
Prefácio

Quem ouve a música de pianistas como Egberto Gismonti, César Camargo Mariano, Tânia Maria, 
dos pianistas cubanos Gonzalo Rubalcaba e Chucho Valdés ou de Michel Camilo -para citar apenas 
alguns dos nomes mais conhecidos- pode observar a riqueza rítmica que a caracteriza. Uma análi-
se mais atenta revela algumas transposições para o piano de elementos rítmicos afro-americanos, 
afro-brasileiros, afro-cubanos. Quem ouve, ainda, o disco Köln Concert do pianista Keith Jarrett, 
percebe, além de uma polirritmia marcante, elementos percussivos aplicados ao piano. Veja-se, 
por exemplo, o segundo movimento desse disco: começa com um paradiddle funcionando como 
ostinato na mão esquerda. Por sinal, Keith Jarrett tem experiência na bateria e suas improvisações 
revelam um domínio marcante do elemento rítmico.

Nascido no final do século XVII, o piano pertence à família de instrumentos de percussão e é o ins-
trumento sucessor de vários outros de teclas. Os primeiros pianos se afirmaram somente a partir 
da metade do século XVIII, e o instrumento tem sido, ao longo dos séculos, o ícone da erudição 
musical.  
A técnica pianística desenvolveu-se ao longo da história no que diz respeito a escalas, exercícios 
para velocidade e articulação. Sabemos que a música européia evoluiu grandemente no que diz 
respeito à harmonia, mas muito pouco sob o ponto de vista rítmico. Logo, a ênfase no elemento 
rítmico é fato recente. 
A riqueza rítmica se deve à influência da música africana que, especialmente no Novo Mundo, teve 
a oportunidade de fecundar as novas músicas populares. Os ritmos sincopados, que os escravos 
africanos veicularam pelo mundo afora, serviram como semente para uma música ritmicamente 
mais rica. 
No Brasil, esse desenvolvimento musical, criou uma riqueza rítmica que é objeto de interesse de 
músicos e estudiosos do mundo inteiro. Em Cuba, a música de descendência africana criou outra 
grande escola. Nos EUA, o jazz demonstrou a impossibilidade de se prender o swing à partitura. 

Enquanto, de forma geral, o ensino tradicional da música continuou não precisando abrir seus ho-
rizontes didáticos para o desenvolvimento rítmico do instrumento, a música popular inventou novas 
abordagens, precisando adaptar as habilidades do instrumentista às novas exigências. A partir 
dessas considerações, começamos a olhar de forma diferente essa abordagem para o piano na 
música popular. Eis aqui então uma proposta para trabalhar a coordenação, a independência entre 
as mãos e para desenvolver a consciência da rítmica e da pulsação. 

Como indicado no título deste livro, Rítmica e levadas brasileiras para o piano, apresentarei estu-
dos para a independência e coordenação, juntamente com desenhos rítmicos característicos da 
música brasileira. Com o termo levada entendemos um determinado desenho rítmico a ser execu-
tado, principalmente como acompanhamento. Assim, por exemplo, um samba é caracterizado por 
alguns desenhos rítmicos que lhe são próprios. Isso, no jargão musical, chama-se levada. 

Este manual é fruto da minha pesquisa e trabalho desenvolvidos há diversos anos com alguns 
alunos do Curso de Música Popular da Faculdade de Música do Espírito Santo. Trata-se de uma 
iniciação aos ritmos brasileiros e ao estudo rítmico nas teclas. Os resultados positivos me levaram a 
escrever este método de forma sistematizada para apresentá-lo a um público mais amplo. Parece-
me apenas o começo. Assim, espero que esta metodologia possa contribuir a esse novo campo 
de conhecimento, e que outros pesquisadores possam acrescentar conquistas preciosas para a 
formação dos pianistas nessa área.
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aPresentação

Bem-vindo ao estudo deste livro! Aqui você terá a oportunidade de entrar em contato com alguns 
conceitos e termos novos para a maioria dos pianistas. De fato, esta obra é um guia inovador para 
uma abordagem rítmica ao piano que mudará seu jeito de tocar.
A metodologia apresentada ajuda o pianista a desenvolver sua coordenação rítmico-motora, a inde-
pendência e a polirritmia, além de se aprofundar num interessante repertório de padrões rítmicos 
brasileiros aplicados às teclas. 

