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RESUMO 

 

 

 

O estudo aqui apresentado discute a construção da performance baterística, com 
foco no que se chama “condução” ou acompanhamento. Como objeto de pesquisa 
foi escolhida a canção Janjo La Maya, do contrabaixista Richard Bona. Além de 
dados reunidos da experiência como músico prático e atuante em diversos contextos 
musicais, a pesquisa procura articular, de forma experimental, conceitos 
metodológicos que auxiliam na compreensão de como elementos pertencentes ao 
conteúdo formal da canção, podem auxiliar o músico baterista a construir sua 
performance no instrumento. 
 

 

Palavras-chave: 1. Bateria – 2. Jazz – 3. Acompanhamento – 4. Música popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
 
The study presented here discusses the construction of the drum performance, 
focusing on what is called "driving" or accompaniment, in the song Janjo La Maya, by 
bass player Richard Bona. In addition to data gathered from experience as a 
practical musician and active in several musical contexts, the research also 
articulates, experimentally, methodological concepts that help in the understanding of 
how elements belonging to formal content of the song, can help the drummer 
musician to build his performance on the instrument. 
 

Key-words: 1. Drums – 2. Jazz – 3. Comping – 4. Popular Music. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Todo trabalho acadêmico é, por definição, um trabalho feito em conjunto. 

Muito embora possa ser assinado e defendido de modo individual sob orientação 

especializada, nele estão refletidos não apenas os aprendizados concentrados na 

vivência acadêmica específica, mas também a soma de toda uma experiência sob 

influências difusas na sociedade e na cultura. Todo esforço de pesquisa é, assim, 

também um esforço de religar interesse (pessoal) e conhecimento (geral), de 

integrar tais vivências acadêmicas e experiências individuais dentro de uma área 

específica do saber. Desta forma, um trabalho científico tem sua origem em 

interesses pessoais daqueles que buscam seu desenvolvimento. Por isso, nesta 

introdução, relato em primeira pessoa quais foram os meus interesses, e quais são 

minhas expectativas nesta pesquisa, associando-as aos objetivos que tenho, bem 

como a justificativa do porquê esta se faz necessária, sem me esquecer do caráter 

de esforço conjunto que todo trabalho acadêmico tem. 

Há aproximadamente 20 anos, as práticas musicais africanas e, em especial, 

a maneira pela qual o músico daquele continente parecia “pensar“ sua música 

(sobretudo no âmbito percussivo), despertaram em mim uma especial atenção. Para 

mim, aquele fazer musical sempre foi uma grande fonte de inspiração, 

principalmente pelo que se pode encontrar em diversidade de timbres, aplicações 

rítmicas, melodias menos exploradas por nós e tantas outras características 

peculiares de um povo que parece ter nas artes, um mecanismo de alívio ao pesado 

fardo social que carregam. 

Em 1998, ano em que tive uma aproximação com a bateria, vivíamos um 

período muito diferente do atual. Naquele momento o acesso a materiais 

relacionados ao ensino musical era difícil e relativamente mais caro. Como todo 

jovem daquela época que ansiava por conhecimento, eu buscava incansavelmente 

informações relacionadas a este universo, procurando por métodos, vídeos, alguém 

que pudesse compartilhar, enfim, algo que me aproximasse do tão sonhado estudo 

técnico do instrumento. 
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Naquele mesmo ano recebi das mãos do músico, contrabaixista, Marcelo 

Maia, um cd com canções de um cantor africano chamado Salif Keita. O nome já me 

chamara a atenção, afinal, parecia se tratar de algo produzido naquele continente 

que, como mencionado acima, exercia grande influência nas minhas escolhas 

auditivas da época. Ao ouvir, identifiquei-me com toda aquela combinação de 

sincopas, com um (ao meu ponto de vista) perfeito uso contrapontístico de melodias 

tão peculiares daquele povo. Esta experiência reforçou ainda mais meu gosto e 

curiosidade pela música africana, que se tornou base para a iniciação do que viria a 

ser minha pesquisa pessoal na bateria. 

Com o passar dos anos muitas experiências se somaram à minha prática 

musical. De um modo geral, o conteúdo disponível para estudo foi ficando cada vez 

mais acessível (sobretudo com o advento da internet), o que tornou possível manter 

acesa a chama da pesquisa e do estudo do instrumento, e que certamente 

contribuiu para que em alguns anos eu já me encontrasse atuando ao lado de 

músicos profissionais. 

Quatorze anos mais tarde, em 2012, ano em que se deu meu ingresso na 

Universidade Federal de Goiás (UFG), e num primeiro momento tendo acesso ao 

pensamento percussivo aplicado na bateria, através das riquíssimas aulas com o 

professor, Dr. Fabio Oliveira; pude visualizar a realização do sonho em poder 

formalizar tal pesquisa, que visa unir as influências musicais que tive no decorrer 

dos anos à uma grande parte daquilo que foi estudado de forma empírica no 

instrumento. Desde então tomou corpo a necessidade de integrar às informações de 

que dispunha, dentro do contexto musical que norteou minha percepção rítmica, à 

riqueza da música africana, que se tornou objeto de estudo sistematizado. 

Nessa senda, o pesquisar de autores dessa tradição no decorrer dos anos, 

permitiu que eu percebesse um maior panorama da prática musical africana, 

contemporânea, ao menos daquilo disponibilizado pela indústria musical, sem 

esquecer é claro que muito há que se pesquisar, no intuito de amadurecer o saber 

que está proposto neste tema. 
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Dentro desse quadro, me tocou de maneira especial a música de Richard 

Bona, sobretudo pela suavidade de seu canto, rítmica aplicada em suas levadas de 

contrabaixo (instrumento considerado parceiro da bateria) e pela diversidade 

melódica, em tantos momentos distinta do que habitualmente escutamos em nosso 

continente. 

Desta forma, este trabalho apresenta, sobretudo, a vivência musical de um 

baterista, que busca por conhecimento e respostas relacionadas ao saber musical 

formal, compartilhando dificuldades e descobertas. Trata-se, portanto, de evidenciar 

a influência apontada aqui que, de certa maneira, norteou o processo de criação e 

construção da performance no instrumento, dando ênfase em sua função de 

acompanhador. Nesse sentido, para explicar esta construção propõem-se articular 

conceitos metodológicos da literatura acadêmica em interface com as práticas de 

aprendizado que um músico, não vinculado ao ensino formal, realiza durante sua 

trajetória profissional. Com relação ao aprendizado informal, esta pesquisa 

considera as práticas de se alcançar um resultado de domínio técnico do 

instrumento e que, de certa forma, pode ser entendida como domínio ou 

competência estilística, ou seja, que atua para uma estética já definida com 

parâmetros pertinentes a um estilo ou gênero. Nesse sentido o pensamento de 

Hatten (2009) reforça a concepção de construção da performance e escolhas 

estilísticas, portanto estéticas, que foram consideradas para a criação do 

acompanhamento na canção estudada.   

Com relação a como alguém adquira competência estilística - se por 
instruções particulares, como aprendiz e sob orientação de um mestre que 
exemplifica a prática, ou por tentativa e erro que se realiza em estudos 
privados através da memorização de um estilo através de audições – que 
se alcança um quadro fundamental para a competência estilística e a 
improvisação artística. Contudo, artisticidade, não pode ser reduzida a um 
comportamento estilisticamente normativo. Além disso, valores expressivos 
são frequentemente escolhidos para como a música será bem sucedida – 
se improvisada ou não – se contribui a favor ou até mesmo contra o estilo 
que assegura sua coerência (HATTEN , 2009,  p. 282, tradução nossa). 

 

Estando ausente do texto, ou de uma guia definida daquilo que deveria ser 

tocado, muitas vezes proposta pelo próprio compositor, o baterista encontra-se 

diante de uma grande diversidade de elementos com os quais pode atuar. Neste 
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âmbito, pretende-se aqui apontar quais pontos da música foram considerados 

pertinentes para a construção da performance. Isso porque, diferentemente de se 

tocar com os chamados Play Along`s1 (mecanismo muito utilizado na prática dos 

bateristas), o trabalho de inserir o instrumento em uma produção musical pensada 

sem ele requer do instrumentista uma percepção que vai além de simplesmente 

executar o que já havia sido gravado por um outro baterista, ou disponibilizado pelo 

compositor em forma de partitura. Dessa forma, tem-se a oportunidade acrescentar 

informações musicais próprias adquiridas pela sua vivência, além de evidenciar uma 

capacidade de fazer escolhas relacionadas ao universo musical pesquisado. Nesse 

viés, Oliveira Pinto diz: 

Toda produção musical obedece a processos complexos, que são 
compostos por elementos sonoros, movimentos, inter-relações múltiplas, 
aconteçam elas entre diferentes instrumentos, entre cantores e 
instrumentistas, entre o contexto e o próprio “texto“ musical, e mesmo entre 
musicalidades e visões de mundo. Esta multiplicidade de seu vocabulário 
vai exigir que se examine as diferentes particularidades de estruturas 
formadoras da música (PINTO, 2001, p. 90). 

