades jongueiras que utilizam troncos escavados com couro de cabra ou de boi. Algumas delas, 
além desses tambores, utilizam também uma cuíca grave, chamada de pwita, na qual normalmente tocam-se 
marcações do tempo com pequenas variações. Em São Paulo, além de grupos do Vale do Paraíba, há comunidades 
que praticam essa brincadeira na região de Campinas e até na capital.

Na dinâmica do jongo forma-se uma roda completada pelo grupo de instrumentos. Um casal vai para o centro 
da roda dançar. O par não dança enlaçado. Um fica de frente para o outro, fazendo movimentos que incluem um 
giro em torno do eixo. As pessoas que estão completando a roda cantam e batem palmas (a levada de palmas 
transcrita aqui é uma das mais importantes em Guaratinguetá, e pode também ser tocada num caxixi). Essas 
pessoas, para animar a brincadeira, vão roubando o par da outra que está na roda, ocupando o seu lugar. Um 
homem tira o outro homem, uma mulher tira a outra mulher, e assim a brincadeira vai acontecendo, podendo 
durar muitas horas. Se houver entre os alunos ou entre os educadores de seu polo alguém que saiba dançar o 
jongo, a dinâmica dessa aula pode incluir a brincadeira corporal. Se não, a vivência musical também vai valer a 
pena.

Exercício a: Com onomatopeias
Faça os alunos cantarem as levadas seguintes, enquanto marcam os pés nas semínimas pontuadas do compasso 
de seis por oito. Cada aluno deve experimentar cada uma das vozes da grade e cantar as onomatopeias como 
estão escritas, que já prenunciam a manulação.

Figura 7.16

Exercício b: Com tambores de mão e palmas
Agora faça os alunos tocarem as levadas do exercício anterior nos tambores e palmas. Cada aluno deve 
experimentar cada uma das vozes da grade.
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Para potencializar a musicalidade e dar uma forma musical ao exercício, proponha combinações utilizando sua 
própria criatividade e estimulando a dos alunos, como por exemplo:

- Fazer os instrumentos entrarem um de cada vez
- Oito compassos tutti e oito compassos somente com parte dos instrumentos
- Oito compassos tutti e oito compassos solo mantendo a levada
- Oito compassos tutti e oito compassos solo improvisando
- Quatro compassos piano, quatro mezzo forte, quatro piano novamente, quatro forte
- Quatro compassos crescendo, quatro compassos diminuendo
- E tudo mais que puder ser criado 

atividade 7.23 – melodias que podem ser  
ensinadas
Ensine as melodias a seguir, primeiramente com todos os alunos somente cantando (de pé) em roda, tocando 
a levada das palmas. Tais melodias foram aprendidas na comunidade do bairro de Tamandaré, da cidade de 
Guaratinguetá.

Exercício a: Cachimbo da vovó

Cachimbo da vovó
Olha a fumaça do cachimbo da vovó
Olha a fumaça do cachimbo da vovó
Oi tá fazendo sim
tá fazendo, tá fazendo caracol

Ilá iê, lá lá ê, ilá iê
Ilá iê, lá lá ê, ilá iê
lá lá ê, ilá iê
Ilá iê, lá lá ê, ilá iê

(Solo em A e B, coro repete A e B)
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sPara finalizar, a pessoa que vai cantar a próxima música, diz: “cachuêra!”. Esse termo indica que 

a música deve acabar. Algumas comunidades, principalmente do Rio de Janeiro, usam o termo 
“machado para finalizar.

Exercício b: Fui andando num caminho

Fui andando num caminho
Fui andando num caminho uma cobra me mordeu
Meu veneno era mais forte foi a cobra que morreu

Ilá iê, ilá iê
Ilá iê, lá lá ê, ilá iê

(Solo em A e B, coro repete A e B)

Figura 7.17

Figura 7.18
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atividade 7.24 – tambores e melodias
Agora, acrescente quatro tambores de mão à roda: dois mais graves tocando a linha do tambu e dois mais 
agudos tocando a do candongueiro. Os demais alunos ficam na roda, cantando as duas melodias da atividade 
anterior e batendo palmas.

atividade 7.25 – rotina de fim de aula e  
pesquisa para casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem jongo. Existe um excelente material, o dossiê do Iphan, dedicado inteiramente 
ao assunto e disponível na internet.

atividade para levar para casa
Durante as aulas foi solicitado aos alunos que pesquisassem em casa os temas abordados. 
Dê sugestões a eles de como realizar a pesquisa: procurando materiais na internet e em 
livros, conversando com familiares, amigos e professores. 

Ajude-os a organizar os materiais, principalmente se eles apresentarem áudios e/ou vídeos.

Pesquise você também.

modo de aferição de resultados
Avalie os alunos durante as atividades de aula, observando se houve envolvimento e 
disposição para realização das propostas. Avalie se os alunos assimilaram os conteúdos e 
conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas.



unidade 8 

 marchando até 
pernambuco       

ciranda e maracatu pernambucanos  
e marchas populares brasileiras

Nesta unidade serão abordados os ritmos de ciranda e maracatu 
pernambucanos, além de marchas populares brasileiras que permitirão  
um aprofundamento da técnica de baquetas.
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objetivo geral 
Aprofundar a técnica de caixa clara e ensinar três importantes ritmos da tradição brasileira: 
ciranda, marcha e maracatu.

objetivos específicos
- Criar no aluno mais intimidade com o vocabulário da tradição brasileira da caixa clara
- Ampliar a condição técnica do aluno na caixa clara
- Contextualizar os ritmos aprendidos com melodias características
- Introduzir o repertório de ciranda e maracatu pernambucanos e das marchas de carnaval
- Como estratégia de aprendizado das levadas, sensibilizar o aluno corporalmente para a 

relação do som com o movimento

conteúdos
- Exercícios de alongamento e aquecimento
- Orientação quanto à postura do corpo e das mãos
- Técnica de caixa: toques simples com variação interna de dinâmica 
- Execução de levadas de caixa, surdo, alfaia, gonguê, xequerê, ganzá e pandeiro
- Contextualização das levadas com melodias dos ritmos trabalhados
- Dinâmica
- Andamento

recursos necessários
- Aparelho de som
- CDs de ciranda, maracatu e marcha-rancho
- Um par de baquetas de caixa para cada aluno
- Praticáveis de borracha (um por aluno)
- Instrumentos para as marchas e ciranda: surdo, caixa, pandeiro, ganzá
- Instrumentos para maracatu: caixa, xequerê, gonguê, alfaia, ganzá
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descrição da unidade

Caso não haja alfaias, podem ser usados surdos e zabumbas. O gonguê também pode ser 
substituído por agogô.

Esta unidade constitui um segundo estágio de contato do aluno com a caixa clara. Deve servir como aprimoramento 
das possibilidades sonoras e da relação corpo/instrumento, além de um aprofundamento na linguagem de ritmos 
brasileiros. 

