
  

 

MINICURSO: ESCRITA E LEITURA PARA PERCUSSÃO APLICADA À PRÁTICA DAS BANDAS 
FILARMÔNICAS 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 22 e 23/03 – das 17:30h às 19h 

PROPONENTES: Rodrigo Heringer Costa e Fabrício Dalla Vecchia 

EMENTA 

 
(1) Abordagem histórica e crítica da tradição das Bandas Filarmônicas no estado da Bahia, 

principalmente no contexto do Recôncavo Baiano. Aspectos históricos, políticos e sociais que 

propiciaram o surgimento das Bandas e o desenvolvimento destas no ambiente em questão; (2) 

Introdução aos instrumentos de percussão comuns à prática atual das Filarmônicas no estado da 

Bahia. Descrição, problematização e execução, individual e coletiva, dos instrumentos 

característicos à performance percussiva no contexto; (3) Breve abordagem técnica dos 

instrumentos apresentados. Apresentação das características técnicas da execução dos 

instrumentos de percussão comuns às Filarmônicas, ressaltando padrões, dificuldades e 

facilitadores para a assimilação da técnica específica de cada um; (4) Breve abordagem das 

características acústicas dos instrumentos apresentados. Foco na maneira de produção do som, na 

classificação dos instrumentos quanto à forma de emissão sonora e em alguns princípios básicos de 

acústica; (5) Princípios de escrita e notação para instrumentos de percussão, tralhando 

especificidades que estes apresentam em relação à grafia voltada aos instrumentos melódico e/ou 

harmônicos; (6) Prática de leitura de partituras em instrumentos de percussão utilizados em Bandas 

Filarmônicas. Leitura gradual e à primeira vista de peças escritas para o repertório de Bandas 

Sinfônicas ou Filarmônicas; (7) Trabalho auditivo e voltado à percepção musical através da audição 

de gravações realizadas por Bandas Filarmônicas ou grupos de características semelhantes. 

De importância histórica singular para a prática musical na Bahia, principalmente no interior 

do estado, as Bandas ou Sociedades Filarmônicas são instituições que se fazem direta ou 

indiretamente presentes no cotidiano de parte significativa da população local. Tais grupos, outrora 

de grande relevância na vida cultural, social e política das cidades às quais se vinculavam, enfrentam 

hoje muitas dificuldades para a manutenção de suas atividades. O papel a ser desempenhado pelas 

Universidades diante de tal realidade mostra-se único, podendo estas estabelecerem pontes e 

trocas diversas com as Bandas Filarmônicas, contribuindo para um diálogo mais amplo e horizontal 

com a sociedade e corroborando um processo de fortalecimento mútuo. A presente proposta de 

minicurso surge da constatação da escassez de profissionais envolvidos com as Bandas Filarmônicas 

e que possuam domínio da notação musical especificamente voltada à percussão, conjunto de 

instrumentos que ajudam a constituir a formação instrumental de tais grupos. A notação e a leitura, 

por sua vez, aliadas às práticas de construção de conhecimento baseadas na oralidade, apresentam-

se como ferramentas chave no processo de ensino e aprendizagem que se faz presente no contexto 

das Filarmônicas. Por serem tais agremiações geralmente coordenadas por indivíduos vinculados à 

performance de instrumentos de sopro, o ensino e a aprendizagem da percussão ocorre, 

frequentemente, de maneira menos sistematizada e aprofundada que aquelas práticas voltadas ao 

ensino e à aprendizagem dos demais instrumentos do conjunto, reproduzindo tendências de 

desvalorização do músico percussionista no âmbito das Filarmônicas e aumentando o desinteresse 

pela performance dos instrumentos de percussão no contexto. 



  

 

BREVE CURRÍCULO DOS AUTORES 

 
Rodrigo Heringer - Baterista e percussionista. Natural de Belo Horizonte (MG), graduou-se 

em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e cursou Música Popular 
(Bacharelado) na mesma instituição. Estudou vibrafone na New School for Jazz and Contemporary 
Music (Nova Iorque/EUA) sob a instrução de Mike Mainieri e Stefon Harris e, posteriormente, 
obteve o título de mestre em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). Atualmente é professor de Percussão na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) e cursa doutorado em Etnomusicologia na Universidade Federal da Bahia (UFBA). É também 
vibrafonista e baterista do grupo de choro contemporâneo AssanhadoQuarteto, que lançou seu 
primeiro disco - FEIRA - em 2015. Entusiasta da pesquisa sobre a música brasileira, dedica-se com 
afinco aos estudos das possibilidades de aplicação do vibrafone em seu vasto repertório. 

Fabrício Dalla Vecchia – É professor assistente de música na Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, também atua como trombonista e pesquisador. Realizou Doutorado (2012) e 
Mestrado (2008) em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia. Cursou Licenciatura em 
Música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2004). Tem experiência na área de Artes, 
com ênfase em Educação Musical, atuando principalmente nos seguintes temas: regência, educação 
musical, ensino coletivo, sopros e percussão e música instrumental. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador, projetor datashow, retroprojetor, quadro para projeção e caixas de som para 
computador. 

REFERÊNCIAS 

Não indicada na proposta, devendo ser apresentada durante o curso. 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

25. 

 