 
 

Assim, tendo como referência o trabalho de inserção da bateria na canção 

“Janjo La Maya”, do contrabaixista Richard Bona, pretende-se contribuir com 

aspectos de construção da bateria, em sua forma de acompanhamento, com o 

objetivo de iniciar uma reflexão sobre o paradigma composicional no instrumento. 

Para tanto, os caminhos percorridos no intuito de formalizar esta concepção, 

bem como as análises feitas, estão relacionadas, sobretudo às linhas rítmicas de 

levadas do contrabaixo e às dinâmicas de voz e melodias principais (introdução e 

solo). Tudo isso tem o objetivo de fazer com que a bateria, inserida como um novo 

elemento traga a problematização  do conceito de acompanhamento no contexto, no 

qual possa soar de maneira homogênea ao que já existe na canção e que havia sido 

previamente concebido por seu compositor que, como já mencionado, a pensou sem 

a utilização deste instrumento, conforme registro da canção original disponível no 

anexo único deste trabalho. 

 
1 Uma música sem a guia de um determinado instrumento. Igual ou semelhante a um playback. O 
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Ao se falar da diversidade de gêneros musicais, ponto determinante para a 

interpretação do objeto desta pesquisa, é razoável perceber que este é 

reconhecidamente um dos fatores próprios da riqueza musical. Músicas produzidas 

em diversos continentes constituem um mosaico de ritmos e melodias, 

proporcionando ao ouvinte, seja ele estudante, profissional ou apreciador de música, 

a possibilidade de combinar tais elementos na intenção de produzir ou experimentar 

algo novo.  

Em uma construção de linha de bateria, interpretando-a como instrumento de 

condução ou acompanhamento, geralmente experimenta-se uma variedade de 

timbres, reelaborações rítmicas, grooves e estruturas motívicas que permitem 

alcançar uma densidade sonora capaz de atuar na colaboração da parte rítmica de 

uma determinada canção. Assim, procuramos compreender melhor sobre a função 

do acompanhamento desenvolvido pela bateria, cuja hegemonia estabelece-se 

desde as primeiras décadas do séc. XX, conforme relatado por Bolão, que diz: 

A bateria americana, a partir dos anos 1920, difundiu-se por todo o mundo, 
em consequência da hegemonia militar, politica, econômica e cultural dos 
Estados Unidos e em virtude também, talvez em maior proporção, da sua 
funcionalidade: é relativamente barato, ocupa um só executante e presta-se 
ao acompanhamento de qualquer gênero (BOLÃO, 2009, p. 4). 

 

Para o citado autor a versatilidade que a bateria ocupa dentro do espectro 

musical, sobretudo na função de acompanhamento, a coloca como um instrumento 

fundamental dentro da produção musical contemporânea. Entre os bateristas a ideia 

de acompanhamento, ou groove, é um sinônimo de ritmo e está relacionada à 

maneira com que uma canção está estruturada.  Possivelmente o termo groove 

surgiu ainda na década de 1930, em pleno auge do Jazz Swing (importante 

movimento para a afirmação da bateria como instrumento). Assim, Ribeiro e 

Sperotto dizem: 

 

Um conceito amplamente usado e ritmicamente importante no jazz é o 
groove, que envolve Hatch (2002, p. 23) “coordenação, significando que os 
músicos (especialmente o baterista e o baixista) concordem com o 
posicionamento da batida.” Podemos comparar assim, os professores 
pesquisadores e tutores a distância dando a segurança necessária para os 
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tutores presenciais efetuarem o seu solo (RIBEIRO; SPEROTTO, 2011, p. 
3). 
 

 Além de questões ligadas ao problema aqui apontado (inserção da bateria, 

como instrumento de acompanhamento da canção), pretende-se também abordar 

questões muito particulares, relacionadas à vivência de um músico, brasileiro, 

inserindo o instrumento numa canção pertencente à outra cultura - possivelmente 

pensada de forma distinta da nossa -, no intuito de apresentar soluções advindas 

das dificuldades encontradas durante a construção do saber musical e do contato 

com todo o material formal pesquisado.  Justificando-se assim por apontar 

mecanismos de estudo no âmbito de composição do instrumento/bateria, campo de 

pesquisa que, por sua vez, parece carecer de informações organizadas de modo 

mais sistemático. 

 Por fim, a presente pesquisa visa também acusar a prática musical informal 

como aquilo que deve ser considerado, no intuito de oferecer a outros estudantes de 

bateria exemplos que possam melhor orientar seu desenvolvimento prático no 

instrumento. 
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2  UM NOVO INSTRUMENTO 

 

A contemporaneidade da bateria traz consigo uma gama de discussões 

relacionadas ao seu desenvolvimento técnico como instrumento, à sua interpretação 

ainda na função de condutor rítmico - herança direta de sua gênese percussiva -, à 

sua utilização na música de marcha e dança, além é claro à sua inserção no 

contexto da música moderna. 

Nota-se que o referido instrumento é atualmente reconhecido em todo o 

mundo, sendo inquestionável seu sucesso e aceitação nas diferentes culturas e 

gêneros, tendo se tornado cada vez mais frequente e expressiva sua utilização nas 

diversas manifestações musicais.   

Além da presença em inúmeros palcos, hoje, a bateria pode ser vista 

constantemente em salas de concerto nas diferentes nacionalidades, quebrando 

assim o paradigma de que tal instrumento tem uma conotação especificamente 

popular, como exemplificado na figura 1, abaixo: 

 

Figura 1. Set Up de bateria com a Orquestra Basileu França em apresentação no Japão.  Foto: 
Bruno Nogueira Felix. 
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Acredita-se que a popularização da bateria esteja interligada a diferentes 

aspectos da cadeia de produção cultural. Em se tratando de música enquanto 

produto de consumo, o aparecimento de novos instrumentos e de novas 

formatações de conjuntos musicais tem sido promovido por diferentes agentes 

pertencentes a essas cadeias (BEVILACQUA, 2015). 

Por sua vez, acompanhar essas novas formatações tem sido um processo 

automático quando se diz respeito à utilização da bateria no cenário musical atual. 

Diante da sua grande popularidade, fabricantes do instrumento apresentam cada 

vez mais possibilidades de configuração, escolas de música contratam professores 

especialistas no assunto e grandes centros acadêmicos disponibilizam graduações 

na área. Cita-se como exemplo do último caso a Escola de Música e Artes Cênicas 

(EMAC), que, oferecendo o curso de licenciatura em ensino do Instrumento/Bateria, 

tem contribuído para uma mais profunda pesquisa em busca do saber ligado ao 

citado instrumento. 

 

2.1  A BATERIA: GÊNESE PERCURSIVA 

 

Esta pesquisa não tem a pretensão de apresentar uma profunda exposição 

histórica a respeito da gênese, construção e desenvolvimento da bateria, tendo em 

vista que estas informações encontram-se bastante difundidas e disponíveis por 

meio de pesquisas, teses, vídeos, periódicos etc. No entanto, o propósito deste 

subcapítulo é apresentar fontes e um resumo dos relatos sobre o surgimento do 

instrumento, bem como ressaltar aspectos de sua configuração e técnicas utilizadas 

(questões que também influenciaram nas escolhas ligadas à performance e que, 

com esta exposição serão posteriormente melhor ilustradas nas analises deste 

trabalho). 

Acredita-se ainda que este conhecimento histórico seja indispensável, 

sobretudo àquele que busca através do instrumento uma sonoridade e 

interpretações peculiares a cada estilo musical provável e constituído. No âmbito 

acadêmico, sem precisar deixar de fora o conhecimento do senso comum, é 
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amplamente aceito que a organologia e história de um instrumento musical são 

ferramentas importantíssimas para o seu ensino e aprendizado. Acredita-se que a 

tomada de consciência da evolução da bateria, das suas técnicas e especificidades, 

contribui não só à sua aprendizagem, mas também à interpretação desta (LOPES, 

2015). 

Este saber tem contribuído para o aparecimento de novas técnicas, maneiras 

de se atingir o tambor, percutir sons e até mesmo interpretar melodias por 

intermédio de um instrumento que durante um período foi visto apenas como 

condutor rítmico. Moreira (2010), citando o também músico Mauricio Zottarelli - 

graduado pela Berklee College Of Music -, fala do instrumento de Terry Bozzio2 que, 

certa feita numa clínica, tinha todos os tambores de sua bateria afinados a notas 

específicas, escritas a caneta na borda de cada pele superior para referência. 