Do ponto de vista da técnica de caixa, trata-se de uma continuação do trabalho realizado na Unidade 6. As 
levadas de caixa estão relacionadas a três ritmos: ciranda, maracatu e marcha.

aula 1
atividade 8.1 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 8.2 – aquecimento específico: caixa
Releia os conceitos de técnica aplicados na Aula 1 da Unidade 6 e aplique alguns daqueles exercícios para 
relembrar os alunos de tais conceitos. Em seguida, aplique exercícios básicos de toque simples: alternado (DEDE), 
papa-mama (DDEE) e paradiddle (DEDD EDEE). 

Todos os alunos devem tocar com baquetas de caixa em praticáveis de borracha. Os exercícios devem ser repetidos 
nessa atividade como forma de aquecimento e para conferir os seis detalhes de técnica reiterados durante toda 
a Unidade 6.

Conduza variação de andamento e dinâmica (principalmente mezzo forte e pianíssimo).
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Esta atividade deve durar aproximadamente 10 minutos.

atividade 8.3 – caixa da ciranda 
Conte aos alunos um pouco da história da ciranda.

A ciranda, como manifestação musical da cultura popular brasileira, ocorre em diversos estados e 
com diferentes expressões musicais e coreográficas. A ciranda da qual tratamos aqui é praticada 
no estado de Pernambuco. Lá, ela acontece como dança de roda em que os participantes se 

dão as mãos e se movimentam em sentido anti-horário, marcando a pulsação quaternária com os pés, 
colocando o pé direito à frente no passo equivalente ao primeiro tempo do compasso. Os instrumentos 
mais comuns nessa brincadeira são: caixa ou tarol, surdo e ganzá (que em Pernambuco é denominado 
mineiro). 

A levada apresentada serve para introduzir o aluno tanto à caixa da ciranda quanto a do maracatu pernambucanos, 
ela é utilizada como levada básica em ambos os ritmos. Portanto é uma levada híbrida - a distinção se dá nos 
outros instrumentos. 

Exercício a: Nesta levada as semicolcheias com cabeça devem soar como mezzo forte e as sem cabeça como 
pianíssimo. O primeiro objetivo deste exercício é introduzir as levadas de toque simples com variação interna de 
dinâmica. Todos os alunos devem tocar com baquetas de caixa em praticável de borracha. Antes, faça os alunos 
cantarem a levada, de pé, marcando os tempos com os pés alternados e incluindo um balanço do corpo em 
semicolcheias.

Primeiramente conduza o exercício em andamento que priorize a técnica. Pode ser iniciado como se cada 
articulação fosse uma semínima e, depois de alguns minutos, acelere o andamento até que soe como ciranda. 

Solicite dos alunos sempre toques legatto, ou seja, a baqueta toca e rebota imediatamente, tanto para os sons 
mais fortes quanto para os mais fracos.

Depois de tocar com a manulação sugerida, inverta, tocando as articulações mais fortes com a mão esquerda.

Pesquise a ciranda pernambucana e qual a média de andamento. Aproveite e veja como é a 
dança.
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atividade 8.4 – grade de ciranda 
Execute a grade a seguir, fazendo com que todos os alunos experimentem cada um dos três instrumentos. Como 
são somente três, num primeiro momento, dobre cada um deles formando três naipes.

Figura 8.1

Figura 8.2

atividade 8.5 – contextualizando com  
melodia
Ensine a ciranda a seguir, composta por Baracho, em homenagem a uma grande cirandeira pernambucana: Lia, 
da Ilha de Itamaracá. 

Agora apenas três alunos tocarão a grade (sem dobra de instrumentos) e os outros cantarão de pé em roda, 
enquanto marcam o tempo com os pés e balançam o corpo em semicolcheias. 

A ciranda é muito simples de dançar: forme uma roda em torno dos três alunos que estiverem 
tocando e, enquanto rodam em sentido anti-horário, faça os outros alunos marcarem os tempos 
com os pés, colocando o primeiro tempo num passo à frente, em direção ao centro da roda. 
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Quem me deu foi Lia (Baracho)

Eu tava na beira da praia  
Ouvindo as pancadas das ondas do mar (bis) 
Esta ciranda quem me deu foi Lia 
Que mora na ilha de Itamaracá (bis) 

atividade 8.6 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem os ritmos pernambucanos ciranda e maracatu, que serão abordados na próxima aula.

aula 2
atividade 8.7 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 8.8 – aquecimento específico: caixa
Aplique o mesmo exercício elementar de toque simples da aula anterior, em forma de aquecimento para ritualizar 
a atenção nos detalhes de técnica.

Esta atividade deve durar aproximadamente 10 minutos.

atividade 8.9 – caixa de maracatu
O maracatu a que nos referimos é o encontrado no estado de Pernambuco, sendo um dos estilos que lá existem: 
o maracatu de baque virado, também denominado maracatu nação. É importante especificar que mesmo em 
Pernambuco há um outro estilo, musicalmente diferente, denominado maracatu de baque solto ou maracatu 
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rural. E nos estados do Ceará e de Sergipe há outro estilo musicalmente diferente, também denominado maracatu.

Diferente da ciranda, que é uma dança popular, o maracatu é um folguedo popular. Ele é, como definiu Mário de 
Andrade, uma dança dramática. Envolve personagens como rei, rainha, vassalos, baianas, porta-estandarte, pé 
de coroa, caboclos etc. 

Mesmo sem haver trechos dramáticos, os personagens agem como tal. A música e a dança desse maracatu que 
tratamos aqui são muito envolventes. É um dos principais ritmos de Pernambuco, e tem sido difundido por todo 
o país e pelo mundo afora.

Exercício a: A levada de caixa pode ser a mesma ensinada na aula passada para a ciranda. Recorde-a com os 
alunos, fazendo-os cantar no andamento e incluindo balanço do corpo e depois com baquetas de caixa tocadas 
num praticável de borracha, primeiramente em andamento que priorize a observação técnica.

 
Pesquise sobre o maracatu de baque virado.

atividade 8.10 – a alfaia 
Alfaia é como muitos grupos de maracatu de baque virado que denominam seus bumbos, que têm pele de cabra 
sem pelos e o corpo de madeira, muitas vezes confeccionados com tronco escavado de uma palmeira chamada 
Macaíba. As alfaias são afinadas por cordas com uma amarração específica.

Os maracatus costumam ter três tamanhos diferentes de alfaia. Uma grande denominada marcante e em 
quantidade variada, as médias e menores, chamadas respectivamente de meião e repique. Existem outras 
denominações para as alfaias, de acordo com a nação ou o grupo.

Apresentamos aqui uma levada fundamental, normalmente tocada no bumbo marcante. As baquetas utilizadas 
são do tipo maceta com ponta de madeira. Normalmente, a da mão direita, que toca no centro da pele, é um 
pouco mais grossa do que a outra que toca mais na beirada da pele.

Cada nação de maracatu possui suas especificidades nas alfaias: diferentes denominações e 
tipos de baqueta, além de afinação e material de confecção. A nação Porto Rico, por exemplo, 
chama a alfaia de melê, biancó, ian e iandarrum (eles usam quatro tipos de alfaia) e usam um 

graveto de goiabeira como baqueta da mão esquerda. A nação Estrela Brilhante de Recife utiliza apenas 
alfaias de macaíba e corda sisal. 

Antes de tocar a levada, os alunos devem praticar o movimento de mãos e braços utilizados na técnica de alfaia. 
Os movimentos são grandes e em forma de onda. Veja nas figuras a seguir, passo a passo. 



