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Resumo 
 

Este trabalho pretende analisar as metodologias de estudo da caixa-clara 

orquestral, do ponto de vista técnico e bibliográfico, que são utilizadas por 

percussionistas orquestrais que têm como finalidade a execução do 

instrumento. Do ponto de vista técnico, é abordado o posicionamento do 

músico, tanto físico como anatômico. Já do ponto de vista bibliográfico, são 

apresentados os materiais mais utilizados no contexto abordado, que são aqui 

chamados de “métodos”, sempre tendo como foco o desenvolvimento prático 

do músico em uma situação orquestral. Dos vários contextos nos quais a caixa 

é inserida, a prática orquestral foi abordada verificando-se a adequação das 

diferentes maneiras de preparação, tanto por estudantes como por 

profissionais. Essa busca teve como ponto de partida, entrevistas realizadas 

com cinco percussionistas integrantes de importantes grupos sinfônicos 

brasileiros, além de dois professores de universidades estaduais paulistas – 

USP e UNICAMP. As entrevistas realizadas com os percussionistas atuantes 

procuraram evidenciar os aspectos práticos, como o posicionamento do músico 

ao tocar o instrumento, relacionando-o com os métodos por ele citados. Em 

seguida, foram realizadas entrevistas com os professores universitários, 

buscando o emprego dos conceitos dentro da academia para o ensino da 

caixa, realizando uma análise do que é realmente utilizado na orquestra, em 

relação ao que é ensinado na universidade para atingir esse fim. Foram 

também analisados outros aspectos que podem não ter destaque no contexto 

orquestral, mas que contribuíram de alguma maneira na formação do músico 

em questão. Por fim, é examinado até que ponto os métodos empregados em 

outras situações, como no estudo da bateria ou da percussão “rudimentar”, 

contribuem ou não para a prática orquestral, já que tais conceitos apresentam 

algumas semelhanças em relação aos itens aqui verificados.  

 

Palavra-chave: caixa-clara orquestral; percussão; metodologia de estudo. 
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1.1 A caixa-clara: aspectos gerais do instrumento 

 

A caixa é um instrumento membranofone composto de duas peles que 

podem ser fabricadas com diferentes materiais e em diversos tamanhos. Pode 

conter esteira em um dos lados e tradicionalmente usam-se baquetas de 

madeira para se percutir. Sua origem é relacionada aos “tambores das 

operetas vienenses e da música ligeira do século 19” 1. 

 

 

Figura 1: Caixa-clara fabricada pela empresa Pearl  

O nome do instrumento pode variar entre caixa, caixa-clara, caixa de 

rulo, caixa de guerra, caixa de rufo, timbalão, tambor militar, caisse-claire, 

caisse roulante, snare drum, bop drum, tenor drum, military drum, cassa chiara, 

tamburo, tamburo chiara, tamburo bordonero, tamboreto, tamburo rullante, 

kleine trommel, konzert-trommel, bop trommel, rolliertrommel, mályi barabán, 

                                                                    
1 FRUNGILLO, 2003, pp. 55 e 56. 
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kis dob, tarol e muitos outros encontrados em literaturas relacionadas. De 

acordo com Eduardo Gianesella em Percussão orquestral brasileira: problemas 

editoriais e interpretativos, “confusões com nomenclaturas de instrumentos de 

percussão são problemas universalmente comuns e antigos”. Cada nome pode 

ter relação direta com o período em que a obra foi escrita ou a fonte consultada 

pelo compositor, podendo determinar características específicas da construção, 

execução ou época de utilização. Para este trabalho, serão utilizados os termos 

caixa-clara e, de maneira mais comum entre professores, alunos e profissionais 

que atuam de maneira direta ou indireta com a percussão, caixa. Em 

Percussão orquestral brasileira: problemas editoriais e interpretativos, Eduardo 

Gianesella destaca que: 

 
[...] na segunda metade do século 19, a evolução dos tambores 
militares levou ao surgimento da caixa-clara, que é um 
instrumento de corpo mais estreito, e com isso, muitas obras 
escritas originalmente para o tambor militar são hoje 
executadas na caixa-clara devido ao seu som mais penetrante 
e sua articulação mais clara, daí o surgimento do termo caisse-
claire, em francês, ou cassa chiara, em italiano, traduzidos 
literalmente para o português como caixa-clara. (GIANESELLA, 
2009, 26) 

 
 

1.2 A inserção da caixa-clara na orquestra 

 

 Sua inclusão na orquestra acontece provavelmente no século 18, na 

ópera Alcyone, de Marin Marais2. Sua utilização desde esse período até os 

dias atuais, varia muito entre o estilo estritamente militar encontrado em The 

Battle Symphony, de Ludwig van Beethoven, a um caráter consideravelmente 

mais solista, encontrado, por exemplo, na ópera de Gioacchino Rossini, La 

Gazza Ladra, ou por Carl Nielsen em sua Sinfonia Nº 5, Op. 50. Escrito por 

Geigy Rolf Lieberman, Festival Concert, Für Basler Trommel und Grosses 

Orchester (1957) e Eine Fantasie Uber Basler Themen (1958), juntamente com 

Konsertpáttur Fyair Litla Trommu og Hljömsveit (1982), de Askell Masson, 

representam o culminar de mais de dois séculos do desenvolvimento da prática 

orquestral da caixa-clara.  

                                                                    
2  GAUTHREAUX, 1989. 
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1.3 Diferentes contextos nos quais a caixa-clara é inserida 

 

Dentro dos contextos nos quais a caixa é utilizada, naturalmente são 

criados aspectos idiomáticos na execução do instrumento e na notação 

(quando se utiliza a representação escrita). Como exemplo, a utilização da 

caixa por um baterista, sendo  um dos instrumentos que compõem abateria, 

observando-se conceitos tanto semelhantes quanto divergentes da orquestral, 

assim como um percussionista com foco no estilo conhecido como 

“rudimentar”, ou por um integrante de escola de samba, que emprega o 

instrumento ainda com outras funções. Esses diferentes aspectos também 

podem ser encontrados dentro do próprio contexto orquestral, ao se comparar 

seu uso por músicos de diferentes locais e escolas3. Apesar dessas diferenças, 

muitos dos problemas enfrentados pelo músico (como a mecânica dos 

movimentos empregados) tanto dentro da prática orquestral como fora dela, 

podem coincidir em maior ou menor grau. Com base nessa situação, é possível 

citar vários fatores que permitem conceder a esse instrumento características 

idiomáticas e distintas de qualquer outro contexto. Um desses fatores é seu 

uso em salas de concerto, em conjunto com inúmeros outros instrumentos e 

sob diversas orquestrações ditadas pela partitura a cargo dos compositores 

que, muitas vezes, buscam nesse instrumento monotimbrístico 4 , tanto 

características solo, como de acompanhamento ou ainda de preenchimento 

textural.   

 

1.4 A busca pelos materiais usados no estudo da caixa-clara dentro do contexto 

orquestral 

 

A palavra “metodologia” pode ser aplicada à arte quando se efetua uma 

observação rigorosa de determinado procedimento. Essa definição será a 

utilizada nesse trabalho. Desse modo, como método são abordados 

simplesmente os trabalhos escritos, já que é com essa designação que são 

conhecidos os materiais utilizados nos estudos da percussão, tanto em 

                                                                    
3 Conjunto de artistas, escritores ou filósofos que partilham os mesmos princípios, métodos ou 

estilo. 
4  BAKER, 2004, pp. 2. 
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conservatórios como em universidades, mesmo que o material abordado não 

seja efetivamente um método, mas um livro de exercícios ou até mesmo obras 

compostas para o instrumento. Dessa forma, pretende-se chegar o mais 

próximo possível de como a preparação e o desenvolvimento para se tocar a 

caixa-clara na orquestra acontece desde o início. 

Como os contextos em que a caixa é inserida são vastos e existem 

muitos métodos escritos para outros estilos como a bateria (reservando apenas 

pequena porcentagem para a caixa orquestral), vale ressaltar que na procura 

por métodos de ensino, muitas vezes existem referências a outros contextos e 

posteriores estudos técnicos de problemas não encontrados em trechos 

orquestrais. Mesmo assim, esses métodos são muitas vezes indicados por 

professores e amplamente utilizados por alunos, seja devido às semelhanças 

na mecânica utilizada quanto simplesmente a uma escassez de materiais 

disponíveis. Isso cria tanto para o estudante como para o educador (que em 

alguns casos não tem uma resposta clara do porquê de seus procedimentos), 

dúvidas quanto aos resultados procedentes dos métodos estudados em 

relação ao contexto em questão.  

 

Dessa forma, este trabalho procura: 

 

a. Aplicar os conhecimentos já adquiridos pelo pesquisador a fim de 

aprofundá-los por meio da busca das metodologias utilizadas, com base 

na bibliografia da caixa-clara orquestral ― utilizadas por músicos que 

atuam profissionalmente em grupos sinfônicos, tendo como referência, 

percussionistas atuantes da Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da Banda Sinfônica 

do Estado de São Paulo e da Orquestra Sinfônica Brasileira. Além disso, 

pretende realizar comparações entre os programas de ensino para a 

caixa-clara, desenvolvidos em três universidades estaduais paulistas, 

contando para isso com as entrevistas dos Prof. Ricardo Bologna, da 

USP (que também é timpanista da OSESP) e o Prof. Dr. Fernando 

Hashimoto, da UNICAMP (ex-timpanista da Orquestra Sinfônica de 

Campinas). O pesquisador já conta com informações suficientes da 
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UNESP, pelo acesso à metodologia utilizada pelos três docentes dessa 

universidade, no período em que ali realizou o seu bacharelado. 

 

b. Realizar reflexões sobre os materiais usados, as técnicas referentes ao 

instrumento e outras técnicas empregadas que futuramente possam ser 

encontradas nessa busca. 

 

c. Contribuir para o melhor conhecimento dos materiais envolvidos na 

preparação do percussionista para a execução da caixa-clara orquestral. 

 

d. Contribuir para cobrir uma lacuna acadêmica, qual seja: a busca de um 

processo que atue na preparação do percussionista para a execução da 

caixa-clara na orquestra diante do repertório envolvido nesse contexto.  

 

Este trabalho teve como atividades fundamentais no processo de 

pesquisa, a revisão do material bibliográfico relacionado à caixa-clara 

orquestral e entrevistas com cinco músicos sinfônicos e dois professores de 

universidades estaduais de São Paulo.  
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2.1 A realização das entrevistas  

 

Foram realizadas entrevistas com percussionistas integrantes da 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), da Orquestra 

Filarmônica de Minas Gerais (OFMG), da Banda Sinfônica do Estado de São 

Paulo (BSESP) e da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), além dos 

professores de percussão da USP e UNICAMP. Todas as entrevistas 

aconteceram na cidade de São Paulo-SP. 

 

 

ENTREVISTADO 

 

INSTITUIÇAO A QUE 

PERTENCE 

 

DATA DA 
ENTREVISTA 

 

 

FERNANDO 

HASHIMOTO 

 

 

 

UNICAMP 

 

 

 

03/12/2012 

 

JOSÉ CARLOS 

DA SILVA 

 

 

BSESP 

 

 

15/09/2012 

 

LEONARDO DE 

SOUSA 

 

 

OSB 

 

17/06/2012 

 

RAFAEL 

ALBERTO 

 

 

OFMG 

 

07/09/2012 

 

RICARDO 

BOLOGNA 

 

 

USP 

 

20/12/2012 
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RICARDO 

RIGHINI 

 

 

OSESP 

 

28/08/2012 

 

RUBÉN 

ZUÑIGA 

 

 

OSESP 

 

09/07/2012 

 

Por meio das entrevistas, foram analisadas as maneiras como os 

músicos selecionam os métodos utilizados para o estudo do instrumento, 

incluindo a descrição e a comparação das técnicas de execução empregadas 

por cada músico, do ponto de vista físico e anatômico. As entrevistas foram 

todas realizadas pessoalmente, gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas. O formato delas foi elaborado através de questões escolhidas 

previamente, realizadas de maneira pessoal e individual. Com isso, buscou-se 

dar maior liberdade aos entrevistados, aceitando informações não planejadas 

previamente nas questões, ou dúvidas que surgiram na hora e levantaram 

controvérsia.  

O pesquisador utilizou como critério de escolha e seleção dos 

entrevistados, o envolvimento com o tema abordado.  

Os temas presentes nas entrevistas foram baseados na sugestão feita 

pessoalmente ao pesquisador pelo percussionista Carlos Tarcha, em julho de 

2011, no 42º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Tarcha é atualmente 

professor da Escola Superior de Música de Colônia, na Alemanha. Partindo 

desse ponto, as entrevistas foram organizadas de modo a ter como tópicos, 

aspectos gerais da formação do músico, com abordagens estritamente técnicas 

do instrumento e sua utilização, que permitiram entender a posição do 

entrevistado em relação ao tema questionado e dar-lhe a opção de discorrer 

continuamente sobre o assunto. Dessa maneira, o pesquisador pôde 

questionar posteriormente acerca de aspectos relacionados ao estudo do 

instrumento e à utilização dos materiais, na busca do que é fundamental para 

esse trabalho: uma concepção metodológica no estudo da caixa orquestral. 

Outras abordagens propostas pelo entrevistado no decorrer da entrevista foram 
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organizadas nas transcrições de maneira que os tópicos se tornassem claros e 

diretos ao leitor quanto aos assuntos abordados.  

 

2.1.1 Questões utilizadas  

 

Para o primeiro grupo de entrevistados (músicos atuantes), as questões 

foram: 

 

1. Qual foi seu primeiro contato com a música? 
 
 

2. O que você estudava nessa época que era relacionado à técnica de 
caixa? Você estudou algum método específico? 

 
 

3. Como é a relação entre estudar esses materiais e tocar em uma 
orquestra? Os métodos que você tinha estudado te ajudaram? 

 
 

4. Qual técnica para tocar caixa que você utiliza hoje?  
 
 

5. Quanto às escolas, como você vê os padrões que foram criados pela 
técnica alemã, por exemplo? 

 
 

Para o segundo grupo (professores universitários), as questões foram: 

 

1. Como funcionam as aulas práticas de percussão na [NOME DA 

UNIVERSIDADE]?  

 
2. De que maneira você acha que os rudimentos podem ajudar no estudo 

orquestral e como você vê a preparação do músico de orquestra? 

 
3. O que você indica para um aluno que precisa direcionar seus estudos 

para tocar em orquestra? 
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2.2 Os entrevistados  

2.2.1 Fernando Hashimoto 

 

Fernando Hashimoto é professor de percussão e rítmica da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) desde 2001, onde tem 

desenvolvido pesquisa sobre o repertório brasileiro para percussão. É fundador 

e diretor do GRUPU - Grupo de Percussão da UNICAMP - e atuou como 

timpanista solista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas por 14 anos. 

Atualmente, ocupa o cargo de coordenador do curso de graduação em música 

da UNICAMP. Fernando possui doutorado em percussão pela City University of 

New York como bolsista da CAPES/Fulbright, e cursou bacharelado e mestrado 

em música na UNICAMP. Em 1998, com fomento da FAPESP, realizou 

extensa pesquisa sobre o repertório brasileiro para percussão. Em 2009, abriu 

o primeiro programa de pós-graduação de performance em percussão na 

América do Sul e é líder do grupo de pesquisa/CNPQ - Percussão Brasileira: 

histórico, estudo interpretativo e seu repertório. Eclético, transita tanto na 

música popular como na erudita, possuindo em seu currículo desde inúmeros 

fonogramas como artista da Polygram, bem como gravações de trilhas de 

teatro, cinema, jingles de rádio e TV, como os comerciais de final de ano da 

Rede Globo. Fernando foi presidente da Percussive Arts Society Brazil Chapter 

de 2000 a 2005 e recebeu o prêmio 2002 PAS Outstanding Chapter President 

Award, e 2007 PAS Outstanding Service Award em reconhecimento ao seu 

serviço e dedicação à comunidade musical. Atualmente Fernando é Chair of 

the PAS International Committee, e eleito membro do PAS Board of Directors 

em 2009.  

 

2.2.2 José Carlos da Silva 

 

José Carlos da Silva teve como professores, Ernesto De Lucca, Djalma 

Colaneri e John Boudler. É o atual chefe de naipe da Banda Sinfônica do 

Estado de São Paulo (BSESP), considerada um dos principais grupos 

sinfônicos do país, tendo em 1997, conquistado reconhecimento internacional 

após participar da 8º Conferência da WASBE (World Association for Symphonic 
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Bands and Ensembles), na Áustria. Além do repertório original e de 

transcrições de obras consagradas, a Banda Sinfônica tem a preocupação de 

executar música genuinamente brasileira e estimular a criação de novas obras 

para essa formação instrumental.  José Carlos tocou sob a direção de Eleazar 

de Carvalho na OSESP de 1978 a 1997, sendo o 1° per cussionista a partir de 

1988, além de também ter integrado o Grupo “Percussão Agora”. 

 

2.2.3 Leonardo Soares de Sousa  

 

Leonardo Soares de Sousa iniciou seus estudos de Percussão em 1990 

com os músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, 

em Brasília, e graduou-se em 2001 na Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), estudando com John Boudler, Carlos Stasi e Eduardo Gianesella. 

Participou de diversos festivais, tendo aulas com Carlos Tarcha, Mircea 

Ardeleanu, Ney Rosauro, Ricardo Bologna, Gilmar Goulart, Eduardo Leandro, 

Alfredo Lima, Thomas McCutchen, Joaquim Abreu, Luís Marcos Caldana, 

dentre outros. Como músico de orquestra, já esteve sob a regência de Lorin 

Maazel e Kurt Masur. Foi músico da Orquestra Experimental de Repertório, em 

São Paulo e da Sinfonieta UNB (Brasília). Atuou também junto às principais 

orquestras profissionais do país e trabalhou junto aos compositores Murray 

Schaffer (Canadá), Fredrick Ed (Suécia) e John Bergamo (EUA) no processo 

de execução de suas obras. Desde 2003, Leonardo é integrante da Orquestra 

Sinfônica Brasileira (OSB). Fundada em 1940 e tida como o mais tradicional 

conjunto sinfônico do país, a história da OSB se compôs através da 

contribuição de grandes músicos e regentes como Eleazar de Carvalho e Isaac 

Karabtchevsky. Além de ter revelado nomes como Nelson Freire, Arnaldo 

Cohen e Antônio Meneses, a OSB também contou em sua história com a 

colaboração de alguns dos maiores artistas do século 20: Leonard Bernstein, 

Zubin Mehta, Kurt Sanderling, Arthur Rubinstein, Martha Argerich, Kurt Masur, 

Claudio Arrau, Mstislav Rostropovich, Jean-Pierre Rampal, José Carreras, 

dentre outros. 
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 2.2.4 Rafael Costa Alberto 

 

Rafael Costa Alberto terminou seus estudos no Conservatório Dramático 

e Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí, concluiu o bacharelado em 

Percussão pela UNESP em 2008 sob orientação dos professores John 

Boudler, Carlos Stasi e Eduardo Gianesella e realizou seu mestrado na Stony 

Brook University, em Nova York, como aluno de Eduardo Leandro. Foi bolsista 

integral da instituição, pela qual recebeu o prêmio de excelência pelo trabalho 

como professor assistente de percussão. Como músico orquestral, integrou a 

Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, a Orquestra Sinfônica de 

Stony Brook e, como músico convidado, a Amazonas Filarmônica. Em 2011, 

ingressou como chefe do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de 

Minas Gerais, criada em fevereiro de 2008 e que em pouco tempo construiu 

uma história de destaque no cenário musical sinfônico mineiro e brasileiro, 

tendo sido premiada pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) 

como o melhor grupo musical erudito do Brasil em 2010. 

 

 2.2.5 Ricardo Bologna 

 

Ricardo Bologna é professor de percussão da ECA/USP e atua como 

regente convidado da OSUSP. Ingressou como timpanista assistente na Osesp 

em 1999 e passou a ser timpanista solista em  2006. Seus principais 

professores foram Elizabeth Del Grande, John Boudler, William Blank, Yves 

Brustaux e Robert Van Sice. Foi percussionista convidado da Orchestre de la 

Suisse Romande e do Ensemble Contrechamps. Regeu a Sinfônica do 

Conservatório de Genebra e a Filarmônica de Minas Gerais, dentre outras. Em 

1989, fundou o Duo Contexto de percussão com Eduardo Leandro, com o qual 

fez turnês pela Europa, EUA e Japão. Em 2002, venceu o Concurso Eleazar de 

Carvalho para Jovens Regentes e fundou o “Percorso Ensemble”, grupo 

especializado na música dos sécs. 20 e 21.  
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2.2.6 Ricardo Righini 

 
Ricardo Righini concluiu seus estudos de percussão em 1987, pela 

Universidade Estadual Paulista (UNESP). Foi chefe de naipe da Orquestra 

Sinfônica do Paraná e da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Realizou 

curso de especialização, entre 1991 e 1994, na classe superior de percussão 

do Conservatório de Música de Genebra e, a partir de 1992, participou 

regularmente como convidado da Orchestre de la Suisse Romande e dos 

principais concertos do Centre Internationale de Percussion (CIP). Em junho de 

1994, passou a integrar o naipe de percussão da OSESP, onde é 1° 

percussionista  desde sua reestruturação. A orquestra fez seu primeiro 

concerto em 1954 e sua significativa reestruturação aconteceu em 1997. 

Realizou turnês pela América Latina (2000, 2005, 2007), Estados Unidos da 

América (2002, 2006, 2009), Europa (2003, 2007, 2010, 2012) e Brasil (2004, 

2008, 2011), além de concertos, oficinas e cursos de apreciação musical no 

interior de São Paulo.  

 

2.2.7 Rubén Zúñiga 

 

Rubén Zúñiga integra a OSESP desde 2011. Iniciou seus estudos na 

Escola de Artes e Música de Ovalle e em seguida ingressou na Faculdade de 

Artes da Universidade do Chile. Nos Estados Unidos, estudou com Tom Freer 

(The Cleveland Orchestra), Christopher Lamb (New York Philharmonic) e 

Markus Rhoten (New York Philharmonic) e participou do Seminário de 

Percussão Alan Abel na Temple University (Filadélfia). Venceu o Concurso 

Jovens Talentos da Orquestra Sinfônica da Universidade de Concepción em 

2008 e obteve o segundo lugar na “International Percussion Mock Audition” 

PASIC 2009 - Indianápolis (EUA). Foi membro da Orquestra Sinfônica da 

Universidade de Concepción (Chile) e, em 2009 e 2010, chefe de naipe de 

percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Como solista, já se 

apresentou com a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto e a Orquestra 

Experimental de Repertório. 
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3.1 Alguns métodos escritos para o instrumento 

  

 Neste capítulo, é apresentada uma lista com apenas o nome e o autor 

dos métodos encontrados em uma busca pessoal e informal, métodos esses 

que são relacionados aos estudos da caixa-clara. Alguns materiais são mais 

relacionados aos estudos da bateria, mas como abordado nos capítulos 

anteriores, podem ter indireta relação no estudo da caixa-clara e por isso 

também serão aqui listados. Dessa maneira, o pesquisador espera que a 

consulta dessa lista não sirva como uma principal referência metodológica, mas 

apenas como ponto de partida para músicos que precisem trabalhar com o 

instrumento, ficando a cargo destes estudantes uma busca mais aprofundada 

de informações relacionadas a esses materiais.   

