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RESUMO 

O NÚCLEO DE PERCUSSÃO DO NEOJIBA E A ELABORAÇÃO DO MÉTODO-
BASE 

 
Este trabalho consiste em descrever a proposta de criação do Núcleo de Percussão 
do NEOJIBA através do ensino coletivo de instrumentos musicais, evidenciando a 
realidade musical e sociocultural dos integrantes. Tendo como foco principal o 
ensino da percussão no projeto, produto final apresentado como requisito para a 
conclusão do curso de mestrado profissional em educação musical. O Método-Base 
constitui-se de uma compilação de exercícios propostos ao ensino inicial da 
percussão, baseado na observação e aplicação dos exercícios nos núcleos do 
projeto e a partir da análise de métodos de caixa-clara acessíveis aos monitores. Os 
exercícios estão organizados de maneira didaticamente progressiva, visando, 
prioritariamente, o desenvolvimento integral dos alunos e, consequentemente, o 
alcance da excelência musical. 
 
 
Palavras-chave: Percussão, Educação musical, Desenvolvimento musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

THE NEOJIBA PERCUSSION CORE AND THE PREPARATION OF BASE 
METHOD 

This work is to describe the proposed creation of Percussion Core Neojibá through 
collective learning musical instruments, showing the musical and socio-cultural reality 
of the members. Focusing mainly on the impact of education in design, final product 
presented as a requirement for completion of the professional master's degree in 
music education. The method Base consists of a compilation of proposed exercises 
to the initial teaching of percussion, based on observation and application of 
exercises in design centers and from the analysis of accessible case- clear methods 
to monitors. The exercises are organized didactically progressively, aiming primarily 
the comprehensive development of students and hence the scope of musical 
excellence. 

 

Keywords: Percussion, Music Education, Music Development. 
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I MEMORIAL 

1 INTRODUÇÃO 

Este memorial é uma síntese das minhas experiências advindas do 

mestrado profissional, através do qual busquei consolidar a minha atuação 

profissional como percussionista e educador musical, com foco no 

desenvolvimento e estruturação do Núcleo de Percussão do NEOJIBA1 (NPN). 

As disciplinas e práticas profissionais cursadas no Mestrado foram 

de extrema importância para que eu pudesse refletir sobre as minhas 

atribuições na estruturação do NPN, e os resultados desta autorreflexão serão 

apresentados neste memorial, em 5  partes: 

1. O NEOJIBA: CONTEXTUALIZAÇÃO; 

2. MINHA FORMAÇÃO MUSICAL; 

3. CRIAÇÃO DO NPN;  

4. NPN HOJE E O DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO-BASE 

RÍTMICO-PERCUSSIVO DO NEOJIBA; 

5. CONCLUSÃO. 

 

2 O NEOJIBA 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da 

Bahia) é um dos projetos prioritários do Governo do Estado da Bahia inserido 

na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 

(SJDHDS), onde sua gestão é realizada pelo Instituto de Ação Social pela 

Música (IASPM), entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização 

Social. O projeto pretende “promover o desenvolvimento e a integração social, 

prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de 

vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletiva” (missão do 

NEOJIBA – https://febaf.wordpress.com/direito-de-resposta-neojiba/), através 

                                                           
1 Núcleo de Percussão do NEOJIBA: Responsável pela da formação pedagógica e musical da 
percussão no projeto, no qual os naipes (grupos de instrumentos com mesma natureza 
acústica) de percussão estão inseridos. 
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da criação de núcleos onde ocorrem atividades de cunho musical, pedagógico 

e social. 

Através do ensino e da prática musical coletiva2, o NEOJIBA 

pretende promover o desenvolvimento e a integração social, buscando adequar 

diferentes abordagens de acordo com a realidade vivenciada em cada núcleo. 

Ainda que o foco do projeto esteja diretamente associado ao desenvolvimento 

social, é natural que muitos dos instrumentistas se desenvolvam e adquiram 

habilidades avançadas, trazendo um alto nível de excelência musical dentro do 

projeto. 

Com o crescimento e expansão do NEOJIBA, as suas principais 

orquestras (Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia e Orquestra Castro Alves) 

passaram a concentrar as suas atividades no Teatro Castro Alves (TCA), onde 

são supridas as necessidades das orquestras sinfônicas. Entretanto, o 

NEOJIBA realiza também atividades em diversos bairros de Salvador, tendo 

como principais núcleos: SESI na Ribeira, CESA em Simões Filho, Bairro da 

Paz no Bairro da Paz e a OPE na Lapa; além de manter parceria com o 

programa de bases comunitárias da cidade e programas musicais no interior 

baiano. 

Neste cenário de crescimento intenso, fez-se necessário expandir o 

processo de desenvolvimento musical e pedagógico dos integrantes do projeto, 

impulsionando-os a progredirem no ensino da música. Portanto, o NEOJIBA 

passou a ter o objetivo de promover a integração social através do ensino e da 

prática musical coletiva, fazendo com que seus valores sociais de integridade, 

transparência, solidariedade, comprometimento, excelência e criatividade 

fossem almejados pelos alunos do projeto. A realização das atividades 

musicais promove importante interação entre os monitores e seus alunos, 

tornando esse objetivo uma realidade. 

                                                           
2 Ensino e prática musical coletiva: consiste em ministrar a aula para vários alunos. As aulas 
podem ser efetuadas de maneira multidisciplinar, ou seja, além da prática instrumental, podem 
ser ministrados assuntos referentes à teoria musical, percepção musical, história da música, 
improvisação e composição. 
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O projeto dispõe de dois núcleos principais nos quais são realizadas 

as atividades de cunho pedagógico-musical. São eles: Núcleo de Gestão e 

Formação Profissional (NGF) e Núcleos de Prática Orquestral e Coral (NPO): 

2.2 NÚCLEO DE GESTÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O NGF é o núcleo central do NEOJIBA, sediado em Salvador e 

responsável pela criação e estruturação logística e pedagógica dos demais 

núcleos. Inclui a formação pedagógica de monitores de orquestras e corais 

locais. Nele se concentram a administração, coordenação e o desenvolvimento 

do projeto em todo o estado da Bahia. 

Ocorre, também, a formação dos integrantes do NEOJIBA nas áreas 

de execução instrumental, canto coral, iniciação musical, regência, gestão de 

núcleos, criação e manutenção de arquivo musical e digital, radiodifusão, 

manutenção e reparação de instrumentos musicais. Por meio da capacitação 

aos monitores nas áreas mencionadas acima, eles atuam como agentes 

multiplicadores na criação dos Núcleos de Prática Orquestral e Coral no estado 

da Bahia. Portanto, o NGF prepara e capacita professores atuantes na Bahia 

nas áreas musical, pedagógica e social, sendo responsável também por 

coordenar e administrar as atividades do Atelier Escola de Lutheria – AEL e do 

Centro de Documentação e Memória – CDM. (http://neojiba.org/nucleos-

neojiba/ e http://neojiba.org/nucleo/atelier-escola-de-lutheria-ael/).  

2.3 NÚCLEOS DE PRÁTICA ORQUESTRAL E CORAL 

Os NPOs são núcleos criados em todo o estado da Bahia em 

colaboração com organizações governamentais tais como: prefeituras, escolas 

públicas, e/ou entidades não governamentais tais como: associações, 

institutos, empresas e escolas privadas. Cada NPO tem seu sistema próprio de 

gestão, e é responsável por aplicar, criar e coordenar grupos orquestrais e 

corais oferecendo a prática do ensino musical aos seus integrantes. 

(http://neojiba.org/nucleos-neojiba/). 
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3 MINHA FORMAÇÃO MUSICAL 

Minha experiência com a música iniciou-se aos 6 anos de idade 

quando comecei a frequentar aulas de teoria musical, solfejo, coral e percussão 

no Instituto de Educação Musical (IEM) com a professora Carmen Maria Mettig 

Rocha e com o professor doutor Jorge Luis Sacramento de Almeida. Após ter 

iniciado os estudos com os instrumentos de percussão, ingressei na Escola de 

Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA) no curso de bacharelado em 

instrumento/percussão no qual adquiri sólida experiência musical, graduando-

me em 2011.  

Durante o processo de aprendizagem enquanto aluno de percussão, 

percebi que o ensino coletivo da música é de importância fundamental para o 

desenvolvimento psicomotor e psicossocial de todas as pessoas. O contato 

que tive, em especial, com o grupo de percussão da UFBA, me proporcionou 

subsídios para dar continuidade à ideia de que o ensino coletivo da música tem 

inúmeras vantagens no processo de formação do aluno. Aprendi que cada 

aluno era responsável pelo desempenho geral do grupo e esta noção de 

comprometimento que estas atividades me proporcionaram, estarão sempre 

presentes em todas as áreas da minha vida. 

Em 2007 ingressei como monitor de percussão no NEOJIBA através 

de uma audição pública para admissão dos primeiros integrantes do projeto. A 

partir de então, passei a ser orientado por professores venezuelanos, com os 

quais pude me aprofundar nos estudos de caixa-clara, tímpanos e marimba3. 

Os conhecimentos adquiridos nesta capacitação somados à minha vivência 

musical no grupo de percussão da UFBA formaram os alicerces para a 

estruturação do Núcleo de Percussão do NEOJIBA.  

 

 

 

                                                           
3 O método de ensino foi o de aula individual onde foram utilizados métodos franceses e 
americanos, leituras de arranjos de obras para marimba de J. S. Bach e a utilização de um 
DVD (em espanhol) contendo uma breve explicação sobre a execução básica dos tambores, 
teclados e pratos. 



15 

 

4 CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PERCUSSÃO DO NEOJIBA 

A partir das suas ações estratégicas bem articuladas, o NEOJIBA 

começou a atrair novos integrantes4, gerando uma grande procura por vagas 

nos naipes de percussão e nos seus diversos NPOs. Esta demanda evidenciou 

a necessidade de uma estruturação do ensino da percussão no NEOJIBA e, 

enquanto coordenador/monitor de percussão, busquei consolidar uma 

metodologia que atendesse às necessidades do projeto como um todo. 

Observando os diferentes contextos sociais dos integrantes do 

projeto, percebi a importância da adoção de diferentes abordagens 

pedagógicas a serem aplicadas em cada NPO; além do desafio de estruturar 

uma metodologia que respeitasse essas diferenças e diversidades de estrutura 

física e de origem social dos alunos. O convívio social de um aluno do Bairro 

da Paz, por exemplo, é muito diferente, ou oposto, à realidade de um aluno do 

SESI (na Ribeira). O Bairro da Paz é constantemente atingido por “guerras” 

entre gangues envolvidas em tráfico de drogas, impossibilitando a presença 

dos monitores de música no local; no SESI, esse fato não é recorrente. 

Sendo eu um dos educadores do NEOJIBA, percebi a necessidade 

de adaptação de abordagem pedagógica, entendendo que é preciso que haja 

uma estrutura organizada e coerente no ensino. Propus a criação do Núcleo de 

Percussão do NEOJIBA com a finalidade de estruturar o ensino da percussão 

no projeto, tendo como objetivos principais: 

· Oferecer ensino de qualidade para iniciar os alunos nos instrumentos 

através da capacitação dos monitores; 

· Estruturar os naipes de percussão de forma a preparar os seus 

integrantes para os concertos sinfônicos, de música de câmara, de 

grupo de percussão e concertos solísticos. 

                                                           
4 É importante salientar que os primeiros integrantes do NEOJIBA possuíam conhecimento 
musical prévio. Os primeiros monitores selecionados pelo NEOJIBA vivenciaram práticas 
musicais e sociais em diversos projetos e escolas da cidade de Salvador. Somente a partir da 
criação das orquestras infanto-juvenis (por exemplo, a OCA) e dos NPOs do projeto, que a 
formação dos alunos foi realizada dentro do NEOJIBA. 
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No início desse processo, o naipe de percussão5 do NGF era 

compostos por 1 chefe de naipe6, 2 percussionistas e 1 pianista que atuava 

como percussionista. Os encontros entre os alunos aconteciam unicamente 

nos ensaios orquestrais, realizados de segunda a sexta entre 14h e 17h, e o 

repertório trabalhado era essencialmente arranjos do repertório sinfônico. 

A partir do meu ingresso no Mestrado Profissional, no início de 2013, 

até o 3º semestre do curso, os naipes de percussão da OCA e Juvenil estavam 

dispostos da seguinte maneira: 

OCA: 1 chefe de naipe + 5 integrantes = 6 percussionistas; 

Juvenil: 1 chefe de naipe + 5 integrantes = 6 percussionistas. 

Total: 12 percussionistas. 

Após o resultado das audições semestrais a que os músicos são 

submetidos, os naipes de percussão da OCA e Juvenil sofreram alterações; 

desse modo os naipes de percussão no primeiro semestre de 2015 ficaram 

dispostos dessa maneira: 

OCA: 1 monitor da Juvenil + 6 integrantes = 6 percussionistas; 

Juvenil: 1 chefe de naipe + 5 integrantes = 6 percussionistas. 