O livro é dividido em duas partes mais um apêndice. A primeira parte traz um novo olhar sobre con-
ceitos e práticas da bateria e percussão aplicados ao piano. Nessa seção, o leitor tem contato com 
paradiddles, strokes e outros fundamentos de bateria, tendo à disposição uma aplicação sistemati-
zada ao piano desses conceitos, resultando em interessantes exercícios rítmicos e de coordenação 
das mãos.
A segunda parte do livro trata dos ritmos brasileiros aplicados às teclas, propondo padrões rítmicos, 
exercícios e transcrições de pianistas consagrados. São apresentadas mais de 50 diferentes leva-
das nos ritmos de Samba, Baião, Partido Alto, Bossa Nova, Maracatu, Frevo, Choro, Samba-funk, 
etc. e mais de 90 exercícios só nessa seção. 
O apêndice contém alguns exercícios de independência e coordenação rítmica que acompanham 
o estudo do livro inteiro.  

Outra proposta inovadora deste método é a de praticar a divisão de cada mão em duas ou três par-
tes, para que cada uma delas toque de forma independente e coordenada. Consideramos as partes 
de cada mão como um conjunto de tambores. Cada parte da mão toca, assim, algum componente 
do ritmo. 
Vejamos um exemplo: a figura ao lado indica as três partes da mão direita. Assim, a figura de sam-
ba abaixo pode ser realizada pelas três partes da mão, veja: 

Pode-se observar que os acentos principais da levada original são tocados pela parte 3 da mão, 
enquanto as outras partes acrescentam toques que conferem swing. O princípio é igual ao de um 
pandeirista, que batuca, com uma mão só, acentos primários e secundários.

Seguindo a sequência acima, sua realização nas teclas pode ser, por exemplo, a seguinte:

    
   >             >             >             >      >      >     >           > 

Realização com a divisão da mão direita:

j j j jjll l l ll ll k k

Figura de samba:

                                    (x)  j j j jjll l l ll ll k k(x)

j

k l
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São apresentadas, também, algumas transcrições de pianistas consagrados como César Camargo 
Mariano, Tânia Maria, Egberto Gismonti, entre outros. A observação de suas performances reve-
la que eles usam o recurso da divisão da mão aqui apresentado, assim como, também, aplicam 
fundamentos da percussão, práticas essas até agora pouco pesquisadas pela didática musical 
pianística.

Por exemplo, uma rápida olhada na rítmica que César Camargo Mariano usa na música Samambaia 
mostra o potencial dessa proposta. Vejamos aqui rapidamente o que será aprofundado ao longo 
do livro:

Fragmento da levada de Samambaia, de César Camargo Mariano (do disco Solo brasileiro):

No primeiro compasso a mão direita executa um paradiddle. Os acentos desse desenho marcam 
também a polirritmia 3+3+2 (esses conceitos serão explicados adiante). 

como aproveitar este livro ao máximo
Os padrões rítmicos apresentados aqui são acompanhados por vários exemplos e exercícios. 
O mais importante é que o pianista aprenda a usar (e pensar) as suas mãos ritmicamente! Para 
isso, torna-se importante a repetição dos movimentos, usando velocidades progressivas nos estu-
dos, de forma parecida com a rotina dos bateristas. Ao praticar os exercícios, use um metrônomo. 
Comece lentamente para, gradativamente, acelerar, buscando sempre manter uma execução pre-
cisa e definida. 
 
Não tenha pressa! Amadureça cada levada antes de passar para a sucessiva. Isso pode significar, 
às vezes, permanecer num estudo por mais de um dia, até dominá-lo completamente. Somente 
dessa forma, interiorizados o movimento e a coordenação rítmico-motora, passaremos a tocar rit-
micamente sem esforço e com precisão.

Observe, também, que muitos dos exercícios deste livro podem ser estudados não somente à 
frente de um piano, mas em muitas outras circunstâncias, batucando qualquer superfície. Pense 
nos desenhos rítmicos que representam sua levada: é importante que sua mente saiba o que está 
realizando e aprendendo. Dessa forma, você estará estudando e desenvolvendo mesmo longe de 
seu instrumento. Toque sempre relaxado e não sobrecarregue seus músculos.