 

• Adams, Daniel 

→ THE SOLOS SNARE DRUM 

 

• Ajiro, Keisuke / Okada, Tomoyuki 

→ A HUNDRED PIECES FOR SNARE DRUM 

 

• Albright, Fred 

→ CONTEMPORARY STUDIES FOR THE SNARE DRUM 

→ POLYRHYTHMIC STUDIES FOR SNARE DRUM 

 

• Aleo, Keith 

→ ADVANCED ETUDES FOR SNARE DRUM 

 

• Audi, Cesar 

→ ESTUDO DOS MOVIMENTOS FULL, DOWN, TAP e UP 

 

• Bachman, Bill 

→ MODERN DRUMMER PRESENTS STICK TECHNIQUE 
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• Bailey, Eden Buster 

→ WRIST TWISTERS 

 

• Barrick, Tom  

→ PARADIDDLE WORKBOOK 

 

• Bartlett, Keith 

→ 20 SHORT SOLOS FOR SNARE DRUM 

→ 50 SHORT SOLOS FOR SNARE DRUM 

 

• Batigne, Jean 

→ LE TAMBOUR FRANÇAIS 

 

• Beck, John Ness 

→ FLAMS, RUFFS & ROLLS FOR SNARE DRUM 

 

• Becker, Bob 

→ RUDIMENTAL ARITHMETIC 

 

• Bellson, Louis 

→ DRUM PRIMER 

 

• Black, Dave 

→ BEGINNING SNARE DRUM DUETS 

• Britton, Mervin 

→ CREATIVE APPROACH TO THE SNARE DRUM 

 

• Bower, Harry A. 

→ THE BOWER SYSTEM FOR PERCUSSION 

 

• Buggert, Robert W. 

→ INTERMEDIATE METHOD FOR DRUMS 
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• Burnes, Roy / Malin, Lewis  

→ PRACTICAL METHOD OF DEVELOPING FINGER CONTROL 

 

• Campbell, James 

→ RUDIMENTS IN RHYTHM 

 

• Carroll, Raynor 

→ ORCHESTRAL REPERTOIRE FOR THE SNARE DRUM 

 

• Carson, Rob / Wanamaker, Jay 

→ INTERNATIONAL DRUM RUDIMENTS 

 

• Cirone, Anthony J. 

→ PORTRAITS IN RHYTHM 

→ SYMPHONIC REPERTOIRE FOR SNARE DRUM 

→ THE ORCHESTRAL SNARE DRUMMER 

 

• Colonnato, Frank 

→ INNER RHYTHMS - MODERN STUDIES FOR SNARE DRUM 

 

• Cox, Joe 

→ SNARE DRUM PLAY-ALONG 

 

• Delécluse, Jacques 

→ DOUZE ÉTUDES POUR CAISSE-CLAIRE 

→ KEISKLEIRIANA 1 

→ KEISKLEIRIANA 2 

→ MÉTHODE DE CAISSE-CLAIRE 

→ STUDIO'M 

 

• Fine, Elliot / Dahlgren, Marvin 

→ ACCENT ON ACCENTS 
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• Firth, Vic  

→ SNARE DRUM METHOD 

→ THE SOLO SNARE DRUMMER 

 

• Goldberg, Seth  

→ MY FIRST SNARE DRUM 

 

• Goldenberg, Morris 

→ 12 PROGRESSIVE SOLOS FOR SNARE DRUM 

→ MODERN SCHOOL FOR SNARE DRUM 

→ SNARE DRUM FOR BEGINNERS 

 

• Goodman, Saul 

→ MODERN CLASSIC SOLOS FOR SNARE DRUM 

 

• Goute, Robert 

→ LE TAMBOUR D'ORDONNANCE 

 

• Hans, Ben 

→ 40 INTERMEDIATE SNARE DRUM SOLOS 

→ RUDIMENTAL DRUM SOLOS FOR THE MARCHING SNARE 

DRUMMER 

 

• Hartung, Friedrich 

→ SCHULE FÜR KLEINE TROMMEL 

 

• Hochrainer, Richard 

→ DUETTE FÚR TROMMLER 

→ ÜBUGEN FÜR KLEINE TROMMEL 

 

• Karas, Sperie  

→ Seven Pieces for Concert Performance - SNARE DRUM SOLOS 
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• Keown, Alan 

→ MASTERING THE RUDIMENTS 

 

• Keune, Eckehardt 

→ KLEINE TROMMEL 

 

• Knauer, Heinrich 

→ KLEINE TROMMELSCHULE 

 

• Krupa, Gene 

→ GENE KRUPA DRUM METHOD 

 

• Lefèvre, Guy 

→ LE TAMBOUR - TECHNIQUE SUPERIEURE 

 

• Macarez, Frederic 

→ SNARE SYSTEM 

 

• Maroni, Joe 

→ RUDIMENTAL DRUM METHOD FOR THE INTERMEDIATE DRUMMER 

 

• Martinez, Maria 

→ RUDIMENTAL WARM-UPS 

 

• Mattingly, Rick 

→ SNARE DRUM METHOD 

 

• MacKenzie, Ted  

→ BUDDY RICH - MODERN INTERPRETATION OF SNARE DRUM 

RUDIMENTS 

 

• McMahan, John W. 

→ READIN, RITIN, AND RUDIMENTS FOR SNARE DRUMMER 
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• McMillan, Thomas  

→ 20th CENTURY ORCHESTRAL SNARE DRUM 

→ CONTEMPORARY METHOD FOR THE SNARE DRUM 

 

• Meyer, Glenn W. 

→ BEYOND STICK CONTROL - FOR THE SNARE AND DRUM SET 

PLAYER 

 

• Moore, Jeff 

→ DRUMSTICK CONTROL 

 

• Morello, Joe 

→ MASTER STUDIES 

 

• Moeller, Sanford A.  

→ MOELLER METHOD 

 

• Payson, Al  

→ SNARE DRUM IN THE CONCERT HALL 

 

• Peters, Mitchell 

→ ELEMENTARY SNARE DRUM STUDIES 

→ INTERMEDIATE SNARE DRUM STUDIES 

→ ADVANCED SNARE DRUM STUDIES 

→ DEVELOPING DEXTERITY FOR SNARE DRUM 

→ ETUDES FOR SNARE DRUM 

→ HARD TIMES 

→ ODD METER CALISTHENICS 

→ ODD METER RUDIMENTAL ETUDES 

→ RUDIMENTAL PRIMER 

 

• Podemski, Benjamin  
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→ STANDARD SNARE DRUM METHOD 

 

• Pratt, John S. 

→ 128 RUDIMENTAL STREET BEATS, ROLLOFFS, AND PARADE-SONG 

PARTS - 14 MODERN CONTEST SOLOS 

→ RUDIMENTAL SOLOS FOR ACCOMPLISHED DRUMMERS 

→ THE 26 TRADITIONAL AMERICAN DRUMMING RUDIMENTS 

 

• Reed, Ted  

→ SYNCOPATION FOR THE MODERN DRUMMER 

 

• Rieppi, Pablo 

→ SNARE DRUM TECHNIQUE: ESSENTIAL BASICS FOR EVERYDAY 

PRACTICE 

 

• Robley, Bart 

→ ROCKIN POPPIN SNARE DRUM 

 

• Rosauro, Ney 

→ MÉTODO COMPLETO PARA CAIXA-CLARA 

 

• Savage, Matt 

→ RUDIMENTAL WORKSHOP 

 

• Spagnardi, Ron 

→ ACCENT CONTROL 

→ MODERN SNARE DRUMMER 

→ SNARE DRUM DUETS 

 

• Stone, George Lawrence 

→ ACCENTS AND REBOUNDS 

→ STICK CONTROL 
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• Testa, Joe / Murphy, Steve / Chatham, Kit 

→ RUDIMENTAL ETUDES AND WARM-UPS COVERING ALL 40 

RUDIMENTS 

 

• Wade, Ted  

→ FAST HANDS 

 

• Wilcoxon, Charley 

→ ALL AMERICAN DRUMMER 

→ DRUM METHOD 

→ MODERN RUDIMENTAL SWING SOLOS 

→ ROLLING IN RHYTHM 

→ THE JUNIOR DRUMMER 

→ WRIST & FINGER STROKE CONTROL 

 

• Whaley, Garwood 

→ CONCERT SOLOS FOR THE INTERMEDIATE SNARE DRUMMER 

→ PRIMARY HANDBOOK FOR SNARE DRUM 

→ RECITAL DUETS FOR SNARE DRUM 

→ RHYTHM READING FOR DRUMS 

→ SOLOS AND DUETS FOR SNARE DRUM 

 

• Wooton, John 

→ THE DRUMMER’S RUDIMENTAL REFERENCE BOOK 

 

• Živković, Nebojša Jovan 

→ TEN ÉTUDES 

 

3.2 Os métodos utilizados pelos entrevistados 

 

Dos músicos que foram entrevistados, alguns elegeram por conta 

própria alguns métodos para estudo ou foram orientados por seus professores 
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na escolha dos mesmos. Como já explicado anteriormente, devemos frisar que, 

neste trabalho, é chamado de método todo tipo de material escrito que tenha 

relação com o estudo do instrumento, não o processo em si empregado para 

esse objetivo.  

No quadro abaixo, está uma relação dos autores e métodos citados por 

cada músico nas entrevistas: 

 

 

ENTREVISTADO 

 

AUTOR  

 

MÉTODO 

 

FERNANDO 

HASHIMOTO 

1. Warren Benson 

(obra solo) 

  

2. Delécluse 

 

1. Não especifica 

 

2. Não especifica 
 

 

JOSÉ CARLOS 

DA SILVA 

1. George L. Stone 

 

2. Jacques 

Delécluse 

 
3. Charley Wilcoxon 

1. Stick Control 

 

2. Não especifica 

 

 
3. Não especifica 

 

 

 

LEONARDO DE 

SOUSA 

1. George L. Stone 

 

2. Ajiro, Keisuke / 

Okada, Tomoyuki 

 
3. Eden Buster 

Bailey 

 
4. Jacques 

Delécluse 

 
5. Ney Rosauro 

 

1. Stick Control 

 

2. A Hundred Pieces for 

Snare Drum 

 
3. Wrist Twisters 

 

 
4. Não especifica 

 

 
5. Método Completo de 

Caixa-Clara 
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RAFAEL 

ALBERTO 

1. George L. Stone 

 

2. Charley Wilcoxon 

 
3. John S. Pratt 

 
 
 
 

4. Jean Batigne 

 

5. Dave Weckl 

 

 
6. Pablo Rieppi 

1. Stick Control 

 

2. All American Drummer 

 
3. The 26 Tradicional 

American Drumming 

Rudiments 

 
4. Le Tambour Français 

 
5. Back to Basics (DVD) 

 
 
 

6. Snare Drum Technique: 

Essential Basics for 

Everyday Practice  

 

RICARDO 

BOLOGNA 

 

1. Jean Batigne 

 

2. George L. Stone 

 
3. Mitchell Peters 

 

1. Le Tambour Français 

 
2. Stick Control 

 
3. Intermediate Snare Drum 

Studies 

 

 

RICARDO 

RIGHINI 

 

1. Jacques 

Delécluse 

 

2. Vic Firth 

 
3. Morris 

Goldenberg 

 

 

4. Desconhecido 

 

 

1. Méthode de Caisse-

Claire 

1.1 Keiskleiriana 

 

2. The Solo Snare Drummer 
 

3. Modern School for Snare 
Drum 

 
 

4. French American Method 
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RUBÉN 

ZUÑIGA 

1. Mitchell Peters 

 

 

 

 

 

2. Charley Wilcoxon 

 

 

3. Jacques 

Delécluse 

1. Elementary Snare Drum 
Studies 
1.1. Intermediate Snare 

Drum Studies 
1.2. Advanced Snare 

Drum Studies 
 
 

2. All American Drummer 
 
 
 

3. Douze Études pour 
Caisse-Claire 

3.1.   Keiskleiriana 

 

 

 

 

3.2.1 Métodos específicos para caixa-clara 

 

José Carlos da Silva e Rafael Alberto citam o livro Stick Control (figura 

2), de autoria de George Lawrence Stone. Silva aponta que foi o único método 

que estudou com maior profundidade, sob orientação de seu professor na 

época, John Boudler. Já Alberto, usa esse livro como exemplo para apontar 

sua preferência por abordagens mais modernas, já que o Stick Control é 

baseado em repetições. 
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Figura 2: Primeira folha de exercícios do STICK CON TROL, de George Lawrence Stone 

 

De fato, o livro citado por eles contém em uma nota de rodapé criada 

pelo próprio autor, George L. Stone, uma indicação de que cada exercício seja 

repetido 20 vezes5. Dessa maneira, podemos observar a preocupação do autor 

em relação a um desenvolvimento mais diretamente ligado a aptidões mais 

físicas e musculares do que outras relacionadas à qualidade de som. Fernando 

Hashimoto afirma utilizar o mesmo método com seus alunos, mas com um 

enfoque maior no resultado sonoro e não no desenvolvimento muscular. 
                                                                    
5 Repeat each exercise 20 times 
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Segundo Hashimoto, “raramente encontra-se metodologias que aliam as 

diferentes etapas do estudo”.  

Na universidade onde concluiu a graduação, UNESP, o pesquisador não 

foi orientado a ter contato com o Stick Control, pois já havia estudado o método 

em outras situações anteriores ao ingresso nessa instituição. Apesar disso, 

pôde observar que o material é indicado de acordo com o nível de cada aluno e 

a necessidade técnica dos mesmos, sendo um dos métodos possíveis dentre 

os muitos outros indicados pelos professores da universidade para se buscar a 

igualdade entre as mãos, deixando claro que essa igualdade é muito relativa, e 

não absoluta.  

Leonardo de Sousa também usou o Stick Control, mas para estudar 

bateria. De fato, o pesquisador, que também já estudou bateria e por isso  já 

teve contato com diferentes professores e estudantes relacionados a essa 

área,  pode afirmar que esse é um material muito utilizado por bateristas em 

seu desenvolvimento. 

Alberto cita que quando estudou no Conservatório Dramático Musical 

“Dr. Carlos de Campos”, na cidade de Tatuí, era complicado ter contato com o 

material didático voltado para a percussão. Segundo ele, o professor era 

encarregado de regular o número de peças com o qual se tinha contato, de 

acordo com o nível de dificuldade exigido. Outra colocação significativa de 

Alberto, é que o método principal de ensino de percussão no Brasil, é através 

de peças ou estudos solos para instrumento. Ao longo de seus estudos em 

Tatuí, Alberto pôde ter contato com os métodos All American Drummer, de 

Charley Wilcoxon e o The 26 Tradicional American Drumming Rudiments, de 

John S. Pratt. Segundo Alberto “[...] são livros que limpam a técnica. Nestes, 

seu contato com toques duplos é constante, então ele oferece bastante 

material de trabalho, dando também precisão rítmica”. O livro de autoria de 

Jean Batigne, Le Tambour Français, também é citado por Alberto como positivo 

para o desenvolvimento técnico.  

De acordo com Alberto, uma busca específica por materiais escritos 

para o instrumento só aconteceu quando surgiu a oportunidade de ingressar na 

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O candidato teve que passar por uma 

prova em que precisou tocar vários trechos orquestrais de diferentes 

instrumentos de percussão, sendo avaliado por um júri. Dessa forma, percebe-
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se que o direcionamento a determinada ocasião e contexto, pode levar o 

músico a ter um foco maior na busca por métodos específicos e maneiras de 

passar pelos processos necessários com maior objetividade e motivação. Por 

isso, devemos lembrar que a metodologia empregada no estudo da caixa-clara, 

sendo suportada e direcionada através dos métodos, pode estar diretamente 

relacionada à como os autores avaliam a pedagogia e a didática envolvidas no 

estudo, principalmente levando em consideração que a maior parte dos 

estudantes tem contato com a caixa-clara antes dos quinze anos, sendo ao 

mesmo tempo o maior público na compra e divulgação do material. Nessa 

idade, é mais complicado ter um pensamento autocrítico e estabelecer 

determinados conceitos, sendo que o maior problema está relacionado em não 

ter consistência e foco nos estudos.   

Mais um método citado por Alberto, foi o Snare Drum Technique: 

Essential Basics for Everyday Practice, do percussionista americano Pablo 

Rieppi. Esse é um método mais recente, que segundo Alberto “[...] é muito 

conciso, mas muito efetivo. A ideia é fazer determinado exercício de caixa um 

pouco por dia, para então desenvolver a técnica com perfeição”.  

Outro ponto levantado pelo músico foi a necessidade de muitas vezes 

ter que recorrer a gravações, pois a técnica empregada pode ter relação com 

determinadas tradições, sendo necessário entender como os músicos 

profissionais abordam o trecho escrito, devido ao fato de existirem inúmeras 

maneiras de tocar que não estão na partitura. 

Já Leonardo de Sousa, descreve que após iniciar o curso de 

bacharelado em percussão, realizou a busca de outros materiais, diferentes 

daqueles que já tinha visto. Os métodos citados são: A Hundred Pieces for 

Snare Drum, de Keisuke Ajiro e Tomoyuki Okada, Wrist Twisters, de Eden 

Buster Bailey e algum material de autoria de Jacques Delécluse.  Além desse, 

aponta o Método Completo de Caixa-Clara, do percussionista e compositor Ney 

Rosauro, ressaltando a seção inicial do material, que aborda aspectos diários 

para o desenvolvimento técnico do percussionista.  

Em seus primeiros contatos com a caixa-clara, Rubén Zúñiga utilizou o 

método Elementary Snare Drum Studies, de Mitchell Peters, além de estudar 

solos rudimentares. Segundo ele, eram “peças bem simples, basicamente para 

mexer as mãos”. Posteriormente, em outra instituição, utilizou também o 
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Intermediate Snare Drum Studies e o Advanced Snare Drum Studies, do 

mesmo autor, além do All American Drummer, de Charley Wilcoxon, que traz 

150 solos rudimentares, o Douze Études pour Caisse-Claire e o Keiskleiriana, 

ambos de Jacques Delécluse (é importante ressaltar que existe o livro 1 e o 

livro 2 do Keiskleiriana, sendo que o entrevistado não especifica qual livro 

utilizou).  

Também ao iniciar os estudos, Ricardo Righini conta que o primeiro 

método com o qual teve contato foi o Méthode de Caisse-Claire, de Jacques 

Delécluse. O percussionista também aponta diferenças e semelhanças desse 

método em relação a outros métodos de autores americanos. Segundo Righini, 

“A gente usava o método do Delécluse, Método de Caixa-Clara. Esse método 

tem o mesmo princípio de aprendizado dos americanos, porém o jeito que ele 

escreve é diferente, não tem nada haver com a tradição militar”.  

O músico descreve o método dessa maneira pelo fato de que os estudos 

escritos por Delécluse são baseados em um tema orquestral com um 

desenvolvimento posterior, além de que usa amplamente as dinâmicas. 

Segundo Righini, essa maneira de escrever se deve ao fato de que Delécluse 

era pianista antes de iniciar seu trabalho com a percussão. 

Na universidade, Righini conta que os métodos utilizados foram o The 

Solo Snare Drummer, de Vic Firth, o Modern School for Snare Drum, de Morris 

Goldenberg, além do Méthode de Caisse-Claire, de Jacques Delécluse.  Já em 

Genebra, onde o músico estudou por três anos, utilizou basicamente todos os 

estudos do livro Keiskleiriana 1 e 2, de autoria de Jacques Delécluse. Righini 

cita a existência de métodos recentes que misturam algumas informações 

características de algumas regiões, como Estados Unidos e França.  

 

É necessário estudar vários tipos de métodos e maneiras de 
tocar, tanto o Delécluse como os rudimentares ou uns mais 
modernos que estão misturando informações, como o French 
American Method, de um autor americano que tenta quebrar 
um pouco com esse paradigma de ser apenas de um jeito. 
(RIGHINI) 
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3.2.2 Outros métodos: materiais escritos para a bateria 

 

Podemos encontrar uma infinidade de materiais que foram e que estão 

sendo escritos para o estudo da bateria. Vários dos entrevistados citaram o 

estudo da bateria como uma das etapas de sua formação musical, sendo que 

esses diferentes materiais podem ter contribuído de alguma maneira na 

questão específica da formação orquestral. Segundo Carlos Tarcha, em 

diálogo informal com o pesquisador, “se uma pessoa toca bateria muito bem, é 

quase certo que também toca caixa muito bem”. 

Alberto utilizou a vídeo-aula de título Back to Basics, cujo autor é o 

baterista americano Dave Weckl. Nessa vídeo-aula, Alberto aponta como fator 

fundamental, o ensino da técnica de segurar as baquetas. Como as baquetas 

utilizadas na bateria têm características semelhantes às utilizadas 

tradicionalmente na caixa-clara, então a técnica utilizada em um contexto pode 

trazer benefícios para outro. Alberto aponta que seus estudos de bateria 

contribuíram muito para compreender aquilo que pode gerar certo ritmo através 

de repetições, criando apoios e traduzindo a escrita de maneira mais inteligível 

aos ouvintes. 

Ao ingressar na UNESP, o pesquisador foi alertado pelos outros 

estudantes e também por professores, de que seu desenvolvimento técnico na 

caixa-clara estava um nível à frente do que é habitualmente visto tanto em 

universidades quanto em outras instituições ou festivais. O pesquisador 

acredita que esse desenvolvimento se deve, em grande parte, ao estudo que 

realizou em praticáveis, e que embora direcionado à prática da bateria, ajudou 

a desenvolver aptidões semelhantes às necessárias para se tocar caixa-clara 

em um contexto orquestral.    

Os benefícios relacionados à execução da caixa-clara orquestral que 

podem estar diretamente ligados ao estudo da bateria são: 

 

• familiaridade com a baqueta, seu peso, controle e equilíbrio;  

• desenvolvimento muscular, criando uma intimidade do músico com os 

mecanismos anatômicos semelhantes e/ou idênticos utilizados na 

percussão;  

• resistência física; 
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• consistência rítmica  

• controle da qualidade de som  

• projeção  

 

 

3.2.3 A internet como fonte na busca de procedimentos para o aprendizado 

 

A internet aparece também como uma fonte de referência. Na UNESP, 

onde o pesquisador concluiu seu bacharelado, pode-se ver o frequente acesso 

dos outros alunos a sites com disponibilizações de vídeos, na busca de 

respostas para diversos tipos de dúvidas, tanto teóricas como práticas. Dentre 

esses sites, o mais popular hoje é o http://www.youtube.com.br/.  Sousa cita 

que utilizou essa ferramenta, encontrando inclusive uma técnica chamada 

Chicken Wing (asa de frango). Esse é um vídeo do percussionista americano 

Ted Atkatz, que demonstra essa técnica que consiste basicamente no amplo 

uso dos braços. 

Zúñiga alerta que a busca de materiais através da internet, pode trazer 

dúvidas para o estudante em relação aos seus estudos, atrapalhando sua 

evolução por conta da falta de um foco específico em sua preparação, que 

pode ser obtida, em sua opinião, através da orientação de um professor. 

Segundo Zuñiga “é difícil encontrar algo específico na internet, porque são 

muitas coisas, muitos materiais, mas tudo muito abrangente que pode deixar a 

pessoa confusa, um pouco perdida, querendo misturar tudo”. 

É possível levantar a hipótese de que no Brasil existe pouco acesso a 

um número amplo de métodos, porém, as possibilidades de escolha parecem 

estar aumentando devido à visita de músicos internacionais mas, 

principalmente, por causa da internet, onde é possível comprar e importar 

diferentes materiais a partir de sites específicos. 