Sobre o aparecimento da bateria, a primeira coisa a se saber é que sua 

origem vem da prática percussiva. É perfeitamente razoável considerar os 

instrumentos percussivos como os primeiros criados pela humanidade, uma vez que, 

batendo seus bastões ou os próprios pés no chão ou em pedras e madeiras, os 

homens da antiguidade já marcavam o ritmo para as suas danças e suas cerimônias 

religiosas, como foi ensinado a este estudante, e muitos de nós, ainda no ensino 

regular. Ter a compreensão da relação de tais instrumentos com o aparecimento da 

bateria, e até que ponto essas duas linguagens musicais se intercalam, poderá 

trazer clareza na percepção não só do já profissional da música, mas também de 

seu estudante. A busca por conhecer essa relação foi também determinante para 

orientar escolhas feitas durante o processo de criação do instrumento em sua forma 

aqui analisada. 

Atualmente, a diversidade de instrumentos percussivos é quase incontável: 

bongôs, tímpanos, tamborins, pandeiros, congas, címbalos diversos tambores etc. 

Pode-se afirmar que a bateria é compreendida pela junção de alguns desses 

instrumentos, até então muito utilizados individualmente, sobretudo na prática 

 
2  Baterista estado-unidense nascido em 1950 na Califórnia, conhecido por seu trabalho junto ao 

músico Frank Zappa e a quem é atribuída a criação do ostinato melódico para bateria, juntamente 
com Gary Chester. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Terry_Bozzio>. Acesso em: 24 de abr 
2017. 
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musical militar. Isso porque, desde tempos mais remotos, dentro das bandas 

militares e grupos de percussão, voltados em sua maioria para a prática da música 

erudita, cada instrumento era executado pelo seu próprio músico. Um dos principais 

motivos para a junção desses instrumentos, segundo Moreira (2005), considerando 

a intenção de serem percutidos por um único instrumentista, esteja relacionado ora a 

questões econômicas, ora a condicionantes geográficas. Para Moreira: 

 

Medidas econômicas estavam relacionadas ao fato de duas peças de 
percussão ser executadas por um mesmo músico, bumbo e címbalos. 
Sustentava-se um dos pratos na mão esquerda com o qual se percutia ao 
que estava afixado no bumbo. Por sua vez, este último era executado 
empregando uma maceta segura com a mão direita. (MOREIRA, 2005, p. 
20). 

 

Ao se comparar a história do desenvolvimento da bateria, desde seu 

aparecimento a partir do final do século XIX com relatos atuais, é razoável afirmar 

que tais posicionamentos apresentam o instrumento ainda com um ar de inovação, 

principalmente por proporcionar a condição de um só músico executar vários 

instrumentos. Bevilacqua diz: 

 

De fato o acompanhamento feito por apenas um músico utilizando este 
instrumento sugeriu uma série de modificações nos arranjos das músicas, 
assim como um destaque para a figura do baterista, que chamava a 
atenção justamente pela possibilidade de executar diversos instrumentos de 
percussão e efeito, no acompanhamento dos espetáculos e apresentações. 
(BEVILACQUA, 2015, p. 7) 

 

Ainda sobre esta perspectiva, Eduardo Lopes afirma: 

 

Desde os primórdios da percussão, será dada especial ênfase ao 
surgimento do conjunto de instrumentos (multi-percussão/set-up) tocados 
por um só instrumentista. Considera-se assim o inicio da prática de um só 
músico tocar simultaneamente mais que um instrumento de percussão, um 
marco importante na história e desenvolvimento da Bateria. (LOPES, 2015, 
p. 11) 
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Esse novo conceito reuniu os seguintes instrumentos de percussão: caixa, 

bumbo e pratos. Em alguns casos também era utilizado um número considerável de 

efeitos, tais como os blocos sonoros, agogôs dentre outros. A escolha dessas peças 

se deu justamente pelo modo de utilização de cada uma delas e levando-se em 

consideração a possibilidade de serem executadas pelas diferentes partes do corpo 

de uma só pessoa (mãos e pés), geralmente com o auxílio de um par de baquetas e 

acessórios como vassourinhas. 

Com a popularidade dessa prática surge a necessidade de um nome próprio 

para aquele conjunto de tambores, pratos e efeitos que, por sua vez, tinham cada 

um o seu nome e o modo de se usar relacionado ao universo percussivo. Assim, 

diferentemente de ser um simples set de multipercussão, este conjunto de 

instrumentos passou a ser conhecido como Trap Set termo este que pode ser 

facilmente traduzido para a língua portuguesa como engenhoca (LOPES apud 

GLASS, 2015, p. 12). 

 

2.2 TRAP SET 

 

Em meados do séc. XX, com maior expressão nos Estados Unidos da 

América, aproveitando-se da popularidade do Jazz naquele país, surge o Trap Set, 

chamado por alguns de multipercussão, posteriormente, viria se chamar Drum Set 

(bateria, traduzido para o português). Embora exista uma concordância sobre o local 

e período do surgimento da bateria - Nova Orleans, Estados Unidos, no início do 

século passado -, há controvérsias sobre em qual grupo musical ela se originou, isto 

é, se das orquestras de circo no século XIX ou com as bandas de Jazz. (CARINCI 

apud BOLÃO, 2012, p. 30). 

Segundo Barsalini: 

Somente por volta de 1900, mais especificamente em New Orleans e no 
contexto do ragtime, é que essa prática começou a ser exercida com 
finalidade exclusivamente musical (cf. COOK, 1997:275). Junto a 
agrupamentos de trompete, clarineta, trombone, tuba e banjo, a bateria, de 
acordo com o jazz style do New Orleans Dixieland, era inicialmente formada 
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por um grande bumbo de 28 a 30 polegadas de diâmetro (usado pelas 
brass bands atuantes em paradas militares), uma caixa (geralmente 
apoiada sobre uma cadeira), um pequeno prato chinês (comumente de 12 a 
13 polegadas, trazido por imigrantes) e uma série de acessórios como 
cowbells, wood blocks e temple blocks. Em pouco tempo, tambores 
chineses foram adicionados ao instrumental e ocuparam as funções que 
hoje são dos tom tons (BARSALINI, 2014, p. 1). 

 

Acredita-se que a mais importante criação que deu origem à bateria foi o 

pedal de bumbo. Com esse mecanismo, o bumbo, então um instrumento percussivo 

tocado com as mãos, tornou-se possível sua execução com os pés, deixando as 

mãos livres para alcançar outros instrumentos, tais como a caixa clara, pratos e 

efeitos; pelo que já sabemos tornou-se característica principal da bateria: 

possibilidade de ser tocada por um único instrumentista. A primeira patente de um 

pedal de bumbo tem sido creditada a William F. Ludwig, registrada em 25 de Maio 

de 1909 (CARINCI, 2012 p. 30), conforme demonstrado na Figura 2, a seguir: 

 

 

Figura 2: Patente do pedal de bumbo criado por Ludwig com data de 25 de maio, 1909. 
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Além do bumbo, era muito comum, ainda nas bandas militares, a utilização 

dos pratos de choque sendo tocados juntamente a ele. Com o advento tecnológico e 

o grande crescimento de possiblidades em unir tais instrumentos, logo se criou uma 

maneira de tocar ambos os instrumentos através do já então patenteado pedal de 

bumbo. O novo mecanismo permitia que sempre quando se tocava o bumbo com o 

pé, poderia também ser ouvido em uníssimo o som de um prato, permitindo assim 

que o baterista tocasse com um único golpe de pé o expressivo conjunto percussivo, 

enquanto as mãos, por sua vez, permaneciam livres para os instrumentos de efeito, 

e para a utilização daquele que viria ser o terceiro instrumento pertencente a bateria: 

a caixa clara. Ainda existe uma carência de informações relacionadas às patentes 

de alguns mecanismos como este, que possibilitavam a execução de pratos e 

bumbo em um só golpe, acredita-se que o fazer musical da época ocasionou um 

mover criativo naqueles que executavam o instrumento, e estes desenvolviam 

maneiras de facilitar seu próprio trabalho, porém não dispensando a devida 

importância de registrar tais invenções, ou mesmo de patenteá-las. Posteriormente, 

os pratos puderam ser tocados com o pé esquerdo, através de uma estante de Hi 

Hat, que já é a evolução de mecanismos relacionados à utilização desta parte do 

corpo para o controle de pratos. 

A utilização da caixa clara foi determinante para definição do que viria ser 

posteriormente a bateria. Tal instrumento leva esse nome por dois motivos básicos: 

o fato de ser uma caixa de ressonância e haver arames espiralados em contato com 

a pele inferior, a esteira, os quais parecem fazer dobrar a frequência de vibrações e 

de seu som ser claro e evidente. A mais antiga caixa clara conhecida é o tambor 

medieval, nitidamente representado na arte dos séculos XIII e XIV (MOREIRA, 

2005). 
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Figura 3: Miniatura das Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, séc. XIII (Códice do Escorial). 
 