De certa forma, hoje um livro pode se tornar "vivo" se existir uma relação, um contato, entre o leitor 
e o autor. Acesse periodicamente o site www.turicollura.com e fique informado sobre novas publi-
cações, estudos, exercícios, bases, etc. Entre em contato, mantenha-se atualizado.

 lljljjlj ljljkljl  ljljjlj l l l l l l 
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As faixas do CD são de grande ajuda para entender como realizar os acentos. São de extrema 
utilidade também para aqueles que não dispõem de uma leitura fluente da pauta musical. Nesse 
caso, músicos acostumados a “pegar de ouvido” têm à sua disposição um auxílio valioso. É bem 
verdade, aliás, que a notação musical representa apenas uma memória escrita, uma indicação para 
a realização da música, enquanto a capacidade de ouvir e de entender/imitar as levadas, apenas 
ouvindo, é muito importante!  

Treine, junto com o CD, os exercícios e as levadas. As faixas do CD relativas à rítmica brasileira 
possuem, muitas vezes, uma versão estendida, isto é, repetem várias vezes a levada apresentada 
no livro, oferecendo-se como base para o treinamento.  

Por fim, deixe este livro mudar você! Não se limite a lê-lo; "interaja" com ele! Sublinhe os conceitos, 
marque o que chamar sua atenção e anote suas ideias. Tenha paciência durante a aprendizagem, 
pois você está fixando as bases de suas habilidades futuras!

Para complementar o estudo deste livro, assista também à videoaula em DVD. Observe a reali-
zação das levadas e dos exercícios rítmicos. Na videoaula você encontrará, também, novos exer-
cícios e estudos. 

Sem ritmo não há nada. 
Sem o ritmo e sua alternância não há estações, 

não há vida nem morte, não há respiro,
não bate coração.

8

O CD que acompanha o método contém os exemplos musicais e as bases para praticar 
os exercícios propostos. Ao longo do livro, as faixas do CD são indicadas com o símbolo    
       seguido pelo número da faixa relativa.



Primeira Parte

Estudos Rítmicos

1)  D    E    D    E    D    E    D    E 

2)  E    D    E    D    E    D    E    D       
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A divisão dA mão em três pArtes
Dividimos cada mão em três partes, como indicado na figura abaixo. Cada parte da mão toca, de 
forma independente das outras, algum componente do ritmo. Praticamos aqui alguns exercícios 
preliminares para desenvolver a coordenação.

- a mão direita
A primeira parte é representada pelo polegar. A segunda, pelo dedo indicador e a terceira, pelos de-
dos restantes. Essa última parte toca os acentos fortes. Usando as partes      e      da mão, podemos 
tocar os toques simples antes apresentados, agora, com uma só mão. Vejamos:

      D   E    D    E   D    E    D    E 
      E   D    E    D   E    D    E    D       

Voltando aos primeiros exercícios do toque simples, poderemos praticá-los aplicando a alternância 
entre as partes da mão (ao invés da alternância entre as mãos). 

j

j

k

l

l

Pratique colocando os acentos na parte      da mão e, depois, na parte      como indicado abaixo:j l

j j
j j j j

j jl
l l l l

l l l

j

k l

(importante: ao longo do livro, os números indicam as partes das mãos e não os dedos).

                          (divisão entre as mãos)                               (divisão numa mão só)  

8 2-1 Exercício n° 6-a (    = 120 a 180 bpm) Q

jlj j jl l l

1)        > > >  >
2)       >        >         >          >   

A sequência, antes dividida entre as mãos, pode ser realizada também com duas partes de uma 
mão só.
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polirritmiA
Polirritmia significa o emprego simultâneo de duas ou mais estruturas rítmicas diferentes. Sobre-
pomos aqui uma combinação de toques 3+3+2 (veja os acentos da mão direita distribuídos entre 
as oito semicolcheias de cada compasso) a uma pulsação binária (mão esquerda). Observe as 
versões a), b) e c). Para a divisão das mãos veja as figuras à pag. 12.