 

3.2.4 O estudo direcionado: a partitura orquestral  

 

Outro material utilizado é a própria partitura orquestral, com trechos 

escritos para o instrumento. Tanto Righini como Bologna colocam a 
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possibilidade de criar estudos específicos através da desconstrução de trechos 

do repertório orquestral. Zúñiga, em conjunto com os métodos utilizados, 

estudou também os trechos orquestrais, estando sempre em contato com suas 

dificuldades e buscando objetivamente o correto desenvolvimento técnico 

necessário para a execução desses trechos. Apesar desse ponto, Zúñiga deixa 

claro que é fundamental, antes de tudo, ter domínio técnico do instrumento, 

pois não existem muitas vantagens em estudar técnica de caixa através de 

trechos orquestrais, pois os problemas são variados e o estudante terá sempre 

que procurar melhorar um aspecto ou outro. Como exemplo, Zúñiga cita o 

Scheherazade (figura 3), de Rimsky-Korsakov, em que não é possível realizar 

uma boa execução sem estar previamente preparado com toques duplos e 

movimento de pulso. Vale ressaltar que, ao contrário da maioria das escolas 

americanas, na Alemanha esse trecho é tradicionalmente executado com 

toques simples. De qualquer forma, isso apenas muda o tipo de problema, 

passando da dificuldade de controle e igualdade de som nos toques duplos à 

questão da velocidade e controle de dinâmica nos toque simples. 

 

Eu sempre recomendo começar com a parte técnica, 
desenvolver o pulso, ter uma consciência dos movimentos que 
vou precisar usar. Acredito que isso vale para todos os 
instrumentos. Sem técnica ou com a técnica não muito em dia, 
você pode cair antes de fazer música. (ZÚÑIGA) 
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Figura 3: Trecho de tambur piccolo no terceiro movi mento de Scheherazade.  

 

Para Sousa, nos trechos orquestrais “[...] existem todos os tipos de 

dificuldades encontradas”, citando como exemplo a Sinfonia nº 5, de Carl 

Nielsen (figura 4). Sousa também tem como referência os livros de excertos 

orquestrais, que são compilações de trechos escritos, com o propósito de 

facilitar o estudo orquestral.  

Zúñiga deixa claro que tocar perfeitamente esses trechos depende de 

uma base técnica forte, que é alcançada através do próprio estudo técnico que 

pode ser realizado através de métodos, mas sempre intermediado por um 

orientador, o professor. 
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Figura 4: Trecho de tamburo piccolo da sinfonia nº5  de Carl Nielsen 

 

Na UNESP, o pesquisador pôde ter um grande contato com diferentes 

obras orquestrais através de aulas específicas sobre o tema (Repertório 

Orquestral de Percussão) ministradas pelo Prof. Dr. Eduardo Gianesella, que 

apresentava não apenas o material escrito, mas também os respectivos áudios, 

assim como a demonstração das particularidades estilísticas e das dificuldades 

encontradas em cada trecho, elencando as etapas para se chegar à correta 

execução, que estavam muitas vezes relacionadas a um estudo técnico 

paralelo,  correspondente ao tipo de dificuldade apresentado em cada trecho. 

 3.3 Procedimentos de utilização dos métodos e outras fontes de materiais: o 

desenvolvimento do músico orquestral 

 

 Existem muitos métodos escritos para a percussão e todos os músicos 

entrevistados concordam que todos esses materiais podem trazer resultados 

positivos para a prática orquestral.  

 

Existe muita relação entre o estudo de métodos e a prática 
orquestral. Os estudos dos métodos, por exemplo, são 
baseados em trechos de orquestra, seja do Mitchell Peters ou 
do Delécluse também. O Test-Claire é vários trechos de 
orquestra, colocados um em seguida do outro. O Keiskleiriana 
também. O objetivo final desses métodos, é que todas as 
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pessoas ou a grande maioria delas, se preparem para tocar em 
uma orquestra. (BOLOGNA) 

 

Bologna, relata que na USP prefere sempre trabalhar primeiro os 

aspectos técnicos, quase em todo tempo e de maneira focada.  

 

[...] quanto mais cedo eles se desenvolverem, mais cedo 
vão conseguir realizar as coisas, melhorando a percepção 
sonora, pois para saber o som que se precisa tirar, é 
necessário ter técnica. Eu sempre digo para os alunos que a 
técnica é sempre um meio e não um fim; você precisa da 
técnica para ir além da técnica. (BOLOGNA) 

 
 Somente após essa etapa do desenvolvimento técnico, Bologna inclui 

peças de nível intermediário para o desenvolvimento da leitura e musicalidade, 

como por exemplo, o Intermediate Drum Studies, de Mitchell Peters.  

 

Para não “queimar” essas etapas, eu sempre digo para eles 
que o primeiro ano é o mais difícil da faculdade, onde tem que 
criar os pilares de sustentação, mas também é óbvio que se o 
aluno já entra na faculdade com isso formado, então 
evidentemente é mais fácil e as coisas se aceleram, depende 
de cada um. (BOLOGNA) 

 
 
 

Hashimoto relata que na UNICAMP, o início do estudo da caixa 

acontece através das técnicas básicas utilizadas, porém dando maior 

prioridade para a exploração do som do instrumento. Dessa maneira, 

Hashimoto orienta seus alunos a alternar sempre entre o estudo de uma peça 

que trabalhe mais a técnica de maneira focada, com outra que aborde mais a 

exploração de timbres.  

Já na UNESP, o pesquisador pôde observar que as metodologias 

utilizadas podem variar entre os professores (Carlos Stasi, Eduardo Gianesella 

e John Boudler), mas principalmente de acordo com o nível técnico e musical 

do aluno, sendo que o desenvolvimento da caixa-clara pode ter tanta relação 

com o estudo técnico direcionado, como com a prática em grupo, que é 

realizada através do Grupo “PIAP” 6, ou ainda através do repertório solo de 

outros instrumentos, que o aluno é livre para escolher de acordo com as 
                                                                    
6 Grupo de Percussão do Instituto de Artes do Planalto, atualmente chamado de Grupo de 

Percussão do Instituto de Artes da UNESP, pela alteração da nomenclatura da instituição que perdeu 

a palavra “Planalto” de sua composição.  



 43 

orientações dos professores. Como se busca atingir um alto nível através do 

equilíbrio entre a musicalidade e a técnica, o estudo então pode ser aplicado 

em diversas situações, dentre elas, a prática orquestral. 

Em seus estudos com Carlos Stasi, na UNESP, São Paulo, Alberto 

aponta que os temas que estavam sempre relacionados nas aulas eram 

minúcia e “otimização”. Dessa maneira, Alberto pôde trabalhar em como se 

aprofundar em um objeto de estudo, nesse caso, a caixa-clara, sendo que os 

métodos estudados não precisam ser seguidos exatamente como descritos, 

pois as possibilidades para trabalhar com eles são inúmeras. Alberto realizou o 

mestrado nos Estados Unidos e constata que um dos grandes problemas dos 

brasileiros é a falta de foco, de ter um objetivo e segui-lo até que se consiga 

realizá-lo. De maneira similar, Bologna aponta que um dos maiores problemas 

nos estudos é a disciplina, assim como a regularidade, mas não somente em 

relação à caixa, mas a todos os instrumentos de percussão. Segundo Bologna 

“o mais importante é manter a regularidade, pois dessa maneira o progresso 

vem. Não adianta estudar oito horas na segunda-feira e não estudar nada na 

terça ou na quarta”. 

Na escrita orquestral de caixa-clara podem-se empregar ferramentas 

que são trabalhadas previamente em livros como o Douze Études, de Jacques 

Delécluse. Apesar de livros com uma proposta rudimentar, embasadas em 

grande parte no desenvolvimento de aptidões físicas como resistência e 

velocidade, não apresentarem claramente um aspecto orquestral, Silva faz 

novamente referência ao Stick Control, para dizer que esse tipo de método 

pode ser útil para um músico sinfônico, uma vez que serve para equalizar as 

mãos direita e esquerda, questão fundamental no desenvolvimento técnico. A 

posição de Zúñiga também não é contrária e, fazendo referência ao mesmo 

material, complementa que grande parte dos métodos têm apenas as notas 

escritas e não abordam técnicas específicas. Dessa maneira, existem muitas 

possibilidades que podem ser exploradas em cada estudo.  

 

Com o intermediário do Peters, por exemplo, não há nenhuma 
dinâmica, mas ele pode ser preparado em velocidades 
diferentes, dinâmicas diferentes e até em estilos diferentes. 
Porém, isso é o professor quem passa. O método em si não 
tem nada: é uma ferramenta. (ZÚÑIGA) 
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 Quanto a essa posição de Zúñiga, verifica-se que muitos métodos 

apresentam em seu prefácio a maneira correta de se posicionar as baquetas, 

sendo que não é necessário seguir essa indicação estritamente, assim como 

quaisquer indicações presentes no método. Deve-se buscar, na verdade, a 

melhor forma de realizar o estudo e o desenvolvimento através desse material, 

e não se adequar a formas prontas, muitas vezes tendo que mudar o jeito de 

tocar.  

Righini aponta que os estudos de Jacques Delécluse são baseados em 

peças reconhecíveis, o que pode ajudar no trabalho com a musicalidade e ter 

uma ligação maior com os trechos orquestrais, porém, para ele, o que faz 

diferença é a bagagem daquilo que o músico traz ao ler e tentar levar para o 

instrumento, criando um repertório maior de possibilidades e estilos.  

 

Como base técnica eu não consigo ver uma diferença entre 
estudar um método e tocar em uma orquestra. A parte 
mecânica é uma ferramenta para você chegar ao estilo, 
adaptando e achando um meio naquilo que você faz. Para 
tocar no estilo, precisa de bagagem cultural. É necessário ler e 
ouvir, principalmente o que os outros dizem, até porque quando 
você não ouve o que as outras pessoas dizem você pode não 
atingir com certa profundidade e ficar muito superficial. Acho 
que é essa bagagem que te faz tocar no estilo. (RIGHINI) 

 

 Ressaltando a necessidade de uma bagagem de conhecimentos para 

poder tocar no estilo, Righini diz que não existe um método que ensine a 

diferença entre a maneira de tocar um trecho de caixa de uma obra de Ravel e 

outro trecho de uma obra de Shostakovich, de estilos diferentes. 

 

Se a pessoa souber relacionar aquilo que ela fez com o que 
tem na mão, então ela consegue se virar, consegue levar a 
vida musical dela adiante. Se ela não consegue fazer essas 
ligações, ai vai ter alguma dificuldade. O professor pode não 
fazer o aluno pensar, mas ele tem a obrigação de orientar 
nesse sentido. (RIGHINI) 

  

Segundo Hashimoto, “a pessoa que está querendo tocar repertório 

orquestral tem que ter conhecimento de orquestra. Esse é o primeiro ponto. É 

muito mais do que técnica”.  

Sousa coloca que na grande maioria dos trechos orquestrais de caixa-

clara, há uma característica militar. Dessa maneira, podemos levantar a 
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hipótese de que tocar um trecho pode ser mais simples do que aquilo que é 

estudado tradicionalmente no instrumento na busca de um super controle de 

contrastes de dinâmica, velocidades ou sequências rápidas de apojaturas, 

como é encontrado em métodos como os escritos por Delécluse. 

 Silva acredita que os benefícios de estudar qualquer método são 

inúmeros, apesar de também deixar claro que métodos como o de Jacques 

Delécluse ou Wilcoxon podem acabar atrapalhando na preparação do músico 

orquestral. Para ele, isso acontece porque o objetivo principal desses métodos 

não fica claramente definido, e as exigências de controle e precisão 

encontrados em suas escritas ultrapassam aquelas que encontramos na 

maioria das partes orquestrais.  

Mais especificamente nos livros de Delécluse, Silva traduz o amplo uso 

de dinâmicas como uma vantagem sobre os métodos rudimentares, que não 

apresentam uma gama muito grande de alterações desse aspecto. O 

entrevistado ainda utiliza uma analogia para mostrar que outro problema é a 

quantidade de tempo gasto para o desenvolvimento de um alto nível técnico 

em determinado instrumento.  

 

É como uma pessoa que estuda as partitas de Bach para tocar 
xilofone na orquestra. Não precisa! Não é ruim; na verdade é 
ótimo, como tocar peças complicadas de marimba. O que se 
torna um problema é o tempo. Se uma pessoa toca muito bem 
marimba, eu desconfio que ela não toque bem um repertório de 
xilofone, pois não teve tempo de estudar, já que para tocar 
marimba em um nível muito alto, precisa-se estudar muito. As 
teclas da marimba são de tamanhos diferentes e sua memória 
muscular grava isso. Quando passa a tocar xilofone, isso torna-
se um problema. Não dá para ficar no meio do caminho. 
Estudar marimba é ótimo, mas se o estudo acontece nas horas 
de folga, em que o músico tem um tempo livre, então ele nunca 
vai tocar bem. (SILVA) 

  

Segundo Hashimoto, “estudar notas rápidas nos tímpanos também não 

tem sentido nenhum. Você pode até usar uma vez a cada seis meses, mas em 

geral, não tem sentido”. 

Já para Bologna, a maneira e o conteúdo do estudo, variam entre as 

pessoas, pois depende do nível do desenvolvimento em que essa pessoa se 

encontra. “[...] dependendo do aluno, digo para ir para o meio do método ou 

para o final”. 
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 Através do estudo de vários métodos, Sousa vê que pouco a pouco se 

cria um repertório de possibilidades e maneiras de se tocar, ainda que o 

estudante não saiba descrever a progressão técnica que acontece ao estudar 

determinado material, pois, como coloca Alberto, estudar muito determinada 

técnica ajuda a trazer familiaridade com as baquetas, o que colabora com a 

técnica geral da percussão. 

 Zúñiga também coloca que todos os métodos são válidos, pois quando o 

músico profissional atua em uma orquestra, está também sujeito a tocar obras 

do século 20 e 21 e, como todo percussionista de hoje, deve estar preparado 

para vários estilos e instrumentos, não somente a um só tipo de 

especialização. 

 

Se um dia o compositor escreve uma música que tenha um 
trecho rudimentar, ele pode querer um solo como se fosse a 
representação de uma marcha ou algo parecido. Existem 
métodos mais rudimentares, métodos mais genéricos e 
métodos mais focados para orquestra; todos são válidos e não 
tem nenhum que seja ruim. Acredito que todos são válidos 
dependendo de como você estuda, como você encara esse 
método. [...] Eu acho que esses métodos que você estudou 
sempre vão servir, de um jeito ou de outro, direta ou 
indiretamente. (ZÚÑIGA) 

 

  

Sousa ainda distingue dois tipos de sonoridade: uma que é buscada no 

estudo individual e outra que é utilizada no contexto da orquestra, destacando 

a importância de não apenas estudar os métodos, mas vivenciar uma situação 

de tocar em orquestra.  

Segundo Bologna, é necessário passar por todas as etapas do estudo e 

“posteriormente ter uma experiência dentro da orquestra, pois uma coisa é 

estudar sozinho e outra é tocar de fato na orquestra”.  Bologna ainda coloca 

que “as preocupações se tornam outras, como dinâmicas, tocar junto com 

alguém e finalizações de rulos com a mão direita ou esquerda (o que muita 

gente tem dificuldade)”. 

Para Zúñiga, manter um estudo técnico consistente, é fundamental para 

se tocar bem os trechos de orquestra. Segundo Zúñiga, “sempre senti que eu 

estava progredindo tecnicamente, então tocar um trecho em orquestra vai 

depender do estudo técnico paralelo”. O músico afirma que isso pode ser feito 
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com qualquer método, sendo possível trabalhar vários aspectos, já que 

depende da maneira como é estudado. Para ele, quem oferece as 

possibilidades ao aluno é o professor.  

Já Bologna, ressalta que o estudo inicial deve ser técnico para somente 

depois se tornar técnico e musical, acrescentando alguns estudos na forma de 

peças que são escritos para o instrumento.  

Zúñiga relata que quando seus estudos iniciaram, não tinha conceitos 

formados em relação ao que fazia, assim como quase a totalidade dos 

estudantes de percussão. Hoje, o músico ressalta a importância de se ter uma 

meta e saber o resultado buscado, pois assim pode-se ter um estudo 

consciente e efetivo.  

Para Bologna, a caixa é o instrumento em que se inicia quando se vai 

estudar percussão devido à praticidade e facilidade de se ter o instrumento, 

além do fato de a técnica desenvolvida servir para tocar também outros 

instrumentos. 

De acordo com Silva, alguns músicos não têm definido claramente a 

relação entre determinado estudo de caixa e um trecho orquestral, utilizando 

uma grande quantidade de informações que acabam atrapalhando a correta 

execução e fugindo do objetivo musical. Um exemplo específico é quanto aos 

rulos. Para Silva, os métodos rudimentares trabalham com o desenvolvimento 

do rulo “contado”, sendo que na orquestra é muito difícil existir a necessidade 

de se ter que tocar dessa maneira.  Isso pode ter relação com vários fatores. 

Um deles é o fato de os autores dos métodos elevarem o nível da execução 

nos estudos, variando e ampliando as possibilidades na busca do 

desenvolvimento de múltiplas capacidades técnicas do percussionista, mas 

criando o problema de ultrapassar as possibilidades encontradas nos trechos 

de orquestra e trazer dúvidas para o estudante.  

Isso não seria um problema, se não estivesse relacionado com outro 

fator que é apontado por Hashimoto. Pelo modo como é feito o vestibular para 

ingresso no curso de bacharelado na UNICAMP, a universidade acaba 

recebendo alunos de vários níveis e, mesmo que o aluno esteja ainda 

começando seus estudos de percussão, em algum momento já teve contato 

com a caixa-clara. Segundo Hashimoto, “na UNICAMP, vejo que os alunos 

muitas vezes têm pouco conhecimento musical, até mesmo em relação a 
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escutar orquestras. Isso pode acontecer porque nas diferentes cidades de onde 

vêm, geralmente não existem grandes orquestras, se é que existe alguma”. 

Dessa maneira, é possível deduzir que desde muito cedo os alunos têm 

contato com métodos de grau de dificuldade superior aos seus níveis técnicos, 

não criando etapas no processo de estudo e muito menos consciência da 

utilização daquilo o que é estudado em uma situação “real”, de aplicação desse 

conteúdo dentro da orquestra. Dessa maneira, pode-se deduzir também que 

outras coisas estão sendo buscadas nesses métodos, como a preparação para 

testes em que a demonstração da técnica é necessária, ou ainda o 

desenvolvimento da virtuosidade por si só, mas que com o tempo, a orientação 

do professor e o amadurecimento conceitual do estudante, é substituída por 

uma meta mais objetiva que envolve quase sempre o trabalho profissional.  

Na UNESP este problema é similar, já que o atual sistema de vestibular 

também não garante o ingresso dos estudantes de maior nível musical. Dessa 

maneira, o alunos que iniciam o curso de graduação podem tanto apresentar 

um bom desenvolvimento e conhecimento técnico-musical, quanto estar no 

inicio de seus estudos e contatos com os instrumentos de percussão. Mesmo 

dessa maneira, os professores buscam orientar os estudantes individualmente 

para que problemas como a má interpretação ou o estudo “atropelado” dos 

métodos não aconteça.  

 

3.4 A técnica de caixa: desenvolvimento e uso na orquestra 

 

Principais problemas técnicos relacionados à caixa- clara 

nas entrevistas realizadas 

Rulos 

Dinâmicas 

Apojaturas 

Toques duplos 

 

Segundo Righini, a técnica é uma ferramenta que se tem como meio 

para executar um trecho dentro de determinado estilo, sendo que os 

procedimentos para se tocar em um estilo não são apresentados em métodos, 
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dependendo do tipo de sonoridade procurada, que só é adquirida através da  

experiência e de uma bagagem musical. 

Segundo Zúñiga, “[...] a técnica não é absoluta, tem que ser adaptada ao 

corpo e à situação. A baqueta que você usa, a caixa e a pele; tudo isso varia. 

Se você está tocando em pé ou sentado é também um fator para ser levado em 

consideração”. 

Segundo Hashimoto, “[...] a prioridade é ter um conhecimento orquestral 

que não está na partitura”. Já Bologna tem uma visão diferente. Para ele, 

“quanto mais técnica você tiver, mais você pode ir além da técnica”.  

 
Tudo o que a gente aprende como técnica, é um meio, para ser 
aplicado em qualquer lugar, seja em orquestra, na música de 
câmara, no Noble Snare ou no recital de caixa que você vai 
fazer no Carnegie Hall! Não interessa! Qualquer coisa que você 
fizer na caixa, é fruto desse estudo de rudimentos e da técnica 
em geral. (BOLOGNA) 

 

Ao estudar para a prova que realizou para entrar na Orquestra Filarmônica 

de Minas Gerais, Alberto dividiu seus estudos em duas etapas. Na primeira, 

realizou o estudo das técnicas isoladas que estavam presentes nos trechos. Na 

segunda, estudou os trechos em si.  

 

Comecei então a perceber, por exemplo, que o espaçamento 
dos drags era um problema, e também o direcionamento para a 
nota principal. Isso eu não conseguia fazer. Além disso, eu 
tinha os rulos muito fechados e tive que começar a abrir 
tocando menos notas. Foi então que comecei a introduzir o rulo 
triplo na minha técnica. Eu comecei a pensar muito em toques 
duplos e como resolvê-los. Outras coisas que eu também tive 
que resolver eram as dinâmicas piano. (ALBERTO) 

 

Alberto diz que as tradições que existem na execução dos trechos 

orquestrais, devem ser usadas com inteligência e criatividade, visto que é 

possível estender a técnica usada para se tocar um trecho que pode, por 

exemplo, ter sido mal escrito para o instrumento. Ao descrever a utilização do 

método Le Tambour Français, de Jean Batigne, Alberto demonstra a 

necessidade de se trabalhar os toques e apojaturas duplas e triplas, além do 

rulo, que segundo ele, usa um toque mais fechado para o piano e o toque triplo 

para o forte. Para o músico, ao tocar apojaturas duplas e triplas, deve-se 

buscar um direcionamento para a nota principal, realizando um direcionamento 
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como uma espécie de crescendo com as duas notas do drag. Um exemplo que 

cita, é o trecho escrito por Prokofiev, Lieutenant Kijé, onde as apojaturas 

precisam ser claras e terem os mesmos espaçamentos entre uma nota e outra.  

 Alberto aborda também um tipo de estudo relacionado a uma maneira 

mais lúdica do aprendizado, que é o processo de simplesmente mexer as 

baquetas sem um objetivo definido, enquanto realiza outro tipo de atividade 

qualquer. Dessa maneira, o músico afirma que se trabalha com uma área do 

cérebro que normalmente não é estimulada no estudo técnico focado. 

Na formação de Silva, haviam muitas dúvidas quanto às várias 

abordagens técnicas associadas ao estudo da caixa-clara. Segundo Silva, 

“creio que o grande fantasma da percussão seja o rulo. Eu não tinha problemas 

com articulação, paradiddle ou toques duplos. Porém, rulo fechado era um 

problema”. A formação mais efetiva como músico sinfônico, segundo ele, foi 

observando e tocando ao lado de músicos como Elizabeth Del Grande, atual 

timpanista da OSESP. Segundo Silva, “A Elizabeth tocava bastante caixa na 

OSESP. Eu observava muito e mesmo que ela não tenha dito nada para mim, 

eu procurava inconscientemente utilizar algumas coisas da mesma maneira 

como ela fazia”. Silva conta que Del Grande segurava as baquetas de uma 

maneira em que formava um “triângulo” como pinça, pelos dedos polegar, 

indicador e médio. O percussionista experimentou esse posicionamento, mas 

quanto a isso, coloca: 

 

O problema era quando tinha que sair de um rulo e ir para 
articulações, como acontece em um trecho do Guarani7. Dessa 
maneira, busquei uma maneira única de tocar tudo, pois não 
dava para tocar de maneiras diferentes os drags, rulos e 
articulações, por exemplo. (SILVA) 

 

O músico ainda aponta a existência de repertórios baseados em 

músicas étnicas, onde a parte de caixa é mais bem executada quando se usa 

repetições da mesma mão, realizando toques duplos e trazendo mais 

naturalidade na interpretação do trecho. Para ele, esse é um fator que os 

músicos de formação apenas erudita não identificam facilmente, uma vez que 

estes têm a tendência de interpretar tudo de maneira mais rígida e mais estrita, 
                                                                    
7 Passagem de 1 compasso antes da cifra E para o rulo na cifra E (Kalmus), ou 9  para 8 antes da 

cifra 5 pela Ricordi (que foi editada para caixa). 
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dando preferência para toques alternados pela capacidade de controlar cada 

nota e deixar o toque o mais igual possível, o que em muitos casos pode não 

funcionar.  