184

Postura geral

Movimento de mão e braço direitos

Figura 8.3

Figura 8.4 Figura 8.5 Figura 8.6
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Movimento de mão e braço esquerdos

Figura 8.10

Exercício a: Faça os alunos, de pé, primeiro cantarem a levada, marcando o pulso com os pés alternados, 
enquanto mantêm um balanço corporal de semicolcheias. Depois faça-os tocar no praticável de borracha com 
baquetas de caixa, segurando a da mão direita na parte da ponta e tocando com o cabo.

atividade 8.11 – o gonguê
O gonguê é uma espécie de cowbell grande utilizado nesse tipo de maracatu. Para substituí-lo pode ser utilizado 
um cowbell ou um agogô (este somente tocado na campânula maior). Ao invés de utilizar onomatopeias, uma 
forma de transmissão dessa levada é feita por meio de uma brincadeira ritmada com uma frase. Cante-a com os 
alunos e, em seguida, pratique no instrumento.

Figura 8.7 Figura 8.8 Figura 8.9
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Exercício a:

Figura 8.11

Figura 8.12

a b

atividade 8.12 – o xequerê - abê
No maracatu, o xequerê costuma ser chamado de abê. Há uma levada desse instrumento que é muito importante 
em Pernambuco, tanto nos maracatus quanto nos afoxés. A técnica utilizada consiste em segurar o pescoço 
do instrumento com uma das mãos, tendo a outra mão apoiada no fundo. Os movimentos são basicamente 
horizontais e o instrumento ora repousa sobre a mão esquerda, ora sobre a direita (nas colcheias).

Exercício a: Comece cantando as onomatopeias e fazendo os movimentos de mãos e braços de acordo com as 
flechas da figura adiante. Em seguida, execute no instrumento.

Figura 8.13
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atividade 8.13 – grade básica
Faça os alunos primeiramente cantarem as vozes da grade, em pé, marcando os tempos com os pés alternados, 
mantendo um balanço corporal em semicolcheias. Depois distribua os instrumentos e faça um rodízio de forma 
que todos os alunos toquem todos os instrumentos.

Para potencializar a musicalidade e dar uma forma musical ao exercício, proponha combinações, utilizando sua 
própria criatividade e estimulando a dos alunos, como por exemplo:

- Fazer os instrumentos entrarem um de cada vez
- Quatro compassos tutti e oito compassos somente com parte dos instrumentos
- Quatro compassos tutti e oito compassos solo, mantendo a levada
- Quatro compassos piano, quatro mezzo forte, quatro piano novamente, quatro forte
- Quatro compassos crescendo, quatro compassos diminuendo
- E tudo mais que puder ser criado

Cada nação tem um andamento característico para o seu baque (levada). Experimente diferentes 
andamentos.

Figura 8.14



188

atividade 8.14 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem em casa o maracatu.

aula 3
atividade 8.15 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 8.16 – aquecimento específico: 
caixa
Aplique os mesmos exercícios elementares de toque simples da aula anterior, como forma de aquecimento e para 
ritualizar a atenção nos detalhes de técnica.

Esta atividade deve durar aproximadamente 10 minutos.

atividade 8.17 – grade do maracatu
Durante o restante desta aula, faça os alunos tocarem a grade do maracatu ensinada na aula anterior, aprimorando 
o toque de cada instrumento, revezando-os de forma que todos os alunos pratiquem todos os instrumentos.

Conduza combinações do mesmo tipo daquelas da aula passada, com cada instrumento entrando de uma vez, 
com as variações de dinâmica etc.
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atividade 8.18 – apreciação interativa
Apresente gravações de maracatu aos alunos. Sugerimos as três principais nações de maracatu de baque virado 
de Recife, que possuem bons registros de áudio: Porto Rico (do mestre Shacon), Leão Coroado (do mestre Afonso) 
e Estrela Brilhante (do mestre Walter). 

Após ouvir atentamente os exemplos, faça uma prática do ritmo junto com as gravações.

atividade 8.19 – rotina de fim de aula e  
pesquisa para casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem mais o maracatu e a marcha-rancho (tema da próxima aula).

aula 4
atividade 8.20 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 8.21 – aquecimento específico na 
caixa
Aplique os mesmos exercícios elementares de toque simples da aula anterior, como forma de aquecimento e para 
ritualizar a atenção nos detalhes de técnica.

Esta atividade deve durar aproximadamente 10 minutos.
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atividade 8.22 – toques alternados com  
acentos
Aplique os exercícios de caixa a seguir, que funcionam como preparação para a levada de caixa desta aula. 
Tal como na aula anterior, as semicolcheias com cabeça devem soar como mezzo forte, e as sem cabeça como 
pianíssimo.

Exercício a: Acelere aos poucos até que o compasso soe como 6 por 8.

atividade 8.23 – caixa de marcha-rancho
Estas levadas de caixa, assim como as dos outros instrumentos desta aula, quando aceleradas um pouco 
transformam-se nas chamadas marchinhas e, quando aceleradas mais ainda, viram frevo.

Nestes exercícios, faça os alunos pulsarem a semínima nos pés alternados, enquanto cantam a levada. Depois de 
entendida a levada em relação à pulsação, faça-os tocar. Comece lentamente e acelere aos poucos, até chegar a 
um andamento de marcha-rancho. 

Nos Exercícios b e d, no quarto tempo, foram escritas articulações mais fortes na cabeça do tempo e mais fracas 
nas outras três. Na realidade, numa levada de caixa de marcha-rancho, nesse quarto tempo toca-se um rulo com 
quatro articulações duplas ou múltiplas. Aqui foram escritas de maneira simplificada para introduzir a marcha-
rancho num nível técnico apropriado para os alunos. Se por acaso houver algum aluno que já tenha esse nível 
técnico, faça-o tocar com rulo no quarto tempo.

As marchas são escritas em compasso dois por quatro. Nesta atividade estão escritas em quatro por quatro 
somente para facilitar o entendimento do ciclo, que é de quatro tempos.

Pesquise sobre a marcha-rancho e sua faixa de andamento.

Figura 8.15



191

un
id

ad
e 

8 
- m

ar
ch

an
do

 a
té

 p
er

na
m

bu
co

Figura 8.16

Exercício a:

Figura 8.17

Figura 8.18

Figura 8.19

Exercício b:

Exercício c:

Exercício d:
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atividade 8.24 – surdo de marcha-rancho
A levada de surdo deste ritmo é muito simples. São marcações de tempo, sendo o primeiro com a pele presa e 
o segundo com a pele solta. Para a abafar a pele no primeiro tempo utiliza-se um leve toque da mão esquerda 
(suficientemente sutil para que não seja audível). As marcações dos tempos devem sempre soar semínimas.

Exercício a:

ta tx ta tu ta tx ta tu kx tx kx

atividade 8.25 – pandeiro de marcha-rancho
Exercício a: 

Figura 8.21

Figura 8.22

Figura 8.20

Exercício b: 
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atividade 8.26 – grade de marcha-rancho
Distribua os instrumentos e faça um rodízio de forma que todos os alunos toquem todos os instrumentos. 
Conduza combinações do mesmo tipo daquelas da aula passada, com cada instrumento entrando de uma vez, 
com as variações de dinâmica, etc.