A polirritmia pode se dar também em uma melodia, na qual são evidenciados determinados acen-
tos. O exemplo seguinte é um trecho de The Entertainer (Scott Joplin). Observamos que os acentos 
da melodia apontam para uma sobreposição de 3+3+2, vejamos:

A versão b) mostra uma polirritmia em que 
a mão direita toca 3 notas por compasso 
enquanto a mão esquerda toca 4 notas. Na 
versão c) a mão direita toca 3 notas enquan-
to a mão esquerda toca 2 notas.

A versão a) pode se tornar a versão b),
em que são tocadas somente as notas acentuadas

  >     >          >            >      >         >

Exemplo 11

  >   >    >  >  >  >   >     >        >      >      >        > a)         b)
k kj j jl l l l l l l ll

          >  >        >             >

          >         >              >        >       >        >c)
j j jl l l
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8 31 Exercício n° 40

A figura abaixo mostra uma possível realização do padrão apresentado. 

O exercício anterior mostra uma linha simplificada na mão esquerda. Isso é devido ao fato do acom-
panhamento da mão direita ser mais sincopado. 

O próximo padrão de bossa é uma inversão do padrão 5 aqui apresentado. É obtido invertendo os 
dois compassos desse último, ou seja, começando pelo segundo compasso.

A bAtidA de João Gilberto
O próximo padrão corresponde à levada que João Gilberto utilizou na gravação da música Desafi-
nado em 1958, época em que surgia a bossa nova. Os padrões 5 e 6 e suas variações, são os mais 
próximos ao samba e se aplicam muito bem a músicas como, por exemplo, Lobo bobo (C. Lyra e 
R. Boscoli), Ela é carioca (T.Jobim e V. de Moraes), Só danço samba (T. Jobim e V. De Moraes). (1)

pAdrão 5

(*) João Gilberto usa, na música Desafinado, também essa variação.

(*)

C7M,9              G7sus,9

1) Para um aprofundamento da estética da bossa nova, da "batida" de João Gilberto e de seus desdobramentos, bem 
como para o estudo dos clichês rítmico-melódicos desse gênero musical, veja o meu livro Piano Bossa Nova: Método 
progressivo (livro + DVD) disponível no site www.pianobossanova.com.
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3 samba
O samba é caracterizado por uma rica polirritmia, em que diversos instrumentos propõem dese-
nhos rítmicos diferentes. No piano, é possível construir várias figuras com a mão direita, muitas 
vezes baseadas nas levadas de específicos instrumentos de percussão, especialmente tambo-
rim, pandeiro e agogô, enquanto a mão esquerda faz a função do baixo, marcando o acento dos 
surdos(1).

A figura rítmica do pAdrão 1 apresentado abaixo é a levada de samba mais tradicional. Deriva de 
um desenho de tamborim e é caracterizada por um andamento sincopado(2).

8 40

C7M,9

Exemplos de realização:

Exercício n° 61

pAdrão 1

Nas levadas de samba aqui apresentadas, a primeira nota de cada compasso (primeiro tempo) na 
mão esquerda é tocada em staccato, enquanto na terceira nota (segundo tempo) reside o acento 
forte. 

1) Nas escolas de samba existem 3 funções diferentes de surdo. O "surdo de primeira" é o que marca o segundo tempo 
do compasso (um-DOIS, um-DOIS) e tem, de regra, afinação mais grave. O "surdo de segunda" marca o primeiro tem-
po (UM-dois, UM-dois). Por último, o terceiro surdo, chamado "surdo de corte" ou "surdo de terceira", traça desenhos 
livres, ligando as batidas dos outros dois.

2) É importante fazer uma consideração preliminar: observando os padrões de samba apresentados nessas páginas, 
notamos que os desenhos rítmicos precisam sempre de dois compassos para completar-se. Poderíamos dizer, então, 
que o andamento de samba é em 4/4. Mas, devido à pulsação binária dos surdos, é convenção escrever os desenhos 
em 2/4.

           >                                 >

               >             >           >       >                     >
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desenhos de tAmborim e suA AplicAção Ao piAno
O tamborim é tocado com as duas mãos: uma baqueta bate a pele do lado de fora enquanto um 
dedo percute a pele do outro lado. A baqueta produz um som mais alto, resultando nos acentos 
mais fortes do tamborim. O dedo produz um som bem mais leve. É fácil aplicar isso ao piano trans-
pondo o toque da baqueta à mão direita, enquanto a mão esquerda toca os acentos mais leves.

desenho de tAmborim n° 1

- divisão da levada entre as mãos
O pianista pode dividir qualquer levada rítmica entre as mãos  para realizar um acompanhamento. 
O próximo exercício mostra uma possível realização do desenho 1: do tamborim para as teclas.