A caixa veio a ser o instrumento através do qual se orienta o estudo técnico 

na bateria por meio dos rudimentos e aplicações com baquetas, pelo fato de que 

ainda na prática percussiva, esta trazia consigo elementos técnicos que norteavam a 

prática do músico daquele contexto, mesmo em outros instrumentos do gênero.  

Diante de tais fatos brevemente apresentados e informações disponíveis por 

meio das referências aqui apontadas, é possível concluir que os elementos básicos 

que definem o que é uma bateria são: um bumbo tocado com pedal, caixa clara 

usada em uma estante, pratos e efeitos tocados com baquetas ou os pés (hi hat), 

estes instrumentos constituem o kit. Todos os tipos de instrumentos menores, como 

timbales, eram sempre acessórios e poderiam variar em número e tipo de acordo 

com o estilo de música (LOPES, 2015). 
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Figura 4: Imagem  da utilização de um trap set. 
 

Desde de seu início é razoável apontar como funções básicas da bateria: a) 

acompanhamento (ostinato desenvolvido entre suas partes integrantes) e; b)  função 

de solista. A presente pesquisa pretende apontar o instrumento em sua 

característica de acompanhador. Para tanto, o conhecimento teórico ligado à sua 

gênese no decorrer da graduação, e brevemente explorado acima, contribuiu para 

um melhor entendimento da função de cada parte integrante da bateria, bem como a 

escolha do set up utilizado, que visou trazer uma homenagem ao contexto histórico 

do instrumento.  

Ainda hoje existe uma larga pesquisa que traz, além do fazer genético 

percussivo para a bateria, sons pertinentes à percussão. Oscar Bolão, que esteve 

em contato com o baterista brasileiro Luciano Perrone3, dá continuidade a esta 

pesquisa hoje em dia, adaptando os instrumentos de percussão popular à 

performance na bateria (CARINCI, 2012). 

Neste viés, compreende-se que existe ainda um intercalar rítmico, sonoro e 

até mesmo conceitual entre a bateria e a percussão. Com base neste conhecimento 

 
3 Foi um baterista, percussionista e compositor de música popular brasileira. 
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formou-se parte da concepção rítmica aplicada à canção. Tais aplicações, oriundas 

desse contexto, foram associadas ao fazer musical e ao conhecimento histórico de 

outro contexto, de um músico, brasileiro, e teve por resultado o que se pode ouvir do 

trabalho prático apresentado. 

 

2.3 DA TÉCNICA DO INSTRUMENTO 

 

Quando se fala a respeito de técnica, no caso da bateria logo se pensa no 

conceito tradicional do termo, voltado ao controle empregado ao uso das baquetas, 

mais especificamente referindo-se apenas à técnica de caixa, ou Snare Drum 

Technique, tendo em vista que neste instrumento se desenvolvem os principais 

conceitos de baqueteamento aplicáveis em todo o kit. 

 Os primeiros autores a mencionarem o tema apontavam uma série de 

exercícios para o aprimoramento desta movimentação das mãos e eram escritos 

para mostrar aos músicos a melhor postura diante do instrumento, dos quais são 

exemplos os exercícios de aprendizado baseados nos ritmos militares. 

Ainda durante o desenvolvimento da linguagem percussiva ligada à caixa 

clara, tornou-se necessária a padronização de rudimentos básicos que orientassem 

o músico no aprimoramento de sua técnica, tais rudimentos serviriam posteriormente 

como base também para o estudo na bateria. Essa padronização se deu por 

intermédio de exercícios da Tabela dos 40 rudimentos. Criada pela Percussive Arts 

Society, essa tabela consiste nos rudimentos tradicionais de tambor contemporâneo. 

Esta lista foi uma consequência de um projeto desenvolvido pelo International Drum 

Rudiment Committee, um grupo altamente seleto de percussionistas organizado e 

presidido por Jay Wanamaker. (MOREIRA, 2005, p. 37).  
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Figura 5: Tabela dos 40 Rudimentos. 
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Figura 6: Tabela dos 40 Rudimentos. 
 

Com o desenvolvimento desta linguagem rudimentar, em encontro à 

crescente utilização da bateria, adaptaram-se maneiras de aplicações destes 

exercícios no kit. Em vídeo no site youtube.com, o baterista Steve Gadd demonstra 
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essa relação, associando o rudimento Ratamacue em forma de fills na bateria 

(GADD, 2013). 

O saber a respeito da formatação da bateria, a utilização dos rudimentos em 

sua prática, também influenciaram diretamente o trabalho prático nesta pesquisa 

apresentado. Existe uma enorme relação entre teoria e composição, mesmo de um 

instrumento notadamente rítmico. E por esta relação deu-se a presente pesquisa e a 

importância de registro. Nesta ótica, Lopes diz: 

 

Pretende-se assim mostrar não só a função qualitativa da bateria numa 
peça musical através de uma análise do foro da teoria da música e sua 
relação com a estrutura e intenção composicional, mas também qual a 
liberdade de interpretação que poderá haver num determinado contexto 
estilístico e sua relação com a notação idealizada. Poder-se-á assim 
apontar que na contemporaneidade a bateria pode responder e contribuir 
musicalmente ao mais alto nível como qualquer outro instrumento da 
tradição europeia a formas musicais e estruturas musicais “estanques”, bem 
como ainda mantém uma componente da música oral, em que cada 
intérprete estará mais livre na sua interpretação. (LOPES, 2015, p. 26). 
 

 
De um modo geral, as questões históricas e técnicas ligadas ao surgimento 

da bateria, relacionar-se-ão diretamente as escolhas e aplicações realizadas na obra 

aqui apontada. Para tanto, dispensar-se-á esta explanação para o terceiro capítulo 

desta pesquisa, que pretende tratar das análises diretas deste estudo de caso, bem 

como as escolhas inerentes à execução da bateria 

Assim, passa-se antes a uma breve exposição da vida e obra de Richard 

Bona, cuja canção "Janjo la Maya" é ora estudada. 
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3 RICHARD BONA: SÍNTESE BIOGRÁFICA 

  

Conhecido pelo seu canto aparentemente sem esforço, notória habilidade no 

contrabaixo e capacidade de executar diferentes instrumentos, Bona Pinder 

Yayumayalolo, cujo nome artístico é Richard Bona, nasceu na cidade de Minta, 

Camarões, no dia 28 de Outubro de 1967, em uma família de músicos, o que 

permitiu a sua iniciação precoce no aprendizado musical, dando início a uma longa 

carreira que o levaria a se tornar um contrabaixista reconhecido por seu talento, 

engajamento, versatilidade e originalidade. 

De acordo com a página dedicada ao músico no site wikipedia4, Bona 

começou a tocar balafon5 aos 4 anos e, um ano depois, já tocava na igreja de seu 

vilarejo. Em razão de condições econômicas, o próprio Bona fabricou muitos de seus 

instrumentos, incluindo flautas e violões. Ainda adolescente, aos 11 anos, mudou-se 

com sua família para a grande cidade de Douala e ali se apaixonou pelo som da 

guitarra, chegando a construir uma de 12 cordas, utilizando-se de cabos de freio de 

bicicleta para as substituir. 

Aos 13 anos, Bona montou sua primeira banda, com a qual se apresentava 

em um clube de Jazz francês na cidade de Duala, maior centro urbano de seu país. 

Foi nessa época que teve um contato mais intenso com o estilo, em especial com a 

música de  Jaco Pastorius6, o qual viria a ser sua maior influência e principal fonte 

de inspiração para orientar seu foco no baixo elétrico, principal instrumento que 

executa atualmente. 

Segundo o jornalista Menezes, em artigo para o Jornal “Folha de São Paulo”, 

Bona é bacharel em Jazz Music pela Universidade de Nova York e ganhou destaque 

como artista no campo da música instrumental, cuja influência na evolução da 

música contemporânea é amplamente reconhecida no meio artístico. Corrobora 

essa afirmação o fato de Bona ter ganhado em 2012 o prestigiado prêmio SACEM 
 
4 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Bona> . Acesso em 26 abr 2017. 
5 Instrumento típico africano, similar ao xilofone, composto por cabaças ressonantes articuladas em 

uma estrutura curva. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Balafon>.  Acesso em 26 abr 2017. 
6 Músico estado-unidense, nascido na Pensilvânia (1951) e morto precocemente ao 36 anos 

(1987), que é considerado uma referencia mundial no contrabaixo de Jazz. 
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JAZZ AWARD, considerado o grand prix do Jazz mundial. Mas não apenas por isso, 

já que, como acrescenta o produtor musical Quincy Jones em release7 escrito para o 

website do próprio Richard Bona em 2011, 

 
[...] seu álbum ganhador de Disco de Ouro em 2013, Bonafied, demonstra 
uma fusão de culturas na qual ele está continuamente desenvolvendo em um 
novo álbum, que será visitado internacionalmente. Com inúmeros prêmios, 
Performances e anos de experiência, Bona tornou-se um dos mais bem 
sucedidos e procurados músicos desta geração (JONES, 2011).   

