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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo propor diferentes padrões de acompanhamento do samba             

na bateria através da adaptação de levadas rítmicas que são executadas nos instrumentos típicos da               

percussão do gênero samba, destacando as possibilidades de performance geradas pelas combinações            

de levadas do tamborim. Os conjuntos de levadas de tamborins podem ser executados de maneira               

sobreposta na bateria produzindo padrões de acompanhamento, o que contribui de maneira            

significativa para o desenvolvimento da técnica da bateria.  
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Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento, que            

pretende discutir teoricamente o processo de adaptação dos padrões rítmicos da           

percussão típica do samba para bateria. Buscamos dar ênfase às possibilidades de            

performance que podem ser criadas a partir da sobreposição de padrões rítmicos            

característicos do tamborim. Apesar de alguns bateristas utilizarem levadas rítmicas          

da percussão no samba para criar seus padrões de performance, é possível notar a              

escassez bibliográfica específica a respeito do tema.  

Utilizaremos os conceitos teóricos como base para o processo de          

adaptação de levadas rítmicas da percussão para bateria, como: (1) funções rítmicas            

dos instrumentos de percussão no samba, denominadas como fraseado, condução e           

marcação (BARSALINI, 2014); (2) melódica percussiva, que explicita o significado          

gerado através das mudanças de entonações de timbre dos instrumentos de           

percussão de altura indeterminada (D’ANUNCIAÇÃO, 2008) e (3) a concepção de           

performance que ficou conhecida ao longo dos anos como bateria batucada, que            

adapta diferentes padrões rítmicos da percussão para bateria privilegiando o som dos            

tambores em relação aos pratos do instrumento. (PELLON, 2003; GOMES, 2008;           

AQUINO, 2014; e BARSALINI, 2014)  

Barsalini (2014, p. 24) apresenta três funções rítmicas para analisar os           

modos de execução da bateria no samba, denominadas como condução, marcação e            

fraseado. Estabelece que a função de condução é responsável pela execução das            

menores unidades de tempo de forma constante (quatro ataques para cada pulsação),            

servindo como base para o fluxo musical. No samba, essa função é interpretada por              

diferentes instrumentos, como o ganzá e o pandeiro. 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo de padrão rítmico com função de condução. 

 

A função de marcação é responsável por acentuar os tempos do           

compasso (2/4) com ataques utilizando os timbres mais graves do instrumento. 
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Podemos observar essa função em diversos instrumentos típicos da percussão no           

samba, como os surdos e o tantã.  

 

 

Figura 2 – Exemplo de padrão rítmico com função de marcação. 

 

A função de fraseado é denominada para os padrões rítmicos que           

apresentam acentuações nos contratempos com ênfase nas mudanças de timbre em           

determinados instrumentos (de timbre agudo, médio ou grave). Entre os          

instrumentos que podem desempenhar essa função, podemos destacar: o tamborim          

(agudo), o agogô (agudo), a cuíca (médio), o repique de mão (médio), o surdo de 3ª                

(grave), entre outros. 

 

 

 

Figura 3 – Exemplo de padrão rítmico com função de fraseado. 

 

Alguns instrumentos podem desempenhar diversas funções      

simultâneas ou mudar de função no decorrer da performance, como é o caso do              

pandeiro e da bateria. O tamborim, por exemplo, apresenta duas funções distintas,            

fraseado ou condução. Nas escolas de samba, a levada tradicional do tamborim            

denominada popularmente como carreteiro, tem função de condução, pois executa          

quatro ataques para cada pulsação de forma constante, preenchendo toda pulsação           

através de semicolcheias. No contexto de roda de samba, o tamborim normalmente            

executa levadas que ficaram conhecidas popularmente como teleco-teco, que são          

características por apresentar acentuações nos contratempos com função de fraseado.  

Baseado nas informações descritas acima, não buscamos fazer        

generalizações em relação às funções que um instrumento de percussão pode exercer,            

mas compreender cada padrão rítmico de maneira individual para ter base para as             

adaptações na bateria.  

O trabalho desenvolvido por D’Anunciação (2008) conceitua de        

melódica percussiva as diferentes nuances de timbres que um instrumento de           

percussão de altura indeterminada pode apresentar. De acordo com o autor, as            

variações de timbre têm uma relação íntima com as diversas formas de articulações             

utilizadas na performance. Esse conceito serve como um fator de grande importância            

para as adaptações criadas, pois através dele podemos entender e adaptar para            

bateria a sonoridade dos padrões rítmicos.  