Figura 8.23

atividade 8.27 – contextualizando com  
melodia 
Execute a grade anterior também acompanhando uma gravação de marcha rancho. Pesquise gravações desse 
gênero, ou cante com os alunos alguma canção conhecida, como por exemplo Ó abre alas, de Chiquinha Gonzaga, 
Bandeira branca, de Max Nunes e Laércio Alves ou Máscara negra, de Zé Keti.
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atividade 8.28 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula. 

atividade para levar para casa
Durante as aulas foi solicitado aos alunos que pesquisassem em casa os temas abordados. 
Dê sugestões a eles de como realizar a pesquisa: procurando materiais na internet e em 
livros, conversando com familiares, amigos e professores. 

Ajude-os a organizar os materiais, principalmente se eles apresentarem áudios e/ou vídeos. 
Pesquise você também!

modo de aferição de resultados
Avalie os alunos durante as atividades de aula, observando se houve envolvimento e 
disposição para realização das propostas. Avalie se os alunos assimilaram os conteúdos e 
conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas.



unidade 9 

 reforçando a 
batucada       

revisão de pandeiro, tambores de  
mão e batucada 

Nesta unidade será feita uma revisão de alguns temas trabalhados 
anteriormente: tambores de mão, pandeiro e batucada de escola de samba.
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objetivo geral 
Revisar o conteúdo trabalhado nas unidades anteriores, focalizando pandeiro, tambores de 
mão e técnica de caixa, incluindo os outros instrumentos da batucada de escolas de samba.

objetivos específicos
- Revisar o trabalho realizado com pandeiro nos ritmos: choro, samba, samba de roda, coco 

e marcha rancho
- Revisar o trabalho realizado com tambores de mão, nos ritmos: samba de roda, ijexá, coco 

de roda, congo de ouro e jongo
- Revisar o trabalho realizado com as levadas e instrumentos das batucadas das escolas de 

samba, acrescentando ideias de chamadas de repinique e frases das paradinhas

conteúdos
- Exercícios de alongamento e aquecimento
- Orientação quanto à postura do corpo e das mãos
- Técnicas específicas dos instrumentos
- Execução de levadas de pandeiro, tambores de mão, xequerê, caxixi, caixa, três tamanhos 

de surdo, agogô, repinique, ganzá e tamborim
- Contextualização das levadas com melodias dos ritmos trabalhados
- Dinâmica
- Andamento

recursos necessários
- Um par de baquetas de caixa para cada aluno
- Baquetas plásticas flexíveis de tamborim
- Praticáveis de borracha (um por aluno)
- Pandeiros de pele animal e de náilon (preferencialmente um por aluno), tambores de 

mão (preferencialmente um por aluno), xequerê, caixa, três tamanhos de surdo, agogô, 
repinique, ganzá e tamborim
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descrição da unidade

Esta unidade constitui a primeira parte de um fechamento de ciclo, que foram as oito unidades de introdução aos 
instrumentos de percussão e aos ritmos populares brasileiros. Deve servir como reforço de fixação dos conteúdos. 

aula 1
atividade 9.1 – aquecimento geral
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 9.2 – aquecimento específico:
pandeiro
Utilize os exercícios a seguir como forma de aquecimento específico e também como revisão de conceitos de 
técnica deste instrumento.

Esta atividade deve durar aproximadamente cinco minutos.

Exercício a: “tx” das platinelas subdividindo uma pulsação

Figura 9.1
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Exercício b: Som grave com as pontas dos dedos

O som aberto tanto com o polegar quanto com as pontas dos dedos

Exercício c: Combinando “tu” e “tx”

Figura 9.2

Figura 9.3

Figura 9.4 

Figura 9.5

atividade 9.3 – levadas de pandeiro de  
samba
O foco principal desta atividade está nas levadas de pandeiro do samba, mas, para contextualizar o ritmo, 
acrescente tamborim (teleco-teco), ganzá e surdo.

Exercício a: Levada básica de samba



199

un
id

ad
e 

9 
- r

ef
or

ça
nd

o 
a 

ba
tu

ca
da

Exercício b: Variação básica de choro

Exercício c: Levada básica de samba de roda

Esta levada também é comum em ambientes de samba urbano.

Figura 9.6

Figura 9.7

Figura 9.8

Exercício d: Levada de partido alto I

Exercício e: Levada de partido alto II

Figura 9.9
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atividade 9.4 – levadas de coco e baião
Depois de recordadas as levadas a seguir, relembre com os alunos o coco cantado na aula original e faça-os 
cantar enquanto tocam (pelo menos os alunos que conseguirem fazê-lo).

Exercício a: Levada básica de coco e baião

tu kx tx tu kx tx kx tx

Figura 9.10

atividade 9.5 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos estudarem essas levadas de pandeiro juntamente com gravações de cada ritmo relacionado.

aula 2
atividade 9.6 – aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

Figura 9.11
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atividade 9.7 – aquecimento específico:
tambor de mão
Reveja os conceitos de técnica expostos na Unidade 2 e aplique exercícios simples de toque simples alternado, 
papa-mama e paradiddle com som aberto.

Esta atividade deve durar aproximadamente cinco minutos.

atividade 9.8 – as levadas de atabaque e as 
grades
Nos exercícios a seguir, o enfoque principal são as levadas tradicionais de atabaque, aqui tocadas em qualquer 
tambor de mão. Serão apresentadas as grades de cada ritmo com as levadas associadas. Os outros elementos da 
grade servirão principalmente para contextualizar as levadas de atabaque. 

Distribua os instrumentos levando em consideração a evolução técnica dos alunos. Os que têm mais dificuldade 
devem tocar levadas mais simples. E, sempre atento a essa questão, faça os instrumentos circularem entre eles.

A cada ritmo ensinado, nas aulas originais, sempre houve um exemplo de melodia associada. Durante a prática 
de cada ritmo, nesta aula, recorde com os alunos qual música serviu de referência. Essas referências são ótimos 
apoios à memória dos ritmos.

Exercício a: Grade de samba
A grade a seguir não fez parte de nenhuma das unidades anteriores. Ela foi escrita para servir de resumo de todo 
conteúdo passado a respeito de samba, quando associado aos tambores de mão, especialmente nas Unidades 2 
e 4. Contém as levadas mais importantes e servem tanto para a vertente samba de roda, quanto para as versões 
mais urbanas.

As palmas e o atabaque que repete os acentos das mesmas também são comuns no coco de 
roda.
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Exercício b: Grade de ijexá
Faça uma prática de ijexá com a turma. Tente criar um arranjo a partir da grade, fazendo diferentes combinações 
dos instrumentos, criando convenções, abrindo para improviso etc. Lembre-se de que o foco deve estar nos 
tambores de mão (atabaques).

Figura 9.12
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Figura 9.13

Exercício c: Grade congo de ouro 
No ambiente da capoeira, onde se costuma praticar o maculelê – jogo no qual este ritmo é tocado normalmente 
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se utiliza somente um atabaque. Nesse caso, a levada mais recorrente é a que aqui denominamos Atabaque 3. Os 
Atabaques 1 e 2 são mais comuns em ambientes religiosos, como o do candomblé, de onde este ritmo se origina. 
Na grade, o gan pode ser substituído por agogô tocado somente numa campânula, ou por um cowbell.