  

Muito embora sua origem seja africana, é evidente a influência jazzística em 

suas canções. Sabe-se que na América o Jazz e o desenvolvimento da linguagem 

musical praticada pelos negros africanos caminharam juntos. Segundo Casanova: 

 
Trata-se de um estilo de músicas que se desenvolveu na América, mais ou 
menos na altura em que, Schoenberg e Stravinsky se encontravam 
preocupados com a renovação da linguagem musical. É de origem negra e 
os seus criadores (negros africanos) começaram a fazer atuações com este 
tipo de música nas ruas, bem como em outras cidades dos Estados Unidos 
(CASANOVA, 1990, p. 113) 

 

De modo geral, Bona pode ser considerado representante não somente do 

jazz, mas da música contemporânea como um todo. Os temas de seus álbuns 

abordam questões internacionais que espelham seu desejo de usar a música para 

posicionar-se em relação a questões que afetam, sobretudo, os mais oprimidos. Tal 

engajamento é outra característica marcante do fazer musical e  do comportamento 

do negro africano, quando da descoberta do Jazz. 

Bona alcançou reconhecimento no Victoires du Jazz Awards, quando ganhou 

o troféu de "Best International Artist” na edição de 2004. O prestigiado prêmio 

confirmou sua capacidade de atrair um grande número de amantes do Jazz, pop, 

bossa nova, afro-beat e funk. Em 2005, como convidado, Bona apareceu no álbum 

de Mario Canonge, "Rhyzome", e contribuiu para a trilha sonora do filme de Pascal 

Plisson "Massai, les guerriers de la pluie". 

 
7 Disponível em: <http://www.richard-bona.com/about/>. Acesso em 26 abr 2017. Tradução nossa. 
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Conhecido também por seu papel no grupo Steps Ahead, Bona tem realizado 

muitas apresentações, como no importante Adelaide International Guitar Festival  

em 2010 e atuado ao lado muitas personalidades importantes do meio musical, 

como junto a John Legend para o seu álbum Tiki, o qual foi nomeado para um 

Grammy em 2007 na categoria "Best Contemporary World Music Album". 

Uma nota publicada jornal Los Angeles Time, citada em seu já referenciado 

website, define bem sua trajetória musical. Diz a nota (tradução nossa): 
 
"Imagine um artista com o virtuosismo de Jaco Pastorious, a fluidez 
vocal de George Benson, o sentido de canção de João Gilberto, 
harmonia, tudo misturado com a cultura musical africana. A 
variedade musical encontrada naquele continente, trazida para o 
mundo. Senhoras e senhores trazem-vos Richard Bona!". 

 

A discografia autoral de Bona resume-se, até o momento, a oito discos gravados 

(Scenes from My Life, Columbia Jazz, 1999; Kaze Ga Kureta Melody, Columbia 

Jazz, 2000; Reverence, Columbia Jazz, 2001; Munia: The Tale, Universal Music 

France, 2003; Toto Bona Lokua, com Lokua Kanza e Gerald Toto, 2004; Tiki, 

Universal Music France, 2005; Bona Makes You Sweat – Live, Universal Jazz 

France, 2008; The Tem Shades Of Blues, Universal Jazz France, 2009; Bonafied, 

Universal Jazz France, 2013; e Mandekan Cubano, Qwest Records, 2016), além da 

participação em muitos álbuns de diversos artistas como Pat Metheny Group, Maria 

Markesini, Anna Maria Jopek etc. 
 
 
 

3.1 DA ESCOLHA DA CANÇÃO 

 

A canção “Janjo la Maya” é a quarta faixa pertencente ao álbum intitulado 

Bonafied (2013). O disco foi lançado na Europa pela gravadora Universal Music 

France. A canção também está disponibilizada nas plataformas digitais de forma 

gratuita, pela qual teve-se acesso. 

Alguns elementos, além da afinidade estilística apontada ainda na introdução 

deste trabalho, foram determinantes para tal escolha. Dentre eles destacam-se: a) 
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As possibilidades da inserção de diferentes bases rítmicas relacionadas à forma da 

música, proporcionando a elaboração de um acompanhamento; b) Dinâmicas 

relacionadas ao tema principal da canção e ao canto; c) As diferentes sessões que 

possibilitaram uma variedade de aplicações em formas de viradas (mecanismo muito 

presente na prática musical baterística e utilizado para marcar a passagem de uma 

sessão à outra); e d) Do espaço no final da canção, onde foi possível inserir um solo 

de bateria podendo-se aplicar conceitos técnicos e estilísticos do instrumento, 

criando um contraponto à base percussiva e de voz que vinham sendo executados. 

O conhecimento destes aspectos é importantíssimo para o desenvolvimento 

no instrumento, construção de uma performance, e, ao mesmo tempo atende 

diferentes propostas até mesmo de composição do instrumento. Referindo-se a 

música de Hermeto Pascoal, destacando tal importância e performance do então 

baterista do grupo, Marcio Bahia, Casacio relata: 

 

Podemos também observar a forma como a bateria é empregada no contexto 
da música de Hermeto Pascoal. Marcio Bahia demonstra em Ilha das 
Gaivotas uma interessante abordagem sobre a execução do instrumento na 
música brasileira instrumental. Sua execução não se limita a fazer apenas 
uma base rítmica para o grupo. O baterista mantém uma constante interação 
com a música, executando com propriedade e fluência as complexas 
estruturas do arranjo, além de possuir grande domínio técnico do instrumento 
(CASACIO, 2013, p. 7) 

 

As possibilidades de bases rítmicas apresentadas por uma canção ao 

baterista torna-se objeto de pesquisa uma vez que para esta é fundamental a 

definição de como inserir o instrumento na função de acompanhamento. Lopes, diz: 

 

Na generalidade e na maior parte do tempo o baterista produz uma 
repetição de células rítmicas na bateria que é vulgarmente chamado de “um 
ritmo” (ou groove). Para além de serem parte integrante de um tema 
musical, os grooves estão intrinsecamente relacionados com o estilo 
musical. É por esta razão que conseguimos identificar na bateria um groove 
como sendo Rock, ou como sendo samba (LOPES, 2009, p. 1). 
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 Em se tratando de dinâmica musical, este tem sido um mecanismo eficiente 

para a interpretação na bateria, proporcionando um universo de diferentes nuances 

e aplicações de intensidade em seus tambores e acessórios, o que possibilita uma 

melhor comunicação com as melodias que eventualmente estejam sendo 

acompanhadas. Um exemplo evidente deste recurso é o solo do baterista Dave 

Weckl disponível em vídeo no site YouTube, onde o músico na intenção de percutir 

sons de volume muito baixo utiliza até as próprias mãos, em contato direto com o 

tambor. (WECKL, 2016) 

Este mesmo conceito, também demonstrado na execução de um dos grandes 

representantes do instrumento no século XX, Buddy Rich, pode ainda ser analisado 

através da transcrição de um dos seus solos, onde as notas acentuadas estão 

marcadas e dando margem à interpretação de notas a serem percutidas num 

volume baixo, disponível também em vídeo na plataforma mencionada acima, 

conforme segue: 
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Figura 7: Transcrição de solo do baterista Buddy Rich. 

 

Assim, durante o ano de 2014, quando de uma análise de canções que 

poderiam fazer parte de uma pesquisa no sentido de favorecer um processo de 
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composição do instrumento, e exercita-lo em sua função de acompanhamento, 

concluiu-se que a canção "Janjo La Maya" atenderia tal proposta. Isso porque, além 

de se mostrar um campo propício para a aplicação destes conceitos importantes 

para a bateria, na gravação da canção o compositor não a utilizou, impedindo assim 

a influência que um registro original poderia exercer ao estudante quando de sua 

prática como em um eventual play along. Desta forma, ao se estudar essa canção, 

seria necessário partir para um trabalho de criação próprio, respeitando aspectos 

musicais previamente definidos pelo compositor, a partir do início, já que não há 

uma gravação de referência, proporcionando um ambiente privilegiado para o 

desenvolvimento técnico e musical amplo. 