Total: 12 percussionistas. 

 

                                                           
5 Ver nota de rodapé nº1, na página 11. 
6 Percussionista responsável pelo andamento e organização dos ensaios de naipe. 

PERCUSSÃO – OCA PERCUSSÃO – Juvenil 

Cássio Bitencourt (chefe de naipe) Isaac Falcão (chefe de naipe) 

Rodrigo Lima David Martins 

Tainnã Chagas Everton Isidoro 

Paola Fernandes Fábio da Silva 

Átila Kraychete Rafael Campos 

Rian Mourthé Celso Teixeira 
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*músico que foi integrante da OPE 

**músicos que foram integrantes do NPO-SESI 

De acordo com a tabela anterior, durante o ano de 2015, um dos 

monitores da Juvenil acompanhará o naipe de percussão da OCA, porém como 

há 6 músicos na Juvenil, caso haja necessidade, é possível que ocorra 

interação entre os naipes de percussão das duas orquestras e também dos 

NPOs, a fim de que todos participem do processo de desenvolvimento social e 

musical dos integrantes. 

Atualmente, a prática do ensino da percussão tem sido aplicada em 

todo o projeto, ou seja, em três orquestras do NGF, quatro NPOs e diversas 

parcerias com projetos musicais existentes em Salvador e no interior da Bahia. 

 

5 NPN HOJE E O DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO-BASE RÍTMICO-

PERCUSSIVO DO NEOJIBA  

A partir das prioridades estabelecidas para o NPN e dos estudos e 

análises referentes à educação musical, propostos pelo mestrado profissional, 

elaborei, em parceria com os monitores do projeto, uma linha de ação 

buscando potencializar o ensino e o desempenho da percussão no NEOJIBA. 

Essa linha de ação estabeleceu como proposta as seguintes metas: 

· Potencializar o ensino e o desempenho da percussão; 

PERCUSSÃO – OCA PERCUSSÃO – Juvenil 

David Martins (monitor da Juvenil) Isaac Falcão (chefe de naipe) 

João Melo** David Martins 

Edwã Victor** Everton Isidoro 

Ítalo Santos** Fábio da Silva 

Italuã Schneiberg* Celso Teixeira 

Paola Guimarães Rian Mourthé 

Samuel Dias**  
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· Investir na qualidade do conteúdo pedagógico adotado nos diversos 

núcleos do projeto; 

· Promover intercâmbios com professores nacionais e internacionais; 

· Buscar a integração social e a excelência (musical) através da prática 

musical coletiva. 

5.1 O MÉTODO-BASE 

Em função da estrutura atual do NEOJIBA e das necessidades 

pedagógicas e musicais descritas anteriormente, apresentei como proposta de 

produto final do meu Mestrado Profissional a elaboração do Método-Base 

Rítmico-Percussivo do NEOJIBA, a fim de obter resultados concretos para 

formação musical dos integrantes e substrato pedagógico aos monitores. 

Durante o mestrado profissional ministrei aulas de percussão em 

alguns NPOs e observei que o material didático utilizado não tinha sido 

elaborado com o intuito de desenvolver gradativamente, a compreensão e a 

prática musical, fazendo com que os alunos apresentassem extrema 

dificuldade em compreender a dinâmica processual. Tal material, excertos de 

métodos de percussão, era selecionado aleatoriamente pelos monitores do 

projeto e frequentemente inadequado às necessidades dos NPOs. 

Diante deste cenário, me questionei, enquanto coordenador do NPN, 

qual a melhor maneira de contribuir para suprir esta carência no projeto:  

· Como orientar os alunos diante da acessibilidade em encontrar materiais 

didáticos na internet? 

· Quais os exercícios adequados para o desenvolvimento inicial da 

percussão? 

· Como tornar o ensino da percussão gradual e estimulante? 

A partir dos questionamentos acima, da observação e análise de 

planos de ensino da percussão referentes a universidades do Brasil7 e da 

prática de ensino nos diversos NPOs do projeto, me dispus a compilar e 

                                                           
7 Ver Anexo A 
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organizar um método8 rítmico para iniciantes, cuja aplicação se relacionasse 

diretamente às necessidades do NEOJIBA. 

Atualmente, esse Método-Base tem sido aplicado em alguns NPOs e 

RPOs do NEOJIBA nas turmas de iniciantes em percussão. Entretanto, 

originalmente ele foi elaborado, desenvolvido e aplicado nas turmas do NPO-

SESI, onde a faixa etária dos alunos variava entre 9 a 16 anos de idade. As 

aulas eram ministradas em grupos de até 6 integrantes, numa carga horária de 

1h 30min de aula durante 2 dias semanais. O processo inicial de elaboração, 

desenvolvimento e aplicação do Método-Base no SESI, teve duração de 2 

anos. Além das aulas de percussão, os alunos frequentaram aulas de teoria 

(notas musicais, elementos da música) e solfejo musical (percepção rítmica e 

melódica). Ainda que o método tenha sido elaborado principalmente a partir 

das experiências vivenciadas no SESI, sua aplicação torna-se válida para 

todos os NPOs do projeto, desde que aplicado em turmas de iniciação em 

percussão. 

O Método-Base é, portanto, resultado da observação e aplicação do 

ensino da percussão nos NPOs do projeto e de pesquisas realizadas nos 

programas curriculares de algumas universidades do Brasil. Leva-se também 

em conta, prioritariamente, o desenvolvimento social do indivíduo através da 

prática musical. Assim sendo, o método visa a iniciação rítmica e técnico-

percussiva do aluno que se compromete a estudá-lo e a sentir-se à vontade 

para tirar suas dúvidas com possíveis professores, monitores do NEOJIBA ou 

não, a fim de um melhor aproveitamento musical da percussão enquanto 

instrumento de orquestra, instrumento popular, utilizado em grupos de câmara, 

peças solo, e da teoria musical. É, também, um guia prático para iniciantes na 

teoria rítmica musical aplicada à percussão, que engloba conteúdos teóricos e 

de técnica de baquetas para instrumentos de membrana com foco especial à 

                                                           
8 Foram utilizados seis métodos de caixa-clara e seus rudimentos (rudimentos disponíveis em 
http://www.pas.org/resources/education/Rudiments1.aspx - PAS - Percussive Arts Society), 
como referência na compilação do método-base. Métodos: FIRTH, V. Snare Drum Method 
Book 1 Elementary. New York: Carl Fischer 1967., FINK, S. Progressiv Studies for Snare 
Drum. London: N. Simrock., ROSAURO, N. Método Completo para Caixa Clara. Stamford: 
PróPercussão, 1989., STONE, G. B. Stick Control for Snare Drummer. Boston: George B. 
Stone & Son, Inc. 1963., STONE, G. B. Accents and Rebounds for the Snare Drummer. 
Boston: George B. Stone & Son, Inc. 1961., KNAUER, H. Praktische Schule für Kleine 
Trommer. Leipzig: Friedrich Hofmeister Musikverlag, 1954. 
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e da realização de intercâmbios nacionais e internacionais com 

renomados professores da Fundación Musical Simón Bolivar 

(Venezuela): Acuarius Zambrano, Alfredo Naranjo; Haute école de 

musique de Genève – HEM (Suíça): Marion Frétigny; European Union 

Youth Orchestra: Ulf Breuer, Sebastiaan Molenaar; Orchestra of the 

Americas – YOA: Fabian Molano, Brad Broomfield; entre outras, além da 

oportunidade de tocar com importantes músicos da atualidade como: 

Ricardo Castro, Maria João Pires, Lang Lang, Gustavo Dudamel, Martha 

Argerich, Colin Currie, Shlomo Mintz, Maxim Vengerov, César Camargo 

Mariano, Mercedes Sosa, Susana Baca, entre outros. 

(http://neojiba.org/nucleo/orquestra-juvenil-da-bahia/). 

· Orquestra Castro Alves (OCA) é a segunda formação orquestral do 

NEOJIBA tendo como objetivo desenvolver a formação musical e 

pedagógica dos integrantes, monitorados pelos músicos da Orquestra 

Sinfônica Juvenil da Bahia. O ensino da percussão na OCA efetua-se a 

partir da prática orquestral e camerística através da participação em 

concertos orquestrais e no grupo de percussão, fazendo com que os 

integrantes adquiram a experiência de tocar repertório orquestral e para 

grupo de percussão. (http://neojiba.org/nucleo/orquestra-castro-alves-

oca/). 

· Orquestra Pedagógica Experimental (OPE) é uma orquestra infantil onde 

se dá o ensino da prática orquestral em nível elementar. Seus 

integrantes são monitorados por músicos da Juvenil e da OCA a fim de 

terem um contato inicial com a educação musical, teoria musical e 

formação orquestral. A percussão na OPE consiste em apresentar e 

desenvolver a prática dos instrumentos de percussão através do 

repertório orquestral infantil, preparando os integrantes para um possível 

ingresso na OCA. (http://neojiba.org/nucleo/orquestra-pedagogica-

experimental-ope/). 

5.2.2 NPOs 

· A parceria entre o SESI-Itapagipe e o NEOJIBA iniciou-se em Setembro 

de 2011. Atualmente, é o maior NPO em atividade, beneficiando 

diretamente 246 crianças e adolescentes da Escola Comendador 
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Bernardo Martins Catharino na Península de Itapagipe. Entre as 

atividades realizadas, destacam-se iniciação musical com flauta doce, 

percussão e canto coral, prática orquestral em instrumentos de cordas, 

sopros e percussão e educação musical especial. O NEOJIBA mantém 

uma equipe média de 30 monitores bolsistas ao ano que atuam no NPO 

SESI como multiplicadores do projeto. Os grupos que fazem parte do 

NPO SESI são: a Orquestra Infanto-Juvenil do SESI (Orquestra 

Sinfônica) onde o ensino da percussão está inserido a fim de atender, 

também, as necessidades da orquestra, o Grupo Experimental do Cais e 

Coral Infantil do SESI. (http://neojiba.org/nucleo/npo-sesi-itapagipe-

escola-comendador-bernardo-martins-catharino/). 

· A parceria com o CESA, criada em 2011 em parceria com as Obras 

Sociais Irmã Dulce, é o primeiro NPO fora de Salvador. Funciona no 

Centro Educacional Santo Antônio – CESA, uma escola em tempo 

integral gerida pelas Obras Sociais Irmã Dulce, no município de Simões 

Filho, e atende cerca de 229 crianças e adolescentes. Entre as 

atividades realizadas, destacam-se: iniciação e prática orquestral em 

instrumentos de cordas e percussão através de aulas individuais, 

ensaios e apresentações em grupo, iniciação e prática em canto coral 

através de ensaios e apresentações em grupo e iniciação musical com 

flauta doce e percussão. (http://neojiba.org/nucleo/npo-centro-

educacional-santo-antonio-cesa/). 

· A parceria entre o NEOJIBA e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 

criada em 2013, é o resultado da ação do NEOJIBA no Bairro da Paz, 

promovida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMCDA. Esse é o primeiro NPO com a formação de 

Banda Sinfônica – a Banda Sinfônica da Paz, que é uma grande 

formação musical de instrumentos de sopros e percussão, 

diferenciando-se de uma Orquestra Sinfônica pela ausência dos 

instrumentos de cordas. O NPO, que funciona no Espaço Avançar, 

centro de referência em promoção social gerido pela Santa Casa de 

Misericórdia, oferece, para cerca de 100 acrianças, entre suas 

atividades: aulas de teoria musical e solfejo, prática de canto coral e 

iniciação e prática orquestral em instrumentos de sopros e percussão. 
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(http://neojiba.org/nucleo/npo-bairro-da-paz-espaco-avancar-santa-casa-

de-misericordia/). 

5.2.3 NEOJIBA nos Bairros (NB) 

· É uma ação que consiste em fortalecer e potencializar projetos musicais 

existentes em bairros com bases comunitárias em Salvador. No Bairro 

da Paz, por exemplo, há um projeto da Polícia Militar de Salvador em 

que alguns PMs ministram aulas de percussão para a comunidade, 

entretanto, através da parceria com o NEOJIBA, monitores de percussão 

oferecem assistência à comunidade, dando continuidade ao trabalho já 

realizado pela PM. (http://neojiba.org/neojiba-nos-bairros/). 

5.2.4 Redes de Projetos Orquestrais (RPO) 

· Possui vínculo de capacitação entre os monitores da Juvenil e os 

músicos dos projetos parceiros. De acordo com a agenda proposta pelos 

projetos, geralmente uma vez por mês, o NEOJIBA promove encontros 

entre os monitores da juvenil e os monitores das redes a fim de serem 

realizadas capacitações. (http://neojiba.org/rede-de-projetos/). 