A informação sobre a origem em contexto religioso não necessariamente precisa ser passada 
para os alunos. Mesmo o samba, ritmo já praticado em todo o mundo, tem sua origem em 
ambientes religiosos afro-brasileiros. Tocar um ritmo que tem origem religiosa não significa 
cultuar a religião. Estamos falando de música!

Figura 9.14

Exercício d: Grade do jongo
O candongueiro é um tambor mais agudo e o tambu mais grave. Utilize os tambores de mão disponíveis. 
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Figura 9.15

atividade 9.9 – rotina de fim de aula e estudo 
em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos estudarem essas levadas de tambor de mão juntamente com gravações de cada ritmo 
relacionado. Para isso, devem desenvolver o hábito da pesquisa de repertório.

aula 3
atividade 9.10 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.
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atividade 9.11 – aquecimento específico:
técnica de caixa clara
Reveja os conceitos de técnica expostos na Unidade 6 e aplique exercícios simples de toque simples alternado, 
papa-mama e paradiddle com baquetas de caixa no praticável de borracha.

Esta atividade deve durar aproximadamente cinco minutos.

atividade 9.12 – chamadas de repinique na 
batucada das escolas de samba
A batucada das escolas de samba foi tema da Unidade 6. Relembre com os alunos as levadas de cada instrumento, 
tirando qualquer dúvida que tenha ficado. Vamos aprofundar o tema, apresentando, nessa atividade, duas 
chamadas de repinique. Essas chamadas são frases introdutórias do ritmo, que convoca a entrada da batucada.

Exercício a: Chamada cadenciada
Essa chamada é usada para uma batucada cadenciada, num andamento lento. Comece fazendo os alunos 
solfejarem a frase. É muito importante eles tomarem consciência do momento de entrada dos demais instrumentos.

Seguem três versões desta chamada, a primeira linha só com a rítmica, a segunda linha com a apogiatura e a 
terceira linha com a diferenciação de toques (três pontos da pele com a baqueta e dois sons com a mão, de 
acordo com a notação apresentada na Unidade 6).

Figura 9.16
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Figura 9.17

Figura 9.18

Figura 9.19

A bateria entra no segundo tempo do último compasso com surdos, caixas e repiniques. Os 
outros instrumentos podem esperar mais um compasso inteiro e aí sim começarem a tocar. 
Atenção na entrada das caixas e do surdo de terceira, que começam não no início de sua 

respectiva levada, mas sim no segundo tempo (a levada de caixa e algumas levadas de terceira são de 
quatro tempos, ou seja, dois compassos, e elas iniciam-se no segundo tempo do primeiro compasso).

Exercício b: Chamada pra frente
Essa chamada é usada para andamentos mais acelerados, típicos dos sambas enredo atuais (o termo para frente 
designa esse andamento).

Repita o mesmo procedimento do exercício anterior, primeiro solfejando e tomando consciência da entrada dos 
demais instrumentos, em seguida executando nos praticávies.
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Figura 9.21

Figura 9.22

A bateria entra no segundo tempo do último compasso com surdos, caixas e repiniques. Osd 
outros instrumentos podem esperar mais um compasso inteiro e aí sim, começar a tocar. Atenção 
na entrada das caias e surdo de terceiras, que começam não no início de sua respectiva levada, 

mas sim, no segundo tempo (a levada de caixa e algumas levadas de terceira são de quatro tempos, ou 
seja, dois compasso e elas iniciam-se no segundo tempo do primeiro compasso.

atividade 9.13 – virada e finalização da  
batucada
Apresente aos alunos a convenção a seguir, que é usada como uma virada no meio da batucada e também para 
finalizar o ritmo. A virada normalmente é executada nas mudanças de parte do samba, por exemplo quando vai 
para a segunda parte da letra, na volta para o refrão ou no recomeço do samba. 

Existem várias possibilidades de viradas, apresentaremos a mais convencional, utilizada pelas principais escolas 
de samba.

Exercício a: Solfejo da virada
Solfeje com os alunos a frase abaixo.

Figura 9.20
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Combine com os alunos a saída e entrada de alguns instrumentos após as viradas. Por exemplo, 
após uma virada para agogô, chocalho e tamborim. Após nova virada eles voltam. Ou, após uma 
virada fica só caixa, após outra virada volta todo mundo, etc. Crie arranjos da batucada com os 

alunos.

Exercício c: Finalizando a batucada
Para finalizar o ritmo, os alunos devem executar a frase da virada da mesma forma como no exercício anterior, mas 
dessa vez a convenção finalizará o ritmo, sem a volta com repinique e surdos “convocados”. Agora, “batucada”se 
refere a todos os instrumentos presentes, inclusive repinique. Os surdos estão escritos à parte pois, como dito 
anteriormente, não executam a frase toda e sim seus apoios.

Exercício b: Execução da virada com volta ao ritmo
Agora os alunos devem executar a virada com os instrumentos. Na partitura, “batucada”se refere a todos os 
instrumentos que estiverem sendo executados. Os surdos não tocam a frase toda e sim os principais apoios. O 
repinique toca a frase e depois “convoca”a volta do ritmo, que será antecedido por um contratempo dos surdos 
de marcação e corte.

Figura 9.23
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atividade 9.14 – batucada completa
Agora monte um arranjo com todos os elementos vistos: chamada, virada e finalização. Crie junto com os alunos 
um arranjo de algum samba conhecido, ou só de ritmo mesmo. Utilize a virada duas vezes, na primeira os 
instrumentos leves não voltam e na segunda retomam o ritmo junto com os demais.

atividade 9.15 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

aula 4
atividade 9.16 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não deve durar mais 
que cinco minutos.

Figura 9.24
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atividade 9.17 – paradinhas (breques) na 
batucada
As paradinhas, também chamadas de breque, são arranjos e convenções executadas pelas baterias, nas quais 
se estabelece um diálogo, tanto interno da bateria entre seus naipes, quanto externo, com o samba enredo. Os 
breques se tornam mais ousados a cada carnaval, principalmente nas escolas do Rio de Janeiro, que são avaliadas 
pelo critério de criatividade.

Há quem diga que a paradinha foi invenção do lendário Mestre André, da escola Mocidade 
Independente de Padre Miguel (do Rio de Janeiro).

Exercício a: Eco musical
Para trabalhar a concentração dos alunos, comece fazendo um exercício de eco musical. Você executa no repinique 
(ou caixa) uma frase e os alunos a repetem nos instrumentos de batucada, mantendo uma pulsação regular e 
constante. Comece com frases de dois tempos e depois faça frases de quatro tempos. Tente criar frases com as 
figuras típicas da linguagem de samba.
Você também pode usar percussão corporal nesse exercício.

Exercício b: Paradinha I
Essa frase é executada pelo repinique e repetida em seguida pelos demais instrumentos.