Passa-se, assim, à narração de como se desenvolveu este processo de 

inserção da bateria na canção, de modo mais específico. 
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4 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DA PERFORMANCE  

 

Esta pesquisa buscou se basear nos procedimentos metodológicos que 

melhor nortearam o caminho percorrido para se obter o resultado final: a inserção da 

bateria na canção “Janjo La Maya”, de Richard Bona. É preciso compreender os 

parâmetros da construção rítmica que permearam todo esse processo culminando 

na inclusão do instrumento, utilizando-se da função de acompanhador, nesta 

canção, sobretudo, sabendo que esta tenha sido pensada sem a sua utilização, 

respeitando os conceitos apresentados pelo seu compositor. Neste contexto, 

Madeira diz: 

Considerando as muitas abordagens por meio das quais um músico pode 
interpretar uma peça, alguns pontos gerais devem ser considerados numa 
performance, entre eles, a transmissão do efeito musical codificado pelo 
compositor na partitura e a coerência de decisões interpretativas, que 
devem ser capazes de convencer musicalmente o ouvinte. A análise 
musical que visa a performance evidencia elementos (sejam eles 
idiomáticos, do discurso musical, estruturais, entre outros) e expõe suas 
relativas importâncias no contexto da obra, sendo uma ferramenta eficiente 
para embasar assim decisões interpretativas e seu objetivo final (MADEIRA, 
2013, p. 2) 

 

O processo de inserção do instrumento se deu através da vivência musical 

prática, com base nas experiências de associação auditivas. Neste sentido, adotou-

se uma metodologia experimental que pudesse explicar como a construção da 

performance selecionou elementos esteticamente pertinentes para o desempenho 

da função de acompanhamento na canção “Janjo La Maya”. Este estudo foi baseado 

na metodologia Third Stream, apontada por Ran Blake em artigo em 1981. A partir 

do conhecimento de tal metodologia pôde-se orientar de maneira formal este 

trabalho e compô-lo com parâmetros de referências adequados a uma pesquisa 

acadêmica, mesmo se tratando de uma busca empírica de atuação musical. 

 Third Stream é um termo criado pelo compositor, trompista da Metropolitan 

Ópera de Nova York e músico do noneto de Miles Davis, o nova-iorquino Gunther 

Schuller8 (1925 – 2015), a fim de descrever o gênero musical que unia elementos da 

 
8 Biografia disponível no site 

<http://www.clubedejazz.com.br/ojazz/jazzista_exibir.php?azzista_id=181>  Acesso em 30 mai 
2017. 



37 

música clássica ao Jazz, em meados de 1957. Schuller estudou na Saint Thomas 

Choir School, onde cursou trompa. Aos dezessete anos, tinha o lugar principal 

dedicado a seu instrumento na orquestra de Cincinnati Symphony. 

A principal característica apresentada por Schuller para definir este conceito, 

que reunia um fluxo da música clássica e outro do jazz, foi a improvisação. A Third 

Stream fundiu a espontaneidade do improviso à vitalidade rítmica do jazz e com os 

procedimentos composicionais e técnicas adquiridas na música ocidental durante os 

cerca de  700 anos de seu desenvolvimento (CORRENTINO, 2016, p. 1). 

 Ao lado de Schuller no New England Conservatory, o pianista, compositor e 

educador americano Ran Blake, conhecido por seu estilo único que combina 

influências de blues, gospel, clássico e cinema em um estilo de jazz inovador, 

ampliou a definição original de Schuller muito rapidamente, associando este conceito 

a diversas manifestações musicais além de apenas às relacionadas a distintas 

tradições (Clássica/Jazz). Segundo Correntino: 

Um dos objetivos da pedagogia criada por Blake é expandir o horizonte 
musical dos estudantes através do estudo de vários repertórios que façam 
uso da improvisação. Dentre os fundamentos principais desta pedagogia 
está o estímulo à memorização e à imitação das nuances de um gênero 
musical trabalhado. A técnica de ensino foi baseada em experiências 
empíricas musicais e educacionais de Blake, que, teve nas atividades de 
percepção, o fundamento principal para a construção do conhecimento. O 
método de ensino foi construído através da observação de Blake sobre 
práticas de aprendizado dos músicos de jazz, cuja construção de 
habilidades se dá muito mais pela oralidade do que pela notação musical 
(CORRENTINO, 2016, p. 2) 

 

Desta feita, o conceito rítmico aplicado à canção, desenvolvidos 

principalmente durante as partes A e B, sessões que apresentam uma característica 

uniforme de levada em acompanhamento à linha de contrabaixo e ao canto, 

direciona o processo de construção para a realização de uma síntese e de 

experimentação entre os mundos musicais de tradições diferentes, isto é, referentes 

ao Brasil e à África, tendo na oralidade e nas experiências de percepção meramente 

auditiva pontos determinantes para se atingir o resultado final. 

 A primeira das três etapas da proposta de Blake, por ele denominada de  

Attenting Listening, direciona o estudante para a escuta e para um juízo crítico sobre 
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os elementos musicais percebidos. Esta etapa estimula a percepção das 

características sonoras percebidas durante a audição, o que possibilitou descrever 

as impressões sobre aquilo que pôde ser registrado. 

  Blake, em texto de seu website, acrescenta: 

 
No entanto, meu propósito na escrita não é registrar a evolução de uma 
definição, mas sustentar que o ouvido determina a direção que um 
improvisador particular toma e, consequentemente, a qualidade de sua 
improvisação. São as forças (e as limitações) do ouvido que são os 
elementos mais importantes na criação de um estilo individual, e não a 
capacidade de reproduzir laços virtuosos e memorizados em ritmos 
complexos. Quando os músicos têm esta habilidade, juntamente com a 
imaginação e perseverança, bem como a capacidade de comunicar, eles são 
privilegiados (BLAKE, 2016, tradução nossa). 

 

A segunda etapa desta metodologia, o Engaged listening, diz respeito  a 

escuta associada ao corpo e à mente. Estas, por sua vez, contribuem diretamente 

para o desenvolvimento da música como objeto de pesquisa. O estudante pode 

cantar uma melodia acompanhado de algum registro rítmico ou mesmo executando 

de forma corporal este acompanhamento. 

 
A escuta engajada convida o ouvinte a entrar dentro do groove ou da 
fluência da música, pegar uma parte para contribuir e consequentemente 
estar mais envolvido. O fenômeno da consciência participativa se 
desenvolve quando os ouvintes engajados encontram o papel deles na 
música (CAMPBELL apud CORRENTINO, 2005, p. 33). 

 

A terceira e última etapa da Third Stream apontada por Blake, intitulada 

Enactive Listening, propõe ao estudante uma apreciação mais crítica, buscando 

perceber de modo mais detalhado nuances musicais presentes em uma gravação. 

Correntino diz: 
 

Nesta etapa, através da performance, procura-se realizar algumas 
atividades que visam avaliar o domínio de vocabulário de sonoridades 
estudadas. Com o objetivo de alcançar a maior precisão estilística possível, 
o estudante pode tocar junto com a gravação imitando alguns elementos 
percebidos. Para a internalização das nuances relacionadas ao fraseado ou 
trechos de improvisações, o estudante pode cantar usando sílabas verbais 
como “Tá”, “Tum” “Pê”, “Porêporê”, “Dee” (CORRENTINO, 2016, p. 3). 
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Para a construção nesta pesquisa apontada, partiu-se de uma escuta passiva 

analítica na intenção de identificar elementos estruturais que constituem as 

características estéticas do gênero e apontados no capítulo que se refere à escolha 

da canção. A partir daí buscou-se informações já interiorizadas pela prática informal 

do instrumento, como a importância de associações rítmicas que combinem com 

elementos pertencentes à canção, bem como aquelas adquiridas durante a 

experiência acadêmica, afim de se apresentar o resultado final em forma de 

pesquisa científica, além é claro das análises necessárias do desenvolvimento da 

melodia, condução do contrabaixo e aspectos rítmicos apresentados na canção, 

conforme, e que serão apresentadas nos subcapítulos seguintes. 

 

4.1 ESCOLHA DO SET UP 

 

 

O baterista Dave Weckl diz que a escolha do set up, bem como questões 

como a utilização de acessórios e opções de afinações na bateria, devem estar 

relacionadas ao estilo musical que se pretende executar (WECKL apud SILVA, 

2015). 

Nesse sentido, as escolhas para esta pesquisa foram feitas com base em 

parâmetros estilísticos e históricos do instrumento, privilegiando uma configuração 

que mais se aproximasse da prática percussiva , gênese da bateria. Nesse sentido,  

preferiu-se utilizar uma configuração com características jazzisiticas, que por sua vez 

prioriza por um menor número de tambores, e maior utilização de pratos na intenção 

de explorar diferentes timbres e relacioná-los com as distintas sessões da canção. A 

bateria possivelmente é um dos instrumentos que mais apresenta distintas 

possibilidades sonoras (BARSALINI, 2014, p. 66). 