 

6 CONCLUSÃO 

É notório que os alunos de percussão do NEOJIBA, após a 

estruturação do NPN e a utilização do Método-Base como guia de ensino inicial 

da percussão no NGF e NPOs, têm se desenvolvido gradualmente. O 

desenvolvimento e prática de suas conquistas musicais e pessoais acarretaram 

no nivelamento dos alunos entre os NPOs do projeto. As atividades musicais 

realizadas em conjunto tornaram possível o desenvolvimento dos alunos na 

execução da técnica dos instrumentos de percussão, alcançando melhores 

resultados musicais, refletindo um desempenho positivo. Essa melhoria não é 

só observada no desempenho musical, mas também no comportamento em 

geral, nos relacionamentos com os monitores e colegas e no rendimento 

escolar. Inclusive, os familiares dos alunos tem-nos relatado sobre a mudança 

de atitude dos mesmos, obtida após o ingresso no projeto, favorecendo, assim, 

o desenvolvimento social dos mesmos. 
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No que diz respeito aos resultados obtidos a partir da utilização do 

Método-Base nos NPOs do projeto, pode-se observar que sua utilização trouxe 

muitos benefícios ao desenvolvimento técnico-musical dos alunos. A escolha 

dos exercícios compilados presentes no Método-Base tem demonstrado que os 

alunos conseguem se desenvolver de maneira satisfatória e gradual (tendo em 

vista o objetivo do material). Através de audições realizadas semestralmente, 

os monitores do NEOJIBA avaliam o desenvolvimento dos alunos e os estimula 

a galgarem à participação nas orquestras do NGF. 

Atualmente, além das atividades desenvolvidas nos NPOs e núcleos 

parceiros, o NEOJIBA também tem recebido apoio musical e pedagógico 

através da realização de intercâmbios entre músicos e professores de 

orquestras brasileiras e internacionais. Tal apoio tem repercutido também no 

ensino da percussão que, geralmente a cada ano, recebe pelo menos uma 

visita de professores percussionistas que têm interesse em colaborar com o 

progresso do projeto. A partir dos intercâmbios com os professores, tornou-se 

possível a realização das Academias, que são encontros anuais com 

professores fixos, os quais acompanham o desenvolvimento dos naipes da 

orquestra. Como o NEOJIBA é inspirado pelo FESNOJIV (Fundación del 

Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles 

de Venezuela ), o naipe de percussão recebe a visita de pelo menos dois 

professores venezuelanos para a realização da Academia de percussão, os 

professores Acuarius Zambrano e Alfredo Naranjo. 

Durante o mês de setembro de 2014, o grupo de percussão do 

NEOJIBA foi convidado para se apresentar num festival de música em 

Montreux – Suíça, tendo como participação especial o renomado 

percussionista escocês Colin Currie. Durante o festival, a interação entre o 

grupo e o percussionista foi muito proveitosa, pois fortaleceu o preceito de que 

todos tem a possibilidade de aprender e ensinar algo. Essa aprendizagem 

proporcionou mudanças de atitudes principalmente em relação ao 

amadurecimento pessoal e a responsabilidade musical e profissional, 

evidenciando a transformação social ocorrida na vida dos alunos. Abaixo, um 

relato do percussionista Ítalo Santos, 15 anos de idade, morador do bairro Alto 

das Pombas (localizado na Federação, em Salvador; é um dos bairros 
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populares da cidade, famoso pelo respeitado restaurante da cozinheira Dadá 

que, infelizmente por conta da violência no bairro, precisou ser fechado), 

integrante da OCA durante uma entrevista sobre a turnê: 

“Estar aqui na Suíça é muito bom, tenho novos horizontes. Ver Colin Currie de 

perto é uma chance de aprender coisas novas”. 

Além dos intercâmbios, o projeto conta com diversas formações 

musicais como orquestra sinfônica, orquestra de câmara, orquestra plástica11, 

grupo de percussão, grupo de metais e percussão que têm auxiliado no 

processo de desenvolvimento pedagógico e musical dos alunos. 

Espera-se que a interação entre os monitores e alunos do projeto 

promova a integração social através do ensino musical coletivo, acarretando 

em mudanças significativas no processo de desenvolvimento social dos 

integrantes, ampliando, também, a vivência sociocultural em que estão 

inseridos. Sendo assim, os monitores devem ser capacitados nas áreas 

musicais, pedagógicas e sociais, a fim de que possam obter resultados 

satisfatórios e, principalmente, serem participantes da transformação social dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Orquestra Plástica: “Formação Musical para a Sustentabilidade” é um projeto de 
desenvolvimento e difusão de uma tecnologia social inovadora de construção de instrumentos 
sinfônicos de cordas, sopros e percussão com canos de PVC, capacitando jovens de Salvador 
e do interior da Bahia no ofício da lutheria. Para maiores informações visitar: 
http://www.orquestraplastica.org/. 
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O ENSINO DE PERCUSSÃO EM GRUPO 

Uma abordagem sobre o ensino da percussão na instituição 

SESI – Itapagipe em parceria com o NEOJIBA 

 

Isaac Falcão Novais de Almeida 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal discorrer sobre os 
benefícios da prática musical em conjunto oferecida aos alunos da instituição 
SESI, em Itapagipe, através do programa NEOJIBA. Pretendo descrever as 
experiências musicais especificamente das aulas de percussão em conjunto 
vivenciadas por 2 grupos infanto-juvenis, enfatizando os aspectos relacionais e 
de cooperação dentro do próprio grupo. Para isso, o artigo será um relato 
dessas experiências com foco nas estratégias de interação utilizadas pelos 
componentes visando o melhor aproveitamento interpessoal e musical. 

Palavras-chave: Educação Musical, Percussão, Prática Musical em Conjunto. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação musical é de extrema importância para o desenvolvimento 

humano e artístico. Um dos aspectos mais relevantes refere-se à possibilidade 

de promover maior integração social a partir de práticas grupais. 

O ato de educar sempre trouxe difíceis questionamentos em toda 

sociedade. “O que é educar?” A resposta a essa pergunta tornou-se uma das 

mais complexas de responder e compreender. Essa importante tarefa, de 

educar, é a base de todo o desenvolvimento psicossocial dos indivíduos que, 

inseridos na sociedade com seus costumes e culturas, os denominados 

‘professores’, têm a função de cumpri-la. Entretanto, educar vai muito além do 

que só ensinar algo a alguém; educar é sentir-se responsável pelo crescimento 

do outro; é ensinar e saber se o outro aprendeu; é doar-se ao entendimento do 
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outro. Por isso, todo ser humano é um educador apto a doar-se um pouco de si 

para fazer crescer o outro. 

E quanto à música? Sabe-se que os ouvidos dos seres humanos são 

desenvolvidos aos 22 dias de formação (ainda dentro da barriga da mãe), e 

obtém sua maturação no 5º mês de gravidez. A partir desse momento, os 

bebês começam a ouvir o batimento cardíaco, movimentos intrauterinos, a voz 

materna e sons externos. João Beauclair afirma que: 

A música não é só uma questão de interferência na educação da 
criança, é uma necessidade, que deve ter espaço consagrado e 
rotineiro, por possibilitar a melhoria da sensibilidade, beneficiar os 
processos de aquisição da leitura e da escrita e auxiliar na melhoria 
da capacidade de memorização e de raciocínio. (BEAUCLAIR, 2004). 

O potencial da inteligência humana é determinado pelos genes de cada 

pessoa, no entanto são necessários estímulos para colocar essa inteligência 

em prática, e é justamente aí que a música tem seu papel relevante. O 

estímulo sonoro aumenta as conexões entre os neurônios e, de acordo com 

muitos cientistas, quanto maior a conexão entre os neurônios mais brilhante 

será o ser humano. 

Rauscher (200, p. 215) fez uma experiência com crianças pré-escolares 

da seguinte maneira: 19 crianças foram submetidas a aulas de Piano e Canto 

durante 8 meses. Após esse tempo, comprovou-se que as crianças que tiveram 

aulas de música alcançaram uma melhora substancial no raciocínio, 

demonstrando maior habilidade em jogos de enigma, desenhos de figuras 

geométricas e na cópia de padrões de dois blocos de cores. 

Portanto, o ensino da Educação Musical torna-se uma tentativa de unir 

aspectos socioculturais com estímulos que potencializem o aprendizado e a 

inteligência humana. 

A partir desse levantamento de dados, e tomando como base a 

experiência adquirida no processo de ensino-aprendizagem em grupo na 

atividade curricular do mestrado profissional da UFBA na área de educação 

musical em parceria com o NEOJIBA, o objetivo geral deste artigo consiste em 

descrever as experiências musicais nas aulas de percussão em conjunto 

vivenciadas por 2 grupos infanto-juvenis, alunos da instituição SESI, em 
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Itapagipe, em parceria com o programa NEOJIBA enfatizando os aspectos 

relacionais e de cooperação dentro do próprio grupo. O presente artigo será um 

relato dessas experiências com foco nas estratégias de interação utilizadas 

pelos componentes visando melhor aproveitamento técnico-musical. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O SESI – Itapagipe está localizado em Salvador, Bahia, e dispõe de 

diversas salas de aula. O trabalho realizado foi feito em uma das salas do 

SESI, sendo que na sala continha instrumentos de percussão sinfônica 

(tímpanos, caixas-clara) e popular (congas, bongô). 

Os alunos de percussão tiveram atividades de cunho musical (além das 

aulas de percussão, aulas de teoria musical e solfejo) durante 5 dias semanais, 

pela manhã e pela tarde. O presente relato constará de informações sobre 

alunos12 do período das segundas-feiras pela manhã, sendo que no horário de 

9h as 10h30min era a turma dos alunos veteranos na faixa etária de 12 a 14 

anos, e de 10h30min as 12h a turma dos alunos novatos na faixa etária de 10 a 

12 anos, sendo que cada turma continham 6 alunos. 

Em ambos os horários, as atividades envolveram as seguintes etapas: 

1) Aquecimento muscular; 

2) Estudo de técnica da caixa-clara e instrumentos populares; 

3) Estudo e apresentação de solos e duetos para caixa-clara e tímpanos; 

4) Desenvolvimento da leitura à primeira vista na caixa-clara e nos 

tímpanos; 

5) Ensaio de naipe com obras executadas na orquestra. 

Durante as atividades, os alunos ficavam em semicírculo, a fim de que 

todos pudessem se ver, e, cada um com uma caixa-clara na sua frente, 

                                                           
12 Esses alunos foram selecionados a partir do ingresso dos mesmos no projeto NEOJIBA em 
parceria com a instituição SESI. 
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executava juntamente com o professor o exercício sugerido. Todas as 

atividades foram realizadas em conjunto, “favorecendo maior entrosamento, 

cooperação, coesão e harmonização interpessoal” (Pederiva e Tunes, 2013). 

Pôde-se perceber que durante as 5 etapas descritas anteriormente, os 

próprios alunos muitas vezes tomavam a frente das atividades e começavam a 

exercer liderança na turma, sempre com a supervisão do professor. Sempre 

que isso ocorria, os alunos se sentiam mais a vontade, pois viam seu próprio 

colega como exemplo. Tal situação encorajava o professor a se comportar de 

maneira mais natural com a turma. Todos tinham a oportunidade de questionar 

sobre os exercícios propostos, sugerir diferentes maneiras para executar um 

determinado trecho musical, entre outros questionamentos. A maioria dos 

alunos passava por pequenos problemas familiares, fazendo com que o 

professor lidasse com questões essencialmente humanas e, muitas vezes, 

aconselhasse os alunos a enfrentarem determinadas situações com calma, 

paciência e força de vontade. O ambiente em conjunto e a disposição da sala 

em semicírculo contribuiu em muito à visualização de cada aluno e do 

professor, proporcionando maior aproximação física e consequentemente 

maior afinidade pessoal proporcionando mudança real na forma de se conviver 

numa relação mais próxima, apartando a ideia de que na relação professor-

aluno e aluno-aluno não haja um vínculo próximo de companheirismo, 

confiança e respeito mútuo. 

Houve situações que, em todo horário da aula de percussão, o assunto 

dado consistiu em como lidar com diversas situações e dificuldades reais que 

os próprios alunos estavam enfrentando em casa, na escola ou na rua. O mais 

interessante é que, nessas conversas em grupo, a discussão era sempre muito 

aberta e sincera, dando oportunidade dos próprios colegas conversarem entre 

si e resolverem muitas questões. Além disso, as atividades em grupo 

proporcionaram crescimento e desenvolvimento musical e pessoal muito 

rápido, tornando os alunos mais aptos, também, a cumprirem com as 

necessidades do cronograma de aulas proposto pelo professor de percussão. 

O amadurecimento de cada integrante foi visível e muitas vezes notado e 

comentado por outros professores e diretores da instituição. 
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RELATO 

A partir das experiências citadas e das definições sobre educação 

musical, é possível perceber que a música torna-se o meio mais propício para 

desenvolver habilidades em conjunto e também individualmente. A prática da 

música se torna um ponto de convergência onde os participantes se reúnem 

para vivenciarem experiências musicais em conjunto. Segundo Chiarelli (2005), 

além de desenvolver a sensibilidade musical, a educação musical estimula a 

concentração, memória, coordenação motora, socialização, acuidade auditiva e 

disciplina. Diante disso, a relação entre educador/educando e 

educando/educando estabelece-se de acordo com a percepção e entendimento 

de que cada ser é responsável por si próprio e pelo próximo, pois o total 

aproveitamento musical se dá através da mútua colaboração pessoal. 