Através da exploração do conceito bateria batucada, buscamos uma         

prática na bateria a partir de elementos rítmicos dos instrumentos típicos da            

percussão no samba. Esse conceito é entendido neste trabalho como uma concepção            

de performance baterística que adapta as diferentes levadas dos instrumentos típicos           

da percussão e privilegia o timbre dos tambores da bateria em relação aos pratos.              

Segundo os autores Barsalini (2009, 2014) e Aquino (2014), de maneira geral, esse             
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modelo de performance foi predominante durante o período de 1927 até 1950,            

posteriormente os autores identificam uma ruptura com essa concepção e a bateria            

no samba passou por diferentes transformações criando outras formas de          

performance que obtiveram maior destaque como o samba escovado, samba de prato            

ou o samba conduzido.  

Utilizamos os conceitos acima explicitados para analisar os padrões         

rítmicos típicos da performance no tamborim e criar adaptações para bateria . 

 

1. O tamborim: aspectos idiomáticos para adaptação 

 

O tamborim ganhou grande representação e destaque no samba em          

seus diferentes contextos, atribui-se a introdução do mesmo no samba aos ritmistas            

Bide (Alcebíades Barcelos) e Bernardo (ZEH, 2006, p. 169). O instrumento é            

composto por um fuste (corpo) de metal ou madeira e uma membrana de ataque              

(superior) que mede 6’ polegadas, o corpo do instrumento é segurado por uma das              

mãos do instrumentista. 

 

Figura 4 – Imagem do instrumento denominado tamborim . 
1

 

O tamborim é um instrumento presente nos diferentes contextos         

musicais do samba: escolas de samba, rodas de samba e gravações do mercado             

fonográfico. Tornou-se ao longo dos anos um dos principais instrumentos da           

percussão típica no samba e sua execução também difere em padrões rítmicos e             

expressão nos diferentes contextos musicais. 

O instrumento é percutido com uma baqueta que pode variar em           

relação ao material utilizado, por exemplo, em rodas de samba usa-se comumente            

baquetas de madeira para execução do tamborim, enquanto nas escolas de samba            

manuseia-se baquetas de fibra com diversas pontas. 

Os toques executados pela baqueta acontecem na parte superior da          

pele, o dedo médio da mão que segura o instrumento percute a membrana pela parte               

de dentro do fuste, ou seja, pela parte inferior da pele, modificando as entonações              

tímbricas geradas pelo toque de ambas as mãos de acordo com o abafamento da pele               

ou permitindo a ressonância do instrumento. 

 

 

 

 

1 Imagem disponível em STUDIO SOM JOÃO (2018).  
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1.1 As especificidades do tamborim na escola de samba 

 

Atualmente nas escolas de samba o tamborim é executado com uma           

baqueta de diversas pontas flexíveis, de três a sete pontas, que são fixas em um único                

cabo onde o instrumentista segura a baqueta, denominada como vassoura (ZEH,           

2006, p. 172). Esse formato possibilita um rebote rápido para o instrumentista em             

relação aos outros que existiram nas escolas de samba, facilitando frasear em            

andamentos mais rápidos e levadas que mantêm o ritmo com quatro semicolcheias            

por tempo. 

 

 

Figura 5 – Imagem demonstrando o posicionamento e tipo de baqueta utilizado para performance 

em escolas de samba . 
2

 

O tamborim ganhou destaque nas escolas de samba devido às          

coreografias da ala de instrumentistas durante os desfiles e pelos fraseados           

desenvolvidos em conjunto nas conhecidas paradinhas do samba. Desde então, a           
3

performance deste instrumento nas escolas de samba foi se modificando quanto à            

utilização do tamborim em rodas de samba, o dedo na parte inferior da pele não faz                

sentido em escolas de samba devido à quantidade de instrumentos de percussão. Ao             

invés da utilização do dedo na parte inferior da pele, o tamborim passou a ser tocado                

com um movimento rotatório do pulso (da mão que segura o instrumento) com cerca              

de 90º graus, direcionando a pele para baixo e voltando logo em seguida para a               

posição convencional. Essa prática de utilizar a virada do tamborim em alguns            

momentos da execução, ficou conhecida como tamborim virado, um estilo que está            

presente em diversas escolas de samba, permitindo o instrumentista desenvolver          

frases mais rápidas através da combinação de toques da mão direita e movimento de              

rotação da mão esquerda.  