Figura 9.25

Figura 9.26

Exercício c: Paradinha II
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Figura 9.27

Exercício d: Paradinha III

Exercício e: Batucada completa com breques
Agora crie um arranjo com todos os elementos já vistos: chamada, viradas, breques e finalização. Faça o rodízio 
entre os alunos, de maneira que todos executem todos os instrumentos da batucada.

Proponha andamentos confortáveis e compatíveis com o nível técnico da turma. Lembre-se de 
que velocidade não é sinônimo de qualidade, pelo contrário.

atividade 9.18 – rotina de fim de aula e  
pesquisa em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos pesquisarem em casa outras paradinhas e breques de bateria de escola de samba.

atividade para levar para casa
Peça para os alunos organizarem o material pesquisado por eles, ao longo das aulas e 
compartilharem com os colegas textos, áudios e vídeos sobre os temas das aulas.

 

modo de aferição de resultados
Avalie os alunos durante as atividades de aula, observando se houve envolvimento e 
disposição para realização das propostas. Avalie se os alunos assimilaram os conteúdos e 
conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas.



unidade 10 

terminando  
no nordeste

revisão de zabumba, alfaia, caixa,  
atabaque e pandeiro 

Nesta unidade continua a revisão de temas e conteúdos abordados 
anteriormente: zabumba, alfaia, caixa, atabaque e pandeiro.
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objetivo geral 
Revisar o conteúdo trabalhado nas unidades que focalizaram o zabumba no baião e no 
xote e acrescentar o rastapé. Revisar também os ritmos ciranda, coco de roda, maracatu e 
marcha, com enfoque especial na caixa clara e nos seus tambores graves: surdo e alfaia.

objetivos específicos
- Revisar o conteúdo de zabumba
- Abordar o ritmo de rastapé
- Revisar o trabalho realizado com a caixa clara, nos ritmos: ciranda, maracatu e marcha e 

acrescentar o coco de roda
- Incluir na revisão os outros instrumentos miúdos associados aos ritmos

conteúdos
- Exercícios de alongamento e aquecimento
- Orientação quanto à postura do corpo e das mãos
- Técnicas e ritmos
- Execução de levadas de baião, xote, rastapé, ciranda, coco de roda, maracatu e marcha
- Contextualização das levadas com melodias dos ritmos trabalhados
- Dinâmica
- Andamento

recursos necessários
- Aparelho de som
- CDs com exemplos de marchas
- Um par de baquetas de caixa para cada aluno
- Praticáveis de borracha (um por aluno)
- Zabumba, triângulo, ganzá, gonguê ou agogô, pandeiro, caixa ou tarol, surdo, alfaia e 

xequerê
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descrição da unidade

Esta unidade constitui a segunda parte de um fechamento de ciclo, que foram as oito unidades de introdução aos 
instrumentos de percussão e aos ritmos populares brasileiros. Deve servir como reforço de fixação dos conteúdos e 
acrescentar mais algum detalhe. Nesta parte, as atividades derivam principalmente de ritmos ligados ao Nordeste 
brasileiro.

aula 1
atividade 10.1 – aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 10.2 – zabumba
Nos exercícios a seguir, vamos recordar dois ritmos ensinados na Unidade 3: o baião e o xote. Acrescentamos 
também o rastapé, ritmo que faltava para completar essa tríade que conduz os forrós. 

Antes de distribuir os instrumentos, faça os alunos cantarem a grade com as onomatopeias, incluindo um balanço 
corporal. Somente depois dessa experiência, distribua os instrumentos, revezando-os, até que cada aluno passe 
por todos eles.

Relembre as melodias associadas a esses ritmos que tenham sido ensinadas na Unidade 3, ou que façam parte 
das pesquisas que os alunos realizaram.

Varie andamento e dinâmica. Além disso, varie também a densidade de instrumentos. 

Conduza brincadeiras como as sugeridas em muitas atividades com grades de ritmos, do tipo: quatro compassos 
tutti, quatro compassos solo – circulando o foco em cada instrumento; três compassos tutti, um compasso de 
pausa etc.
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Exercício a: Grade de baião

Para efeito didático, desde a Unidade 3, quando ensinamos o baião e o xote, acrescentamos o 
ganzá como dobra de triângulo e agogô, instrumento que também é comum de se encontrar 
nessa formação. Porém, a formação clássica dos trios de forró é composta por acordeom, 
zabumba e triângulo.

Exercício b: Variações de zabumba no baião
Mantendo os outros instrumentos da grade, os alunos vão executar as variações de zabumba a seguir (as 
principais passadas na Unidade 3). Faça-os memorizar as quatro possibilidades e toque duas vezes cada uma 
delas. Crie com os alunos outras possibilidades de combinação (uma vez cada levada, quatro vezes cada etc.).

Figura 10.1

Figura 10.2

Figura 10.3
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Exercício c: Grade de xote

Figura 10.4

Figura 10.5

Figura 10.6

Exercício d: Variações de zabumba no xote
Mantendo os outros instrumentos da grade, os alunos irão executar a variação de zabumba a seguir. Faça-os 
memorizar as duas possibilidades e tocar duas vezes cada uma delas. Crie com os alunos outras possibilidades 
de combinação (uma vez cada levada, quatro vezes cada etc.).

atividade 10.3 – rastapé
O rastapé é um ritmo muito associado às quadrilhas das festas juninas, além de também ser tocado nos forrós. É 
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uma espécie de marcha popular nordestina. Seu andamento acelerado o aproxima do frevo, com a diferença na 
marcação grave do segundo tempo em colcheias, que no frevo é em semínimas. Outra diferença importante é que 
no rastapé não se costuma utilizar a caixa com a levada característica em quatro tempos. Portanto, o rastapé é 
claramente binário, tal como o passo a ele associado: um caminhar arrastando o pé no chão.

Exercício a: Triângulo de rastapé
A levada de triângulo no rastapé é como um galope, repete duas vezes a batida do ferrinho na parte de baixo do 
instrumento (é mais difícil que a levada de baião). Pratique com os alunos.

Figura 10.7

Figura 10.8 

Exercício b: Grade rastapé
Pratique a grade com os alunos, num andamento rápido (porém viável). Lembre com os alunos algumas melodias 
características de quadrilha de festa junina, contextualizando o ritmo.

Exercício c: Variação de zabumba no rastapé
Ensine aos alunos uma variação no zabumba, na qual o contratempo marcado com o bacalhau no primeiro 
tempo é feito também no segundo tempo, simultaneamente com o som grave da maceta da mão direita. Inclua 
essa variação na execução da grade.
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atividade 10.4 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

aula 2
atividade 10.5 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 10.6 – aquecimento específico: 
caixa
Relembre os conceitos de técnica aplicados na Aula 1 da Unidade 6 e aplique alguns daqueles exercícios. Em 
seguida, aplique exercícios básicos de toque simples: alternado (DEDE), papa-mama (DDEE) e paradiddle simples 
(DEDD EDEE). 

Todos os alunos devem tocar com baquetas de caixa em praticáveis de borracha. Os exercícios devem ser repetidos 
nesta atividade como forma de aquecimento e para conferir os seis detalhes de técnica reiterados, durante toda 
a Unidade 6.

Conduza variação de andamento e dinâmica (principalmente mezzo forte e pianíssimo).

Esta atividade deve durar aproximadamente 10 minutos.