Toda comunidade tem a sua cultura específica, e em cada cultura o ser 

humano está, de alguma forma, agregado a manifestações nos quais precisam 

conviver em grupo e não individualmente. A família é o primeiro exemplo de 

convivência em comunidade. A relação do indivíduo com a família é o primeiro 

momento em que ele aprenderá a respeitar, concordar, discordar e desenvolver 

o seu próprio senso crítico social. 

Toda manifestação que ocorre em conjunto estabelece níveis de 

afinidade e de interdependência entre as pessoas envolvidas. Através da 

interdependência o indivíduo percebe-se enquanto ser pensante com seus 

próprios costumes e percebe o outro com costumes e culturas diferentes que, 

no convívio e vínculo em comunidade, cria laços afetivos que servirá de 

aprendizagem durante toda vida. 

Segundo Campbell, Dickinson (2000, p.147) a música permite a 

expressão de pensamentos e sentimentos mais nobres, além de ensinar os 

indivíduos a se relacionarem uns com os outros, na sua própria cultura e em 

culturas diferentes, e exalta o espírito humano. 

Outro fator importante que a educação musical promove é a capacidade 

de tornar o ser humano capaz de perceber e de conviver com situações de 

liderança. Liderar e ser liderado são um aprendizado que se adquire em 
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convivência com determinado meio social, em especial, no meio em conjunto. 

A partir dos conhecimentos do educador, durante uma atividade, o educando 

vê-se no papel de liderado e percebe que o educador, naquele momento, tem o 

papel de ajudá-lo a crescer e a desenvolver melhor suas habilidades. A relação 

de liderança estabelece dois momentos: o momento em que o educador fala e 

o educando escuta, e o momento em que o educador escuta e o educando 

fala. Esses dois momentos são de fundamental importância para que se 

estabeleça um diálogo e, consequentemente, uma relação de confiança entre o 

educador e o educando, além de desenvolver um vínculo de respeito mútuo. 

 

CONCLUSÃO 

Levando em consideração o assunto e todos os comentários abordados, 

podemos concluir que educar é de fundamental importância para o ser 

humano, pois o faz crescer enquanto indivíduo numa sociedade com suas 

respectivas culturas. Para que esse crescimento seja mais eficaz e envolva 

diversas áreas do ser humano, a educação musical torna-se a base de todo e 

qualquer tipo de desenvolvimento psicossocial entre o indivíduo e a sociedade. 

Pode-se concluir também que a educação musical atrelada a um ensino 

que englobe a prática musical em conjunto colabora com o aperfeiçoamento da 

sensibilidade musical, estimula a concentração, memória, coordenação motora, 

socialização, acuidade auditiva e disciplina. 

No que diz respeito à prática musical em conjunto, neste caso a prática 

da percussão, podemos concluir que é de fundamental importância para o 

desenvolvimento artístico e pessoal do aluno estar inserido no processo de 

integração social através do ensino musical. Tal processo acarreta mudanças 

significativas no processo de desenvolvimento social e amplia a vivência 

sociocultural em que o aluno está inserido. 
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FORMULÁRIOS DE REGISTRO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS 
ORIENTADAS, DURANTE O MESTRADO PROFISSIONAL 

 
1º Semestre 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 
PPGPROM 

 
 
 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                        Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                         Ingresso: 2013.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D59 Prática de Educação Musical em Comunidades 
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Ensaios de Naipe de percussão no Núcleo do NEOJIBA em parceria com o 
SESI. 
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
SESI – Itapagipe. 
 
4) Período de Realização: 
13.05 a 10.09 de 2013 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 64hs 
Realização dos ensaios de naipes de percussão. No SESI, os horários são 
predeterminados da seguinte maneira: das 09h as 10h:30min uma turma e das 
10h:30min as 12h outra turma. 
A atividade incluiu orientação técnica individual tomando como base o Método 
para Caixa-clara de Vic Firth (Vic Firth 1 – Elementary) e o Método para 
tímpanos de Raynor Carrol (Exercises, Etudes and Solos for the Timpani). A 
atividade também incluiu a organização e seleção do repertório de grupo de 
percussão sinfônica e popular; dos quais podemos citar Berimbau, ‘pagodes’ 
diversos, samba-reggae, duetos para caixa-clara do compositor alemão Fink. 
Incluiu também regência dos ensaios de naipe das obras propostas pelo SESI, 
que foram: Harry Potter, O Barbeiro de Sevilha, Berimbau, Marcha Militar 
Francesa. 
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6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da prática de repertório orquestral no núcleo do NEOJIBA 
(SESI); 
Determinação de meios de melhoria técnica e musical dos integrantes; 
Correlação da prática musical com o convívio em sociedade; 
Preparação dos integrantes às dificuldades técnicas e musicais; 
Cooperação na relação aluno/professor e aluno/aluno. 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 
Participação em concertos com a Orquestra do SESI; 
Participação em viagens e apresentações orquestrais; 
Participação em eventos do SESI; 
Participação em grupos de percussão. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horária da Orientação:  4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 
 
8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   
16/05/2013; 11/07/2013; 15/08/2013; 05/09/2013. 
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1º Semestre 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 
 

 
 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                       Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                    Ingresso: 2013.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D57 Prática Ensino Individual Instrumental 
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Prática de Ensino Individual Instrumental 
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
NGF – Teatro Castro Alves 
 
4) Período de Realização: 
13.05 a 10.09 de 2013. 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 
Realização de máster-classes com os integrantes da OCA. A OCA possui 6 
percussionistas, destes, 3 tocam regularmente com a OSJB e estão em contato 
direto com a prática orquestral mais avançada. Os outros 3 percussionistas 
participaram das máster-classes. Pelo menos um dia por semana a OCA tem 
ensaio de naipe de percussão, e foi aproveitando esse horário que iniciamos a 
prática. Cada aula durou 1 hora. 
Em cada momento discutimos as técnicas específicas de cada instrumento de 
percussão orquestral tais como, tímpanos, caixa-clara, pratos, bombo, 
pandeiro, triângulo, etc. Após a explicação e demonstração, cada integrante 
praticava, sob orientação do professor, as técnicas demonstradas. A partir da 
prática aperfeiçoada de cada técnica, aplicamo-las ao repertório que estava 
sendo preparado na OCA. 
Repertório: Marcha Eslava (Tchaikovsky), Dança Macabra (Saint-Saëns) Suite 
Nº1 Peer Gynt (Grieg), Neojibá Ijexá (Dóris Leandra). Na Marcha Eslava a 
instrumentação utilizada foi: Tímpanos, Caixa-clara, Bombo, Prato e Tam-tam; 
na Dança Macabra: Tímpanos, Triângulo, Prato e Bombo; na Suite Peer Gynt: 
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Tímpanos e Bombo; no Neojibá Ijexá: Tímpanos, Xilofone, Congas, Agogô, 
Bongô. 
 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da técnica do instrumentista; 
Desenvolvimento da percepção musical às melodias e ritmos específicos da 
percussão; 
Identificação de possíveis trechos musicais que apresentam dificuldade de 
execução técnica e musical; 
Conhecimento sobre a performance musical; 
Incentivo a orientação à transmissão dos conhecimentos para novos 
integrantes. 
 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 
Participação em concertos com a Orquestra Castro Alves; 
Participação em concertos de Música de Câmara; 
Transmissão de conhecimentos para integrantes mais novos. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horária da Orientação: 4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 
 
8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

16/05/2013; 11/07/2013; 15/08/2013; 05/09/2013. 
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1º Semestre 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 
 
 
 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                        Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                    Ingresso: 2013.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D49 Prática Orquestral  
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Prática Orquestral  
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
NGF – Teatro Castro Alves 
 
4) Período de Realização: 
22.05 a 11.09 de 2013. 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 
Realização de concertos com a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia. Para 
concerto foram necessários ensaios e passagens de som antes do evento. 
Cada ensaio durou 3 horas e cada passagem de com durou 2 horas. Os 
concertos tiveram duração média de 2 horas e 30 minutos. 
 
 

DATA DESCRIÇÃO 

22/05 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia sob-regência do 
maestro venezuelano Eduardo Salazar e participação da violinista 
venezuelana Angélica Olivo. Local: Teatro Castro Alves. Repertório: 
Abertura Rienzi (Wagner), Sinfonia Nº6 (Tchaikovsky), Concerto 
para Violino e orquestra (Tchaikovsky). 
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15/06 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia no Festival South 
Bank Centre com a participação do violoncelista Oliver Coates. 
Local: Pelourinho. Repertório: Bachianas Nº4 (Villa-Lobos), Danzón 
Nº2 (A. Marquez), Sons do pelo (Jamberê), Tico-Tico (Z. de Abreu; 
arranjo de Jamberê). 

28 e 29/06 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia com Orkestra 
Rumpilezz. Local: Teatro Castro Alves. Repertório: Obras 
compostas pela Orkestra Rumpilezz e Letieres Leite. 

07/08 Ensaio aberto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia sob-regência 
do Maestro venezuelano Manuel López. Local: Teatro Castro Alves. 
Repertório: 1ª Sinfonia de Mahler. 

21/08 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia sob-regência do 
Maestro venezuelano Manuel López e participação do 
contrabaixista venezuelano Edicson Ruiz. Local: Teatro Castro 
Alves. Repertório: 1ª Sinfonia de Mahler, Concerto Nº15 (Johannes 
Matthias). 

11/09 1º Concerto da Banda Sinfônica do NEOJIBA, sob-regência do 
maestro Horst Schwebel. Formação instrumental: Madeiras, Metais 
e Percussão (Tímpanos, Caixa-clara, Pratos, Bombo, Triângulo, 
Congas, Bongôs, Timbales, Bateria, Xilofone, Marimba, Vibrafone, 
Glockenspiel, Claves, Guiro). Local: Teatro Vila-Velha. Repertório: 
obras de Holst, Verdi e Wagner. 

 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da técnica do instrumentista; 
Desenvolvimento da percepção musical às melodias e ritmos específicos da 
percussão; 
Identificação de possíveis trechos musicais que apresentam dificuldade de 
execução técnica e musical; 
Conhecimento sobre a performance musical. 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 
Participação em concertos; 
Participação em concertos de Música de Câmara; 
Transmissão de conhecimentos para integrantes mais novos. 
 
8) Orientação: 
 
8.1) Carga horária da Orientação: 4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 
8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

16/05/2013; 11/07/2013; 15/08/2013; 05/09/2013. 
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2º Semestre 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 
 

 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                        Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                         Ingresso: 2013.2 
 
Código Nome da Prática 
MUS D59 Prática de Educação Musical em Comunidades 
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Ensaios de Naipe de percussão no Núcleo do NEOJIBA em parceria com o 
SESI. 
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
SESI – Itapagipe. 
 
4) Período de Realização: 
06.10 a 11.12 de 2013 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 64hs 
Realização dos ensaios de naipes de percussão. No SESI, os horários são 
predeterminados da seguinte maneira: das 09h as 10h:30min uma turma e das 
10h:30min as 12h outra turma. 
A atividade incluiu continuação processual (em relação ao semestre anterior) 
de orientação técnica individual tomando como base o Método para Caixa-clara 
de Vic Firth (Vic Firth 1 – Elementary e Vic Firth 2 – Intermediate) e o Método 
para tímpanos de Raynor Carrol (Exercises, Etudes and Solos for the Timpani). 
A atividade também incluiu a organização e seleção do repertório de grupo de 
percussão sinfônica e popular; dos quais podemos citar Berimbau, ‘pagodes’ 
diversos, samba-reggae, duetos para caixa-clara do compositor alemão Fink. 
Incluiu também regência dos ensaios de naipe das obras propostas pelo SESI, 
foram elas: Harry Potter, O Barbeiro de Sevilha, Berimbau, Marcha Militar 
Francesa. 
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6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da prática de repertório orquestral no núcleo do NEOJIBA 
(SESI); 
Determinação de meios de melhoria técnica e musical dos integrantes; 
Correlação da prática musical com o convívio em sociedade; 
Preparação dos integrantes às dificuldades técnicas e musicais; 
Cooperação na relação aluno/professor e aluno/aluno. 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 
Participação em concertos com a Orquestra do SESI; 
Participação em viagens e apresentações orquestrais; 
Participação em eventos do SESI; 
Participação em grupos de percussão. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horária da Orientação:  4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 
 
8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

16/10/2013; 30/10/2013; 20/11/2013; 04/12/2013. 
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2º Semestre 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 
 
 
 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                        Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                     Ingresso: 2013.2 
 
Código Nome da Prática 
MUS D57 Prática Ensino Individual Instrumental 
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Prática de Ensino Individual Instrumental 
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
NGF – Teatro Castro Alves 
 