Uma das principais levadas do tamborim nesse estilo é conhecida como           

carreteiro, onde o instrumentista executa quatro ataques por pulsação, sendo a           

terceira semicolcheia de cada grupo um gesto realizado pelo movimento de rotação.            

Essa levada tem função de condução apoiando a caixa e o repinique em uma escola de                

samba. 

 

2
 Imagem disponível em ROTA DA AMIZADE (2018).  

3
As paradinhas são momentos em que a bateria da escola mantêm apenas um ou dois naipes de                  

instrumentos repicando, como a caixa de guerra ou os tamborins (ZEH, 2006, p. 170). 
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Figura 6 – Levada rítmica de tamborim denominada popularmente como carreteiro. 

 

 

Outra forma de execução do tamborim nas escolas é através do           

fraseado, feito de três formas: (1) quando os tamborinistas executam células rítmicas            

junto com a rítmica da letra do enredo, dando evidência à estrutura rítmica da              

melodia; (2) quando os instrumentistas interpretam um fraseado rítmico em          

conjunto nos intervalos da melodia, gerando uma espécie de diálogo entre tamborins            

e melodia; e (3) quando os tamborins executam frases rítmicas diferente da melodia             

do samba em forma de camadas sobrepostas. Podemos observar os três casos nos             

exemplos musicais abaixo: Figuras 7, 8 e 9. 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo musical (a) com o tamborim executando a rítmica da melodia. Transcrição feita 

da canção Contos de Areia samba enredo da Portela de 1984. 

 

 

 

 

Figura 8 – Exemplo musical (b) com o tamborim preenchendo espaços da rítmica executada na 

melodia. Transcrição feita da canção É Hoje, samba enredo da União da Ilha do Governador de 1982.  

 

 

Figura 9 – Exemplo musical (c) com o fraseado do tamborim diferente da rítmica executada na 

melodia da canção. Transcrição feita da canção Kizomba samba enredo da Vila Isabel de 1988. 
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Outros padrões rítmicos são utilizados em determinados momentos nas         

escolas de samba, onde os tamborins executam em uníssono as levadas rítmicas            

apresentadas nas Figuras 10 e 11. 

 

 

 

Figura 10 – Levada rítmica executada em uníssono pelos tamborins em escolas de samba, com 

acentos nos contratempos. 

 

 

 

Figura 11 – Levada rítmica executada em uníssono pelos tamborins começando no tempo. 

 

 

1.2 As especificidades do tamborim na roda de samba 

 

No contexto de roda de samba o tamborim é executado          

tradicionalmente com uma baqueta de madeira e utiliza-se o dedo médio na pele             

inferior como complemento do toque da mão direita e para mudanças de entonações             

tímbricas do instrumento. O movimento de virada do tamborim pode ou não ser             

usado, cada músico utiliza a técnica do instrumento de acordo com suas preferências             

musicais. Em alguns casos pontuais, podemos observar percussionistas com baquetas          

que são tradicionais do contexto de escolas de samba em rodas de samba. 

 

 

 

Figura 12 – Imagem demonstrando a baqueta e posicionamento da mão que são comumente 

utilizados na performance do tamborim em rodas de samba . 
4

 

4
 Imagem disponível em CATACRA LIVRE (2018).  
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Figura 13 – Legenda da notação utilizada para o tamborim no contexto de roda de samba. 

 

A baqueta de madeira gera outro timbre na performance, diferente da           

sonoridade alcançada com a baqueta de fibra em pontas de vassoura. Em rodas de              

samba e nas gravações do mercado fonográfico observar-se instrumentistas de outra           

geração utilizavando peles de couro no tamborim que aos poucos foram substituídas            

pelas peles de nylon, com timbre mais agudo em relação à pele de couro. As escolhas                

referentes à utilização da pele de couro ou nylon e o uso do tamborim virado em                

rodas de samba, variam de acordo com a opinião de cada percussionista. Podemos             

citar o Mestre Marçal, compositor, ritmista, mestre de bateria e cantor, conhecido            

como um dos maiores nomes da tradição da percussão no samba. Segundo            

depoimento do baterista Wilson das Neves, nas gravações ao lado de Luna e Elizeu,              

Marçal utilizava somente peles de couro sem o recurso do tamborim virado            

(BARROS, 2015, p. 56-57). 