Com um conceito similar, Hashimoto cita o Concerto para Orquestra, de 

Béla Bartók, para dizer que o trecho da caixa é geralmente tocado com uma 

mão, ilustrando as diferenças de equilíbrio entre as mãos direita e esquerda, 

similar ao que acontece na direção dos arcos nos instrumentos de corda, para 

cima e para baixo. Hashimoto deixa claro que a manulação têm muita relação 

com o som produzido.  

Quanto ao posicionamento, Alberto descreve que quando teve seu 

primeiro contato com a percussão, o instrumento ficava muito próximo ao corpo 

e, como consequência disso, os cotovelos acabavam ficando muito “para trás”. 

Sousa também relata os mesmos problemas que Alberto.  

O rulo é sempre abordado pelos entrevistados e, da mesma maneira, 

Sousa coloca que saber executar diferentes timbres de rulos permite ao 

percussionista escolher qual mais se encaixa em determinado trecho e utilizar. 

Segundo ele, é preciso fazer a manutenção constante daquilo que será tocado.  

De acordo com Zúñiga, “[...] me lembro de que no começo o mais difícil 

era conseguir fazer um rulo. Era o mais complicado e eu via como o mais difícil 

da caixa”. 

Silva afirma que ao utilizar o pulso para fazer um rulo, usa-se muita 

massa que gera um ganho na articulação, característica que não é buscada no 

rulo orquestral, já que se deve ter maior uniformidade entre as alternâncias de 

toques. Para não se ter esse problema, Silva reduz a alavanca criada (também 

chamada de pinça ou fulcrum) o que pode ser feito colocando as baquetas 

mais para dentro dos dedos. Outra sugestão é utilizar movimentos amplos de 

braços, reduzindo o movimento do pulso para que a baqueta se movimente de 

maneira paralela ao solo, não funcionando como uma “gangorra” que faria 

aumentar o número de acentos a cada início de toque. Outros fatores estão 

relacionados ao número de rebotes (relacionada à pressão exercida com a 

pinça) e à quantidade de movimentação presente na alternância entre as mãos. 

Para Zúñiga, é fundamental buscar o relaxamento e eliminar qualquer indício 

de tensão, porém no rulo é preciso pressionar mais a baqueta com a pinça.   
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Para Zúñiga, o rulo utilizado nas orquestras deve ser mais constante, 

tendo coerência com o que os outros instrumentos estão fazendo, como por 

exemplo, o trompete. Apesar disso, Zúñiga deixa claro que essa é uma busca 

pessoal e varia muito de pessoa para pessoa.  

Segundo Silva, “[...] o ouvido e o corpo têm que trabalhar de maneira 

conjunta. Com o estudo constante, após certo tempo a musculatura torna-se 

condicionada e apta a executar determinado comando dado pelo cérebro”. 

De acordo com Hashimoto, o trabalho inicial do percussionista deve ser 

com o som, pois diferente de técnica, é um fator útil para qualquer instrumento 

e situação.  

Já para Bologna, “na orquestra se trabalha sobre os extremos, como 

tocar muito piano ou muito forte, além das velocidades e do fato de ir tanto no 

microscópico como no macroscópico”, mostrando assim a necessidade de se 

ter uma palheta maior de conhecimento. 

Quanto ao tipo de instrumento utilizado, Sousa afirma que a técnica 

utilizada para tocar caixa-clara depende muito desse fator. Para ele, é 

importante sempre estudar com a caixa utilizada no momento de apresentação, 

procurando descobrir como o instrumento irá se adaptar àquela situação. O 

músico recomenda ainda estudar no centro da caixa e com esteira de cabos, 

para somente depois passar a usar mais as bordas do instrumento, porque é 

uma maneira mais difícil de conseguir realizar os toques com precisão. Como 

exemplo, cita a opereta Candide, de Bernstein, em que se pode estudar tudo 

no centro da caixa para só depois fazer as alterações, buscando então o timbre 

correto para a execução do trecho.  

 

A esteira de cabo me ajudou bastante, até porque quando se 
começa a estudar bastante com essa esteira e ainda se 
forçando a tocar mais no centro da caixa, fica mais difícil e 
como estudo técnico é muito válido. Esse aspecto foi o que 
mais me ajudou, um tipo de exigência do máximo de precisão. 
(SOUSA) 

 

Sousa também cita o uso do praticável de estudo (o que os alunos 

costumam chamar de borrachinha, pad de estudo ou praticável), onde se tem 

uma dificuldade diferente da encontrada no instrumento, e que pode ajudar a 

explorar determinadas técnicas. Apesar de recomendar, Sousa afirma não o 
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utilizar com muita frequência por tornar o estudo mais “chato”. Um aspecto 

similar, que pode desmotivar novos estudantes do instrumento, é sentir sono 

ao estudar por muito tempo e de maneira relaxada, devido à natureza 

monotimbrística do tambor. Para ele, uma forma de driblar isso é estudar 

sempre em pé, procurando tocar na orquestra com o mesmo posicionamento 

utilizado no estudo. Sousa cita que existe um posicionamento mais natural em 

boa parte dos instrumentos de percussão, que seria destravar os joelhos e 

deixar as pernas mais paralelas, porém não abertas. Quanto à monotonia dos 

estudos gerada pelas características do instrumento, Bologna coloca: 

 
Estudar caixa pode ser mais monótono do que estudar 
marimba, então o aspecto sonoro pode fazer com que o aluno 
desanime da caixa em algum momento e prefira tocar a 
marimba ou o vibrafone, que têm um som mais “agradável”, o 
que não significa que a caixa não tenha um som agradável, 
mas que os alunos sentem vontade de fazer outras coisas que 
a princípio são mais atraentes do que a caixa. O estudo da 
caixa é mais mecânico e pode ser chato mesmo, por isso que 
digo que o maior problema é a disciplina. (BOLOGNA) 

 

Zúñiga também toca geralmente em pé, com a perna esquerda um 

pouco mais à frente da direita. Dessa maneira, busca um equilíbrio para tocar 

piano, já que procura mexer todo o corpo ao utilizar a borda do instrumento 

para esse nível de dinâmica.  

 

3.4.1 Posicionamento da baqueta (grip) 

 

No início de seus estudos, Silva utilizava uma maneira de segurar as 

baquetas conhecida como traditional grip.8 No mesmo período haviam outras 

correntes de pensamento que o deixaram confuso, e que o influenciaram a 

mudar para uma outra maneira de tocar, chamada matched grip, que é usada 

hoje pela maioria dos percussionistas sinfônicos.  Para o músico, outro 

conceito cercado de dúvidas, foi quanto à utilização da pinça germânica, uma 

informação trazida da Europa pelo professor Carlos Tarcha, professor da 

cidade de Colônia, na Alemanha. A técnica de segurar baquetas que Silva 

                                                                    
8 A técnica traditional grip tem origem nas guerras do século XVIII, quando o percussionista tinha 

que tocar em pé, utilizando a caixa pendurada, que fazia um ângulo para um dos lados e obrigava a 

mudança do posicionamento do músico. 
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utiliza hoje, é mais parecida ao que ele define como técnica alemã em relação 

à pinça, reduzindo a movimentação dos dedos. Para ele, apesar da pinça 

germânica impedir o uso dos dedos, não é necessário utilizá-los para se tocar o 

repertório orquestral da caixa-clara, pois estão mais relacionados à velocidade 

e não é essa a necessidade técnica da grande maioria dos trechos. Como Silva 

também é baterista, coloca ainda que o mesmo conceito não se aplica na 

bateria, pois usa-se muito os dedos tanto na realização do toque duplo, quanto 

para os toques simples.  

Em alguns casos mais específicos, Silva diz reduzir também a 

movimentação de pulso e utilizar mais os braços. Para ele, a técnica para 

segurar as baquetas é dividida em quatro: a articulação do ombro (muito pouco 

utilizada), a articulação do cotovelo, a articulação do pulso (a mais utilizada) e a 

pinça, alavanca realizada com os dedos. Para ele, uma técnica correta leva em 

conta todos esses componentes, sendo que um professor que se refere apenas 

à mão do aluno nessa orientação, desconsidera esses outros fatores.  

 

[...] a cada mudança em cada uma das articulações, como 

o posicionamento do cotovelo e a rotação do antebraço, 

irá gerar uma nova resultante. Em se tratando da rotação 

do antebraço, existe um novo ângulo em cada pequena 

variação. (SILVA) 

 

Sobre a técnica alemã, Alberto coloca o posicionamento horizontal do 

pulso como um ponto negativo: 

 

[...] em meu caso, acaba gerando tensão em algumas regiões 

do braço, principalmente na caixa-clara. É importante ressaltar 

que essa tomada de opinião é empírica, pois baseia-se em 

uma questão anatômica própria. Não há predisposição 

contrária à técnica. (ALBERTO) 

 

Outro ponto em relação ao grip utilizado por Silva, já foi detalhado nesse 

capítulo quando abordamos as questões do rulo, onde colocamos que Silva 

reduz a alavanca criada, colocando as baquetas mais para dentro dos dedos. 
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Para Sousa, hoje não há sentido em denominar os posicionamentos 

como técnica francesa, alemã ou americana. Para ele, essas informações já se 

misturaram e não há mais uma formalidade quanto aos termos. 

Alberto descreve sua técnica como tendo a pinça na parte da frente do 

dedo indicador, a falange distal (figura 5), na utilização de um som com mais 

ataque e harmônicos. Transferindo o peso da baqueta para os dedos de trás 

(médio, anelar e mínimo) consegue um som com mais fundamental. Além 

desse aspecto, utiliza duas técnicas diferentes que são empregadas conforme 

a dinâmica: uma para os forte e outra para os piano. Para forte, descreve que 

utiliza todos os dedos em contato com a baqueta. Já para piano, desencosta os 

dedos anelar e mínimo, formando um triângulo com os outros três dedos 

restantes (polegar, indicador e médio), sendo que mantém o indicador esticado. 

Caso precise de dinâmicas ainda menores, Alberto diz que tira também o 

contato do dedo médio com a baqueta, pois em determinada dinâmica, será 

necessário percutir o tambor unicamente através dos rebotes.  

Alberto ainda conta que durante um período de seus estudos, teve foco 

na resolução de problemas técnicos de caixa, com prioridade para o 

desenvolvimento do pulso, visando tocar mais rápido. Para isso, estudava com 

a ajuda de um espelho. Quanto ao uso dos dedos, o músico diz que hoje 

praticamente só os utiliza quando se tem trechos muito rápidos e, assim como 

Sousa, também em apojaturas. Alberto ainda utiliza os nomes em inglês FULL, 

DOWN, TAP e UP, para definir os fundamentos utilizados na percussão 

rudimentar americana, citando que essa abordagem refere-se ao 

desenvolvimento da preparação e recuperação da baqueta ao tocar o 

instrumento. Existe um método de autoria brasileira, chamado “Estudo dos 

Movimentos Full, Down, Tap e Up”, de Cesar Audi, que aborda de maneira 

exclusiva os mesmos conceitos citados por Alberto. 
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Figura 5: Esqueleto ósseo - mão e pulso 

 

Sousa conta que já utilizou várias técnicas para segurar as baquetas, 

criando um repertório de posicionamentos. Hoje em dia, afirma estudar um 

posicionamento em que realiza a pinça mais para o meio do dedo indicador, na 

região da falange média. A falange distal fica por debaixo da baqueta e auxilia 

na sua movimentação. Quanto à utilização dos dedos, Sousa aponta que é 

uma questão mais relacionada à bateria, sendo que na caixa-clara os usa com 

frequência para realizar notas duplas, como as apojaturas. Já em relação aos 

posicionamentos de pulso, foi mudando conforme via que determinada maneira 

não funcionava.  

A técnica utilizada por Zúñiga tem como pinça o polegar e o indicador, 

mantendo a baqueta na base da mão e fechando todos os dedos de maneira 

relaxada. Quanto à projeção do som, Zúñiga procura pensar que o controle do 

instrumento vem da parte de trás das costas.   

 

No estudo é interessante fazer uma lista de perguntas físicas e 
colocar à vista quando se está estudando. Por exemplo, como 
estão os ombros, a barriga, a perna, a boca e depois volta. É 
um exercício físico, pois sempre se vai tensionando um pouco 
sem perceber, o músculo vai contraindo-se 
desnecessariamente. É importante estar sempre se 
reavaliando. Se o ombro estiver relaxado, depois de 5 
segundos é possível relaxar ainda mais. Isso é porque não 
houve um relaxamento completo. Na hora de tocar, isso 
também acontece, principalmente se for tocar um trecho longo. 
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É uma sucessão de perguntas que incluem como está a 
coluna, o pescoço ou a respiração. Em relação à parte técnica, 
como estão as mãos, a baqueta ou a pressão dos dedos em 
relação à baqueta. O terceiro item que é o mais importante é o 
som. Como está o som? As duas mãos estão soando iguais? 
Está muito incisivo ou muito leve? (ZÚÑIGA) 

 

O aprendizado de Righini em Genebra, na Suíça, estava relacionado em 

ver seu professor tocar e à maneira como ele conseguia atingir determinada 

sonoridade. Seu professor fazia uso da técnica traditional grip, segurando a 

baqueta da mão esquerda da maneira como tradicionalmente é feita, mas para 

a mão direita, algo como um espelhamento da movimentação da mão oposta, 

utilizando movimentos de rotação de pulso, mas somente quanto à 

movimentação e não quanto ao posicionamento. Righini afirma ser possível ter 

um equilíbrio muito grande para se tocar em dinâmicas piano a partir do 

momento em que se coloca a parte de trás da baqueta, o cabo, na base do 

dedo mínimo, maneira como o músico tem tocado trechos com essas 

características na orquestra.  

Para Righini, o resultado de um desenvolvimento técnico está 

relacionado ao tempo de estudo e ao desenvolvimento muscular do 

percussionista, que deve adaptar uma técnica já existente de uma maneira 

eficaz para seu corpo. Segundo Righini, “nós não temos o corpo com a mesma 

medida. Por mais que a gente tente pegar de um jeito parecido, vai ser 

diferente”.  

  

3.4.2 Tipos de toques 

 

Na percussão, diferente dos outros instrumentos, os músicos procuram 

realizar diferentes articulações a partir do tipo de toque. Quanto a isso, Alberto 

diz que utiliza o braço para dar uma direção definida à nota, aspecto importante 

quando se toca em um grupo grande de músicos. Como exemplo, cita um 

trecho do Scheherazade (figura 6), de Rimsky-Korsakov. Para Alberto, é 

importante diferenciar quais são os toques que são realizados mais para baixo, 

em direção à pele do tambor, e os que são realizados mais para cima, em 

direção contrária à pele.  
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Da mesma maneira, Zúñiga descreve que Tom Freer, professor com 

quem teve aulas nos Estados Unidos, tem uma intensa preocupação de como 

trabalhar o toque no instrumento, através dos artifícios de tocar “mais para 

cima” ou “mais para baixo”. 

 
Figura 6: Trecho de tambur piccolo, no 4º movimento  de Scheherazade.  

 

Sousa afirma usar maior pressão nos dedos para toques staccato e 

menor pressão em conjunto com o braço para toques mais legato. Apesar de o 

braço anatomicamente parecer elevar a dinâmica pelo volume e pela 

quantidade de massa, Sousa associa esse membro ao controle e à articulação. 

Para ele, a movimentação da baqueta acontece unicamente por movimentos 

verticais, que é diferente da movimentação utilizada nos teclados, na 

percussão múltipla e na bateria.  

Para Alberto, a movimentação utilizada depende, antes de qualquer 

outro fator, da sonoridade buscada, sendo necessário saber o som que deverá 

ser atingido, fator tão importante quanto saber a maneira de realizá-lo. Se um 

percussionista tem uma determinada quantidade de possibilidades para uma 

situação específica que exija escolha, mas não sabe o resultado que se espera 

atingir, então pode não fazer sentido todo o trabalho técnico realizado, assim 

como o que foi abordado por Silva quanto à utilização dos métodos na 

preparação do músico sinfônico. 

 Para Sousa, as dinâmicas piano são os maiores desafios ao se tocar 

caixa-clara, sendo que isso pode se tornar um problema no momento da 

apresentação caso o músico não esteja devidamente preparado, pois a 

adrenalina do corpo aumenta, e tocar nessa dinâmica pode ficar comprometido, 

principalmente pelos tremores das mãos. Para Sousa, estudar toques piano 
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com frequência melhora o desempenho na hora do concerto, caso aconteça 

alguma alteração física indesejada em virtude de uma mudança do estado 

emocional. Zúñiga completa dizendo que conforme a consciência técnica é 

adquirida e desenvolvida, o tremor das mãos passa. Da mesma forma, 

Hashimoto afirma: “Creio que a exposição de tocar para as pessoas gera um 

desbloqueio dessa dificuldade [...]”.  

 

Estudo muito as dinâmicas piano também, porque acredito que 
em torno de oitenta por cento do tempo você precisará tocar de 
mp para baixo. Os outros vinte por cento você estará entre mf e 
f. Um mp em uma orquestra torna-se uma dinâmica com 
intensidade sonora muito forte, tendo que tocar mais piano do 
que o imaginado. Assim, meu estudo é quase todo feito em 
dinâmicas p. (ALBERTO) 
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Capítulo 4  
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4.1 Percussive Arts Society e a criação dos “Rudimentos Internacionais de Tambor” 

 

O rudimento é uma ferramenta calistênica e mnemônica originária de 

práticas militares e representada por nomes onomatopaicos. Segundo Sanford 

Moeller em The Moeller Book (1956), “os rudimentos são meios de expressão 

tão necessários como o vocabulário ao orador ou a gramática ao escritor” 9. 

Essa ferramenta é encontrada em inúmeros métodos, livros e dicionários 

musicais, sempre associado ao estudo e desenvolvimento técnico como base 

para todos os instrumentos de percussão. Nas entrevistas realizadas, a busca 

de uma utilização no contexto orquestral partiu do vocabulário encontrado no 

The Percussive Arts Society International Drum Rudiments, uma obra revisada 

em 1980 pelo grupo criado na década de 1950, Percussive Arts Society (PAS), 

em uma convenção internacional (PASIC, Percussive Arts Society Internacional 

Convention) realizada em San José, na Califórnia. Nessa revisão, criaram-se 

40 rudimentos dos 26 já existentes, que foram divididos em quatro classes 

distintas: rolls, diddles, flams e drags. A tabela oficial da PAS encontra-se 

disponível na seção “anexos” desse trabalho. 

 

4.2 A utilização dos rudimentos na caixa-clara orquestral 

 

 Hashimoto aponta que “um dos maiores problemas de metodologia é 

não saber o porquê se está estudando algo, mas não vejo que seja ruim para 

uma pessoa que vai se especializar em orquestral, por exemplo, estudar os 

rudimentos”.  

Silva teve contato com os rudimentos já no início de seus estudos, na 

Escola Municipal de Música de São Paulo. Na entrevista, o músico cita que 

utilizou a folha que contém os rudimentos essenciais, muito conhecida entre os 

estudantes de percussão e que pode ser encontrada em muitos métodos 

escritos, além de existir um acesso muito fácil em inúmeras páginas da 

internet.  

                                                                    
9  “The rudiments are a means of expression as the vocabulary of the orator, as necessary as 

grammar to the writer”. 
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Para Silva, estudar os rudimentos não é decorar o padrão executado, 

mas realizar uma preparação física e mental para realizar combinações 

semelhantes sempre que necessário. Segundo o músico, o problema em 

estudar os rudimentos está na relação do que é estudado com o que é utilizado 

na execução de um trecho orquestral, o mesmo problema que o músico cita em 

relação aos métodos nos capítulos anteriores.  

 

[...] conheci uma pessoa que tocava um trecho do 
Scheherazade com paradiddles-diddles10e dizia que era porque 
encaixavam bem. Todas essas combinações podem deformar 
o fraseado, pois dentro de cada combinação já existe uma 
frase, mesmo que essa possa ser ampliada ou reduzida. 
(SILVA) 

 

Sousa ressalta que, ao tocar o instrumento, independente do que for 

feito, sempre há um rudimento associado, mesmo que o músico não tenha 

consciência da existência dele ou do nome que leva. Ele afirma nunca ter 

estudado os rudimentos de maneira focada, sendo que a ausência desses 

estudos pode tê-lo prejudicado em algum momento na percussão.  

 

O toque simples é um rudimento e o toque duplo também. 
Depois tem o flam e o drag e todos esses rulos de três, quatro, 
cinco, etc., que são remetidos ao toque duplo, o papamama. 
Se você acelera esse papamama e coloca mais rebote, ele vira 
o rulo [buzz roll]. Toda a parte técnica pode ser estudada e 
nomeada da maneira que achar melhor, mas na verdade, tudo 
o que você toca na caixa é a combinação de um rudimento ou 
outro. (BOLOGNA) 

 

Para Hashimoto, “uma dessas etapas não precisa nem ser os 

rudimentos tradicionais, mas uma maneira de trabalhar e desenvolver as duas 

mãos ao mesmo tempo”.   

 Para Alberto, os rudimentos lhe foram apresentados no Conservatório 

Musical “Dr. Carlos de Campos”, em Tatuí. O músico descreve o aprendizado 

de alguns rudimentos, porém não se lembra de ter um contato muito grande 

com esse material. Somente depois de alguns anos foi realizar uma busca 

                                                                    
10 19. Single Paradiddle-diddle / II. Diddle Rudiments - Percussive Arts Society Internacional 

Drum Rudiments. 
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maior, quando teve que estudar peças solo de caixa, mas realizando por conta 

própria. Para ele, uma composição orquestral pode conter características 

rudimentares e o percussionista precisa estar preparado para abordar esse 

material com eficiência. 

 Righini aborda os rudimentos como ferramentas úteis ao se trabalhar em 

dinâmicas piano, desenvolvendo o controle no instrumento. Para demonstrar 

melhor sua utilização, o músico cita o compositor Shostakovich e também o 

trecho da Vitória de Wellington de Beethoven, que são referências bastante 

aproximadas do conceito rudimentar. Para o músico, ao invés de utilizar os 

rudimentos com a preocupação voltada somente para o repertório orquestral, 

pode-se estudar como uma preparação para tocar peças solo de caixa, pois 

existem muitas obras baseadas nessas combinações, e todo esse material 

contribui na formação de uma bagagem musical fundamental para o 

desenvolvimento da consciência e da maturidade, para se tocar caixa ou 

qualquer outro instrumento de percussão. 

 

Como analogia, o pianista não deixa de fazer o Czerny, o 
Hanon ou outros livros de técnica de piano para conseguir 
tocar um Bach ou música contemporânea. Como base, o 
exercício de coordenação motora e/ou muscular é fundamental, 
não tem como não passar por aqui pensando que você só vai 
tocar Bach ou então música contemporânea. Um trabalho de 
base, um trabalho muscular, eleva muito o nível técnico. 
(RIGHINI) 

 
Hashimoto relata que em diversas instituições fora do Brasil que 

conheceu foi possível perceber uma grande preocupação com o resultado 

sonoro do instrumento, e não em como executar determinado rudimento. 