4) Período de Realização: 
06.10 a 11.12 de 2013. 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 
Continuação processual (em relação ao semestre anterior) através da 
realização de máster-classes com os integrantes da OCA. A OCA possui 6 
percussionistas, destes, 3 tocam regularmente com a OSJB e estão em contato 
direto com a prática orquestral mais avançada. Os outros 3 percussionistas 
participaram das máster-classes. Pelo menos um dia por semana a OCA tem 
ensaio de naipe de percussão, e foi aproveitando esse horário que iniciamos a 
prática. Cada aula durou 1 hora. 
Em cada momento discutimos as técnicas específicas de cada instrumento de 
percussão orquestral tais como, tímpanos, caixa-clara, pratos, bombo, 
pandeiro, triângulo, etc. Após a explicação e demonstração, cada integrante 
praticava, sob orientação do professor, as técnicas demonstradas. A partir da 
prática aperfeiçoada de cada técnica, aplicamo-las ao repertório que estava 
sendo preparado na OCA. 
Repertório: Marcha Eslava, Sinfonia nº4 e Sinfonia nº5, todas do compositor P. 
I. Tchaikovsky. Na Marcha Eslava a instrumentação utilizada foi: Tímpanos, 
Caixa-clara, Bombo, Prato e Tam-tam; na 4ª Sinfonia: Tímpanos, Triângulo, 
Prato e Bombo; na 5ª Sinfonia: Tímpanos. 
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6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da técnica do instrumentista; 
Desenvolvimento da percepção musical às melodias e ritmos específicos da 
percussão; 
Identificação de possíveis trechos musicais que apresentam dificuldade de 
execução técnica e musical; 
Conhecimento sobre a performance musical; 
Incentivo a orientação à transmissão dos conhecimentos para novos 
integrantes. 
 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 
Participação em concertos com a Orquestra Castro Alves; 
Participação em concertos de Música de Câmara; 
Transmissão de conhecimentos para integrantes mais novos. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horária da Orientação: 4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 
 
8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

16/10/2013; 30/10/2013; 20/11/2013; 04/12/2013. 
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2º Semestre 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 
 
 
 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                        Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                    Ingresso: 2013.2 
 
Código Nome da Prática 
MUS D49 Prática Orquestral  
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Prática Orquestral  
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
NGF – Teatro Castro Alves 
 
4) Período de Realização: 
06.10 de 2013 a 01.02 de 2014. 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 
Realização de concertos com a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia. 
 
 

DATA DESCRIÇÃO 

06/10 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia em homenagem 
a Lindemberg Cardoso, sob-regência do maestro Eduardo Torres. 
Local: Teatro Castro Alves. Repertório: (Lindemberg Cardoso) 
Rapsódia Baiana op.85, Rapsódia Luiz Gonzaga op.74, Paródia 
“chiana” Brasileira, Extreme op.11, (Ernst Widmer) Três variações 
sobre “É doce Morrer no Mar”, (Aylton Escobar) Elegia, (Lindemberg 
Cardoso) Nove variações para Fagote e Orquestra de cordas op.98, 
Ritual op.103. 

20/10 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia em 
comemoração aos 6 anos de existência do projeto NEOJIBA, sob-
regência do maestro Ricardo Castro. Local: Teatro Castro Alves. 
Repertório: 1ª Sinfonia de Mahler. 
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20/11 Concerto de Câmara com músicas do grupo de compositores do 
NEOJIBA. Instrumentação utilizada: Tímpanos, 2 Marimbas, 
Xilofone, Glockenspiel, Triângulo, Pratos, Castanholas, Tom-toms, 
Piano, Vibrafone, Contrabaixo, Violoncelo, Violino, Voz, Apito, 
Chocalhos, Frusta, Claves, Tam-tam, Cuíca, Caixa-clara, Bongô, 
Agogô, Woodblock. Local: Piso C do Teatro Castro Alves. 
Repertório: Ciranda-Roda em 7 Danças (Caio Azevedo), 
Experimento para percussão e cello aquático (Karen Silva), Sonata 
para gran cassa e 2 contrabaixos de 5 cordas (Caio Azevedo), 4/2 
Martelando (Samuel Egídio), Estudo em C (Jamberê), Túnel do 
Tempo (Aline Falcão), Algo Rítmico (Jamberê). 

30/11 1º Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia em Jacobina 
numa ação da Rede de Projetos Orquestrais da Bahia, sob-regência 
do maestro Yuri Azevedo. Local: Jacobina. Repertório: Danzón Nº2, 
Batuque, Bachianas Nº4, Tico-Tico, O Pássaro de Fogo. 

11/12 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia no Festival Natal 
Encantado em Feira de Santana, sob-regência da maestrina 
Catherine Larsen-Maguire (Inglaterra). Local: Feira de Santana. 
Repertório: O Pássaro de Fogo (Stravinsky), Bachianas Nº4 (Villa-
Lobos), Batuque (L. Fernandez). 

14/12 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia no Concerto de 
Final de Ano do NEOJIBA, com a participação do Coral do 
NEOJIBA, sob-regência da maestrina Catherine Larsen-Maguire. 
Local: Teatro Castro Alves. Repertório: O Pássaro de Fogo 
(Stravinsky), Bachianas Nº4 (Villa-Lobos), Choros nº10 (Villa-
Lobos). 

15/12 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia no Concerto de 
Natal no Parque da Cidade, sob-regência da maestrina Catherine 
Larsen-Maguire. Local: Parque da Cidade. Repertório: O Pássaro 
de Fogo (Stravinsky), Bachianas Nº4 (Villa-Lobos), Batuque (L. 
Fernandez). 

15/01 Ensaio aberto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia sob-regência 
do maestro Ricardo Castro. Local: Teatro Castro Alves. Repertório: 
O Pássaro de Fogo (Stravinsky), Bachianas Nº4 (Villa-Lobos), 
Romeu e Julieta (Tchaikovsky), Concerto para piano e orquestra 
nº2 (M. Ravel). 

16/01 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia na Abertura da 
Exposição “Brasil, Um País, Um Mundo”, sob regência do maestro 
Ricardo Castro. Local: Teatro Castro Alves. Repertório: O Pássaro 
de Fogo (Stravinsky), Bachianas Nº4 (Villa-Lobos), Romeu e Julieta 
(Tchaikovsky). 

01/02 Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia com a 
participação do pianista Jean-Yves Thibaudet (Francês), sob-
regência do maestro Ricardo Castro. Local: Teatro Castro Alves. 
Repertório: O Pássaro de Fogo (Stravinsky), Bachianas Nº4 (Villa-
Lobos), Romeu e Julieta (Tchaikovsky), Concerto para piano e 
orquestra nº2 (M. Ravel). 
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6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da técnica do instrumentista; 
Desenvolvimento da percepção musical às melodias e ritmos específicos da 
percussão; 
Identificação de possíveis trechos musicais que apresentam dificuldade de 
execução técnica e musical; 
Conhecimento sobre a performance musical. 
 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 
Participação em concertos; 
Participação em concertos de Música de Câmara; 
Transmissão de conhecimentos para integrantes mais novos. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horária da Orientação: 4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 
 
8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

16/10/2013; 30/10/2013; 20/11/2013; 04/12/2013. 
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3º Semestre 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 
 
 
 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                        Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                         Ingresso: 2014.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D59 Prática de Educação Musical em Comunidades 
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Ensaios de Naipe de percussão no Núcleo do NEOJIBA em parceria com o 
SESI. 
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
SESI – Itapagipe. 
 
4) Período de Realização: 
16.03 a 02.08 de 2014. 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 64hs 
Realização dos ensaios de naipes de percussão. No SESI, os horários são 
predeterminados da seguinte maneira: das 09h as 10h:30min uma turma e das 
10h:30min as 12h outra turma. 
A atividade incluiu orientação técnica individual tomando como base o Método 
para Caixa-clara de Anthony J. Cirone (Portraits in Rythm – Complete Study 
Guide) e o Método para tímpanos de Raynor Carrol (Exercises, Etudes and 
Solos for the Timpani). A atividade também incluiu a organização e seleção do 
repertório de grupo de percussão sinfônica e popular; dos quais podemos citar 
Berimbau, ‘pagodes’ diversos, samba-reggae, duetos para caixa-clara do 
compositor alemão Fink. Incluiu também regência dos ensaios de naipe das 
obras propostas pelo SESI, foram elas: Asa Branca, Berimbau, Marcha Militar 
Francesa, Aquarela, Hino Nacional Brasileiro, Pompa e Circunstância. 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da prática de repertório orquestral no núcleo do NEOJIBA 
(SESI); 
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Determinação de meios de melhoria técnica e musical dos integrantes; 
Correlação da prática musical com o convívio em sociedade; 
Preparação dos integrantes às dificuldades técnicas e musicais; 
Cooperação na relação aluno/professor e aluno/aluno. 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 
Participação em concertos com a Orquestra do SESI; 
Participação em viagens e apresentações orquestrais; 
Participação em eventos do SESI; 
Participação em grupos de percussão. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horária da Orientação:  4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 
 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

18/03/2014; 30/04/2014; 13/05/2014; 01/06/2014. 
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3º Semestre 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 
 
 
 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                        Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                         Ingresso: 2014.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D57 Prática Ensino Individual Instrumental 
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Prática de Ensino Individual Instrumental 
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
NGF – Teatro Castro Alves 
 
4) Período de Realização: 
16.03 a 02.08 de 2014. 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 
Realização de máster-classes com os integrantes da OCA. A OCA possui 7 
percussionistas, destes, 2 tocam regularmente com a OSJB e estão em contato 
direto com a prática orquestral mais avançada. Os outros 4 percussionistas 
participaram das máster-classes. No período de 2 dias semanais, a OCA tem 
ensaios de naipe de percussão, e foi durante esse horário que foi iniciada a 
prática. Cada aula durou 1 hora. 
Em cada momento foi discutido e aperfeiçoado o processo de desenvolvimento 
das técnicas específicas de cada instrumento de percussão orquestral tais 
como, tímpanos, caixa-clara, pratos, bombo, pandeiro, triângulo, etc., 
trabalhadas nos semestre anteriores. Após a explicação e orientação, cada 
integrante praticava, sob orientação do professor, as técnicas demonstradas. 
Diversos métodos foram utilizados como bases para o correto manuseio dos 
instrumentos de percussão e suas devidas possibilidades técnicas, por 
exemplo: Método Completo para Caixa-Clara, de Ney Rosauro; Exercises, 
Etudes and Solos for the Timpani, de Raynor Carrol; Fundamental Metod for 
Mallets, de Mitchell Peters, dentre outros. A partir da prática aperfeiçoada de 
cada técnica, aplicamo-las ao repertório que estava sendo preparado na OCA. 
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Repertório: Sinfonia nº5, de P. I. Tchaikovsky. Instrumentação utilizada: 
Tímpanos. Pompa e Circunstância, de E. Elgar. Instrumentação utilizada: 
Tímpanos, Bombo, Prato a 2, Caixa-clara, Triângulo. Marcha Triunfal da ópera 
Aida, de Verdi. Instrumentação utilizada: Tímpanos, Bombo, Caixa-clara, Prato 
a 2, Triângulo. 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da técnica do instrumentista; 
Desenvolvimento da percepção musical às melodias e ritmos específicos da 
percussão; 
Identificação de possíveis trechos musicais que apresentam dificuldade de 
execução técnica e musical; 
Conhecimento sobre a performance musical; 
Incentivo a orientação à transmissão dos conhecimentos para novos 
integrantes. 
 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 
Participação em concertos com a Orquestra Castro Alves; 
Participação em concertos de Música de Câmara; 
Transmissão de conhecimentos para integrantes mais novos. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horária da Orientação: 4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 
 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais: 

18/03/2014; 30/04/2014; 13/05/2014; 01/06/2014. 
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3º Semestre 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 
 
 
 
Aluno: Isaac Falcão Novais de Almeida                        Matrícula: 213116202 
Área: Educação Musical                                                    Ingresso: 2014.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D49 Prática Orquestral  
 
Orientador da Prática: Suzana Kato 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática:  
Prática Orquestral  
 
2) Carga Horária Total:  
68 horas  
 
3) Locais de Realização:  
NGF – Teatro Castro Alves 
 
4) Período de Realização: 
16.03 a 02.08 de 2014. 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 
Realização de concertos com a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia. 
 