Os padrões rítmicos que desenvolveram-se nesse contexto do samba são          

conhecidos como teleco-teco, que é uma onomatopeia utilizada para diferentes          

levadas no samba. Tradicionalmente, muitos denominam uma levada de teleco-teco,          

mas recentemente o trabalho de Aquino (2014) colaborou para um entendimento da            

relação entre diferentes levadas do tamborim e a onomatopeia teleco-teco, sendo           

assim, podemos dizer que o teleco-teco pode ser entendido em um sentido mais             

amplo, como uma denominação utilizada para um conjunto de levadas, (AQUINO,           

2014, p. 138-139) tendo uma profunda relação com os fraseados rítmicos em diversas             

melodias no samba. Destacamos algumas levadas típicas que têm relação com a            

onomatopeia teleco-teco (Figuras 14, 15, 16 e 17). 

 

 

Figura 14 – Levada de tamborim relacionada com a onomatopeia teleco-teco. 

 

 

 

Figura 15 – Levada de tamborim conhecida como teleco-teco popularmente. 
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Figura 16 – Levada de tamborim conhecida como teleco-teco com variação no segundo compasso. 

 

 

 

Figura 17 – Levada de tamborim que começa com fraseado articulado em grupo de três toques. 

 

A onomatopeia teleco-teco é representada pelos toques com o uso da           

baqueta e os toques com o dedo médio na parte inferior da pele. A combinação dessa                

onomatopeia tem diferentes formas, criando variedades de levadas rítmicas. As          

sílabas “te” e “le” representam os toques com a baqueta na parte superior da pele no                

tamborim e a sílaba “co” representa os toques executados pelo dedo médio na parte              

inferior da pele. As frases rítmicas são dividas em: (a) frases com duas articulações,              

representadas pelas sílabas “te” + “co” = “teco” e (b) frases com três articulações,              

representadas por “te” + “le” + “co” = “teleco”.  

É comum o percussionista utilizar pequenas frases improvisadas em         

forma de variações para as levadas rítmicas apresentadas acima; o instrumentista           

mantêm a estrutura rítmica do primeiro compasso e cria as variações no segundo             

compasso. Podemos citar alguns exemplos dessa prática (Figuras 18, 19 e 20). 

 

Figura 18 – Levada de tamborim teleco-teco com segunda variação no segundo compasso. 

 

 

Figura 19 – Levada de tamborim com terceira variação no segundo compasso. 

 

 

Figura 20 – Levada de tamborim com quarta variação no segundo compasso. 

 

As levadas de tamborim descritas nesse tópico podem ser consideradas          

como base para outros instrumentos de percussão, como a levada de caixa de guerra              

destacada no exemplo abaixo. Os acentos do padrão rítmico executado no tamborim            
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também estão presentes na caixa, mantendo a manulação que é utilizada no            
5

tamborim como base para levada na caixa (Figura 21). 

 

 

Figura 21 – Levada de tamborim e levada de caixa baseados no mesmo padrão de acentuação. 

 

Os padrões rítmicos executados no tamborim em roda de samba têm           

função de fraseado e os mesmos são utilizados como base rítmica para diversas             

composições de samba. Na performance do tamborim é possível identificar          

momentos imitando pequenas frases rítmicas da melodia no samba em forma de            

variações. 

 

1.3 Sobreposição de tamborins 

 

A nomenclatura sobreposição de tamborins é utilizada para fazer         

referência a execução simultânea de duplas e/ou trios de tamborins com levadas            

diferentes para cada instrumento no contexto de gravações do mercado fonográfico,           

esse termo visa a diferenciação de naipe de tamborins, ala de tamborins na escola de               

samba tocando padrões rítmicos iguais.  

De acordo com a pesquisa de Barros (2015, p. 50), o trio mais antigo de               

tamborins era Bucy Moreira, Arnô Canegal e Raul Marques, posteriormente houve           

um dos trios mais conhecidos do mercado profissional do samba: Roberto Bastos            

Pinheiro (Luna), Elizeu Félix (Elizeu) e Nilton Delfino Marçal (Mestre Marçal). Os            

três ritmistas gravaram com grandes personalidades do samba entre os anos de 1950             

e 1990, ficando conhecidos entre os músicos em geral, produtores e artistas            

conhecidos internacionalmente, como Chico Buarque, João Bosco, entre outros.         