Hashimoto afirma que na UNICAMP ele prefere trabalhar com peças mais 

elaboradas musicalmente no início da formação do aluno, e não com peças de 

estilo rudimentar. Em sua visão, os estudos dos rudimentos não melhoram a 

maneira de tocar o repertório orquestral, mas aliar esse estudo a um trabalho 

mais voltado para o som produzido, pelos timbres e afinação, já leva a um 

resultado muito melhor. Dessa maneira, o desenvolvimento do aluno como 

músico é mais rápido, visto que na universidade são apenas quatro anos de 

graduação. 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 



 65 

Conclusão 
 

A proposta deste trabalho é investigar as metodologias de estudo da 

caixa-clara orquestral, procurando identificar através de entrevistas, os 

materiais que os músicos que trabalham profissionalmente em uma orquestra 

utilizaram em seus estudos, além de investigar os meios que utilizam hoje em 

sua preparação. Nesse sentido, para uma maior compreensão das diferenças 

dos processos didáticos, buscamos também entrevistar professores de outras 

duas universidades estaduais paulistas que formam futuros profissionais que 

atuarão, entre outras, na área orquestral. 

Dessa maneira, foi constatada uma diversidade muito grande de 

materiais, que transitam dos processos puramente físicos no desenvolvimento 

da prática percussiva, até questões relacionadas à criação de uma bagagem 

musical através de conhecimentos adquiridos por diversos meios, dentre eles, 

a prática orquestral, em que ambos os fatores atuam para uma formação 

musical sólida e efetiva nesse contexto. 

Através desses processos, pôde-se verificar que todos os materiais 

utilizados, sejam eles mais abrangentes ou com um foco em determinado 

contexto (como por exemplo, o da percussão rudimentar), pode contribuir 

positivamente para o desenvolvimento técnico do músico orquestral, criando 

uma bagagem de possibilidades e diferentes maneiras de abordagem para se 

tocar um trecho sinfônico, ainda que sem uma especialidade definida.  

Como uma especialização na maneira “orquestral” de tocar a caixa-

clara, pôde-se constatar a importância do desenvolvimento de conhecimentos 

especificamente orquestrais, como idiomatismos técnicos, além de 

características composicionais, na busca não só da representação escrita da 

música associada ao desenvolvimento muscular adquirido, mas da 

interpretação de um contexto e todas suas peculiaridades, que permitem tocar 

no estilo. Isso tem um resultado direto na maneira de tocar, como dinâmicas, 

região de toque, tipo de articulação ou movimento utilizado, também tendo 

relação direta com o timbre da caixa-clara, o tamanho, a afinação e a esteira. 

Através desses itens, foi possível notar a importância na busca de clareza, 

uniformidade e homogeneidade sonora do músico orquestral, inerentes à 

qualidade do som produzido, e sua importância nesse contexto. 
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Quanto à técnica, pôde-se constatar a existência de alguns pontos 

específicos, que na visão de todos os músicos entrevistados, são as técnicas 

com as quais os percussionistas que tocam caixa na orquestra mais se 

preocupam, devido à dificuldade na execução, sendo esses fatores 

fundamentais para o resultado procurado. Desses pontos, os principais citados 

nesse trabalho foram: 

 

• Dinâmicas que representam pouca intensidade sonora; 

• Rulos fechados, também chamados de buzz roll, multiple bounce roll ou 

ainda triple stroke roll (referindo-se à quantidade de toques realizados 

por mão); 

• Toques duplos, utilizados em maior escala como figuras independentes 

(semicolcheias, fusas) e em menor escala como rulo aberto; 

• Articulação e espaçamento de apojaturas; 

• Posicionamento da baqueta que permita trabalhar o mesmo rendimento 

em contrastes de dinâmica; 

• Desenvolvimento de estilo como uma linguagem associada ao contexto; 

• Qualidade de som do instrumento, tanto pela técnica utilizada, quanto 

pelo tipo de instrumento. 

 

Cabe ressaltar que não existe uma ordem de importância entre os 

fatores citados, sendo que a junção de todos esses é que contribui na 

formação do percussionista orquestral, além de que os que foram aqui 

apontados são apenas alguns dos quais esse trabalho foi capaz de identificar, 

visando estabelecer um ponto de partida para músicos que têm como objetivo 

a execução da caixa-clara na orquestra.  
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Anexo 1 

Transcrição da entrevista realizada com Fernando Hashimoto 

 

E - Como funcionam as aulas práticas de percussão n a UNICAMP? 

F.H. - Pelo modo como é feito o vestibular, a gente acaba recebendo alunos 

de vários níveis. Caixa-clara é o instrumento que todo mundo já teve contato. A 

caixa é sempre o instrumento básico, fundamental para tocar qualquer outro 

instrumento. Hoje em dia, estou mudando um pouco minha maneira de pensar 

em relação a isso, considerando também a percussão múltipla. Não é trocar o 

estudo da caixa pela percussão múltipla, mas quase isso, pois acaba abrindo 

mais a cabeça dos alunos. Raramente pegamos alunos “marimbistas”. Eu 

aponto como sendo um dos maiores problemas de metodologia, não saber o 

porquê se está estudando algo, mas não vejo que seja ruim para uma pessoa 

que vai se especializar em orquestral, por exemplo, estudar os rudimentos. 

Particularmente, eu trabalho no início com o som, que é um fator que vai servir 

tanto para orquestral quanto para solista. 

Eu toquei em orquestra por muitos anos, mas toquei tímpanos, porém 

conheço todo o repertório de caixa por já ter tocado em outras oportunidades. 

Eu acho essencial ter o conhecimento de como realmente tirar o som do 

instrumento, até porque eu também estou sempre em contato com peças solo. 

Eu então não começo com as técnicas básicas, mas com a exploração do som 

do instrumento, alternando sempre o estudo de uma peça que trabalhe os 

rudimentos com outra que aborde mais a exploração de sons, como por 

exemplo, Warren Benson e Delécluse, além de outros de manulações como o 

Stick Control, mas com outro enfoque e não de maneira rudimentar, que foca 

somente no desenvolvimento técnico. Na UNICAMP, vejo que os alunos muitas 

vezes têm pouco conhecimento musical, até mesmo em relação a escutar 

orquestras. Isso pode acontecer porque nas diferentes cidades de onde vêm, 

geralmente não existem grandes orquestras, se é que existe alguma, sendo 

que muitas vezes a única referência é o professor que tocava na banda. Fora a 

UNICAMP, eu já dei aula nos melhores conservatórios do mundo e percebi que 

está todo mundo preocupado em como tirar o som da caixa e não como 

executar determinado rudimento. A maneira como interpretar um rulo em 

determinado trecho orquestral, já não é mais rudimento. Sendo assim, acho 
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que o mais importante no início, é o aluno pensar que é um instrumento 

musical, e não uma “tábua” para fazer treinamento de mão, apesar de você 

também ter que fazer esse outro lado, mas se ganha muito mais tempo aliando 

essas duas coisas e não as isolando. Eu não gosto de trabalhar com estudos 

rudimentares no começo, mas sim com peças que podem dar ao aluno a 

oportunidade de crescer em um ano o que não foi possível em cinco anos 

estudando no conservatório. Raramente encontram-se metodologias que aliam 

as diferentes etapas do estudo. Existem escolas muito direcionadas no estudo 

dos rudimentos, mas com pouquíssima exploração de som e pouco interesse 

em obras. Muitas vezes os alunos tocam um número grande de estudos 

memorizados, mas do ponto de vista composicional, esses estudos parecem 

muito “infantis”. Eu acho que é possível trabalhar com o aluno através de uma 

peça mais interessante desde o início, não bloqueando o aprendizado e 

deixando-o desenvolver a técnica com o tempo, mesmo que o resultado seja 

insatisfatório de imediato para a apresentação, pois a partir disso ele vai ter um 

crescimento musical. 

Já na pós-graduação é bem diferente. Nós fomos os primeiros a abrir a 

pós para percussão no Brasil. Só neste ano, tivemos 26 candidatos. Quanto à 

técnica, não abordamos praticamente nada, até porque já é um pré-requisito 

para a entrada. Em dois anos de mestrado, o foco é todo no recital deles, que é 

temático com a pesquisa que realizam. Quanto ao doutorado, existe um salto 

ainda maior. Geralmente são pessoas que trabalham com pesquisa há muito 

tempo ou que também há um bom tempo já são performers.  

 

E - De que maneira você acha que os rudimentos pode m ajudar no 

estudo orquestral e como você vê a preparação do mú sico de orquestra? 

F.H. - Tem várias escolas de estudar rudimentos. Tem escolas em que a 

afinação é muito opaca e a baqueta é muito presa mão, sendo que o que é 

buscado, é que os rudimentos sejam o mais estável possível. Há outro tipo de 

rudimento que é o de explosão, que é uma coisa completamente diferente, ter 

volume e velocidade. Eu acho que técnica funciona para qualquer instrumento, 

mas que é possível aliar outras coisas ao mesmo tempo. Uma dessas etapas 

não precisa nem ser tradicionalmente os rudimentos, mas uma maneira de 

trabalhar e desenvolver as duas mãos ao mesmo tempo. O estudo do 
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repertório orquestral implica em várias coisas. O trecho de caixa do Concerto 

para Orquestra do Bartók geralmente é tocado com uma mão, por exemplo, 

pois as mãos direita e esquerda nunca vão soar iguais, da mesma maneira que 

os arcos dos instrumentos de corda, para cima e para baixo, são também 

diferentes. A manulação têm muita relação com o som produzido. Esse tipo de 

conhecimento é muito importante no repertório orquestral e não se trata de 

técnica. O estudo de um rudimento isolado não vai melhorar a maneira de tocar 

o repertório orquestral, não tem sentido nenhum, mas aliar esse estudo a 

outros estudos, como sonoridade, afinação do instrumento e da orquestra, 

além do tipo de rulo, por exemplo, já tem um resultado muito maior. 

Quem vai tocar em um teste de orquestra geralmente é uma pessoa que 

está muito bem preparada. Antigamente, fazíamos todos os testes de orquestra 

para aprender e adquirir experiência, mas hoje você pode acabar se 

queimando, pois é necessário ter um preparo muito grande. Raramente se vê 

uma pessoa tremendo e com dificuldades para tocar em um teste grande de 

orquestra. Sei que tem gente que até para mostrar uma peça ou um estudo 

para o professor no meio do dia, fica extremamente nervoso. Tem pessoas que 

não e, eu por exemplo, sou uma pessoa extremamente fria. Creio que a 

exposição de tocar para as pessoas gera um desbloqueio dessa dificuldade de 

tocar em dinâmica piano. Por que estudar esse tipo de coisa em uma sala 

fechada é possível, e tocar no palco de uma sala de concerto não? É uma 

questão psicológica, pois a situação física é a mesma. Você pode estar 

cansado e tremer por conta disso, mas em situações comuns, é o nervosismo 

que vai criar essa condição e, para isso, é necessário se preparar através da 

exposição. Uma coisa muito importante é fazer as audições simuladas. Em 

qualquer escola que eu fui até hoje, as audições simuladas são hábitos muito 

antigos. Através disso pode-se direcionar melhor seus estudos, dando espaço 

ao estudo de controle de dinâmica, timbre e outros fatores, como a maneira 

específica de apertar a baqueta. Se uma pessoa estuda um ano apertando 

muito a baqueta, vai precisar, por exemplo, de mais um ano para soltar. 

Eu toco popular também, sendo que tenho as duas formações 

universitárias: erudito e popular. Hoje em dia existem vários bateristas que têm 

a prioridade de tirar o som do instrumento, timbres e afinação, e não em 

distribuir os rudimentos nos tambores. Estudar notas rápidas nos tímpanos 
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também não tem sentido nenhum. Você pode até usar uma vez a cada seis 

meses, mas em geral, não tem sentido. Já na caixa é diferente, você utiliza 

outras competências, sendo que você pode estudar para adquirir certas 

habilidades para aplicar em outros instrumentos. Quanto a outros estilos, você 

pode ser um Jeff Queen que tem um trabalho voltado para caixa e conseguir 

viver bem só fazendo isso. Você também pode tocar vários instrumentos de 

percussão e pegar várias “gigs” de orquestra e da mesma maneira conseguir 

sobreviver. Até mesmo se eu quiser tocar só marimba, é possível conseguir 

viver, mesmo que seja difícil ou quase impossível. Quando se estuda peças 

para percussão múltipla, a grande dificuldade é trabalhar para construir uma 

unidade sonora com diversos instrumentos. Conheço muitas pessoas que se 

dedicam a tocar só marimba, não porque não gostam de tocar tímpanos ou 

caixa, mas porque viram que o estudo demandava muito mais tempo do que 

eles dispunham. Eu não tenho enfrentado esse tipo de situação na faculdade, 

mas tenho alunos que tem mais preferência em tocar vibrafone ou tímpanos do 

que outros instrumentos e, se isso acontece, eu incentivo, pois não adianta 

insistir com um aluno que não quer aprender um instrumento porque não gosta; 

acho que ele pode até conseguir desenvolver bem partindo desse ponto de 

vista, até porque são somente quatro anos, e o crescimento é como músico, 

pois a gente é artista. Se somos artistas e trabalhamos com um tipo de 

repertório sem refletir no tipo de som e naquilo que vai ser preciso para tocar, 

então é melhor trabalhar focando mesmo em um só instrumento. 

 

E - O que você indica para um aluno que precisa dir ecionar seus 

estudos para tocar em orquestra?  

F.H. - A prioridade é ter um conhecimento orquestral que não está na 

partitura. Na minha geração, o aprendizado foi todo oral, e hoje já começam a 

aparecer os livros com trechos comentados, sendo comum com tímpanos. Hoje 

é comum também ver professores dando aula de caixa orquestral, mas sem 

nunca antes ter tocado caixa na orquestra. Isso é esquisito, pois o processo de 

aprendizagem do repertório é longo. Creio que a pessoa que está querendo 

tocar repertório orquestral tem que ter conhecimento de orquestra. Esse é o 

primeiro ponto. É muito mais do que técnica. 
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Anexo 2 

Transcrição da entrevista realizada com José Carlos da Silva 

 

E - Qual foi seu primeiro contato com a música? 

J.C.S. - Comecei estudando com Ernesto De Lucca, na Escola Municipal de 

Música de São Paulo. Eu já tocava bateria, mas sem instrução formal. Com ele 

tive o primeiro contato com a questão técnica, os rudimentos. Na época existia 

apenas um praticável de borracha, e às vezes apareciam alguns instrumentos 

que eram da Orquestra Jovem Municipal. Dessa maneira, as aulas eram 

focadas em técnica de caixa. Lembro-me que um dos materiais utilizados era a 

folha dos rudimentos essenciais. Outro material também usado era o 

Goldemberg. Eu e o Carlos Tarcha, que entrou junto comigo na escola, 

fazíamos vários duetos. A técnica usada para segurar as baquetas era a 

traditional. No mesmo período, houve duas correntes de pensamento, que era 

a do De Lucca, que defendia a técnica traditional, e a do Claudio Stephan, que 

insistia para segurar com as duas mãos iguais. Eu, como iniciante, acabava 

ficando perdido. Como não me adaptei muito bem com a técnica traditional, 

quando surgiu a corrente do Claudio, eu achei vantajoso para mim. Na questão 

de como usar a técnica, não era dito praticamente nada. De maneira geral, 

minha formação na Escola Municipal teve várias lacunas, que me deixaram 

com muitas dúvidas.  

 

E - O que você estudava nessa época que era relacio nado à técnica de 

caixa? Você estudou algum método específico? 

J.C.S. - Creio que o grande fantasma da percussão seja o rulo. Eu não tinha 

problemas com articulação, paradiddle ou toques duplos. Porém, rulo fechado 

era um problema. Por ser muito novo, eu não filtrava as informações e muitas 

das coisas que eu estudava, eu não sabia exatamente o por que. Conforme fui 

ficando mais velho, comecei a ficar mais crítico em relação ao que está sendo 

passado. Nessa época tive contato com John Boudler e a Elizabeth Del 

Grande. A Elizabeth tocava bastante caixa na OSESP. Eu observava muito, e 

mesmo que ela não tenha dito nada para mim, eu procurava inconscientemente 

utilizar algumas coisas da mesma maneira como ela fazia. No Bolero de Ravel, 

por exemplo, eu tocava a segunda caixa e ela a primeira. Certa vez, um 
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percussionista me alertou sobre minha manulação que estava igual à dela, 

sendo que ela é canhota. Isso, para mim, era uma coisa natural. Eu observei 

também que ela fazia um formato de triângulo com os dedos polegar, indicador 

e médio, como pinça para segurar a baqueta, o que eu tentei fazer, mas senti 

que o fato de ter três pontos de apoio funcionava como um impedimento para 

tocar coisas mais articuladas, como singles, por exemplo. Para rulo fechado de 

uma dinâmica mezzopiano a forte, funcionava. O problema era quando tinha 

que sair de um rulo e ir para articulações, como acontece em um trecho do 

Guarani. Dessa maneira, busquei uma maneira única de tocar tudo, pois não 

dava para tocar de maneiras diferentes os drags, rulos e articulações, por 

exemplo.  

Mais para frente, outras duas correntes ficaram opostas: a do John e a 

do Carlos Tarcha, que tinha voltado da Alemanha com conhecimentos sobre a 

pinça germânica. Muito a contragosto, indo contra ao que o John pregava, eu 

concordei com muitas coisas que o Tarcha dizia. A pinça germânica elimina de 

certa maneira os dedos, mas não precisa usar os dedos para tocar repertório 

orquestral. Na bateria usam-se muito os dedos, tanto para o rulo duplo, o 

papamama, quanto para os singles, um e um.  

Na minha vida, de maneira geral, a única coisa que realmente estudei a 

fundo foi o Stick Control. Na época que o John veio, o Brasil inteiro foi estudar 

com ele, e eu não fugi à regra. Na aula ele me passou o Stick Control e me 

pediu para deixar os toques regulares.  

 

E - Como é a relação entre estudar esses materiais e tocar em uma 

orquestra? Você acha que os materiais que você tinh a estudado te 

ajudaram? 

J.C.S. - Algumas pessoas não entendem, ou faltam algumas informações 

relacionadas ao uso do material, pois imaginam que se estudam determinada 

coisa, então têm a obrigação de usar em algum momento. Por exemplo, 

conheci uma pessoa que tocava um trecho do Scheherazade com paradiddles-

diddles e não tinha por que, apenas dizia que era porque encaixavam bem. 

Todas essas combinações podem deformar o fraseado, pois dentro de cada 

combinação já existe uma frase, mesmo que essa possa ser ampliada ou 
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reduzida. É o mesmo que procurar um parafuso que sirva para uma 

ferramenta; é procurar problemas para soluções.  

Nunca senti necessidade, em nenhum momento, de usar algumas das 

combinações que eu via em métodos. Não precisa ter uma precisão fina e 

controle àquele nível. É ótimo, mas pedir para um percussionista uma peça 

assim em uma prova de orquestra é realmente um exagero. É como uma 

pessoa que estuda as Partitas de Bach para tocar xilofone na orquestra. Não 

precisa! Não é ruim; na verdade é ótimo, como tocar peças complicadas de 

marimba. O que se torna um problema é o tempo. Se uma pessoa toca muito 

bem marimba, eu desconfio que ela não toque bem um repertório de xilofone, 

pois não teve tempo de estudar, já que para tocar marimba em um nível muito 

alto, precisa-se estudar muito. As teclas da marimba são de tamanhos 

diferentes e sua memória muscular grava isso. Quando passa a tocar xilofone, 

isso torna-se um problema. Não dá para ficar no meio do caminho. Estudar 

marimba é ótimo, mas se o estudo acontece nas horas de folga, em que o 

músico tem um tempo livre, então ele nunca vai tocar bem. Em relação às 

combinações, quando se tem algo com caráter mais étnico, com referência a 

estilos como o baião, por exemplo, é mais natural colocar algumas 

combinações como toques duplos, pois tocar tudo alternado pode tornar a frase 

dura. Percebo que os músicos eruditos têm uma tendência de tocar tudo mais 

rígido, dando opção para o toque alternado e outras coisas similares, o que não 

funciona muito bem para esse tipo de repertório, que é uma exceção.  

Quanto aos métodos, estudar materiais como o Stick Control pode ser 

muito útil, pois serve para igualar as mãos, tanto para tocar caixa quanto outros 

instrumentos, pois é fundamental equalizar as mãos direita e esquerda. 

 

E – Qual técnica para tocar caixa que você utiliza hoje? 

J.C.S. - Em relação à técnica que uso hoje para tocar caixa orquestral, 

seguro a baqueta de uma maneira mais parecida com a técnica alemã em 

relação à pinça, e reduzo o movimento de dedos. Para algumas coisas mais 

específicas, reduzo também o movimento de pulso para então usar mais braço. 

Já para tocar bateria, como existem tambores com ângulos diferentes, o 

posicionamento pode mudar. A caixa pode ser representada como uma 

redução das possibilidades timbrísticas da bateria, porém é necessário um 
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maior controle, precisão e foco, visto que o alvo do toque é menor. Na bateria, 

o alvo é maior e a margem de variações também aumenta. Em relação à 

exatidão na precisão rítmica, é um fator essencial ao tocar bateria, mas pode 

ser um problema ao tocar caixa na orquestra, visto que acontecem alterações 

de andamentos com frequência e de maneiras inesperadas, que são 

comandadas pelo regente. Geralmente quando um baterista toca caixa na 

orquestra, o som pode ser “sujo”. Já um percussionista erudito quando toca 

bateria, pode ser “duro”, exatamente por ser rígido demais e não explorar a 

gama de possibilidades que é necessário na bateria. Na bateria, as dinâmicas 

não são isoladas, mas simultâneas; pode-se estar tocando em determinada 

dinâmica e surgirem picos de dinâmicas mais fortes.  

 

E - Quanto às escolas, como você vê os padrões que foram criados 

pela técnica alemã, por exemplo? 

J.C.S. - Para um percussionista, é necessário ser muito autocrítico e ter os 

ouvidos muito bons. Mesmo para um professor experiente, é difícil se colocar 

na situação do aluno. A melhor coisa que ele pode fazer é ensinar o aluno a 

desenvolver a autocrítica e os ouvidos, para depois somar as duas coisas. Eu 

não concordo com professores que fazem seus alunos segurarem a baqueta 

da mesma maneira que eles, levando em consideração somente a mão, onde a 

baqueta passa. A baqueta funciona através de um eixo resultante que serve 

para controlar se ela fica mais solta ou mais presa. Esse eixo funciona com 

quatro componentes, que é a articulação do ombro, muito pouco utilizada na 

caixa orquestral, a articulação do cotovelo, a articulação do pulso e a própria 

pinça. A articulação do pulso é a mais utilizada. O professor que diz para o 

aluno segurar a baqueta na mão de determinada maneira, desconsidera esses 

outros elementos que geram a resultante do eixo principal. A cada mudança 

em cada uma das articulações, como o posicionamento do cotovelo e a rotação 

do antebraço, irá gerar uma nova resultante. Em se tratando da rotação do 

antebraço, existe um novo ângulo em cada pequena variação.  

Cada vez que se usa pulso, usa-se muita massa e a articulação 

aumenta. Se, por exemplo, tratar-se de um rulo, somente o primeiro toque do 

pulso já irá se sobressair em relação aos rebotes seguintes. Para não ter esse 

problema, reduz-se a alavanca, que pode ser colocando a baqueta para mais 
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dentro dos dedos. O que pode ser feito também é utilizar movimentos amplos 

de braços. Todo rulo começa com um toque para cada mão, então a 

equalização entre as mãos é uma coisa importante. Outra questão é a 

quantidade de rebotes para cada mão e a velocidade da alternância entre as 

mãos. Para rulos mais piano, a velocidade de alternância entre as mãos pode 

ser mais lenta. Para mais forte, pode-se usar uma alternância mais rápida. 