 

DATA DESCRIÇÃO 

16/03 Concerto de Lançamento do CD e DVD da Orquestra Sinfônica 
Juvenil da Bahia, sob-regência dos maestros Ricardo Castro e Yuri 
Azevedo. Local: Teatro Castro Alves. Repertório: (Sergei 
Rachmaninoff) Concerto para piano e orquestra nº 2 em só menor, 
Op. 18, solista: Ricardo Castro, (P. I. Tchaikovsky) Romeu e Julieta 
– Abertura Fantasia, (Cesar Camargo Mariano) Suíte Rio Negro, 
solista: Cesar Camargo Mariano, (Wellington Gomes) Sonhos 
Percutidos, (Maurice Ravel) Bolero, participação da Orkestra 
Rumpilezz, (Zequinha de Abreu) Tico-Tico no Fubá, arranjo de 
Jamberê Cerqueira. 
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01/04 Concerto de Música de Câmara com O Grupo de metais e 
percussão do NEOJIBA, sob-regência do trompista holandês Will 
Sanders. Local: Piso C do Teatro Castro Alves. Repertório: (Luiz 
Gonzaga) Asa Branca, arranjo de Jessé Sadoc, (Hudson Nogueira) 
Três Danças Carnavalescas, (Jessé Sadoc) Voltando de Acari, 
(Tasso Bangel) Gauchíssima, (Dodô, Osmar, Moraes Moreira) 
Pombo Correio, arranjo de Jamberê Cerqueira, (Hermeto Pascoal) 
Forró Brasil, arranjo de Gilson Santos. 

01/06 1º Concerto do Encontro de Orquestras do NEOJIBA, com 
participação da Orquestra Estrelas Musicais, Orquestra Infanto-
Juvenil do SESI, Orquestra Castro Alves e Orquestra Juvenil da 
Bahia; sob-regência de Hosana Ibarra, Mariana Ferrer e Eduardo 
Salazar. Local: Teatro Castro Alves. Repertório: (G. F. Händel) 
Alelluia, arranjo de M. Hindson, (Leonard Bernstein) Danças 
Sinfônicas de West Side, (G. Mahler) 4º movimento da 1ª sinfonia 
em Ré maior, (Francisco Manuel da Silva) Hino Nacional Brasileiro. 

15/06 Da série Domingo no TCA; Concerto Junino com participação da 
Orquestra Castro Alves e Orquestra Juvenil da Bahia sob-regência 
do maestro Ricardo Castro. Local: Teatro Castro Alves. Repertório: 
(Lorenzo Fernandes) Batuque, (Ari Barroso) Aquarela do Brasil, Na 
Baixa do Sapateiro, arranjo de Jamberê Cerqueira, (Alberto 
Ginastera) Malambo da Suíte Estância, (H. Villa-Lobos) Miudinho da 
Bachianas Brasileiras nº4, (A. Márquez) Danzón nº2. 

 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
Aperfeiçoamento da técnica do instrumentista; 
Desenvolvimento da percepção musical às melodias e ritmos específicos da 
percussão; 
Identificação de possíveis trechos musicais que apresentam dificuldade de 
execução técnica e musical; 
Conhecimento sobre a performance musical. 
 
 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 
Participação em concertos; 
Participação em concertos de Música de Câmara; 
Transmissão de conhecimentos para integrantes mais novos. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horária da Orientação: 4hs 
 
8.2) Formato da Orientação:  
4 encontros no decorrer do semestre. Total 4hs. 
 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais: 

18/03/2014; 30/04/2014; 13/05/2014; 01/06/2014. 
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ANEXO A 
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PROGRAMAS DO ENSINO DA PERCUSSÃO EM ALGUMAS 

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

 

UNESP – PROGRAMA DE ENSINO 2013 – 1º Semestre 

  
Disciplina MUS 4815 
Professor 
Responsável 

Dr.  Eduardo Flores Gianesella 

Curso Bacharelado em Música 
Habilitação Instrumento I – percussão 
Departamento Música 
 
Créditos C. H 

Obrigatória 
C.H. Eletiva Seriação  

 90 h/a  1o ano  
 
Teóricas Práticas Teórico-

práticas 
Pré-requisitos Co-requisitos 

  90 h/a   
     
 

Número Máximo de alunos por 
turma: 

5  

Individual: 30 h/a/ano para cada 
aluno. 

   

Coletiva: 60 h/a/ano para cada 
aluno 

   

 

OBJETIVOS:  

1. Providenciar ao aluno um amplo conhecimento das técnicas básicas a 
intermediárias dos quatro campos principais da percussão: caixa,  teclados, 
tímpanos e percussão múltipla 
2. Capacitar o senso crítico do aluno, possibilitando uma auto-correção eficiente 
3. Capacitar o aluno para a performance de obras de nível básico a 
intermediário do repertório solista, camerístico e orquestral 

4. Iniciar o aluno na pesquisa bibliográfica, discográfica e audiovisual sobre 
assuntos relacionados à execução da percussão, sua história e seu repertório. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1. Técnica de caixa: 
-desenvolvimento da leitura rítmica  
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-desenvolvimento de aspectos técnicos como rulfos, vários tipos de 
apoggiaturas, trabalho em várias níveis de dinâmicas. 

   2. Técnica de teclados: 

   - desenvolvimento da técnica de 2 e 4 baquetas 

- início do desenvolvimento de repertório básico para os teclados  

3- Técnica de tímpanos: 

- desenvolvimento de técnicas de afinação 
- desenvolvimento da técnica com o conhecimento dos vários tipos de 

toques, abafamentos, articulações, etc. 
4- Técnica de percussão múltipla: 

Iniciar o aluno em obras de complexidade média com as resoluções dos 
problemas típicos deste tipo de obra como montagem, escolha de baquetas, 
técnicas de movimentos. 

5. Preparo e execução de peças solo curtas de nível básico a intermediário 

6. Pesquisa sobre o repertório para o instrumento: bibliográfico, discográfico, 
audiovisual 
METODOLOGIA DE ENSINO: 

1. Aulas práticas com preparação de estudos e obras nos vários instrumentos; 

2. Análise e crítica para o aperfeiçoamento técnico e artístico do aluno 

3. Atividades programadas, como masterclasses, concertos, palestras e outras 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

(Avaliação do aluno) 
Serão atribuídas notas de zero a dez, segundo o rendimento de cada aluno, em 
função de: 

- correta assimilação dos ensinamentos desenvolvidos durante o ano letivo 

- preparo adequado do programa exigido no conteúdo programático 

- apresentação de 4 peças em audição pública (2 por semestre) 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 
(avaliação do curso) 
A avaliação será feita pelos alunos por meio de um relatório a cada ano 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
AKINS, Thomas. The Musical Timpanist. Delevan, NY: Kendor Music, Inc, 
1974. 
BONA, Pasquale. Rythmical Articulation. New York: Carl Fisher, Inc., 1900. 
DELECLUSE, Jacques. Method de Caísse-Claire.Douze Études. Paris: 
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Alphonse Leduc, s.d. 
___________________.  Douze Études. Paris: Alphonse Leduc., s.d. 
FRIEDMAN, David. Dampening and Pedalling. New York: Music for Percussion, 
Inc., 1982. 
FRUNGILLO, Mário. Dicionário de Percussão. São Paulo: Editora da 
UNESP/Imprensa Oficial do Estado, 2003. 
GOODMAN, Saul. Modern Method for Timpani. . Melville, NY: Belwin Mills 
Publishing Corp, 1948. 
PEINKOFER, Karl e TANNIGEL, Fritz. Handbook of Percussion Instruments. 
New York: Schott, 1976. 
PRATT, John. 14 Rudimental Solos for Accomplished Drummers. Miami: 
Warner Bros. Publications/Belwin-Mills Publishing Corp., 1959. 
STEVENS, Lee Howard. Method of Movement for Marimba. S.L.: Lee Howard 
Stevens, 1990. 
STONE, George Lawrence. Accents and Rebonds for the Snare Drummer. 
Boston: George B. Stone & Son, Inc., 1961. 
TARCHA, Carlos. Método para Técnica de Teclado de 2 Baquetas. São Paulo: 
Finale, s.d. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Peças para os vários grupos de  instrumentos estudados, de acordo com o 
desenvolvimento técnico e musical de cada aluno em cada área 
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UNESP – PROGRAMA DE ENSINO 2013 – 2º Semestre 

 

Disciplina MUS 4916 
Professor 
Responsável 

Dr. Eduardo Flores Gianesella 

Curso Bacharelado em Música 
Habilitação Instrumento II– percussão 
Departamento Música 
 
Créditos C. H 

Obrigatória 
C.H. Eletiva Seriação  

 90 h/a  2o ano  
 
Teóricas Práticas Teórico-

práticas 
Pré-requisitos Co-requisitos 

  90 h/a Instrumento I  
     
 

Número Máximo de alunos por 
turma: 

5  

Individual: 30 h/a/ano para cada 
aluno. 

   

Coletiva: 60 h/a/ano para cada 
aluno 

   

 

OBJETIVOS: 

1. Providenciar ao aluno um amplo conhecimento das técnicas de nível 
intermediário dos 4 campos da percussão: caixa, teclados, tímpanos e 
percussão múltipla. 
2. Capacitar o senso crítico do aluno, possibilitando uma auto-correção eficiente. 
3. Capacitar o aluno para a performance de obras de nível intermediário do 
repertório solista, camerístico e orquestral 

4. Estimular o aluno a efetuar pesquisas bibliográficas, discográficas e 
audiovisuais sobre assuntos relacionados à execução da percussão, sua 
história e seu repertório 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1  Técnica de caixa: 

-aprimoração  da leitura rítmica  

-aplicação da técnica em obras para caixa solo e em trechos orquestrais 
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   2. Técnica de teclados: 

- aprimoramento das técnica de 2  e 4 baquetas 

- ampliação do repertório de  teclados  

3- Técnica de tímpanos: 

-aprimoramento da técnica e ampliação do repertório solo e orquestral do 
instrumento 

4- Aprimoração técnica de percussão múltipla: 

- ampliação do repertório para esse tipo de formação 

5. Preparo e execução de peças solos de nível intermediário 

6. Pesquisa sobre o repertório para o instrumento: bibliográfico, discográfico, 
audiovisual 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

1. Aulas práticas com preparação de repertório; 

2. Análise e crítica para o aperfeiçoamento técnico e artístico do aluno 

3. Atividades programadas, como masterclasses, concertos, palestras e outras 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 Serão atribuídas notas de zero a dez, segundo o rendimento de cada aluno, 
em função de: 

- correta assimilação dos ensinamentos desenvolvidos durante o ano letivo 

- preparo adequado do programa exigido no conteúdo programático 

- apresentação de 4 peças em audição pública (2 por semestre) 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 
A avaliação será feita pelos alunos por meio de um relatório anual 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DELECLUSE, Jacques. Keiskleiriana. Paris: Alphonse Leduc, s.d. 
FIRTH, Vic - The Solo Snare Drummer. New York:  Carl Fisher, Inc., 1968. 
FRUNGILLO, Mário. Dicionário de Percussão. São Paulo: Editora da 
UNESP/Imprensa Oficial do Estado, 2003. 
HINGER, Fred. D. Solos for the Virtuoso Timpanist. Hackensack, NJ: Jerona 
Music Corp., 1981. 
HOCHRAINER, Richard. Etüden für Timpani. Viena: Verlag Doblinger, 1958. 
JOAQUIM, F. Xavier. Marimba 1. Barcelona: Calalana D’Edicions Musicals, s.d. 
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PEINKOFER, Karl e TANNIGEL, Fritz. Handbook of Percussion Instruments. 
New York: Schott, 1976. 
PRATT, John. Snare-Drum Solo Collection. Gallesville, MD: Meredith Music 
Publications, 2000. 
STEVENS, Lee Howard. Method of Movement for Marimba. S.L.: Lee Howard 
Stevens, 1990. 
WHALEY, Garwood -  Recital Solos for Snare Drum. Fort Lauderdale, FL: 
Meredith Music Publications, 1980. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Peças para os vários grupos de  instrumentos estudados, de acordo com o 
desenvolvimento técnico e musical de cada aluno em cada área. 
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UNESP – PROGRAMA DE ENSINO 2013 – 3º Semestre 

 
Professor 
Responsável 

JOHN EDWARD BOUDLER / EDUARDO FLORES GIANESELLA 
/ CARLOS DI STASI 

Curso BACHARELADO EM MÚSICA 
Habilitação INSTRUMENTO - PERCUSSÃO 
Departamento MÚSICA 
 

Créditos C. H 
Obrigatória 

C.H. Optativa Seriação  

6 90  3º ano  
 

Teóricas Práticas Teórico-
práticas 

Pré-requisitos Co-requisitos 

   90 horas Prática e Leitura 
de Repertório II 

 

 

Número Máximo de alunos por turma: 6 
Individual  
Coletiva X 
 

EMENTA: 

A disciplina trata cada aluno individualmente e trabalha um repertório específico para 
cada aluno, em virtude de suas necessidades técnicas e musicais e também em 
função de suas aspirações profissionais, procurando preparar um percussionista 
completo que possa atuar em várias atividades musicais, sejam elas, sinfônicas, 
camerísticas, de caráter erudito, contemporâneo ou popular. 