Gravações dos três instrumentistas em que é possível distinguir os padrões rítmicos            

executados por cada tamborim são raridades, devido à grande quantidade de           

instrumentos de percussão nas gravações, porém alguns depoimentos e transcrições          

foram feitas a partir de observações de gravações do trio, como Pellon (2003, p. 36)               

destaca em seu livro. As acentuações do exemplo musical (Figura 22), foram            

destacadas pelo autor deste trabalho com o intuito de representar graficamente a            

interpretação típica das levadas.  

 

5 Termo utilizado para fazer referência às sequências executadas pelas mãos e pés do músico para percutir os                  
instrumentos. Um exemplo de manulação seria uma sequência de três toques com a mão direita seguida por um                  
toque com a mão esquerda (DDDE). 
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Figura 22 – Exemplo de levadas do trio de tamborins executados por Luna, Marçal e Elizeu 

(PELLON, 2003, p. 36).  

 

Outros padrões do trio são revelados no trabalho de Barros (2015, p.            

144-152) com os depoimentos do filho de Mestre Marçal, o Armando Marçal            

(Marçalzinho): Figuras 23 e 24. 

 

 

 

Figura 23 – Exemplo de fraseado de dois tamborins executados na música Esta Melodia (BARROS, 

2015, p. 144). 

 

 

Figura 24 – Levada executada por Marçal, Luna e Elizeu denominada como Ping Pong no trabalho 

de Barros (2015, p. 151). 

 

Radamés Gnatalli também escreveu um arranjo com três padrões         

rítmicos de tamborim para ser executados simultaneamente no Concerto Carioca nº           

1, no quarto movimento. Peças foram feitas em homenagem à forma de execução do              

trio de tamborinistas, como Era três Bambas de Lucas Rosa (2002) e Era Luna,              

Elizeu e Marçal de Oscar Bolão (2003) (BARROS, 2015, p. 83). A sobreposição de              

tamborins proporciona combinações de levadas com três funções de fraseado e           

resultam no preenchimento de todas semicolheias do compasso, gerando a função de            

condução de modo implícito. 
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2. Adaptações para bateria 

 

Podemos observar a utilização de padrões rítmicos típicos da percussão          

na performance de um baterista no samba, como exemplo, as frases típicas de             

tamborim adaptadas ao aro da caixa da bateria ou o padrão de bumbo à dois               
6

utilizado na bateria em contexto do samba-jazz que pode-se considerar como uma            

adaptação do padrão rítmico utilizado para função de marcação no tantã em rodas de              

samba. Embora essas adaptações de pequenos padrões rítmicos sejam extremamente          

usuais no instrumento, ainda nos falta uma discussão teórica sobre o assunto que             

auxilie sobre o conhecimento relacionado à capacidade da bateria para adaptar           

levadas rítmicas de instrumentos de percussão e quais as possibilidades de           

performance podem surgir no instrumento com essa prática.  

Observamos que os padrões rítmicos utilizados na performance da         

bateria no samba, tema que foi pesquisado por Barsalini (2014), podem chegar a ter              

três funções simultâneas: condução, marcação e fraseado; em casos pontuais          

podemos identificar apenas uma ou duas funções. A partir da pesquisa do autor,             

começamos a perceber que em poucos casos de performance na bateria são adaptadas             

mais de uma função de fraseado simultaneamente. De maneira geral, os padrões têm             

apenas uma função de fraseado e não exploram as possibilidades de sobrepor duas ou              

três funções de fraseado no instrumento. Na percussão do samba, por outro lado, é              

constante a sobreposição de padrões rítmicos com função de fraseado, seja no            

contexto de escola de samba ou no contexto de rodas de samba, é natural que               

instrumentos desenvolvam fraseados diferentes que são executados       

simultaneamente.  

Buscamos ampliar a capacidade de adaptação na bateria sobrepondo         

até três padrões rítmicos com função de fraseado para criar as levadas. Essas levadas              

apresentaram um efeito sonoro bastante peculiar e sua execução pode ser           

considerada de grande complexidade, devido à coordenação motora dos membros          

para essa forma de interpretar. Acreditamos que o fato de bateristas não utilizarem             

com frequência linhas rítmicas com funções de fraseado para criar levadas na bateria             

deve-se a essa complexidade do estudo relacionado à coordenação motora.  