Existe inclusive um exercício no método de caixa do Ney Rosauro, em que ele 

coloca as figuras rítmicas com que as alternâncias de mãos no rulo têm que 

acontecer. Penso que o ouvido e o corpo têm que trabalhar de maneira 

conjunta. Com o estudo constante, após certo tempo a musculatura torna-se 

condicionada e apta a executar determinado comando dado pelo cérebro.  
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Anexo 3 

Transcrição da entrevista realizada com Leonardo Soares de Sousa 

 

E - Qual foi seu primeiro contato com a música? 

L.S.S. - Meus estudos começaram com Wellington Vidal, no Centro de 

Educação Profissional Escola de Música de Brasília, mas antes eu já tocava 

bateria, instrumento com o qual comecei. Nessa época eu também tocava na 

banda marcial do colégio, mas não tinha professor. Por causa disso, algumas 

coisas não me ajudaram muito e inclusive até atrapalharam o aprendizado da 

técnica, como, por exemplo, o fato de que a caixa ficava muito próxima ao 

corpo. Muitas coisas das marchas eram baseadas na velocidade, no máximo 

de notas que se pode colocar em um padrão sem atrapalhar o entendimento 

dos outros músicos que estão marchando, mas eles não passavam nada para 

eu estudar e adquirir uma técnica.   

Quando eu comecei a estudar a caixa-clara dentro de um contexto 

erudito na Escola de Música de Brasília, eu via que o instrumento ficava muito 

próximo, algo que ninguém me corrigia. Outros aspectos ajudaram, como por 

exemplo, para tocar uns exercícios do método do Ney Rosauro, em que eu não 

tinha dificuldades com rulos longos. 

O estudo de bateria foi com um professor que focalizava bastante na 

música popular brasileira, Zequinha Galvão, que dava aulas em Brasília.  

 

E - O que você estudava nessa época que era relacio nado à técnica de 

caixa? Você estudou algum método específico? 

L.S.S. - Lembro-me que o Zequinha passava um método bem simples 

chamado Stick Control. Era simples para começar e eu fiquei bastante tempo 

estudando. Na Escola de Música de Brasília, o método inicial que eu estudei foi 

o do Ney Rosauro, e me mantive com ele por bastante tempo. Ali tem algo 

chamado de estudos periódicos, que são estudos para serem feitos no dia-a-

dia. Logo depois, eu fui estudar na UNESP e encontrei vários outros métodos. 

Encontrei um método japonês que tem os estudos muito bem escritos. 

Comecei a buscar esse tipo de método de caixa-clara, com um conteúdo mais 

musical. Atualmente eu estou estudando um método chamado Wrist Twisters 
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que é excelente. Além disso, eu trabalho o Delécluse, que também é muito 

bem escrito.  

 

E - Como é a relação entre estudar esses materiais e tocar em uma 

orquestra? Os métodos que você tinha estudado te aj udaram? 

L.S.S. - Eu comecei tocando em orquestras jovens. Tive sorte que na 

Escola de Música eu já pude tocar em orquestras de alunos desde muito cedo. 

Quando entrei na faculdade, por uns dois ou três anos, fiquei na Banda Jovem 

do Estado de São Paulo, e depois entrei na Orquestra Experimental de 

Repertório, que foi durante o último ano da faculdade e o ano seguinte. Lá foi 

uma das melhores escolas de orquestra que eu já tive, pois me ajudava a 

entender como aplicar o material que eu estudava sozinho, pois o melhor som 

da caixa para o contexto como um todo pode não ser o mesmo que o buscado 

quando se estuda sozinho. 

Quanto aos métodos, certamente ajudaram, mas não sei dizer como. 

Como músicos, vamos colhendo todas as informações que de certa forma se 

tornam repertório. Às vezes, nem sabemos de que maneira, mas algo pode 

ajudar futuramente. 

 

E - Qual técnica para tocar caixa que você utiliza hoje?  

L.S.S - Essa questão é bastante relacionada com o instrumento. Esse é um 

instrumento muito específico, porque quando você muda o tamanho da caixa 

ou o tipo de esteira, você muda completamente a sua forma de tocar. A esteira 

de cabo me ajudou bastante, até porque quando se começa a estudar bastante 

com essa esteira e ainda se forçando a tocar mais no centro da caixa, fica mais 

difícil, e como estudo técnico é muito válido. Esse aspecto foi o que mais me 

ajudou, um tipo de exigência do máximo de precisão. Eu sempre estudo muito 

com o instrumento que vou usar na hora da apresentação, e tento sentir como 

o que vou tocar irá funcionar. Às vezes, eu tenho algum tipo de praticável de 

estudo que força mais minha técnica em determinado tipo de rulo, por exemplo. 

Quando você passa para o instrumento aquilo até te ajuda, porque você estará 

mais confiante, tendo até tecnicamente um espaço físico que pode usar mais. 

Eu não sei os termos usados, mas de tantas formas diferentes que já toquei, 

acabou que tenho um repertório de grips. Hoje estou estudando um 
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posicionamento mais simples em que faço o que chamo de pinça, mais para a 

falange de dentro do indicador. A falange de fora fica por baixo da baqueta e 

ajuda muito. Talvez seja interessante estudar primeiramente só isso, sem 

apertar, sem nenhum tipo de tensão, para depois utilizar o restante da mão. 

Hoje eu utilizo muito os dedos na bateria. Na caixa, eu associo os dedos 

mais às apojaturas duplas, também chamados de drags. Tem que estar no 

contexto da orquestra. Na bateria, o mesmo pensamento pode ser chamado de 

ghost notes: ela só tem que fazer parte de algo em segundo plano. O nome é 

diferente e o jeito de tocar também. Na caixa-clara, nos estudos do Delécluse, 

por exemplo, eu uso muito os dedos.  

Às vezes utilizo mais pressão para algo mais staccato e menos pressão 

e mais braço para mais legato, por exemplo. Eu utilizo braço mais por questão 

de controle e articulação, não por causa de dinâmica. O braço somado ao 

pulso funciona muito bem para passagens mais legato. Na orquestra ninguém 

nunca me pediu para tocar mais forte, sempre menos. Para estender a 

dinâmica para mais, não tenho tanta dificuldade.  

Quanto ao movimento, toda a concentração da caixa de orquestra está 

naqueles únicos dois pontos que você precisa. O movimento é todo vertical. É 

como se furasse a baqueta e ela só mexesse nesse sentido. É completamente 

diferente do tipo de movimento que se tem em um instrumento de teclado e na 

bateria, ou até na percussão múltipla. Estou tocando bem diferente as duas 

coisas. O que mais distingue meu movimento de pulso, é que comecei 

aprendendo com a palma da mão para baixo, tendo isso como o correto. 

Porém, eu sempre entortava um pouco, até decidir que essa posição não 

funcionava para mim. Depois, quando comecei a estudar tímpanos, utilizava a 

palma da mão mais virada para o lado. Hoje eu toco de uma maneira entre 

essas duas posições.  

Pela caixa ter uma natureza monotimbrística, é comum dar sonolência 

quando se está estudando relaxado demais. Uma forma de conseguir estudar 

caixa-clara por um longo período é ficar em pé. Como eu estudo assim em 

casa, na orquestra eu acabo tocando dessa maneira. Eu até penso que poderia 

ser mais prático se eu tocasse sentado na orquestra, mas eu me sinto mais à 

vontade em pé, porque é a maneira como eu estudo, mas não tem diferença 

nenhuma.  



 85 

Toco melhor em pé, mas é porque estudo mais tempo desse jeito; 

imagino que seja apenas por isso. Também tenho um aluno que toca sentado e 

vejo que ele se desempenha muito bem assim.  

Quando em pé, não fico com os joelhos travados e deixo as pernas mais 

paralelas, mas não abertas. Acho que é uma posição mais natural para boa 

parte dos instrumentos de percussão. Se eu me observar em um set de 

percussão múltipla, provavelmente estarei tocando nessa posição. A altura da 

estante de leitura varia de acordo com a memorização do que está na partitura. 

Às vezes ainda estou tendo que olhar um pouco para o que está escrito, então 

deixo a estante de leitura bem mais baixa. Quando fica mais baixa, volta-se o 

olho para a membrana da caixa, sendo que você pode se dar ao luxo de 

arrumar as baquetas caso uma esteja um pouco mais à frente da outra. Mas, 

se eu vou realizar uma leitura a primeira vista, coloco a estante mais em 

direção ao maestro, na linha dos olhos. Às vezes eu estudo a movimentação 

do pescoço que vou realizar no momento da performance. Pode ser que eu 

não faça exatamente a mesma coisa na hora de tocar, pois não existe uma 

maneira fixa. Num trecho de xilofone, por exemplo, eu estudo o momento em 

que olho para as teclas, priorizando sempre não olhar para elas. 

Quanto às baquetas, estou querendo eliminar a variedade ao máximo. 

Hoje eu tenho gostado de usar muito as baquetas do Tim Genis. Tem as 

baquetas do Ted Atkatz que uso muito também, sendo essas duas fabricadas 

pela Vic Firth. Tem uma também cujo nome não me lembro no momento, com 

uma bola grande na cabeça, que uso muito na orquestra, tanto para piano 

quanto para forte. Deixo uma baqueta sempre disponível, como a Bolero, que 

uso bastante. Porém a Bolero é bem diferente, pois uma antiga não é igual a 

uma de hoje. Mas recomendo que você use a menor quantidade de baquetas 

possível. Percebo que mudo bastante o jeito de tocar dependendo da baqueta. 

Não sei se é o contrapeso ou o tipo de trecho que pretendo tocar. Outra 

baqueta que uso é Adams, desses modelos franceses que afinam na ponta. 

Acho que é um tipo de som que não deve funcionar muito na orquestra, mas 

pode ser útil em algumas situações. 

 

E - Quanto às escolas, como você vê os padrões que foram criados 

pela técnica alemã, por exemplo? 
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L.S.S. - Quanto às escolas alemã, francesa ou outra, creio que atrapalha 

bastante porque essas coisas não são mais formais. Tudo já se misturou muito 

e muitas pessoas dos Estados Unidos tocam com uma técnica europeia. Acho 

que as coisas já se globalizaram de tal forma que é perda de tempo chamar 

alguma técnica de francesa, germânica ou americana. Não tem nem como 

existir mais isso, ainda mais no universo que é a percussão, em que se 

adquirem muitas informações com cada professor e ao mesmo tempo. Fuja do 

professor que exige que faça aula somente com ele com o argumento de que a 

maneira como ele faz é a mais correta. A meu ver, não vai ser proveitoso. 

Todas as escolas já se fundiram e quanto mais informações tiverem, melhor. 

Às vezes eu utilizo traditional grip na orquestra, mas tento evitar esse tipo de 

técnica mais específica para cada um dos instrumentos, porque quanto mais eu 

tiver uma técnica global, mais vai me ajudar a continuar tocando os outros 

instrumentos. Preciso de algo que globalmente funcione melhor. 

O único professor que falou para eu segurar de uma determinada 

maneira foi o Wellington, mas isso foi porque eu era muito novo e não tinha 

nenhuma bagagem. Mudei muito desde então até chegar a outra maneira de 

tocar. Isso aconteceu por ter pessoas como referência tocando. Comecei a 

assistir algumas aulas na internet do percussionista Ted Atkatz, que mostra 

umas técnicas de Chicken Wing (asa de frango) que parecem ser muito 

simples. Senti necessidade de “enxugar” informações, simplificar e fazer as 

coisas de um jeito mais simples. Foi impressionante como essa técnica se 

aplicou ao meu braço.  

Quando dou aula de caixa-clara, insisto para o aluno usar bastante o 

pulso e usar o braço somente como um impulso a mais, porque o movimento 

parte do dedo, passa pelo pulso e depois entra o braço em último lugar. Apesar 

disso, agora posso usar mais o braço porque já desenvolvi bastante o pulso, 

por tocar bateria e todos os outros instrumentos de percussão. Para caixa, 

especificamente, estou usando mais braço unicamente porque achei o 

pensamento mais simples.  
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Anexo 4 

Transcrição da entrevista realizada com Rafael Costa Alberto 

 

E - Qual foi seu primeiro contato com a música? 

R.C.A. - Meu primeiro contato com a música foi diretamente com a 

percussão, participando de uma banda marcial na escola onde eu estudava. A 

banda marcial evoluiu e depois de uns três ou quatro anos lá, eu já tinha 

contato com teclados de percussão. Não sabia ler nada, até porque quem 

escolhia tocar esses instrumentos era geralmente do sexo feminino. Aos 13 

anos, entrei no Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos de Campos" de 

Tatuí. A partir daí, comecei a ir para lá uma vez por semana, estudando com 

Javier Calvino em meu primeiro ano. 

 

E - O que você estudava nessa época que era relacio nado à técnica de 

caixa? Você estudou algum método específico? 

R.C.A. - No início não tinha nada de teoria, somente um pouco depois; era 

bem prático. Ele me colocou lá no meio, comecei a tocar observando como os 

outros faziam. O ensino era totalmente oral. Ele me mostrou a baqueta e como 

segurá-la, além de me ensinar coisas muito básicas como o toque simples e o 

duplo. Um dos enfoques dele era que os dois tinham que soar iguais. O 

instrutor era trompetista e dava aulas tanto de metais como de percussão, pois 

era uma banda marcial e não tinha nenhum outro instrumento além desses. A 

técnica que aprendi de segurar as baquetas era o matched grip. A caixa ficava 

na horizontal, encostada no corpo, presa por uma correia que envolvia o corpo 

na altura da cintura. O cotovelo ficava bem para trás e todo mundo se virava 

para tocar assim. 

Em Tatuí, Javier Calvino começou a me tirar dessa visão muito prática e 

me apresentar elementos teóricos. Eu sabia ler na banda, mas não com 

fluência. Comecei então a fazer aulas utilizando o Pozzolli e paralelamente 

estudando um pouco de cada instrumento. Eu trabalhava muito no praticável 

de borracha, com o professor me ensinando alguns rudimentos, que eu 

praticava bastante. Em Tatuí eu não tinha acesso ao material bibliográfico, que 

ficava trancado no armário. O professor me dava uma peça para tocar, e 

quando eu terminava de trabalhar isso, dava uma próxima, controlando assim o 
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nível de dificuldade, alimentando-me com peças novas. Conhecia somente o 

que eles mostravam e o que os outros alunos tocavam. Acabava ficando em 

um ciclo muito fechado. Tinha vontade de tocar o que o músico do lado tocava 

porque o professor tinha mandado, e provavelmente ele ia me mandar tocar a 

mesma peça.  

Quando cheguei à universidade, minha cabeça já tinha aberto bastante 

em relação ao começo, mas até eu entender o que estava acontecendo, acho 

que levou um tempo. Quanto ao material, eu já conhecia algumas peças de 

marimba na época, então acho que comecei a estudar isso, mas não me 

recordo exatamente. 

No mesmo período que estudei em Tatuí, estudei também bateria. Antes 

disso, havia feito umas aulas com um amigo que tocava na própria banda, que 

já era mais avançado tecnicamente e que me ensinou um pouco. Fui para o 

Conservatório de Tatuí e com quinze anos me mudei para a cidade, ou seja, 

dois anos depois de começar o Conservatório. A fase de interesse na bateria 

durou cinco ou seis anos, mas não era muito forte. Eu sempre tive interesse 

nas duas coisas, pois também estudava percussão. Teve uma época em que 

estudava mais bateria, mas sempre focando em técnica de caixa. Tinha certa 

facilidade. Acho que a banda marcial dá muita precisão rítmica e eu tinha isso 

muito internalizado, mas sem consciência. Quando fui estudar bateria, acho 

que já tinha certa facilidade do beat interno, que ajudava muito. Outra coisa 

que ajudou muito também era o grip, que já estava mais desenvolvido. Agora, o 

que eu tenho certeza é que, mais tarde, a bateria me ajudou ainda mais na 

percussão. 

 Aprendia muito sozinho. Acho que aprendo muito vendo alguém tocar. 

Prefiro ver alguém fazer a ficarem me explicando, me corrigindo. Gosto muito 

de ver como a pessoa faz e trazer para mim, desenvolver aos poucos. Uma 

das coisas que me ajudou muito foi a vídeo-aula do Dave Weckl, o Back to 

Basics. Ela é bem básica e ensina, por exemplo, como você pega a baqueta. 

Mostra muito o uso dos dedos, apesar de hoje eu não usar, mas na época 

fiquei estudando muito isso. Parece que estudar muito uma coisa que não 

usamos depois traz uma familiaridade com as baquetas que colabora para sua 

técnica em geral. O que sempre digo é que não me lembro de aprender as 

coisas no início. Não me lembro, por exemplo, de aprender a ler música. 
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Segurar a baqueta também não foi um processo difícil, porque também foi 

muito lúdico. Quando percebi que queria estudar música mais a sério, já estava 

nisso há muito tempo. 

Eu nunca tive um método escrito e também nunca tive um professor 

metódico. O método brasileiro de ensino sempre foi através de peças que aos 

poucos vão te oferecendo um nível de dificuldade maior; é dessa maneira que 

você vai evoluindo. Esse então foi o meu caminho, com os professores 

determinando o que eu deveria tocar, mas não tive um método propriamente 

dito. Sempre peguei coisas isoladas para estudar, sendo um pouco disso e um 

pouco daquilo e então misturando os exercícios. Posso citar alguns métodos 

que eles me deram, mas que não segui completamente. Nunca fiz um método 

inteiro, apenas um pouco de cada um. Em Tatuí, eles pegavam muitas peças 

americanas das pessoas que iam para lá dar aulas e deixavam. Deram-me 

alguma coisa do John S. Pratt, mas não consegui traçar uma metodologia que 

eu tive para trabalhar com isso, uma direção. Nunca tive um foco muito preciso. 

Também não tinha maturidade na época para discernir que talvez esse não 

fosse um bom caminho.  

Quando fui para a faculdade, estava pensando muito em tocar marimba. 

Gostava do instrumento e então comecei a estudar, até porque em um dado 

momento, um colega começou a fazer aula com o Ricardo Bologna aqui em 

São Paulo. Eu tinha muita dúvida com a técnica Stevens e ninguém conseguia 

tirar essas dúvidas, era tudo muito superficial. Não conseguia progressos 

consideráveis, pois tinha dúvidas mais minuciosas sobre a técnica, que 

finalmente começaram a ser resolvidas com as informações do Bologna. 

Comecei a ter muita afinidade com as aulas do Carlos Stasi, então me 

interessei bastante por percussão múltipla, até que ele começou a estabelecer 

umas metas de que a gente tinha que estudar algumas peças de caixa por 

semestre. Ele queria uma de cada autor e esse foi o contato maior que eu tive 

com caixa na UNESP. Tinha que estudar pelo menos umas cinco peças de 

caixa durante o semestre, mas não era suficiente para se obter uma boa 

técnica de caixa.  

Em meu mestrado, em Stony Brook, não havia uma cultura de se 

estudar caixa-clara. Só fui estudar o instrumento porque estava voltando para o 

Brasil e tinha uma prova. Era minha oportunidade de emprego. Eu tinha que 
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dedicar todo meu tempo àquilo, já que meu professor, o Eduardo Leandro, me 

apoiava completamente nessa decisão. Percebi então que minha técnica 

precisava de algo a mais. Comecei então a descobrir alguns materiais, mas 

não tenho um escopo muito grande de livros. Por exemplo, eu odeio o Stick 

Control. Não gosto e nunca gostei desses métodos antigos baseados em 

muitas repetições; prefiro abordagens mais modernas. 

 

E - Como é a relação entre estudar esses materiais e tocar em uma 

orquestra? Os métodos que você tinha estudado te aj udaram? 

R.C.A. - Em Tatuí, tive uma formação básica, então não tem muito que 

dizer; sem aquilo eu não teria base, não daria para fazer nada. O Carlos Stasi 

trabalhou muito em percussão múltipla, então o tema que está sempre 

presente é o de “otimização”. Outro tema que está sempre presente é 

minuciosidade, muito minucioso em tudo o que faz e tem uma capacidade de 

foco e aprofundamento muito grande, então ele me serviu de referência do 

quanto você pode realmente se aprofundar em um objeto de estudo. Também 

me ensinou que apesar de existirem métodos que ajudam, eles não precisam 

ser feitos exatamente daquela maneira. Existem mil visões que você pode ter 

sobre a mesma coisa e é muito legal quando ele abre sua cabeça para isso. 

Isso pode ser importante em trechos, apesar de já existir uma escola definida e 

certos preceitos que você muitas vezes tem que seguir. As pessoas esperam 

que sigamos as tradições de música de orquestra. Tem que obedecer a certos 

preceitos, mas acho que pode haver certa inteligência, criatividade em como 

lidar com o trecho. Apesar dos preceitos, as pessoas estão esperando essa 

criatividade, uma maneira de resolver o trecho que pode ter sido mal escrito 

para o instrumento. Por exemplo, uma saída de forte para piano em um 

instrumento que não é capaz de fazer isso, que não tem essa capacidade 

inata, então tem que estender a técnica para conseguir fazer algo. Creio que o 

Carlos Stasi foi fundamental nisso: olhar para o instrumento e vê-lo de 

maneiras diferentes, podendo brincar um pouco mais com as coisas. Creio que 

o Stasi tem uma influência fundamental na minha formação. 

Acho que começar muito novo também me deu uma ajuda muito grande. 

Não sei explicar psicologicamente, mas talvez seja como quando uma criança 

muito nova aprende uma língua estrangeira. Isso se torna mais fácil do que 
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quando elas estão mais velhas. Assim, por ter começado com nove anos, acho 

que isso me ajudou a internalizar alguns movimentos de mão. Atualmente, vejo 

que eu não parei para estudar; simplesmente desenvolvi com o tempo e estive 

em contato com isso o tempo inteiro e desde muito cedo. Esse também foi um 

ponto fundamental. 

A bateria me ajudou no sentido de me dar certa malícia para entender 

ritmo, uma maneira de aguçar um pouco mais os ouvidos. Um trecho que tem 

um número grande de repetições pode gerar determinado ritmo, um groove, 

que pode ser pensado como tendo certo apoio. Creio que bateristas pensam 

dessa maneira, mas talvez inconscientemente, separando também o 

pensamento em camadas. Pensa-se mais em camadas na bateria do que na 

percussão, pois na bateria se trabalha com vários instrumentos que precisam 

ter cada um seu nível de dinâmica. Trabalham com o beat de forma a achar 

uma maneira mais dançante, diferente do percussionista que tem a tendência 

de soar mais robótico, eu acho. A bateria aguçou mais meu ouvido e me deu 

uma sensação de como tocar mais humanamente as coisas. Quando se toca 

um trecho que tem certa repetição, acaba-se pensando em um groove para 

que soe mais natural, como traduzir de maneira mais inteligível para os 

ouvintes. 

 Acho que estudar nos Estados Unidos foi o ápice de tudo isso para 

mim, onde busquei uma organização do pensamento. Eu tinha as ideias ainda 

muito esparsas e precisei focar e fazer algo mais específico, pegando todo 

esse conhecimento e transformando em algo unificado. Creio que por estar 

presente nos Estados Unidos, comecei a ter uma visão de como me comportar 

perante uma prova e como músico. Lá eles têm um foco muito melhor que o 

nosso, e eu acho que um dos grandes problemas dos brasileiros em geral é a 

falta de foco. Falta ter um objetivo e segui-lo até que consiga atingi-lo. O 

brasileiro é muito mais emotivo, o que pode não ser ruim, mas se desvia pelo 

caminho por causa dessa emoção. Eu percebi que eles dedicam muitas horas 

em cima disso. O brasileiro é trabalhador também; passa muitas horas 

trabalhando, mas sempre em função de alguma coisa. Eu estou generalizando, 

mas em questão de estudo, dá para perceber que eles têm um foco muito 

maior, principalmente em relação à música orquestral. É só ver também 

quantos cursos desse tipo existem lá e quantos existem aqui. Comparando 
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dessa maneira, é possível ver que são poucas pessoas que fazem isso no 

Brasil. Nos Estados Unidos existem cursos que são específicos: a pessoa entra 

para fazer somente isso. Resumindo, apesar de passar por um período de 

compreensão de tudo aquilo que precisava de uma organização em minha 

cabeça, esse foi um período de contato com novas referências e, 

consequentemente, de novas possibilidades. 