OBJETIVOS: 

1. Providenciar ao aluno um amplo conhecimento das técnicas de nível 
intermediário/avançado nos vários grupos da percussão 
2. Capacitar o senso crítico do aluno, possibilitando uma auto-correção eficiente 
3. Capacitar o aluno para a performance de obras de nível intermediário/máximo do 
repertório solista e orquestral 

4. Estimular o aluno a efetuar pesquisas bibliográficas, discográficas e audiovisuais 
sobre assuntos relacionados à execução do contrabaixo, sua história e seu repertório. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Pesquisa sobre o repertório para o instrumento: bibliográfico, discográfico e 
audiovisual. 
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METODOLOGIA DE ENSINO: 

1. Se houver interesse do aluno, possibilidade de se ministrar aulas práticas de 
instrumentos étnicos brasileiros (pandeiro, berimbau, reco-reco, derbake, 
guira, congas), assim como ritmos brasileiros, latinos e africanos 

2. Continuidade do desenvolvimento técnico e artístico do aluno nos vários 
grupos de instrumentos 

3. Análise e crítica para o aperfeiçoamento técnico e artístico do aluno 
      4.   Atividades programadas, como masterclasses, concertos, palestras e outras 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

Serão atribuídas notas de zero a dez, segundo o rendimento de cada aluno, em 
função de: 

- correta assimilação dos ensinamentos desenvolvidos durante o ano letivo 

- preparo adequado do programa exigido no conteúdo programático 

- apresentação de 2  audições públicas a cada semestre 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISICPLINA: 

A avaliação será feita pelos alunos por meio de um relatório anual 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERGAMO, John. Style Studies. New York: Music for Percussion, Inc., 1969. 
COLBOURNE, Randall. Progressive Exercises for Snare Drum. Lebanon, Conn: R. 
Colbourne, 1982. 
FRIEDMAN, David. Mirror from Another. Miami, FL: Belwin Mills Publishing Corp., 
1987. 
FRUNGILLO, Mário. Dicionário de Percussão. São Paulo: Editora da 
UNESP/Imprensa Oficial do Estado, 2003. 
MARDINLY, George. Études for the Master Timpanist. New Jersey: Charles River 
Music, 1981 
PEINKOFER, Karl e TANNIGEL, Fritz. Handbook of Percussion Instruments. New 
York: Schott, 1976. 
SMITH, Stuart.  The Noble Snare – Vol. I e II. . S.l.: Smith Publications, s.d. 
TORREBRUNO, D. 20 Esercizi per Timpani a Pedali. Milano: Edizione Curci, 1969. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Peças para os vários grupos de  instrumentos estudados, de acordo com o 
desenvolvimento técnico e musical do aluno em cada área. 
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UNESP – PROGRAMA DE ENSINO 2013 – 4º Semestre 

 
Professor 
Responsável 

JOHN EDWARD BOUDLER / EDUARDO FLORES GIANESELLA 
/ CARLOS DI STASI 

Curso BACHARELADO EM MÚSICA 
Habilitação INSTRUMENTO - PERCUSSAO 
Departamento MÚSICA 
 

Créditos C. H 
Obrigatória 

C.H. Optativa Seriação  

6 90  4º ano  
 

Teóricas Práticas Teórico-
práticas 

Pré-requisitos Co-requisitos 

   90 horas Instrumento I  
 

Número Máximo de alunos por turma: 6 
Individual  
Coletiva X 
 

EMENTA: 

A disciplina trata cada aluno individualmente e trabalha um repertório específico para 
cada aluno, em virtude de suas necessidades técnicas e musicais e também em 
função de suas aspirações profissionais, procurando preparar um percussionista 
completo que possa atuar em várias atividades musicais, sejam elas, sinfônicas, 
camerísticas, de caráter erudito, contemporâneo ou popular. 

OBJETIVOS: 

1. Sintetizar e aprofundar as experiências adquiridas ao longo do curso, apoiando 
sobretudo a experiência solista e camerística, assim como a prática orquestral. 

2. Capacitar o aluno para a performance de obras de nível máximo do repertório 
solista e orquestral 

3. Estimular o aluno a efetuar pesquisas bibliográficas, discográficas e audiovisuais 
sobre assuntos relacionados à execução do contrabaixo, sua história e seu repertório 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Aperfeiçoamento e aplicação das técnicas aprendidas a um repertório adequado à 
capacitação profissional do aluno enquanto percussionista 
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2. Preparo e execução de obras virtuosísticas do repertório  

3. Preparo e apresentação de um recital solo de pelo menos 1 hora de música com 
obras representativas de compositores nacionais e internacionais com pelo menos 1 
obra para tímpanos, 1 para teclados (técnica de 4 baquetas) e 1 de percussão 
múltipla, podendo ter entre elas uma ou mais obras com acompanhamento. 

4. Preparo e execução de obras orquestrais visando concurso para uma orquestra 
profissional. 

5. Pesquisa sobre o repertório para o instrumento: bibliográfico, discográfico e 
audiovisual 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

1. Aulas práticas com preparação de repertório; 

2. Análise e crítica para o aperfeiçoamento técnico e artístico do aluno; 

3. Atividades programadas, como masterclasses, concertos, palestras e outras 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

Serão atribuídas notas de zero a dez, segundo o rendimento de cada aluno, em 
função de: 

- correta assimilação dos ensinamentos desenvolvidos durante o ano letivo 

- preparo adequado do programa exigido no conteúdo programático 

- apresentação de recital de formatura de 60  minutos mínimo - Duas provas de 
execução musical com presença de banca examinadora. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISICPLINA: 

A avaliação será feita pelos alunos por meio de um relatório anual 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARTER, Elliott. Eight Pieces for Timpani. New York: Associated Music Publishers, 
Inc., 1968. 1. Partitura. 

FRUNGILLO, Mário. Dicionário de Percussão. São Paulo: Editora da 
UNESP/Imprensa Oficial do Estado, 2003. 
GREEN, George. George Hamilton Green’s New Series of Individual Instruction 
Courses for Xylophone & Marimba. Fort Lauderdale, FL: Meredith Music Publications, 
1986. 
KETTLE, Rupert. Four Solos for Snare Drum. Van Nuys, CA: Studio 4 Productions, 
1987. 1. Partitura. 
PEINKOFER, Karl e TANNIGEL, Fritz. Handbook of Percussion Instruments. New 
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York: Schott, 1976. 

PETERS, Mitchell. Hard Times. Los Angeles, CA: Mitchell Peters, s.d. 

SMITH, Stuart.  The Noble Snare – Vol. III e IV. S.l.: Smith Publications, s.d. 
XENAKIS, Iannis. Rebonds. Paris: Editions Salabert, 1991. 1 Partitura. 
WHETTAN, Graham. Suite for Timpani. S.L.,: Meriden Music, 1982. 1. Partitura. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Peças para os vários grupos de instrumentos estudados, de acordo com o 
desenvolvimento técnico e musical do aluno em cada área. 
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UFSJ – PROGRAMA DE ENSINO 2009 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2009 

Unidade curricular 

Percussão I 

Departam
ento 

DM
 

Período 

5o. 

Carga Horária  

Código 
CONTAC 

Teórica 

0 

Prática 

30 

Total 

30 

Tipo 

OB 

Habilitação / 
Modalidade 

Educação Musical 
/Licenciatura 

Pré-
requisito 

- 

Co-
requisito 

EMENTA 
Desenvolvimento da percepção rítmica e domínio básico de instrumentos de 

percussão visando sua utilização em contextos pedagógico-musicais. 

OBJETIVOS 
1. Desenvolver habilidades técnicas básicas para a execução de instrumentos 

variados de percussão. 

2. Conhecer os elementos principais da rítmica brasileira presentes nas músicas 
tradicionais e populares. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Ritmos brasileiros e manifestações de tradição oral: maracatu, baião e samba. 

 

Percussão e rítmica corporal 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Trabalho de criação baseada em percussão                                                                          
50 

 

Trabalho escrito                                                                                                                        BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLÃO, Oscar. Batuque é um Privilégio: a Percussão na Música do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: Lumiar Editora, 2003.. 

GRAMANI, Jose Eduardo. - Ritmica. 3 ed. Sao Paulo: Perspectiva, 2002 

PLADEVALL, Jayme. Bateria Contemporânea: Técnica e Ritmos. São Paulo: Irmãos 

Vitale, 2004. 

ROCCA, Edgard. Ritmos brasileiros e seus instrumentos de percussão. Rio de 

Janeiro: Escola Brasileira de Música, 1986. 

SALAZAR, Marcelo. Batucadas de Samba. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 1991. 
SYLLOS, Gilberto e MONTANHAUR, Ramon. Bateria e Contrabaixo na Música 

Popular Brasileira. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2003. 
URIBE, Ed. The Essence of Brazilian Percussion & Drum Set. Miami: CPP/Belwin,1993. 

WHALEY, Garwood. Intermediate Duets for Snare Drum. Fort Lauderdale: JR 
Publications,1974. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GONÇALVES, Dinho. Ritmos do Brasil e seus instrumentos. São Paulo: Aprenda Música, 
2003. (DVD). 

 



69 

 

II  MÉTODO-BASE RÍTMICO-PERCUSSIVO DO NEOJIBA 
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1 EXPLICAÇÃO DO MÉTODO-BASE 

O Método Base Rítmico-Percussivo do NEOJIBA consiste da 

observação e aplicação do ensino da percussão nos NPOs do projeto e de 

pesquisas realizadas nos programas curriculares de algumas universidades do 

Brasil. Leva-se também em conta, prioritariamente, o desenvolvimento social 

do indivíduo através da prática musical. Assim sendo, o método visa a iniciação 

rítmica e técnico-percussiva do aluno que se compromete a estudá-lo e a 

sentir-se à vontade para tirar suas dúvidas com possíveis professores, 

monitores do NEOJIBA ou não, a fim de um melhor aproveitamento musical da 

percussão enquanto instrumento de orquestra, instrumento popular, utilizado 

em grupos de câmara, peças solo, e da teoria musical. 

O método consiste de uma compilação de exercícios e obras de 

compositores e professores de renome nacional e internacional. Cada exercício 

foi selecionado visando o melhor aproveitamento do aluno no projeto NEOJIBA. 

 

2 ALGUMAS RECOMENDAÇÕES 

Pretende-se que o Método-Base seja utilizado exatamente como os 

exercícios estão dispostos. Espera-se que ao final de 2 anos, o aluno tenha 

estudado todo o material proposto. É de responsabilidade do aluno, estudar os 

exercícios propostos. Para que haja um desenvolvimento constante, sugere-se 

que o aluno adquira uma rotina de estudo que compreenda todos os dias da 

semana, num intervalo de tempo de, pelo menos, 2h diárias. 

O interesse do aluno em estudar e tirar suas dúvidas tanto em 

linguagem musical, teoria e solfejo bem como o estudo paralelo de cada 

instrumento de percussão (caixa-clara [tambores em geral], teclados e 

tímpanos) é indispensável para um sólido fundamento técnico musical do 

percussionista. 

 

3 ORIGEM HISTÓRICA DA PERCUSSÃO 

Desde a antiguidade a percussão é reconhecida como expressão 

comunicativa entre os homens e os povos. O simples fato de atritarmos um 
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objeto contra o outro ou de batermos em um determinado objeto ressonante, 

promove a produção do som. Quando esse som não possui notas musicais ou 

diferentes frequências, é chamado de ruído. 

Como a própria palavra nos explica, “percussão” (originado do 

latim percussio, -onis, ação de bater, pancada, tempo ou compasso marcado), 

é simplesmente: 

1. Ato ou efeito de percutir (bater). 

2. Embate, choque, pancada, impacto. 

3. Vibração que resulta de pancada ou batimento. 

4. Conjunto dos instrumentos cujo som é produzido com batimentos. 

(Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) 

 

Os instrumentos de percussão estão classificados da seguinte 

maneira: 

3.1 INSTRUMENTOS DE ALTURA INDETERMINADA 

São os instrumentos de percussão que não se pode determinar com 

exatidão a nota emitida. Por exemplo: caixa-clara, bombo, prato, triângulo, 

reco-reco, claves, bongô, congas, etc. 

3.2 INSTRUMENTOS DE ALTURA DETERMINADA 

São os instrumentos de percussão que, ao serem percutidos, 

produzem sons que obedecem à série harmônica, permitindo a perfeita 

determinação e afinação das notas. Por exemplo: berimbau, xilofone, marimba, 

vibrafone, tímpanos, glockenspiel, etc. 

 

Além dessa classificação, os instrumentos de percussão podem ser 

classificados de acordo com a maneira de emitir seu som característico: 
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3.3 IDIOFONES 

Instrumentos em que o próprio corpo do instrumento vibra para produzir o 

som, sem a necessidade de nenhuma tensão. Exemplos: reco-reco, matraca, 

guiro, caxixi, chocalho, ganzá, clave, pratos, temple-block, wood-block etc. 

3.4 MEMBRANOFONES 

Instrumentos em que uma membrana tensionada (pele), vibra para produzir 

o som. Em geral são membranas percutidas, que compreendem todos os tipos 

de tambores.  Podem ser de altura indefinida (como o atabaque ou o surdo) ou 

definida (como os tímpanos). 