Outro recurso utilizado neste trabalho para ampliar a capacidade de          

adaptação na bateria foi anexar instrumentos da percussão típica do samba ao kit ,             
7

ampliando as possibilidades de timbres para as adaptações e modificando as formas            

de articulações utilizadas. Instrumentos como o tamborim, o cowbel e o jingle kick,             

facilitaram a criação de relações diretas com os timbres dos instrumentos da            

percussão no samba. 

O tamborim e o cowbel têm timbres mais agudos em relação à todos os              

tambores tradicionalmente utilizados na bateria, tornando possível manter os         

timbres agudos da percussão para adaptação, pelo fato dos timbres desses           

instrumentos não se confundirem com outros, tornando cada levada com função de            

fraseado mais transparente, como uma linha rítmica independente.  

6
Padrão rítmico que consiste em executar a primeira e quarta semicolcheia para cada tempo do                

compasso, esse padrão é utilizado frequentemente por bateristas no bumbo para tocar samba, como              

observa-se nos métodos de Gomes (2008, p. 16), Lima (2008, p. 11) e Rocha (2013, p. 85). 
7

O termo faz referência aos diversos formatos utilizados para posicionamento de tambores e pratos da                

bateria e ajuda a descrever as ocasiões em que outros instrumentos típicos da percussão são anexados                

à montagem da bateria. 
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O jingle kick trata-se de uma importante inovação para bateria, pois           

permite executar a função de condução no samba com um dos pés em andamentos              

médio e rápido. O sistema aproveita a movimentação de ‘ida’ e ‘volta’ do pedal,              

gerando som para ambos movimentos com o timbre de platinelas, similares as            

utilizadas no fuste do pandeiro. Relacionamos essa movimentação com à forma de            

execução do ganzá, propondo adaptações da função de condução para o pé esquerdo             

na bateria. Anexar o jingle kick ao kit do instrumento trouxe inúmeras possibilidades,             

pois executando a função de condução no pé esquerdo podemos utilizar ambas as             

mãos para executar uma função de fraseado, ou ainda cada mão exercendo uma             

função de fraseado distinta, obtendo duas funções de fraseado sobrepostas. 

 

 

 

Figura 25 – Jingle Kick adaptado ao pedal de bumbo . 
8

 

Adaptar padrões rítmicos distintos com função de fraseado gera um          

efeito sonoro interessante para o acompanhamento na bateria, além de trabalhar com            

a coordenação motora do instrumentista. É necessário manter duas linhas rítmicas           

com acentuações independentes para criar o efeito sonoro de duas funções de            

fraseado simultâneas, algo que não é muito comum no estudo tradicional da bateria.             

Devemos pensar os padrões descritos nesse trabalho como independentes, pois na           

performance de um grupo de instrumentos de percussão, esses padrões rítmicos são            

executados por diferentes ritmistas com características distintas em relação à          

interpretação das acentuações.  

Em alguns casos foi necessário simplificar os padrões rítmicos do          

tamborim para adaptação na bateria. Em uma levada de tamborim consideramos           

somente os toques que são executados com a baqueta, os toques com o dedo médio               

na parte inferior da pele são desconsiderados para essa forma de adaptação (Figura             

26).  

 

Figura 26 – Adaptação de linha rítmica do tamborim para o prato de condução. 

 

8
 Imagem disponível em MERCADO LIVRE (2017)  
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Esse processo é necessário para permitir que um único membro do           

corpo execute a levada de um tamborim, deixando os outros membros do corpo livres              

para adaptar outras levadas (Figura 27.  

 

 

Figura 27 – Adaptação de dois padrões rítmicos do tamborim. 

 

Ambos os padrões (acima) têm função de fraseado e são típicos do            

tamborim no contexto de roda de samba, a combinação das levadas geram uma             

função de condução implícita, devido ao preenchimento dos espaços da subdivisão           

em semicolcheias. Essa pequena adaptação, surgiu através da sobreposição das          

levadas de tamborins e pode ser identificada como duas funções de fraseados            

simultâneas e uma função de condução implícita. Acrescentando os membros          

inferiores do corpo (pés), a levada rítmica ganha quatro linhas rítmicas           

independentes, contendo duas funções de fraseado (mão direita e esquerda),          

condução (pé esquerdo) e marcação (pé direito). (Figura 28) 

 

 

Figura 28 – Adaptação para bateria de duas levadas de tamborim, uma levada de ganzá e levada de 

surdo. 