 Só fui estudar caixa mesmo quando eu fiz a prova da Orquestra 

Filarmônica de Minas Gerais. Comecei a ir atrás de alguns métodos e percebi 

que existia certa minúcia por detrás disso. Foi aí que fui elevar a técnica de 

caixa a um nível um pouco mais alto, um pouco mais minucioso. Antes era tudo 

muito instintivo. Quem me ajudou muito em minha preparação foi o Piero 

Guimarães, nos Estados Unidos. Ele já conhecia muitos materiais e sempre foi 

muito ligado às escolas orquestrais americanas e seus estilos. Sempre me 

escutava tocando e dava algumas dicas, me dizendo para tocar de 

determinada maneira. Ele funcionou como meu ouvido externo nesse sentido, o 

que foi imprescindível para meu avanço. Tinha um músico que também 

conhecia bastante sobre trechos orquestrais, portanto eu perguntava muitas 

coisas para ele. Meu professor também me dava aulas longas, nas quais eu 

tocava uma longa lista de excertos. Então, comecei a me desenvolver dessa 

maneira, ao mesmo tempo em que não tenho dificuldade com caixa. Estudando 

um pouco, percebo que já consigo melhorar muito. 

O primeiro contato sinfônico que tive foi com a Banda Sinfônica de Tatuí 

que, analisando hoje, não apresentava nenhum treinamento para os músicos 

em relação àquilo que é ser um músico de orquestra. Acho que foi válido no 

sentido de começar a tocar em um grupo grande, perceber como deve se 

portar musicalmente. O repertório não era muito difícil. Eu fui começar a ver 

mais ou menos como era, indo para festivais. Fui a um festival em Tatuí 

mesmo, que é muito focado em banda. Tem as orquestras também, mas a 

banda era um projeto muito forte. Lá, eu comecei a perceber como era 

trabalhar em naipe, mas nunca fui muito presente; sempre foi algo até bastante 

distante da minha formação. Aqui em São Paulo, toquei na Banda Jovem do 

Estado, que foi meu primeiro contato regular com um grupo grande. Só fui 

perceber como era tocar efetivamente em uma orquestra no Festival de 

Campos do Jordão; lá tive o meu primeiro contato verdadeiro com orquestra. 
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Minha preparação para o teste da orquestra foi em duas etapas. Quando 

ainda faltava muito tempo para a prova, então eu tinha mais tempo para gastar 

com técnica. Aliás, estudava mais técnica do que trechos. Depois, deixei o 

estudo de técnica em segundo plano. Nesse período em que estudava técnica, 

sempre dividia o tempo com metade para cada coisa. Primeiro eu percebia o 

que me dava mais problema tocando os trechos. Comecei então a perceber, 

por exemplo, que o espaçamento dos drags era um problema, e também o 

direcionamento para a nota principal. Isso eu não conseguia fazer. Além disso, 

eu tinha os rulos muito fechados e tive que começar a abrir tocando menos 

notas. Foi então que comecei a introduzir o rulo triplo na minha técnica. 

Comecei a pensar muito em toques duplos e como resolvê-los. Outra coisa que 

também tive que resolver era a dinâmica piano. Resumindo: era tocar piano, 

apojaturas e rulo. Esses eram os meus problemas principais. Comecei a pegar 

alguns livros que me ajudavam até que eu elegi uns dois ou três que eu gosto, 

além de um livro com solos militares. Gosto bastante de livros militares, como o 

Wilcoxon e o John S. Pratt, que são livros que limpam a técnica. Nesses, seu 

contato com toques duplos é constante, então ele oferece bastante material de 

trabalho, dando também precisão rítmica. Eu achei um livro do Jean Batigne 

que é mais antigo e que também é ótimo para estudo. Tem uns estudos de 

toques duplos muito bons, sempre pensando no deslocamento de acentos e 

realizando mudanças de forte para piano na mesma mão. Isso é muito 

presente nesse livro e acho que isso é fundamental. Os americanos têm os 

toques tap, up, down e full, que cobrem todas as possibilidades de toques em 

relação à “preparação” e “recuperação”. Eles trabalham muito isso, que é uma 

abordagem onde a gente peca um pouco. Mesmo tocando com mãos 

alternadas, uma delas vai realizar algum desses strokes [toques]. Esse livro me 

ajudou muito nisso. 

Tem também um livro do Pablo Rieppi, um americano que faz cachês na 

Filarmônica de Nova York. O livro é muito conciso, mas muito efetivo. A ideia é 

fazer determinado exercício de caixa um pouco por dia, para então desenvolver 

a técnica com perfeição. O restante, tudo o que não é abordado, estarão nos 

excertos, e com certeza serão mais questões de estilo do que de técnica, 

porque ele cobre essa parte muito bem. Assim como o Jean Batigne, existem 

alguns exercícios para toques simples com dinâmicas, com variações entre 
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forte e piano. Também tem uma seção de toques duplos muito boa. Logo 

depois, existe uma seção de toque triplo, com a ideia muito semelhante ao 

toque duplo. Enfim, ele usa todos os exercícios de toque duplo para o toque 

triplo e depois trabalha com apojaturas duplas e triplas: tudo o que você precisa 

diariamente. O toque triplo também ligado ao rulo. Às vezes eu uso um toque 

mais fechado para o piano. Quando em uma dinâmica mais forte, realmente eu 

priorizo o toque triplo.  

 

E - Qual técnica para tocar caixa que você utiliza hoje?  

R.C.A. - Acho que meu pico de interesse por resolver problemas técnicos 

de caixa foi aos quinze ou dezesseis anos. Eu buscava muito o 

desenvolvimento do pulso para tocar um pouco mais rápido e então estudava 

muita técnica e em frente ao espelho. Eu tinha alguns métodos, mas em 

compensação não tinha nada muito fundamentado. Essa foi minha formação, 

meu jeito de aprender, olhando e percebendo como a pessoa faz; eu gosto 

muito de aprender assim. Eu deixava a caixa em segundo plano, porque eu 

sabia que tinha dificuldade em outras coisas. Caixa, eu sabia que em menos de 

uma semana podia aprender uma peça e trazê-la a um nível apresentável.  

Em Tatuí, eu gostava de usar muito os dedos para tocar, até o dia que 

percebi que não funcionava. Quando você tem coisas muito rápidas, eles 

ajudam, mas no restante não ajudam em nada. Comecei a tocar com a baqueta 

mais em contato com meus dedos, mas sempre com meu grip na parte da 

frente do dedo indicador. Então percebi que tirando a pressão dos dedos da 

frente e transferindo para os dedos de trás, o som da caixa muda 

completamente. Se você pressiona na frente, tem muito mais ataque e 

harmônicos. Se solta e distribui para os dedos de trás, o som fica com muito 

mais corpo. Porém, eu não toco os forte e piano com a mesma pinça. Eu 

basicamente tenho duas, uma quando eu toco em uma dinâmica mais 

confortável, utilizando todos os dedos em contato com a baqueta e outra para 

dinâmicas mais piano. Para essa, desencosto os dedos anelar e mínimo, 

formando uma espécie de triângulo com os outros três e deixando o indicador 

esticado, pois se você o utiliza para pressionar a baqueta contra o polegar, já 

sente certa tensão. Conforme as dinâmicas se tornam ainda mais leves, vou 

retirando o dedo médio também, pois em certa dinâmica já é a própria baqueta 
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que trabalha para você através do rebote. Bom, esse é meu trabalho de mãos. 

A caixa tem uma característica militar e muitos dos trechos estarão colocando a 

caixa dentro desse contexto. Esse é um dos motivos para você estudar a caixa 

de uma maneira mais militar, tanto em questão física como musical, pois 

existem peças que vão requerer muita resistência. Por exemplo, a Sinfonia N°. 

7 de Shostakovich, em que se tem que ficar 15 minutos tocando o mesmo 

padrão, começando ppp e terminando em fff. Isso requer, portanto, um grande 

preparo físico. Esse é um trecho bastante militar que requer uma linguagem 

compatível com o contexto. 

Voltando na questão de técnicas que te ajudam a tocar orquestral, você 

tem que começar a perceber minúcias de toques, e isso pode ser bem 

subjetivo. Alguns são mais arredondados, quase imitando uma nota longa. 

Outros trechos precisam de mais ênfase, soar como se houvesse uma direção 

bem definida. Para isso, pode-se utilizar o braço, como se todos os toques 

estivessem entrando na pele. Um exemplo desse tipo de toque são as cinco 

notas do Scheherazade [quarto movimento, após os drags]. Acho que é muito 

válido diferenciar nos trechos quais são os toques mais para baixo e os toques 

mais para cima, além das nuances de tempo. É muito sobre minúcias que se 

tem que prestar atenção. Usar os dedos, somente se houver algo muito rápido, 

ou drags. Para conseguir fazer com que o drag funcione como duas notas que 

levam para a principal, é preciso fazer um crescendo, que não é possível fazer 

com o pulso. Assim, utilizam-se os dedos, pois se enquadra dentro do conceito 

de toque duplo, não o de toque simples. Isso é um conceito muito importante, 

dar direção para as apojaturas e não deixar que façam parte do ritmo. O que 

ajuda a conseguir esse resultado, é sempre pensar em flam. A apojatura tem 

que dar ênfase para a primeira nota, não tirar a ênfase da nota principal. 

Ela nunca pode tirar o brilho da nota principal, tem que ser um enfeite. 

Acho isso um conceito fundamental, que as pessoas esquecem um pouco e 

que os dedos estão atrelados a isso, mas não para o piano. Um exemplo 

importante do uso de drags é o trecho de caixa do Tenente Kijé, onde todos os 

drags devem ser medidos, todos perfeitos. Eu já percebi durante os meus 

estudos, em contato com meus colegas, essa interpretação de que a apojatura 

tem que ser fechada, onde não é possível saber o que é o que. Atualmente, 
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acho isso um equívoco, pois acho que você deve saber o que é uma apojatura 

de 3, de 2 e de 4 notas, por exemplo. 

Estudo muito as dinâmicas piano também, porque acredito que em torno 

de oitenta por cento do tempo você precisará tocar de mp para baixo. Os 

outros vinte por cento você estará entre mf e f. Um mp em uma orquestra 

torna-se uma dinâmica com intensidade sonora muito forte, tendo que tocar 

mais piano do que o imaginado. Assim, meu estudo é quase todo feito em 

dinâmicas piano. 

 

E - Quanto às escolas, como você vê os padrões que foram criados 

pela técnica alemã, por exemplo? 

Eu vejo duas características opostas na escola alemã, sendo uma 

negativa e outra positiva. A positiva é a unificação do grip para os diversos 

instrumentos, o que aperfeiçoa o processo de aprendizagem e facilita a 

transição entre os mesmos. Já o negativo é a posição da mão absolutamente 

horizontal que, em meu caso, acaba gerando tensão em algumas regiões do 

braço, principalmente na caixa-clara. É importante ressaltar que essa tomada 

de opinião é empírica, pois baseia-se em uma questão anatômica própria. Não 

há predisposição contrária à técnica. É importante também conhecer a técnica 

com maior profundidade para se fazer um comentário fiel ao que a técnica 

oferece. 
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Anexo 5 

Transcrição da entrevista realizada com Ricardo Bologna 

 

E - Como funcionam as aulas práticas de percussão n a USP? 

R.B. - Na USP, a maioria dos alunos chega ainda dentro do nível iniciante, 

não estando prontos em nenhum aspecto, instrumental ou musical. A maioria é 

super jovem e já estudou em conservatórios que tradicionalmente conhecemos, 

mas não em um nível intermediário; eu diria que é um nível “iniciante final” ou 

“iniciante 2”. Como eles chegam com esse nível na universidade, eu começo 

trabalhando caixa quase em todo o primeiro ano ou na primeira metade do ano, 

por exemplo. Então eu começo com esse instrumento, que é normalmente 

onde se inicia quando se vai estudar percussão. Não é que não dê para 

começar com outro instrumento; pode-se começar também com tímpanos ou 

até marimba com quatro baquetas, se quiser. Porém, a caixa é um instrumento 

mais prático, que quase todo mundo tem, que pode também ser uma borracha 

e um par de baquetas, sendo que a amplitude do mercado com o qual se vai 

trabalhar depois é grande, sendo maior ainda se o aluno começa a estudar a 

caixa desde cedo. 

No início dos estudos, eu prefiro sempre trabalhar os aspectos técnicos 

primeiro, quase o todo tempo, utilizando os métodos que todo mundo conhece, 

mas não da forma que as pessoas fazem (ou não fazem). Tem o método Le 

Tambour, do Jean Batigne e o Stick Control, que são basicamente dois 

métodos que uso para os alunos começarem a desenvolver a técnica, porque 

quanto mais cedo eles se desenvolverem, mais cedo vão conseguir realizar as 

coisas, melhorando a percepção sonora, pois para saber o som que se precisa 

tirar, é necessário ter técnica. Eu sempre digo para os alunos que a técnica é 

sempre um meio e não um fim; você precisa da técnica para ir além da técnica. 

Então começo por esses dois métodos, Stick Control e o Jean Batigne, mas é 

uma coisa muito dinâmica e depende de cada um, pois não é “cartesiano”, 

então depende de cada aluno. Dependendo do aluno, digo para ir para o meio 

do método ou para o final. Diferentes de outros métodos, esses dois não são 

progressivos, então se pode pegar de qualquer capítulo, que é possível 

desenvolver a técnica principal que está ali proposta, seja toque simples, duplo, 

rulo, rudimentos, etc. Então eu passo os primeiros meses nisso e é até um 
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pouco chato, mas faz parte dos estudos. Dessa maneira, em determinado 

momento o aluno começa a perceber que as coisas estão funcionando. 

Como eles vêm com certa bagagem, então eles já sabem ler, sendo que 

o próximo passo é trabalhar com métodos de leituras de peças de nível 

intermediário, como por exemplo o Mitchell Peters intermediário. Pouco a 

pouco então, começo a introduzir outros instrumentos, como xilofone com duas 

baquetas, um pouco mais tarde, os tímpanos, e assim por diante, mas sempre 

com o intuito de que o aluno tenha essa consciência primordial da caixa, pela 

praticidade e pela questão também da técnica, porque é uma técnica que você 

usa para tocar vários instrumentos e não só a caixa. 

O maior problema nos estudos é a disciplina e a regularidade, mas em 

relação a todos os instrumentos, e não somente à caixa. No primeiro ano da 

faculdade, eu digo para eles tentarem estudar caixa todos os dias nos seis 

primeiros meses. Depois desse período, começa então a intercalar com os 

outros instrumentos. Por exemplo: estuda caixa duas horas por dia e depois 

mais duas horas de xilofone com duas baquetas; no dia seguinte, estuda duas 

horas de caixa e mais duas horas de tímpano, para então no outro dia, alternar 

com marimba. O que é mais importante, é manter a regularidade, pois dessa 

maneira o progresso vem. Não adianta estudar oito horas na segunda-feira e 

não estudar nada na terça ou na quarta. Estudar caixa pode ser mais 

monótono do que estudar marimba, então o aspecto sonoro pode fazer com 

que o aluno desanime da caixa em algum momento e prefira tocar a marimba 

ou o vibrafone, que têm um som mais “agradável”, o que não significa que a 

caixa não tenha um som agradável, mas que os alunos sentem vontade de 

fazer outras coisas que a princípio são mais atraentes do que a caixa. O estudo 

da caixa é mais mecânico e pode ser chato mesmo, por isso que digo que o 

maior problema é a disciplina. Se conseguir estudar ao menos duas horas por 

dia, sem dúvida evoluirá bem.  

 

E - De que maneira você acha que os rudimentos pode m ajudar no 

estudo orquestral e como você vê a preparação do mú sico de orquestra? 

R.B. - As pessoas têm tendência de compartimentar as coisas que são 

interligadas, por exemplo: rudimento é uma coisa e caixa é outra. Os 

rudimentos têm tudo a ver com caixa, pois o toque simples é um rudimento e o 
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toque duplo também. Depois tem o flam e o drag e todos esses rulos de três, 

quatro, cinco, etc, que são remetidos ao toque duplo, o papamama. Se você 

acelera esse papamama e coloca mais rebote, ele vira o rulo [buzz roll]. Toda a 

parte técnica pode ser estudada e nomeada da maneira que achar melhor, mas 

na verdade, tudo o que você toca na caixa é a combinação de um rudimento ou 

outro. Dessa maneira, tudo o que se aprende de rudimentos em conservatórios 

e universidades, tem que estar conectado com o que se faz depois, sejam os 

estudos que se vai tocar, como por exemplo o The Noble Snare Drum, que são 

peças contemporâneas de caixa, como trechos de orquestra, que vão também 

ter rulo, toque duplo, drag, toque simples, etc., além de aparecerem em várias 

dinâmicas.  

Tudo o que a gente aprende como técnica é um meio para ser aplicado 

em qualquer lugar, seja em orquestra, na música de câmara, no Noble Snare 

ou no recital de caixa que você vai fazer no Carnegie Hall! Não interessa! 

Qualquer coisa que você fizer na caixa, é fruto desse estudo de rudimentos e 

da técnica em geral. Na caixa, por vezes, precisamos também ter muita 

resistência para tocar diversas coisas, e não precisa somente de agilidade no 

pulso, dedos e braços, mas tem que ter desenvolvimento muscular para fazer 

com que essas articulações estejam bem. Na orquestra se trabalha sobre os 

extremos, como tocar muito piano ou muito forte, além das velocidades e do 

fato de ir tanto no microscópico como no macroscópico. Como estudo 

específico, temos a possibilidades de estudar os próprios trechos de orquestra, 

mas quanto mais técnica você tiver, mais você pode ir além da técnica.  Existe 

muita relação entre o estudo de métodos e a prática orquestral. Os estudos dos 

métodos, por exemplo, são baseados em trechos de orquestra, seja do Mitchell 

Peters ou do Delécluse também. O Test-Claire é vários trechos de orquestra, 

colocados um em seguida do outro. O Keiskleiriana também. O objetivo final 

desses métodos, é que todas as pessoas, ou a grande maioria delas, se 

preparem para tocar em uma orquestra.  

Dando aula em faculdade é possível ver que a grande maioria toca em 

orquestra, mas isso não quer dizer que no futuro irá fazer só isso, mas também 

outras coisas, como por exemplo eu ou o Edu [Eduardo Gianesella], pois temos 

outras atividades fora da orquestra, não só didáticas, mas também música de 

câmara e outras coisas. A grande maioria, quando termina o curso, tenta fazer 
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uma prova para entrar em uma orquestra, pois eles precisam trabalhar e 

ganhar a vida de alguma forma, sendo que ainda são casos muito raros os que 

ganham a vida só com música de câmara ou música solista, mas espero que 

no futuro não seja. A grande maioria dos músicos profissionais tem então um 

emprego fixo ou uma garantia de salário. 

 
E - O que você indica para um aluno que precisa dir ecionar seus 

estudos para tocar em orquestra? 

R.B. - Dependendo do estágio da pessoa, ela tem que fazer o estudo 

inicialmente técnico e depois técnico e musical, vindo com algumas peças. 

Depois de um determinado tempo, estudar os trechos de orquestra, para 

posteriormente ter uma experiência dentro da orquestra, pois uma coisa é 

estudar sozinho e outra é tocar de fato na orquestra. As preocupações se 

tornam outras, como dinâmicas, tocar junto com alguém, finalizações de rulos 

com a mão direita ou esquerda (o que muita gente tem dificuldade). Então tem 

o estudo individual, com disciplina e regularidade, para então acrescentar os 

estudos, as peças, os trechos de orquestra, músicas de câmara e o trabalho 

dentro da orquestra. O aluno precisa percorrer esse caminho de maneira 

gradual e sem “quebrar”. Se “quebrar” no início, então tem que voltar atrás, 

pois quando se está construindo uma técnica, deve-se persistir com 

regularidade, principalmente no primeiro ano da faculdade. Creio que o 

primeiro ano seja o mais difícil para o aluno, pois se ele não faz isso nesse 

momento, ele também não vai fazer no segundo ano, no terceiro ou no quarto, 

pois vai começar a fazer várias coisas, como tocar em orquestra, grupo de 

percussão, música de câmara. Aquele estudo então que ele podia ter feito, 

talvez nunca mais faça ou então tenha que fazer depois. Para não “queimar” 

essas etapas, eu sempre digo para eles que o primeiro ano é o mais difícil da 

faculdade, onde tem que criar os pilares de sustentação, mas também é óbvio 

que se o aluno já entra na faculdade com isso formado, então evidentemente é 

mais fácil e as coisas se aceleram. Isso depende de cada um. 

Normalmente, na minha experiência, funciona estabelecer essa base no 

primeiro ano, mas creio que as palavras-chave sejam disciplina e regularidade. 
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Anexo 6 

Transcrição da entrevista realizada com Ricardo Righini 

 

E - Qual foi seu primeiro contato com a música? 

R.R. - Comecei fazendo iniciação musical aos dez anos, com uma 

professora de piano. Na adolescência eu larguei porque queria tocar bateria. 

Meu pai cantava no Theatro Municipal e insistia que se eu quisesse fazer 

música, teria que estudar. Quando eu já tinha uns 16 anos, ele conseguiu que 

eu tivesse uma aula com Cláudio Stephan. O Cláudio foi genial, maravilhoso na 

maneira como apresentou o conteúdo. Eu fiquei encantado com esse universo, 

porque ele também tinha milhares de instrumentos na sala dele. Naquele ano, 

devido à maneira que a gente trabalhou, eu decidi estudar música; estudar 

para fazer música. No ano seguinte já entrei na faculdade. No segundo ano da 

faculdade, entrei para a Orquestra Jovem do Litoral. Foi a partir daí que 

começou minha convivência dentro da orquestra. Eu ouvi orquestras durante a 

vida inteira, porque em alguns fins de semana meu pai levava toda a família 

para assistir concertos com coro. 

Depois que terminei a faculdade, fui estudar bateria. Estudei com a Vera 

Figueiredo e o que a gente fazia era ler: abria um método ou outro e saía 

lendo. Minhas aulas com a Vera terminaram quando eu fui para Genebra, e 

então não dei continuidade, mas foi muito legal de ver a maneira como ela 

pensava no som, no fraseado, no volume. Para os bateristas o volume faz toda 

a diferença, era impressionante! Ela tinha duas baterias, uma do lado da outra. 

O som dela deveria ser algo em torno de dez vezes maior que o meu e isso é 

uma coisa que você tem que trabalhar, porque é muscular. Se quiser, por 

exemplo, tocar rock, tem que ter o som, porque faz parte da linguagem, faz 

parte do estilo, mesmo que isso tenha sido forçado ao longo dos anos, porque 

a bateria não tinha amplificação. Em Genebra fiz mais três anos de um curso 

chamado aperfeiçoamento, que é diferente dos nomes que levam hoje.  

 

E - O que você estudava nessa época que era relacio nado à técnica de 

caixa? Você estudou algum método específico? 

R.R. - Com Cláudio Stephan, eu comecei estudando caixa. A gente usava o 

método do Delécluse, o Método de Caixa-Clara. Esse método tem o mesmo 
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princípio de aprendizado dos americanos, porém, o jeito que ele escreve é 

diferente, não tem nada haver com a tradição militar. Isso era porque ele era 

pianista e criou os estudos a partir das coisas que conhecia. Os estudos dele 

são baseados sempre em uma peça que você consegue reconhecer. São 

trechos de orquestra onde, a partir de células, ele desenvolve uma ideia. É por 

isso que soa tão diferente dos métodos americanos, que puxam as coisas 

exclusivamente dos rudimentos. Hoje em dia até que não, pois existem 

métodos que misturam mais. Há dez ou quinze anos atrás era mais diferente. 