3.5 CORDOFONES 

Instrumentos que produzem som através da percussão de uma corda 

tensionada. Por exemplo: berimbau, piano, etc. 

 

O percussionista deve ter domínio de todos (ou a maioria) dos tipos 

de instrumentos mencionados, já que a família da percussão é um universo 

bastante extenso. 

 

4 BREVE RESUMO SOBRE O RITMO NA ÓTICA DA TEORIA MUSICAL 

A fim de obtermos um maior esclarecimento sobre os ritmos 

musicais, abaixo estão descritas algumas considerações importantes sobre o 

que é o ritmo e como podemos utilizá-lo na linguagem musical. 

4.1 RITMO 

A palavra Ritmo é derivada do grego rhuthmós que significa “fluxo de 

movimento medido”, nos dando uma ideia de padrão e movimento. Como numa 

dança, por exemplo, podemos sentir e realizar movimentos de acordo com o 

ritmo da música e com o tempo da música; a sensação de ritmo e tempo de 

uma valsa é bastante diferente da de um rock. Inclusive na natureza podemos 

perceber “o fluxo de movimento medido”. As batidas do coração têm um fluxo 

de movimento que é medido de acordo com nossas sensações, se estamos 

alegres os batimentos cardíacos são mais acelerados, se tristes, mais lentos. 



Para que possa

em nossa vida e assim

relógio. O ponteiro dos se

que facilmente conseguim

som dos segundos seria m

Figura 1a 

 

a.|_______|___

*Cada barrinha co

 

Tendo como re

padrões mais rápidos (figu

Figura 2 

 

a.|_______|___

 

b.|___|___|___|

 

c.|___________

 

Quando imagin

diferença entre o primeiro

“TIC-tac, TIC-tac”. Nesse

acento. Em música o sím

musical. Exemplo:        .

Podemos acen

queremos formar, ou seja,

a Figura 3a e 3b. 

 

       

 possamos visualizar melhor como o ritmo e

assim passarmos a entendê-lo melhor, pen

os segundos realiza um ritmo frequente (tic

eguimos imitar. Se pudéssemos escrever o mo

eria mais ou menos assim: 

_|_______|_______|_______|_______|______

rrinha corresponde a uma pulsação. 

mo referência o modelo da Figura 1a, podemo

s (figura 2b) ou mais lentos (figura 2c): 

_|_______|_______|_______|_______|______

_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_

_________|_______________|____________

imaginamos o relógio (tic-tac), podemos pe

imeiro e o segundo som; é como se escutáss

Nesse primeiro som mais forte há o que ch

o símbolo que o representa é: >, colocado a

. 

mos acentuar as notas musicais de acordo com

 seja, de 2 em 2, 3 em 3, e assim por diante, 
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tmo está presente 

melhor, pensemos num 

 (tic-tac, tic-tac…), 

ver o movimento do 

______|_______ 

podemos executar 

______|_______ 

|___|___|___|___

________|_____ 

os perceber certa 

cutássemos assim: 

ue chamamos de 

ado acima da nota 

 com o ritmo que 

iante, como mostra 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

Após observarmos a acentuação demonstrada, podemos separar 

cada padrão rítmico com barras, mostradas nas figuras 3c e 3d acima. Cada 

novo padrão é chamado de compasso (measure em inglês); sendo assim na 

figura 3c temos 4 compassos de 2 tempos e na figura 3d temos 3 compassos 

de 3 tempos. 

Em geral, quando tocamos um compasso de 4 tempos, o primeiro 

tempo é acentuado e o terceiro levemente acentuado. Observe e compare: 

Figura 4 

 

 

 

Portanto, podemos criar compassos de variados tempos. Eis alguns 

deles: 

 

Figura 5 
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Em música, representamos o compasso da seguinte forma: 

 

número de batidas �tempos�

�igura musical de referência
 

 

Ou seja, na parte de cima escrevemos o número de batidas 

(tempos) que o compasso terá, e na parte de baixo escrevemos qual figura 

musical será a referência do compasso.  

 

Sabendo disso, podemos escrever os ritmos das seguintes maneiras: 

Figura 6 

a. 

 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 

 



Leia e Pratique:

 

Exercício de fixa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fim de que 

matematicamente, os histo

 

A semibreve: 

 

Tendo a semib

das outras figuras musicai

Figura 7 

a. 

 

 

 

tique: 

de fixação nº 1: 

que a duração das notas musicais ficasse

s historiadores determinaram uma figura de re

 

semibreve como referência, podemos determ

usicais. Sendo assim: 
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ficasse organizada 

referência:  

determinar o valor 



E suas respecti

b. 

 

 

 

Ou seja, 2 m

semínimas tem o mesm

semibreve; e assim por d

musical. 

Figura 8 

a. Semibreve 

de tempo – Duração: 1 

 

b. Mínima 

 

c. Semínima  

 

d. Colcheia  

 

e. Semicolcheia 

 

f. Fusa   

 

g. Semifusa  

 

Agora que já

musical, vamos observar 

Figura 9: 

 

 

spectivas pausas: 

mínimas tem o mesmo valor que 1 se

mesmo valor que 2 mínimas e o mesmo 

 por diante. O mesmo vale para as pausas d

              Pausa de Semibreve     -Figur

 Pausa de Mínima   -Duraçã

  Pausa de Semínima   -Duraçã

  Pausa de Colcheia   -Duraçã

cheia             Pausa de Semicolcheia        -Dur

  Pausa de Fusa       -Duração: 1/32 

  Pausa de Semifusa                -Duraçã

ue já sabemos a relação dos números co

servar a relação das figuras musicais entre si

            

a                   

    

                            

77 

 

e 1 semibreve; 4 

smo valor que 1 

usas de cada nota 

Figura referência 

uração: ½ 

uração: ¼ 

uração: 1/8 

Duração: 1/16 

Duração: 1/64 

ros com a figura 

ntre si. Observe a 
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Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia e Pratique: 

Exercício de fixação nº 2: 
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5 TÉCNICA PARA PERCUSSÃO COM BAQUETAS 

A técnica que será abordada chama-se Técnica Uniforme ou 

Técnica Universal (Matched Grip). O instrumento de percussão que iremos 

utilizar será a Caixa-clara, pois ela representa o principal instrumento da família 

da percussão que engloba a execução da técnica com baquetas. 

A técnica uniforme visa uma posição idêntica das duas mãos na 

busca do resultado sonoro mais equilibrado possível. 

O antebraço deve estar projetado para frente e a palma da mão 

naturalmente voltada para baixo, segura-se a baqueta apoiada sobre o dedo 

médio e passando entre o polegar e a primeira falange do dedo indicador. Os 

dedos anelar e mindinho ficarão deitados, totalmente neutros sobre a baqueta 

e nenhuma força muscular extra deverá ser feita para que ela se mantenha nas 

mãos, pois apenas o atrito dos dedos será suficiente para segurá-la. 

Aproxime as pontas das baquetas da pele de toque, observando a 

maior igualdade possível da posição das mãos e a formação de um ângulo 

pouco menor do que 90 graus entre os cabos das baquetas. 

Para executar o “toque simples” basta levantar a ponta das 

baquetas, somente com o movimento dos pulsos (sem mover os antebraços) e 

com um movimento rápido percutir a superfície, voltando imediatamente à 

posição inicial. A distância entre a ponta das baquetas e a pele (altura) será 

proporcional à dinâmica desejada: maior distância para as notas fortes e menor 

para as notas piano. Observe que os braços permanecerão parados e o toque 

será feito apenas com o movimento dos pulsos. Veja a imagem abaixo: 

 

 

 

A nomenclatura utilizada para definir qual mão utilizar será baseada 

na escola americana, sendo assim R será sempre a mão direita e L será 

sempre a mão esquerda. (Right – direita, Left – esquerda). 

*Observação: Nos próximos exemplos, a figura de referência 

será a semínima. 
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6 QUIÁLTERAS 

Quiáltera é nome que se dá a qualquer alteração da subdivisão do 

tempo. 

Por exemplo: 

O compasso simples de 2/4: 

  , também pode ser escrito dessa maneira:       . 

 

Observe que no segundo tempo, as duas colcheias foram 

substituídas por três colcheias. Como a subdivisão exata da semínima são 

apenas duas colcheias, para que possamos utilizar as três colcheias, devemos 

escrever o número 3 acima da figura que modifica a subdivisão do tempo 

(neste caso as três colcheias). A quiáltera de três (ou tercina), no exemplo 

anterior, tem a duração de um tempo. 

 

Eis aqui outros exemplos de quiálteras: 

 

 

 

 

 

6.1 EXERCÍCIOS COM QUIÁLTERA 
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7 PONTO DE AUMENTO E LIGADURA 

Até agora temos visto apenas figuras que valem 1, 2, 4… tempos. 

Mas surge a pergunta: Qual figura pode representar 3, 6… tempos de duração? 

Na verdade não existe essa figura, porém podemos criá-la utilizando o ponto 

de aumento ou a ligadura. 

O ponto de aumento acrescenta a metade do valor da figura. Por 

exemplo, se escrevermos uma mínima (que vale dois tempos) e colocarmos 

um ponto de aumento, ela valerá três tempos (pois 2 + 1 = 3).

 

Observe a tabela 1 e a Figura10. 

Figura 10 

Tabela 1 

 

 

 

 

 

 

A ligadura nos permite conseguir o mesmo efeito. Por exemplo, se 

escrevermos uma semínima (que vale um tempo) ligada a uma mínima (que 

vale dois tempos), obteremos uma figura com três tempos de duração. Observe 

a Figura 11. 

 

 

 

 

Figura Duração 

 

6 tempos (4 + 2) 

 

3 tempos (2 + 1) 

 

1 1/2 tempos (1 + 1/2) 
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Figura 11 

 

 

 

 

 

Portanto podemos concluir que o ponto de aumento e a ligadura 

obtém o mesmo resultado sonoro. Observe a Figura 12 em que o primeiro 

compasso soa igual ao segundo compasso. 

 

Figura 12 

 

 

 

 

 

7.1 EXERCÍCIOS DE PONTO DE AUMENTO E LIGADURA 
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8 ROLLS RUDIMENTS 

8.1 O RULFO 

8.1.1 Toque duplo (rulfo aberto) 

O toque duplo é a continuação do toque simples. Com as mãos na 

mesma posição do toque simples, deixe a baqueta primeiramente repicar 

várias vezes sobre a pele. Agora, controle a baqueta aproveitando o seu 

rebote, executando assim o toque duplo. Não aperte a baqueta entre o polegar 

e o dedo indicador e procure o seu melhor ponto de equilíbrio sobre o dedo 

médio. 

 

 

 

8.2 EXERCÍCIOS TOQUE DUPLO 
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9 MÚLTIPLOS TOQUES 

9.1 BUZZ (RULFO FECHADO OU RULFO SINFÔNICO) 

O buzz é a continuação do toque duplo. Com as mãos na mesma 

posição do toque simples, deixe a baqueta repicar várias vezes sobre a pele. 

Não aperte a baqueta entre o polegar e o dedo indicador. O buzz é indicado 

por esse símbolo:      , a letra ‘z’ na haste da figura musical, ou assim:     . 

Execute cada mão lentamente, uma de cada vez. 

9.2 EXERCÍCIOS BUZZ 

1)

 

2)

 

3)
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4)

 

5)

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 
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10 DIDDLE RUDIMENTS 

Os exercícios chamados Diddles são importantes para o 

desenvolvimento da coordenação motora do estudante. Em geral são 

combinações de toque simples com toque duplo. 

 

 

10.1 EXERCÍCIOS DE DIDDLES 
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11 FLAM RUDIMENTS 

O Flam é uma appoggiatura (uma nota apoiada, antes da nota 

escrita no tempo), que deve ser realizada por 2 toques breves. A ideia básica é 

que, com as duas mãos levantadas (uma das mãos estando mais alta que a 

outra), as duas mãos sejam abaixadas no mesmo instante. 

Consequentemente, a mão que está mais baixa, tocará a pele do instrumento 

primeiro, ocasionando dois sons em tempos diferentes (‘trá’). 

O Flam deve ser executado com ambas as mãos. 

 

 

11.1 EXERCÍCIOS DE FLAM 
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12 DRAG RUDIMENTS 

O drag é a continuação do flam. Enquanto o flam é representado por 

uma nota antes da nota principal, o drag pode ser de duas a 6 ou mais notas, 

antes da nota principal. Obs.: o estudo do rulfo aberto ajuda na execução dos 

drags. 

 

 

12.1 EXERCÍCIOS DE DRAG 
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13 EXERCÍCIOS QUE INCLUEM DIVERSOS RUDIMENTOS 

Com a proposta de enriquecer os assuntos abordados anteriormente, 

proponho que o aluno dê continuidade aos estudos adotando o método de Lalo 

Davila. 

 

Davila, Lalo. Contemporary Rudimental Studies & Solos – a guide to learning & 

performing rudiments. Row Loff Productions: Tennessee,1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bons estudos!! 