Além das escolhas típicas de um baterista (tambores e pratos), optou-se por 

incluir ao kit, elementos percussivos como CowBell9 e Tamborim10, pretendendo 

assim  fazer referência ao conceito e sonoridade do Trap Set.  

 
9 Instrumento percussivo, mais precisamente um idiofone percutido. Basicamente um pequeno 

sino, sem badalo. 
10 Instrumento de percussão do tipo membranofone, constituído de uma membrana esticaba, em 

uma de suas extremidades, sobre uma armação, sem caixa de ressonância, normalmente 
confeccionada em metal, acrílico ou PVC (policloreto de vinila). 
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Abaixo uma representação do set up utilizado e uma foto de registro tirada no 

dia da gravação.   
 

 

 
Figura 8: Descrição do set up utilizado na gravação da canção Janjo La Maya, 2014. 
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Figura 9 : Fotografia do set up utilizado na gravação da canção Janjo La Maya, 2014. 

 

4.2 ANÁLISE DA CANÇÃO E A INSERÇÃO DA BATERIA 

 

Na intenção de melhor representar a proposta central deste trabalho, e 

também oferecer um parâmetro de pesquisa a estudantes de bateria que tenham 

acesso a ela, é importante destacar que dentro de seu conteúdo formal buscou-se, 

num primeiro momento, analisar a melodia e estrutura da canção. Nesta senda, Edu 

Ribeiro11 diz que para a composição no instrumento em uma situação de gravação o 

primeiro passo é analisar a melodia que lhe é apresentada. Com isso é possível 

executar com mais clareza as conduções escolhidas, bem como elaborar melhores 

aplicações através das quais a bateria possa contribuir como acompanhamento da 

melodia principal (RIBEIRO, 2016). 

Nesse sentido, procurou-se fazer esta análise por meio das diretrizes 

apontadas na primeira etapa da metodologia Third Stream (Attenting Listening), 

analisando o conteúdo formal da canção, principais figuras rítmicas utilizadas e 

aspectos como acentos e relaxamentos da melodia, que melhor orientaram o 

acompanhamento a elaborado na bateria. Passemos à análise. 

 
11 Baterista brasileiro, integrante do grupo Trio Corrente. 
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A canção inicia-se com instrumentos de percussão. É possível identificar três 

destes instrumentos sendo tocados no primeiro compasso: o Ganzá12 acentuando as 

colcheias, e uma linha polirrítmica entre cajón13 e derbake14 (chegou-se à definição 

destes dois últimos instrumentos com base no vídeo da canção disponível do site 

youtube.com, sendo executada por Richard Bona e a WDR Big Band, uma vez que 

apenas pelo áudio não seria possível tal definição de forma precisa). Tais 

instrumentos, por sua vez, apresentam uma figura de acentuação diferente. Neste 

momento pode-se afirmar que temos o que Pieslak (2007) chama de polirritmia ou 

dissonância métrica, que são caracterizadas por duas camadas rítmicas simultâneas 

e independentes. Neste caso, uma orientada pelas colcheias dentro da métrica 6/8 e 

outra pelas semínimas determinantes num compasso 4/4. Assim temos uma 

sobreposição de compasso, originando o “6 contra 4”15. Observe-se a seguinte 

ilustração: 

 

 

Figura 10: Estrutura percussiva da canção Janjo La Maya. 

 

Além da percussão, a  maneira com que o contrabaixo se desenvolve na 

canção, trazendo as notas fortes do groove para os momentos que teoricamente são 

considerados fracos nestes compasso (tempos 2 e 3, 5 e 6), nortearam o 

entendimento da fórmula de compasso presente. Esta interpretação pode não 

coincidir com o pensamento do compositor em sua forma original, uma vez que a 

 
12 Instrumento percussivo classificado como idiofono, executado por agitação. É um tipo de 

chocalho, geralmente feito de um tudo de metal ou plástico em formato cilíndrico, preenchido com 
areia, grãos ou pequenas contas. 

13 Instrumento de percussão que teve sua origem no Peru Colonial, onde os escravos africanos, 
separados de seus instrumentos pelos feitores da época, utilizaram-se de caixas de madeira e 
gavetas para tocarem seus ritmos. 

14 considerado um dos instrumentos percussivos principais dos conjuntos árabes por fornecer uma 
base rítmica, tem por função dar a estrutura para toda música. 

15 Sobreposição de compasso, muito comum na prática musical africana. 
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audição analítica proposta por Blake (1981), relaciona o estudo mais ligado à 

percepção do que ao contexto original proposto em determinada obra. Neste viés, 

caso se comprove divergências nesta interpretação cabe ressaltar que parte do 

processo de pesquisa está elaborada sobre a prática musical informal e narrada aqui 

em forma de diário. Sobre a possibilidade de diversas percepções rítmicas e 

sobreposições de compasso presentes no contexto musical africano, Mokhtar 

Samba16, diz: 

 
Você pode encontrar ritmos semelhantes, com acentos diferentes, nos 
países vizinhos de Ghana, Nigéria e Senegal. Nós escrevemos esses ritmos 
em 6/8 para clareza, mas os africanos também sentem e contam esse ritmo 
em 4/4. Em outras palavras, nós o ouvimos desde o início. A subdivisão é 
ouvida acima do pulso subjacente de quatro batimentos por compasso 
(SAMBA, 2001, p. 25, tradução nossa) 

 

Com base nestes elementos, concluiu-se que se trata de uma canção de 

compasso binário composto, 6/8. A partir do primeiro compasso, executado pela 

percussão, segue-se o bloco melódico de sete compassos, iniciado em anacruse, 

apresentando um contraponto melódico executado pelo acordeon17, sobreposto a 

um dueto entre contrabaixo e sintetizador. 

A figura 11, a seguir, demonstra essa melodia inicial.

 

Figura 11: Melodia inicial do tema. 

 
16 Baterista e percussionista, natural do Marrocos, integrante da banda Salif Keita (mencionada ns 

introdução deste trabalho).   
17 No Brasil também chamado popularmente sanfona e gaita, é um instrumento musical aerofone de 

origem alemã, composto por um fole, palheta livres e duas caixas harmônicas de madeira. 
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Para as aplicações de bateria neste momento, optou-se por fazer uma 

combinação rítmica com a melodia em destaque na figura 11, escolhendo timbres de 

pratos divididos em corpo e cúpula de rides18 e utilização de um prato splash19, na 

intenção de reforçar a linha melódica presente, situação que se configura como a 

primeira proposta de acompanhamento. Nesta seara pode-se afirmar que aplicações 

de pratos geralmente conduzem bem uma linha inicial melódica, dando sustentação 

ao tema que está sendo executado (FREITAS, 2008). 

É importante informar que a disposição de peças da bateria nas pautas aqui 

apresentadas segue o padrão utilizado pela maioria dos métodos do instrumento, 

tendo como referência o modelo utilizado no livro “A bateria – Estudos para estilos 

básicos”, de Eduardo Lopes (2009), e “Independência Polirrítmica Coordenada”, de 

Cunha (2013). 

A figura 12, abaixo, expõe tal disposição. 

 

 

Figura 12: Disposição das peças da bateria no pentagrama 

 

 
18 Prato ou címbalo, construído a partir de uma liga de metal de bronze, cobre ou prata, apresentado 

em diâmetro maiores, 20, 21 ou 22 polegadas, muito utilizados para condução rítmico. 
19 Prato ou címbalo, construídos a partir de uma liga de metal, geralmente à base de bronze, cobre 

ou prata e apresentado em diâmetros menores, como 10 ou 8 polegadas. Seu som tem 
características mais “cortantes”. 
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A partir do compasso de número nove, utilizando-se ainda a textura sonora 

dos pratos, acompanhou-se a célula rítmica executada pela percussão buscando 

assim uma sobreposição de acentos, o que ocasionou duas possibilidades de pulso, 

sendo um em compasso quaternário e outro em binário composto. Construiu-se 

assim a aplicação do primeiro bloco de dezesseis compassos da canção, 

representada na partitura a seguir. 

 

 

Figura 13: Transcrição de bateria nos 16 primeiros compassos. 

 

Em tempo, ressalta-se que podem haver divergências na numeração de 

compassos das partituras aqui apresentadas (melodia, contrabaixo e bateria), no 

que se procurou respeitar a interpretação de pulso da canção que cada um dos 

transcritores teve ao desenvolver sua parte, com base no conteúdo já discutido, 

relacionado às diferentes maneiras de interpretar o pulso de uma canção, 

principalmente quando esta é pertencente ao âmbito musical africano. Por isso, 

sempre que citada uma numeração de compasso, será referente à partitura de 

bateria, transcrita pelo proponente desta pesquisa, com demais colaboradores 

devidamente mencionados na partitura original disponibilizada na sessão apêndice.  
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Com a exposição da segunda parte do tema, executado pelo Acordeon, 

notou-se que a construção rítmica da melodia neste momento é baseada em 

colcheias pontuadas, trazendo relaxamentos no início de cada frase melódica, e 

grupos de semicolcheia finalizando cada frase em um motivo que se repete. Neste 

momento, percebeu-se a necessidade de inserção de um acompanhamento mais 

uniforme, dando sustentação e mantendo firme a pulsação para a melodia. 