- divisão da levada em uma mão só
É possível dividir o desenho acima entre as partes de uma mão (veja a página 12). Observe a figura 
abaixo, referente à mão direita:

 E     D     E      D     E  D     D     E   D     E     D     E      D     D     E     D

Rítmica da baqueta,
reproduzida, ao piano, com 
a mão direita 

Rítmica do dedo contra 
a pele do tambor, reproduzida, 
ao piano, com a mão esquerda

Divisão entre as mãos

8 45 Exercício n° 67

j j j j j j jl l l l l l ll l

  A7,13         Bb7,13

               >             >     >               >                >                       >

               >                   >   >                   >                    >                             >

               >                  >              >                   >                    >                              >

(    )

(    )

(    )
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Estamos aqui simplificando o som do pandeiro, reduzindo-o apenas a dois sons: um mais grave e 
fraco tocado apenas com o polegar, outro agudo e forte, tocado com os dedos restantes. Isso pode 
ser imitado, ao piano, de duas formas:

5 Partido alto
O partido alto é um tipo antigo de samba tocado e cantado em roda, caracterizado por impro-
visações. Os participantes acompanham batendo palmas enquanto cantam. O desenho rítmico 
característico do partido alto é o do pandeiro. Segundo o historiador Ney Lopes, a partir dos anos 
60, esse gênero tornou-se conhecido graças às gravações que, porém, eliminaram os improvisos. 
Grande foi o sucesso, nesse período, de Martinho da Vila. Zeca Pagodinho e Dudu Nobre estão 
entre os intérpretes mais populares. Graças a artistas como João Bosco e Toninho Horta, entre  
outros, o partido alto veio se transformando até os moldes atuais, em que o desenho do pandeiro é 
tocado entre baixo e bateria.  

Batida típica das palmas

Desenho de pandeiro 1

Desenho de pandeiro 2

Desenho de pandeiro 3

Desenho de pandeiro 4

j jj jjl l l

  D  D     E         E           E           D      E     E

Tocando as duas partes 
com uma mão só (por 

exemplo a direita):

Dividindo as duas partes  
entre as mãos:
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Por outros sambas
Turi Collura

           G7M     G6         G7M G6     G°(7M)   G°        G°(7M)   G°

     G7M                 G6          Bm7  Bb°                 Am7

     E7(b9,b13)    Am(9)           F#m7(b5),11          B7             Em7          Em7/D

     C#m7(b5) F#7(13)  B7M               C#m7(b5)     F#7      Am7  

    D7(9)            G7M,9             G7M,9          G°    

 G°(7M)         G7M                                          G7M                                 Bm7(b5) 

     E7    Am7    Cm   Bm

     E7(9)         Am7          D7(b13)      G7M     G6         G7M   G6 

8 63 Exemplo 14
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10 freVo e marcha-rancho
Ritmo ligado à dança e ao carnaval pernambucano, o frevo se dá, geralmente, em andamentos 
muito rápidos. Por ter se desenvolvido como gênero de rua, o piano não participa de sua instrumen-
tação típica, baseada em trombones, trompetes, clarinetes e saxofones. Um exemplo de realização 
de frevo com o uso do piano se encontra, por exemplo, na música de Edu Lobo chamada frevo-
diabo. Ali, o piano realiza a levada 2) em acordes.
A marcha-rancho é baseada nas mesmas células rítmicas do frevo, mas em andamento lento; 
vejam-se, por exemplo, as músicas As Pastorinhas (Noel Rosa), Noite dos Mascarados (Chico 
Buarque), O Rancho da Goiabada (João Bosco e Aldir Blanc).
Abaixo observamos alguns padrões de levada característicos, que podem ser reproduzidos ao piano: 

Levada 1)

Levada 2)

Levada 3)

Os próximos exemplos mostram uma marcha-rancho (padrão 1) e um frevo (padrão 2).

pAdrão 1

8 88

8 89

Exercício n° 114

Exercício n° 115

pAdrão 2

C7M

C7M
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