 

Nessa adaptação, o bumbo exerce a função de marcação executando          

padrões rítmicos típicos dos surdos de primeira e segunda, a mão direita (prato de              

condução) e a mão esquerda (aro/caixa) executam duas funções de fraseado que são             

típicas do tamborim em rodas de samba e o pé esquerdo (jingle kick), fica responsável               

pela condução, executando o padrão rítmico do ganzá. Utilizando o som dos pratos e              

o aro da caixa, a levada fica com uma sonoridade que se distancia da prática da                

batucada, que tem como característica principal o som de tambores.  

A escolha dos timbres é determinante para sonoridade resultante do          

processo de adaptação, é possível ficar mais próximo da tradição do samba de             

batucada, mantendo os sons dos tambores, ou mudar utilizando os padrões rítmicos            

de batucada através da exploração dos timbres de aro da caixa e pratos. Essas              

possibilidades permitem ao performer criar diferentes interpretações para as mesmas          

combinações de padrões rítmicos, como mostra o exemplo musical abaixo, onde           
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utiliza os mesmos padrões rítmicos que o anterior, porém neste caso, a intenção é              

manter a sonoridade do samba batucado (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29 – Adaptação dos padrões rítmicos da figura 28 utilizando timbres de caixa e tamborim. 

 

Com base na performance do trio de tamborins de Mestre Marçal, Luna            

e Elizeu descrita no tópico 1.3, buscamos desenvolver adaptações para bateria que            

contenham duas ou três funções de fraseados que são executadas de forma            

simultânea. A princípio buscamos adaptar para bateria as próprias combinações          

criadas pelo trio de instrumentistas. Através da simplificação de padrões rítmicos,           

adaptamos somente os toques executados pela baqueta no tamborim, utilizando os           

membros do corpo: mão direita, mão esquerda e pé esquerdo; sendo cada membro             

responsável por adaptar o padrão rítmico de um tamborim. No caso do pé esquerdo,              

por dificuldades técnicas, foi necessário adaptar somente os acentos que são           

executados nas levadas, tornando a adaptação de uma levada de tamborim possível            

para a capacidade fisiológica própria do baterista. Esse processo resultou em uma            

levada de acompanhamento para bateria com três funções de fraseados simultâneas,           

a função de marcação que é exercida pelo pé direito (bumbo) e condução implícita              

que é gerada pelo preenchimento das semicolcheias através da combinação das três            

levadas de tamborins adaptadas à bateria (Figura 30).  

 

 

 

Figura 30 – Adaptação de três padrões rítmicos de fraseado de tamborins. 

 

Outras levadas que são atribuídas ao trio de instrumentistas também          

podem ser adaptadas seguindo a mesma ideia, resultando em diferentes levadas de            

acompanhamento para bateria com funções de fraseado sobrepostas (Figura 31). 
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Figura 31 – Variação de tamborins denominada como Ping-Pong adaptada ao cowbel e tamborim. 

 

 

Além das combinações criadas pelo trio de ritmistas, é possível pensar           

em diferentes combinações dos padrões rítmicos de tamborim com função de           

fraseado que estão descritos nos tópicos 1.1 e 1.2 (Figuras 32, 33 e 34).  

 

 

 

Figura 32 – Adaptações criadas a partir de combinações de três levadas de tamborins descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 33 – Adaptação criada utilizando duas levadas de tamborins sobrepostas, típicas de roda de 

samba. 
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Figura 34 – Adaptação criada combinando três levadas do tamborim no contexto de escola de samba 

e roda de samba. 

 

A estratégia de sobrepor padrões rítmicos do tamborim com funções de           

fraseado gerou levadas de acompanhamento diferentes das identificadas na         

performance do samba na bateria. Este trabalho teve o foco direcionado para as             

aplicações relacionadas aos padrões rítmicos do tamborim, mas podemos aplicar a           

estratégia de sobrepor padrões rítmicos com função de fraseado para diversos           

instrumentos de percussão, partindo do princípio que ao observar a performance           

desses instrumentos, em um contexto de roda de samba ou escola de samba,             

podemos identificar facilmente diversas funções de fraseado sendo executadas         

simultaneamente.  
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