 

 
Figura 14: Exposição do tema de introdução. 

 

Para aplicação do groove escolheu-se os instrumentos base20 da bateria: 

bumbo acentuando as notas fortes percutidas pelo contrabaixo, caixa (sendo 

executada neste momento apenas no aro) numa linha rítmica repetitiva, e ride 

executados num ostinato em referência ao conceito rítmico jazzístico. Acerca desta 

construção Daniel Pereira diz: 

 
Kenny Clarke introduziu inovações significativas na linguagem do jazz ao 
improvisar o acompanhamento entre caixa e bumbo e ao atribuir maior 
importância ao prato de condução. Art Blakey liderava o conjunto Jazz 
Messengers, Max Roach tocava melodicamente, Elvin Jones elaborou a 
independência rítmica a quatro vozes: todos esses importantes bateristas 
eram muito estudiosos e tinham profundo conhecimento harmônico, 
melódico, rítmico e estrutural. (PEREIRA, 2012, p. 18) 

 

 
20 Conforme definição do trap set, explicado acima. 
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Nesta sessão a proposta foi iniciar o acompanhamento em uma célula rítmica 

fixa e contínua, intenção muito presente nas sessões seguintes, porém ainda com 

elementos mais livres, timbres mais abertos pelo uso da condução nos pratos até o 

fim da frase, quando se aproveita do relaxamento melódico apresentado pelo tema, 

aplicando uma virada em figuras de semicolcheias no ton 1221 para adentrar à parte 

A, canto.     

 

 
Figura 15: Parte da linha rítmica de bateria, construída como proposta de acompanhamento para 

melodia do tema de introdução. 

 

Entre os compassos 32 e 48 parte do tema se repete, permanecendo com a 

mesma ideia central para a linha de bateria, alternando apenas o uso do aro para o 

ataque na caixa proporcionando mais volume e energia, na intenção de se 

apresentar formas diferentes de execução numa melodia que se repete, conforme 

áudio da gravação em anexo. 

 
21 Um dos tambores da bateria. Seu diâmetro é de 12 polegadas. 
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O principal mecanismo de direcionamento para a construção de 

acompanhamento da bateria, neste estudo de caso, foi a análise do contrabaixo. A 

condução rítmica por ele apresentado norteou a maneira de se construir o groove  

de bateria. Nesta sessão inicial as principais notas e acentos que influenciaram 

estas escolhas estão destacadas na figura 16, a seguir exposta: 

 

 
Figura 16: Partitura da linha de contrabaixo da introdução. 

   

Tendo desenvolvido o tema inicial da canção, com aplicações relacionadas às 

melodias características desta sessão e também propostas de acompanhamento em 

formato de groove, o trabalho seguinte foi aproveitar-se destes elementos 

previamente estabelecidos, repeti-los e, através de pequenas alterações, promover 

a comunicação com as diversas partes da canção. 

A canção, em seu conteúdo formal completo, apresenta-se da seguinte forma: 

Introdução/Tema, parte A (início do canto), Tema, A2, B, Bridge, C, Improviso, 

Tema, Improviso de percussão (agora com a bateria inserida). 

Com a entrada do canto, na parte A, formulou-se a linha rítmica de bateria 

com base no aprendizado informal e na vivência como músico atuante no cenário 

profissional. Aprendizado este que orienta o baterista a trabalhar de maneira 

uniforme, com dinâmica de volume baixo e constância rítmica, oferecendo ao cantor 

elementos que sustentem sua performance. 
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Milton Banana22 optava23 pela manutenção de um ritmo regular, com 

marcação e condução bem definidos e procurava fazer poucas intervenções no que 

diz respeito a estabelecer um diálogo junto ao tema que eventualmente tocara 

(BARSALINI, 2014) 

Assim, baseando-se na célula rítmica do ganzá e acentuações da linha de 

contrabaixo formulou-se o groove aplicado nesta sessão. Abaixo, figura 17, 

demonstra tal opção: 

 

 
Figura 17: Partitura do groove de bateria, aplicado nas sessões A e B da canção. 

 

Esse mesmo motivo se repete além da parte A, para a parte A2, B e C. No 

entanto, para a sessão C aplica-se uma pequena variação levando a mão direita, 

que antes executara o hi hat, a um segundo hi hat, suspenso, porém menor, de 13 

polegadas. A ideia foi provocar uma mudança sonora sensível, caminhando para o 

improviso do acordeon, onde se explorou timbres abertos de pratos e linhas de 

acentuação de mão direita na caixa em contraponto com a melodia (características 

jazzísticas). Ilustração destas aplicações fica a cargo da figura 18: 

 

 
22 Baterista brasileiro, atuante na década de 50, que participou da gravação do álbum Chega de 

Saudade, de João Gilberto, considerado o primeiro álbum da bossa nova. 
23 Apresenta este conceito em seu LP, lançado em 1968. 
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Figura 18: Partitura de bateria, construção rítmica para o solo de acordeom. 
 

Para cada mudança de sessão numa canção, o baterista tem a possiblidade 

de marcar estas passagens com viradas, na maioria das vezes elaboradas com 

características pertinentes à cada estilo musical, e aplicações técnicas pertencentes 

ao campo de estudo do instrumento.  Estas intenções e aplicações distintas do 

problema desta pesquisa (o acompanhamento) foram construídas com parâmetros 

parecidos aos aqui mencionados. No entanto, por fugirem ao escopo deste trabalho, 

tais técnicas não foram aqui expostas. Contudo, diante da satisfação que foi 

desenvolver esta pesquisa de acompanhamento junto à canção “Janjo la Maya”, tais 

técnicas e problemas poderão vir a ser objeto de estudo futuro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A combinação entre o progresso tecnológico e a evolução dos gêneros 

musicais, ainda no século XX, contribuíram para o desenvolvimento da linguagem da 

bateria. Embora tenha sido um processo longo e gradual, que partiu das formas 

simples de acompanhamento nos conjuntos de dança, passou pelos estágios 

embrionários de se tocar jazz até à transposição estilística dos gêneros que 

transportaram o instrumento a outras vertentes musicais e seus desdobramentos, tal 

processo se refletiu na linguagem da bateria brasileira.   

 Neste sentido, acreditamos que compreender o instrumento desde a gênese 

até sua aplicação no contexto da música contemporânea, com base em 

metodologias que puderam nortear essa pesquisa (notadamente a desenvolvida por 

Blake), contribui para uma construção musical mais ampla em todos os sentidos. 

Isso permitiu ao músico-estudante, baterista, dialogar com as distintas linguagens 

musicais, bem como construir um norte ao referencial de saber relacionado a cada 

universo proposto. 

Nesta senda e como já apontado, a metodologia desenvolvida por Blake 

ainda em 1970 trouxe um amplo esclarecimento a respeito dos caminhos que seriam 

traçados na busca de uma base para esta pesquisa, sobretudo em sua primeira e 

terceira etapas, onde a experiência auditiva norteia o processo de criação musical, 

permitindo ao músico/instrumentista dialogar com um material gravado, atendendo a 

proposta de tocar junto com determinada canção, imitando ou incluindo novos 

elementos. 

 Acredita-se que esta pesquisa não apresenta um resultado final, no que diz 

respeito ao processo de construção de uma linguagem baterística, ou acerca de 

mecanismos de elaboração para uma linha rítmica de acompanhamento do 

instrumento, embora tenha apresentado alguns conceitos que poderão contribuir 

para o estudo nesse sentido.  

 A trajetória aqui perseguida buscou encontrar a interface entre a experiência 

vivida e os pressupostos teóricos que embasaram a análise da pesquisa. Assim, 
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esta não detém caráter exaustivo pelo fato de que novos dados poderão surgir daqui 

para frente, principalmente por se tratar de uma espécie de feeling relacionado a 

execução da bateria aplicada na canção “Janjo La Maya”, que pode ainda ser 

interpretada de maneiras diferentes. Nesta pesquisa apenas uma delas foi 

demonstrada. 
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DA MELODIA DA CANÇÃO “JANJO LA MAYA” 
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APÊNDICE B – PARTITURA DE CONTRABAIXO 
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APÊNCIDE C – PARTITURA DE BATERIA 
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ANEXO ÚNICO – DISCO 

 