Figura 10.9
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atividade 10.7 – as grades de ciranda e  
maracatu
Nos exercícios a seguir, o enfoque principal está na técnica e nas levadas tradicionais de caixa. Porém, as levadas 
de caixa estão contextualizadas numa grade com outros instrumentos, de ciranda e de maracatu de baque virado. 

Primeiramente, faça os alunos cantarem os instrumentos em onomatopeias, incluindo o balanço do corpo. Depois, 
distribua os instrumentos, levando em consideração a capacidade técnica dos alunos. Os que têm mais dificuldade 
devem tocar levadas mais simples. E, sempre atento a essa questão, faça os instrumentos circularem entre os 
alunos.

Varie andamento e dinâmica. Além disso, varie a densidade de instrumentos. Conduza brincadeiras como as 
sugeridas em muitas atividades com grades de ritmos, do tipo: quatro compassos tutti, quatro compassos solo – 
circulando o foco em cada instrumento; três compassos tutti, um compasso de pausa etc.

A cada ritmo ensinado até aqui foi relacionado um exemplo de melodia associada. Durante a prática de cada 
ritmo nessa aula, recorde com os alunos qual música serviu de referência. Essas referências são ótimos apoios à 
memória dos ritmos.

Exercício a: Grade de ciranda 

Figura 10.10
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Exercício b: Grade de maracatu

atividade 10.8 – rotina de fim de aula e  
estudo em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos continuarem a pesquisa sobre o repertório dos ritmos trabalhados em aula, e estudarem coco 
de roda, tema da próxima aula.

Figura 10.11
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aula 3
atividade 10.9 – aquecimento
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 10.10 – aquecimento específico: 
caixa
Relembre os conceitos de técnica aplicados na Aula 1 da Unidade 6 e aplique alguns daqueles exercícios. Em 
seguida, aplique exercícios básicos de toque simples: alternado (DEDE), papa-mama (DDEE) e paradiddle simples 
(DEDD EDEE). 

Todos os alunos devem tocar com baquetas de caixa em praticáveis de borracha. Os exercícios devem ser repetidos 
nessa atividade como forma de aquecimento e para conferir os seis detalhes de técnica reiterados, durante toda 
a Unidade 6.

Conduza variação de andamento e dinâmica (principalmente mezzo forte e pianíssimo).

Esta atividade deve durar aproximadamente 10 minutos.

atividade 10.11 – aquecimento específico: 
tambor de mão
Reveja os conceitos de técnica expostos na Unidade 2 e aplique exercícios simples de toque simples alternado, 
papa-mama e paradiddle com som aberto.

Esta atividade deve durar aproximadamente cinco minutos.
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atividade 10.12 – grade completa de coco de 
roda
Esta grade contém os principais instrumentos trabalhados em todas as unidades, como tambor de mão, pandeiro 
e caixa. 

Desde o momento de distribuição dos instrumentos, não deixe que a atenção do aluno exclua a observação da 
técnica e da relação corpo/instrumento.

Primeiramente, faça os alunos cantarem os instrumentos em onomatopeias, incluindo o balanço do corpo. Depois, 
distribua os instrumentos levando em consideração a capacidade técnica dos alunos. Os que têm mais dificuldade 
devem tocar levadas mais simples. E, sempre atento a essa questão, faça os instrumentos circularem entre eles.

Varie andamento e dinâmica. Além disso, varie também a densidade de instrumentos. 

Conduza brincadeiras como as sugeridas em muitas atividades com grades de ritmos, do tipo: quatro compassos 
tutti, quatro compassos solo – circulando o foco em cada instrumento; três compassos tutti, um compasso de 
pausa etc.

Durante a prática de cada ritmo nesta aula, recorde com os alunos qual música serviu de referência em aulas 
anteriores.

Exercício a: Grade de coco de roda
Na grade a seguir, em relação àquela apresentada na Unidade 3, foram acrescentados: caixa, que é a mesma 
da ciranda e do maracatu; atabaque, que é o mesmo que o do samba-de-roda - já que as palmas também são 
as mesmas; triângulo, que é o mesmo do baião; além de alfaia e pandeiro. Para esses últimos instrumentos foi 
acrescentada uma variação característica que faz com que o ciclo seja de quatro tempos. 

Observe as indicações na linha da alfaia, que inclui notas fantasma como as que existem na caixa e no atabaque, 
que preenchem o tempo com semicolcheias. A base da manulação escrita na alfaia é a mesma do tarol (DDED 
DEDE).



224

Exercício b: Brincando o coco
Crie um momento lúdico com os alunos, incentivando-os a dançar o coco, improvisar versos e vivenciar o ritmo 
de maneira descontraída.

atividade 10.13 – rotina de fim de aula e  
estudo em casa
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

Peça para os alunos continuarem a pesquisa sobre o repertório dos ritmos trabalhados em aula, e estudarem a 
marcha rancho, marchinhas carnavalescas e frevo, temas da próxima aula. 

Figura 10.12
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aula 4
atividade 10.14 – aquecimento 
A sequência de sempre, que deve ser repetida no início e no fim de todas as aulas e que não pode durar mais do 
que cinco minutos.

atividade 10.15 – aquecimento específico: 
caixa
Assim como nas aulas anteriores, relembre os conceitos de técnica aplicados na Aula 1 da Unidade 6 e aplique 
alguns daqueles exercícios. Em seguida, aplique exercícios básicos de toque simples: alternado (DEDE), papa-
mama (DDEE) e paradiddle simples (DEDD EDEE). Todos os alunos devem tocar com baquetas de caixa em 
praticáveis de borracha.

Conduza variação de andamento e dinâmica (principalmente mezzo forte e pianíssimo).

Esta atividade deve durar aproximadamente 10 minutos.

atividade 10.16 – caixa de marcha
Nos exercícios a seguir os alunos vão praticar diferentes levadas de caixa de marcha. Nas duas últimas (Exercícios 
d e e), no quarto tempo, as articulações simples são substituídas por articulações duplas ou múltiplas, o que 
resulta em rulo. Estas articulações devem ser aplicadas a partir da capacidade técnica do aluno. Faça-os tocar nos 
praticáveis e em seguida passe para os instrumentos.

Exercício a:

Figura 10.13
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Figura 10.16

Exercício d:

atividade 10.17 – grade de marcha
Com os mesmos instrumentos e levadas da grade a seguir, pode-se tocar de marcha-rancho a frevo, de acordo 
com o andamento. A opção Pandeiro 2 é mais adequada para marcha-rancho, que tem o andamento mais lento. 
A opção Pandeiro 1, quando acelerada a articulação da base da mão, fica mais fácil quando tocada com a lateral 
direita da mão, ou seja, tocando-se a base ao mesmo tempo em que já se levanta o polegar, preparando-o para 
o golpe.

Pratique esses exercícios acompanhando três gravações de diferentes estilos de marcha, com andamentos 
variados: a marcha-rancho Máscara negra, de Zé Kéti e Pereira Mattos; a marchinha Jardineira, de Benedito 
Lacerda e Humberto Porto; e o frevo Vassourinha, de Matias da Rocha e Joana Batista Ramos. 