Na faculdade os métodos eram outros, mas o jeito de ensinar era 

parecido. Mesmo assim, não existia nada específico. Eu tive os dois primeiros 

anos de aula com o Mário Frungillo e os outros dois com John Boudler. Com o 

Mário eu usei o Delécluse - o Método de Caixa-Clara, e com o John foram os 

outros que tinham na UNESP, como o Vic Firth e o Goldemberg. Não tinha 

nada que preparava para tocar música contemporânea. Nós pegávamos as 

partes e nos virávamos. Meu contato nos dois primeiros anos com o John foi 

pelo grupo PIAP, que tocava música moderna, do século XX. Não existia 

método nenhum que levava do ponto onde eu estava nas aulas do Mário para 

o que eu fazia no grupo, assim como também não tinha ligação com orquestra. 

O que faz diferença é a bagagem do que você faz e do que você lê, coisas que 

você tenta trazer para seu instrumento. O que foi muito legal foi a postura que o 

John trouxe de fazer as coisas com vontade, a maneira dele de ensinar. 

 

E- Como é a relação entre estudar esses materiais e  tocar em uma 

orquestra? Os métodos que você tinha estudado te aj udaram? 

R.R. - Eu só queria aprender o que me dissessem. Passavam-me algo para 

fazer e apontavam o que precisava ser melhor e por que. Meu foco era sempre 

fazer melhor o que estava ali na hora, naquele momento. Nunca pensei que o 

meu foco depois que eu me formasse iria ser orquestra.  Gosto e sempre 

gostei, mas não foi um sonho. Acho que na minha geração nem se pensava 

nisso direito e não fazia parte do dia-a-dia; não se estudava para ser um 

especialista. 

Como base técnica eu não consigo ver uma diferença entre estudar um 

método e tocar em uma orquestra. Como analogia, o pianista não deixa de 

fazer o Czerny, o Hanon ou outros livros de técnica de piano para conseguir 
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tocar um Bach ou música contemporânea. Como base, o exercício de 

coordenação motora e/ou muscular é fundamental, não tem como não passar 

por aqui pensando que você só vai tocar Bach ou então música 

contemporânea. Um trabalho de base, um trabalho muscular, eleva muito o 

nível técnico. A parte mecânica é uma ferramenta para você chegar ao estilo, 

adaptando e achando um meio naquilo que você faz. Para tocar no estilo, 

precisa de bagagem cultural. É necessário ler e ouvir, principalmente o que os 

outros dizem, até porque quando você não ouve o que as outras pessoas 

dizem você pode não atingir com certa profundidade e ficar muito superficial. 

Acho que é essa bagagem que te faz tocar no estilo. Se a pessoa souber 

relacionar aquilo que ela fez com o que tem na mão, então ela consegue se 

virar, consegue levar a vida musical dela adiante. Se ela não consegue fazer 

essas ligações, ai vai ter alguma dificuldade. O professor pode não fazer o 

aluno pensar, mas ele tem a obrigação de orientar nesse sentido. Uma coisa 

mais óbvia é a diferença entre um prato tocado em uma obra de Mahler ou 

Shostakovich, para um prato tocado em uma obra de Debussy. Não tem 

nenhum método que explica isso e é uma coisa que vem da vivência. A mesma 

coisa é a diferença entra uma parte de uma obra de Ravel e uma de 

Shostakovich. A técnica é uma ferramenta, o jeito que você vai alcançar para 

diferenciar um estilo do outro, mas tirar isso de um método, eu realmente 

nunca vi. O livro do Delécluse, que é algo mais diferente em termos de estilo, é 

um bom exemplo. O início do Test-Claire poderia ser uma giga, não algo linear 

com aspecto de marcha e, quem faz isso não é um método de técnica. Tem 

que ter em mente o som que se quer atingir. Vejo a técnica como uma 

ferramenta, uma bagagem. É provável que alguém tenha tentado explicar o 

swing do jazz, mas eu não me lembro de ter visto isso em nenhum método; 

isso vem da vivência. Quando se vai tocar, tem que se lembrar da bagagem e 

utilizar isso. 

 

E - Qual técnica para tocar caixa que você utiliza hoje?  

R.R. - Quando fui para Genebra, meu professor viu que o jeito que eu 

trabalhava era bom e não propôs mudar. Ele sempre falou sobre frase, 

articulação, nunca especificamente sobre técnica. O que era muito legal é que 

ele tocava para mostrar a maneira como queria que soasse. Com isso, fui 
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incorporando algumas coisas que eu via que funcionavam muito bem, já que 

sempre fui aberto para testar. Eu via que a maneira que ele tocava funcionava, 

então eu buscava um jeito de experimentar para chegar a determinado 

resultado sonoro, que é o que importa. Nós não fizemos nada específico para 

orquestra. A gente tocava as coisas do Delécluse, todos os estudos do 

Keiskleiriana, muita percussão múltipla e tímpanos. Uma coisa curiosa é que 

na sua origem, tocava em fanfarras e como em fanfarras as pessoas procuram 

tocar do mesmo jeito, ele segurava a baqueta da mão direita atravessada 

horizontalmente e utilizando movimento de rotação de pulso, como um 

espelhamento da traditional grip, que utilizava na mão esquerda. Isso era muito 

diferente de tudo o que eu já tinha visto até então. Com isso, gera um equilíbrio 

de peso que é fácil se adaptar, mas não adianta testar um dia e largar, tem que 

testar durante um tempo para ver o que fica, para o cérebro entender e os 

comandos do seu corpo fazerem essa ligação. Com essa maneira de segurar a 

baqueta, tocar dinâmicas piano fica muito mais fácil. 

Uma vez veio um músico aqui em São Paulo chamado Pedro Carneiro. 

Ele foi à sala de percussão da OSESP e contou que estudou na Inglaterra e 

que segura a baqueta de caixa de maneira totalmente oposta à que eu citei, 

quase como os germânicos, com a baqueta na segunda falange do dedo 

indicador e os outros três dedos alinhados como apoio (já que o polegar tem 

muito mais força que o indicador, sendo por isso que precisa do apoio dos 

outros dedos). O que ele fez na caixa de maneira descontraída foi incrível e ele 

ainda disse que não gostava de tocar com a ponta da baqueta, mas com a 

parte de trás, o cabo. Tocou então do mesmo jeito, com a mesma qualidade e 

brincando, conversando. O som era realmente incrível e mostra que o resultado 

depende do quanto você fica em cima do instrumento, adaptando uma técnica 

já existente para seu corpo. Não é também ficar a vida inteira imitando os 

outros, mas tem que ter um ponto de partida para você poder desenvolver o 

seu som. 

 

E - Quanto às escolas, como você vê os padrões que foram criados 

pela técnica alemã, por exemplo? 

R.R. - Mesmo que exista um padrão, ainda assim existem diferenças entre 

eles. Nós não temos o corpo com a mesma medida. Por mais que a gente tente 
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pegar de um jeito parecido, vai ser diferente. O que eles tentaram fazer é a 

mesma coisa que acontece nas cordas, uniformizar o som. Isso é importante 

quando há dezesseis violinistas tocando a mesma parte em uníssono. Quanto 

mais uniformizado for, melhor para o conjunto. Agora, por mais que se tenha 

diferença entre eles, vai ser o mais uniformizado possível. Se repararmos, todo 

mundo que sai de uma instituição de ensino, como uma faculdade, têm um jeito 

parecido de tocar. É difícil ter alguém que se recuse a usar algo que está sendo 

proposto, pois não faz sentido quebrar com isso, então de alguma forma já 

existe um padrão. O que não existe é essa uniformidade que os alemães 

quiseram propor em algum momento, mas eu também não sei como é hoje. 

Acredito que é necessário estudar vários tipos de métodos e maneiras 

de tocar, tanto o Delécluse como os rudimentares ou uns mais modernos que 

estão misturando informações, como o French American Method, de um autor 

americano que tenta quebrar um pouco com esse paradigma de ser apenas de 

um jeito. É um método recente e deve ter um ou dois anos.  
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Anexo 7 

Transcrição da entrevista realizada com Rubén Zúñiga 

 

E - Qual foi seu primeiro contato com a música? 

R.Z. - Comecei a estudar bateria aos nove anos com o inspetor da escola 

onde eu estudava. Ele sabia um pouco e começou a me explicar coisas 

básicas, com aulas baseadas em memorização e coordenação de movimentos. 

Logo depois, entrei em uma escola artística no Chile, onde tive contato com 

instrumentos de percussão, usando métodos escritos, escalas e outros 

materiais, além de tocar na orquestra. Com aproximadamente 10 anos, vi um 

pouco mais de técnica e toquei em orquestras infantis. Eu nunca tive a opção 

de escolher estudar percussão somente para tocar em orquestra. Isso foi algo 

que só vim ver no Brasil. Eu nunca tinha pensado sobre tocar em orquestra ou 

não. Eu tive aulas de percussão tanto na escola artística quanto na 

universidade e a rotina era tocar uma peça de percussão múltipla em um 

festival de música contemporânea em um dia e no outro fazer uma audição 

para alguma orquestra jovem.  

 

E - O que você estudava nessa época que era relacio nado à técnica de 

caixa? Você estudou algum método específico? 

R.Z. - Meu primeiro contato com mais seriedade foi na escola artística em 

que tive que estudar a caixa de maneira independente, desligada da bateria e 

tocando em pé, com meu professor do lado ensinando técnica. Não me lembro 

dos métodos que utilizava, mas provavelmente era o Mitchell Peters elementar, 

solos rudimentares e peças bem simples, basicamente para mexer as mãos. 

Nas aulas que fiz no Conservatório, eu trabalhava os métodos e via 

também os trechos de orquestra. Quanto a essas aulas, me lembro de que no 

começo o mais difícil era conseguir fazer um rulo. Era o mais complicado e eu 

via como o mais difícil da caixa. Na escola artística eu estudei até uns treze 

anos, para depois ir para o conservatório, que era completamente diferente. O 

conservatório era bem mais organizado. Na escola era tudo mais didático, 

focado para crianças. No conservatório a metodologia era principalmente 

voltada para a organização nos estudos, não só de caixa, mas de todos os 

instrumentos. Comecei então a ser obrigado a me organizar, levando um 
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caderno e um pano para limpar o instrumento, que era da mesma importância 

que preparar algo para ser tocado na aula. Se acontecesse de esquecer 

qualquer uma dessas coisas, eu não podia ter aula. Essas coisas ensinavam 

muito que não basta só tocar bem, mas que além disso é preciso ser 

organizado, responsável e estar preparado para tudo. Nas aulas, tinha que 

mostrar estudos de métodos que eram passados como, por exemplo, o Peters 

elementar, o médio e o avançado, os 150 solos do Wilcoxon, os 12 Estudos do 

Delécluse e algum livro do Keiskleiriana. Em conjunto com isso, algumas peças 

e também trechos orquestrais. 

Quando mais novo, eu queria tocar o mais rápido possível e achava que 

isso era bom. Depois, passei a ter mais consciência, mas o professor não fala 

tudo. Ele mostra o que está bom e o que está ruim, para então o estudante 

começar a pensar de um jeito mais maduro na maneira de como trabalhar. 

Dessa maneira, mudei completamente meu jeito de estudar. Eu fiz os seis anos 

da etapa básica e estava entrando no terceiro ano superior, mas como eu fui 

aprovado na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, vim em 2009 para o 

Brasil. No mesmo período do conservatório, eu toquei na orquestra jovem 

nacional do Chile. 

Eu também já tive a oportunidade de estudar com Alan Abel, Tom Freer 

e Christopher Lamb. Tom Freer tecnicamente não mexeu em nada. Meu 

professor estudou com Tim Adams, que foi colega do Tom Freer e que 

estudaram juntos com Cloyd Duff, então foi a mesma linha de técnica. 

Com Christopher Lamb foi um pouco diferente. As aulas com ele são 

bem mais musicais que técnicas. Noventa por cento da aula é sobre música. 

Ele fala como seu movimento pode ajudar, mas o ponto forte é a questão 

musical, o fraseado. A técnica dele também é impressionante. Em conceitos 

gerais, o uso do pulso, do braço e o rulo também eram parecidos. 

Com o Tom Freer, foram basicamente preparações para algumas 

audições e não houve método em si. Teve muita técnica, mas era tudo oral 

(como você tem que pensar, pegar a baqueta, mexer na esteira da caixa). Foi 

um preparo para tocar na audição. Os métodos em geral foram basicamente os 

mesmos, os Peters, Wilcoxon e Delécluse. Apesar de os três professores 

serem diferentes (Abel, Lamb e Freer), usam métodos praticamente iguais, 

mas como eles encaram isso é um pouco diferente. 
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Na escola de Alan Abel, usa-se exageradamente o movimento de braço 

e o rulo é três por mão, mas é muito junto, bem denso; essa é a sonoridade do 

rulo dele. Para trabalhar isso, pode-se usar até o Stick Control, o que é 

interessante, pois os métodos têm apenas notas escritas e não abordam a 

maneira de segurar as baquetas, então você pode estudar de várias maneiras. 

Christopher Lamb trabalha super relaxado, com conceitos de Moeller. O rulo 

dele é parecido com o do Tom Freer. A maneira como Tom Freer toca revela 

uma consciência de quanto tocar mais para cima ou mais para baixo, em 

relação ao toque. O mais importante é ter as notas duplas muito bem 

trabalhadas e também aplicar nos drags. O rulo dele é exatamente três por 

mão, com a mesma velocidade. Para ele, a pureza, a limpeza sonora do 

instrumento é muito importante, igualmente para aquilo que está escrito. Se 

tiver uma apojatura de três notas, tem que estar perfeito; elas devem ter 

exatamente o mesmo espaço entre elas com a nota principal um pouco mais 

forte. Ele é muito perfeccionista. Christopher Lamb é também muito 

perfeccionista, mas ele pensa em mudar determinada execução de acordo com 

o contexto. 

No estudo é interessante fazer uma lista de perguntas físicas e colocar à 

vista quando se está estudando. Por exemplo, como estão os ombros, a 

barriga, a perna, a boca, e depois volta. É um exercício físico, pois sempre se 

vai tensionando um pouco sem perceber, o músculo vai se contraindo 

desnecessariamente. É importante estar sempre se reavaliando. Se o ombro 

estiver relaxado, depois de 5 segundos é possível relaxar ainda mais. Isso é 

porque não houve um relaxamento completo. Na hora de tocar, isso também 

acontece, principalmente se for tocar um trecho longo. É uma sucessão de 

perguntas que incluem como está a coluna, o pescoço ou a respiração. Em 

relação à parte técnica, como estão as mãos, a baqueta ou a pressão dos 

dedos em relação à baqueta. O terceiro item, que é o mais importante, é o 

som. Como está o som? As duas mãos estão soando iguais? Está muito 

incisivo ou muito leve? Eu sempre recomendo começar com a parte técnica, 

desenvolver o pulso, ter uma consciência dos movimentos que vou precisar 

usar. Acredito que isso vale para todos os instrumentos. Sem técnica ou com a 

técnica não muito em dia, você pode cair antes de fazer música. 
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E - Como é a relação entre estudar esses materiais e tocar em uma 

orquestra? Os métodos que você tinha estudado te aj udaram? 

R.Z. - Acredito que todos os métodos são válidos. Nunca se sabe o que 

vai aparecer na partitura. Nós não tocamos somente músicas do século 18, 19 

ou 20, mas tocamos músicas novas também. Se um dia o compositor escreve 

uma música que tenha um trecho rudimentar, ele pode querer um solo como se 

fosse a representação de uma marcha ou algo parecido. Existem métodos mais 

rudimentares, métodos mais standards e métodos mais focados para 

orquestra; todos são válidos e não tem nenhum que seja ruim. Acredito que 

todos são válidos dependendo de como você estuda, como você encara esse 

método. Sobre tudo o que citei no início, na orquestra em geral pode vir 

qualquer parte. Pode vir um monte de apojaturas duplas, ou um rulo aberto ou 

fechado. Eu acho que esses métodos que você estudou sempre vão servir, de 

um jeito ou de outro, direta ou indiretamente. Depende de como é estudado.  

Com um método, é possível trabalhar tudo. Com o intermediário do 

Peters, por exemplo, não há nenhuma dinâmica, mas ele pode ser preparado 

em velocidades diferentes, dinâmicas diferentes e até em estilos diferentes. 

Porém, isso é o professor quem passa. O método em si não tem nada: é uma 

ferramenta. Eu acho que não existe um método que traga cada problema em 

conjunto. Mesmo colocando tudo no papel, ainda irá faltar informação. Não 

podemos desconsiderar também, o fato de que o corpo de uma pessoa vai 

reagir diferente do corpo de outra pessoa. Mesmo que se tente escrever uma 

série de itens com tudo o que é necessário ao estudar caixa, creio que sempre 

irá faltar algo. Em aulas é quase sempre o mesmo conteúdo, mas os caminhos 

e o jeito de passar mudam de uma pessoa para outra. A técnica não é 

absoluta, tem que ser adaptada ao corpo e à situação. A baqueta que você 

usa, a caixa e a pele; tudo isso varia. Se você está tocando em pé ou sentado, 

é também um fator para ser levado em consideração. Acho muito difícil de 

passar toda essa informação em um só método. Existem muitos materiais 

bons, mas eu acredito que isso é apenas cinquenta por cento do trabalho, e a 

outra metade é como ele é abordado. Após esse processo, se adquire uma 

consciência daquilo que se quer. 
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Tudo isso me ajudou a desenvolver uma base consistente. Quando se 

tem uma consistência técnica e acredita-se nisso, então não se tem medo, não 

treme mais as mãos, aliás, em relação ao tremor de mãos, ele vai passando 

conforme a técnica se desenvolve.  

O trabalho que eu tive como chefe de naipe da Orquestra Filarmônica de 

Minas Gerais ajudou a reforçar que, mesmo tocando instrumentos diferentes, a 

gente pode criar uma sonoridade de naipe. Não só em relação a tocar, mas 

como você deve respirar junto, qual a velocidade da baqueta, o timbre correto, 

qual prato você vai usar, com que caixa, que baqueta do glockenspiel ou de 

bumbo, sempre pensando em uma sonoridade uniforme através de coisas bem 

simples. Não é tão rebuscado, porém depois que você escuta, percebe 

claramente uma sonoridade do naipe, assim como você escuta um quarteto de 

sopros.  

Acredito que todas essas informações me ajudaram a tocar em 

orquestra, pois toda a técnica que eu desenvolvi, utilizava para resolver outras 

coisas. Se há algo complicado na parte da orquestra, não se deve estudar 

apenas o problema; creio que seja mais profundo que isso. Tem que estudar 

um material variado e fazer combinações para então, na hora de tocar o trecho, 

ele tornar-se uma consequência dessa variedade de estudos. Sempre senti 

que eu estava progredindo tecnicamente, então tocar um trecho em orquestra 

vai depender do estudo técnico paralelo. 

Depois de alguns anos, comecei a tentar unificar o meu jeito de tocar, 

como se os instrumentos de percussão fossem unidos por uma corda. Alguns 

vão ter muitas similaridades, como o xilofone e a caixa, que têm a técnica 

parecida, não só a maneira de segurar a baqueta, mas quanto ao movimento. 

Hoje em dia eu tento criar um jeito de tocar, uma sonoridade, como se fosse 

uma cor. Isso é um desafio, porque o violinista, por exemplo, tem uma escola. 

Ele estudou com determinado professor e em determinada universidade. Isso 

acontece com qualquer instrumento. Com a percussão é a mesma coisa, mas 

abrange os instrumentos de forma geral. Se eu vou tocar caixa ou triângulo, 

tento pensar igual em questão de sonoridade. A técnica vai ser o caminho para 

a sonoridade que quero, como se vou usar mais dedo ou mais pulso, se vou 

abrir ou fechar a mão, porém tento ter diferentes cores de som para todos os 

instrumentos. Isso foi depois do conservatório, pois quando entrei, eu nem 
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tinha tempo de pensar muito. O mais importante era estudar, pensar menos e 

tocar mais. Depois que eu já tinha menos dificuldade de tocar, comecei então a 

pensar mais. Em parte, eu não me arrependo, porque se pensasse muito no 

começo, eram tantos os caminhos que eu poderia acabar me perdendo. O que 

despertou bastante minha própria concepção foi ter o conhecimento de outros 

professores.  

Minhas maiores referências são Tom Freer, Christopher Lamb, Markus 

Rhoten e Alan Abel. Eles têm uma escola e uma bagagem enorme de 

informação. Comecei então a ter consciência e procurei formar uma opinião 

própria. Tudo o que conheci foi válido e sempre fui aberto a diferentes 

informações. Sempre acreditei que com qualquer informação eu iria aprender 

algo, seja muito ou pouco. Acho que eu poderia dizer que foi bem depois, no 

final da faculdade, e principalmente depois que comecei a ter essa consciência 

sobre o caminho que vou tomar, sobretudo quando comecei a dar aula, 

comecei a perceber que eu passava informações, mas que já existiam muitas 

informações espalhadas. Comecei a unir todas essas informações para passar 

mais claramente. Isso ajudou bastante nas aulas, com certeza.  

 

E - Qual técnica para tocar caixa que você utiliza hoje?  

R.Z. - Algo que mudei em minha técnica desde que comecei meus estudos, 

foi em não abrir toda a mão. Uso muito o pulso e de maneira muito relaxada, 

mas mantenho todos os dedos em contato com a baqueta. Não uso muito os 

dedos, mas sim os pulsos, que me ajudam bastante. Para mim, esse é um jeito 

natural. Nunca trabalhei muito para chegar nesse resultado, porque nunca foi 

muito complicado. Assim como você pega qualquer outro objeto, você pega 

uma baqueta. Eu chamo de pinça o que é composto pelo polegar e o indicador. 

Hoje, o cabo da baqueta tem que estar na base da mão. Depois eu fecho os 

dedos de maneira relaxada. Não tem muito mistério. O importante para mim é 

que seja muito natural. Não abrir os dedos, ficar relaxado, nunca pressionar 

demais ou curvar os dedos de maneira não natural. Qualquer indício de tensão 

eu procuro eliminar. Porém, se eu vou fazer um rulo, logicamente vou 

pressionar mais a pinça. 

Geralmente toco com o pé esquerdo um pouco mais a frente do direito, 

nunca todo reto. Isso é para ter uma movimentação livre para frente e para 
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trás, pois se eu precisar tocar mais piano e mudar a região de toque, então eu 

movimento o corpo todo e não os braços. O som em geral vem das costas, da 

parte de trás. Pensando desse jeito fica mais fácil projetar, tanto em caixa 

quanto em qualquer instrumento. 

 

E - Quanto às escolas, como você vê os padrões que foram criados 

pela técnica alemã, por exemplo? 

R.Z. - Eu nunca experimentei a maneira deles de tocar. Do jeito que eu toco 

não me sinto limitado para tocar qualquer parte, isso em questão de controle, 

dinâmica, sonoridade, etc. Eu me sinto bastante seguro. Acho que só é 

diferente. Não vejo vantagens ou desvantagens. É um som diferente e são 

conceitos diferentes de som. O que mais percebo é que a sonoridade do rulo é 

diferente. Eu gosto do rulo mais constante, pois eu acredito que tem mais 

coerência com o que, por exemplo, os trompetes estão tocando, mas é tudo 

uma questão de gosto. 
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Anexo 8 

Percussive Arts Society International Drum Rudiments 
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