Figura 10.14

Figura 10.15

Exercício b:

Exercício c:
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Figura 10.17

atividade 10.18 – rotina de fim de aula
Faça um alongamento com os alunos. Repita os exercícios do início da aula, que servirão tanto para relaxamento 
muscular, como para uma ritualização silenciosa de final da aula.

atividade para levar para casa
Peça para os alunos organizarem o material pesquisado por eles ao longo das aulas e 
compartilharem com os colegas textos, áudios e vídeos sobre os temas das aulas.

modo de aferição de resultados
Avalie os alunos durante as atividades de aula, observando se houve envolvimento e 
disposição para realização das propostas. Avalie se os alunos assimilaram os conteúdos e 
conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas.
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Os Projetos Abertos são unidades de ensino mais amplas, que permitem o trabalho com outros tipos de conteúdos, 
de maneira não linear e adaptada à realidade do polo ou às necessidades de sua turma de alunos. 

Além das 10 unidades de ensino deste livro, sugerimos que você e a equipe de educadores do seu polo elaborem 
atividades mais abrangentes, que considerem o contexto em que está inserido o polo: a cultura e os costumes 
locais, os interesses dos alunos, o tipo de música predominante, os temas transversais, entre outros. Vocês têm 
também a liberdade de trabalhar com outros cursos de maneira interdisciplinar como, por exemplo, os sopros, a 
percussão, o violão, o coro etc. 

O ensino baseado em Projetos Abertos oferece a possibilidade de introduzir em sala de aula uma extensa gama 
de oportunidades de aprendizagem. Pode, por exemplo, motivar alunos de diferentes proveniências socioculturais 
ao oferecer a possibilidade de escolha de assuntos relacionados com as próprias experiências, bem como permitir 
a utilização de estilos de aprendizagem relacionados com a cultura dos alunos, estilo pessoal de aprender, nível 
de desenvolvimento, bagagem cultural etc. (KATZ & CHARD, 1989). Trabalhar por projetos permite aos alunos 
uma experiência educativa integral (holística). 

Algumas propostas de Projetos Abertos: 
- Trabalhos sobre festividades ou datas específicas (dia da criança, dia dos pais etc.).
- Trabalhos de execução/composição com turmas de diferentes cursos.
- Trabalhos com ou sobre músicos locais.
- Trabalho com música do folclore local/regional.
- Trabalho com música do repertório dos alunos (sertanejo, funk etc.).
- Roda de samba, roda de choro ou similares. 
- Projetos temáticos sobre compositores (Villa-Lobos, Carlos Gomes, Camargo Guarnieri etc.), temas transversais 

(meio ambiente, reciclagem), entre outros.

Estas práticas, que vão além da sala de aula, estimulam uma maior participação dos alunos e implicam deixar de 
lado o ensino mecânico e de memorização para oferecer uma abordagem mais desafiadora e complexa, além de 
utilizar o enfoque interdisciplinar no lugar da atuação por área, por curso ou disciplina, de forma a estimular o 
trabalho cooperativo (ANDERMAN & MIDGLEY, 1998; LUMSDEN, 1994). 

projetos abertos
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duração dos projetos abertos
Aconselhamos a realização dos projetos aproximadamente a cada oito aulas (uma vez por mês ou a cada duas 
unidades de ensino) e com duração média de duas semanas (quatro aulas). 

Porém, você e a equipe de educadores do seu polo deverão decidir o melhor momento para introduzir determinado 
tema, considerando necessidades e circunstâncias específicas. Estas atividades complementarão as 40 aulas 
propostas nas 10 unidades do livro para chegar às 64 aulas que completam o ano letivo dos guris.

organização dos projetos abertos
Para definir o que será trabalhado nestes “momentos abertos”, ao realizar o planejamento semestral, converse 
com a equipe do seu polo e tente estabelecer temas ou assuntos comuns a todo o grupo. Nem todos os projetos do 
semestre precisam ser trabalhados conjuntamente, mas é recomendável que haja o planejamento interdisciplinar 
em razão da interação que se cria entre os alunos e do intercâmbio de experiências. 

Depois de escolher as propostas, que devem ser adequadas e estimulantes, leve-as aos alunos e deixe que eles 
opinem, para que se sintam parte integrante do processo desde o início.

Uma vez decidido o assunto e a atividade a realizar, procure seguir a estrutura indicada para organizar o projeto: 

Título do projeto: 

Proposta ou descrição do projeto: (início, desenvolvimento, conclusão)  

Duração: (número de aulas e datas)

Cursos que envolve:

Atividades:

Avaliação: (reflexão e autoavaliação dos alunos) 

Materiais necessários: 

Relato dos resultados obtidos: 
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Ari Colares
Especialista em percussão brasileira, Ari 
Colares é professor na Escola de Música do 
Estado de São Paulo – Emesp e na Universi-
dade de São Paulo – USP, onde se graduou. 
Diretor musical do Balé Folclórico de São 
Paulo – Abaçaí, já se apresentou com Naná 
Vasconcelos, Egberto Gismonti, Winton 
Marsalis, Paquito D'Rivera, Cesar Camargo 
Mariano, entre outros. Membro da 
Orquestra Popular de Câmara, atua 
também em shows de Zizi Possi, Fortuna e 
do selo Palavra Cantada.

Chico Santana
(colaborador)

Coordenador da área de percussão da 
Amigos do Guri, Chico Santana participou 
da criação do Conservatório de Música 
Popular de Itajaí (SC) e atuou como profes-
sor de percussão e rítmica do departa-
mento de música da Universidade Estadual 
de Campinas – Unicamp, onde se formou 
em música popular e concluiu o mestrado. 
Chico iniciou os estudos no Conservatório 
Souza Lima, em São Paulo, e atua em 
diversos grupos musicais de São Paulo e     
de Campinas.
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livro didático do projeto guri

Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura apresentam

Com mais de 51 mil alunos distribuí-

dos por todo o Estado de São Paulo, o 

Projeto Guri é considerado o maior 

programa sociocultural brasileiro. 

Desde 1995, oferece continuamente, 

nos períodos de contraturno escolar, 

cursos de iniciação musical, coral e 

instrumentos de cordas de arco, 

cordas dedilhadas, sopro (madeiras e 

metais), percussão, bateria e teclados. 

É a principal ação coordenada pela 

Amigos do Guri, cuja missão é 

promover, com excelência, a educação 

musical e a prática coletiva de música, 

tendo em vista o desenvolvimento 

humano de gerações em formação.

Iniciativa do Governo do Estado de 

São Paulo, o Projeto Guri é 

atualmente administrado por duas 

organizações sociais ligadas à 

Secretaria de Estado da Cultura. Os 

mais de 370 polos distribuídos em 

322 municípios pelo interior e litoral 

do estado, com mais de 40 mil guris 

com idade entre 6 e 18 anos, são 

dirigidos pela Amigos do Guri. A 

gestão compartilhada do Projeto Guri 

atende a uma resolução da Secretaria 

que regulamenta parcerias entre o 

governo e pessoas jurídicas de direito 

privado para ações na área cultural.

Para a gestão dos polos de ensino, a 

Amigos do Guri conta ainda com o 

apoio de prefeituras, organizações 

sociais, empresas e pessoas físicas.


