Olá, baterista.
Eis o PDF com os 40 Rudimentos Oficiais da Percussive Arts Society por mim
explicados.
O conteúdo aqui disponibilizado faz parte de meu livro TÉCNICA, com 129 páginas
reunindo todo o conhecimento que reuní acerca do tema.
Este livro, assim como todos os outros livros restantes da coleção BEAT, podem ser
adquiridos comigo tanto no formato impresso quanto no formato digital:
Por email andregonzales73@gmail.com
Pelo WhatsApp: (11) 98561-8855
Este PDF dos 40 Rudimentos é gratuito – um presente meu para você – e tem um vídeo
de apoio no YouTube para que você possa compreendê-los e praticá-los de uma maneira
completa e fácil.
Para acessar o vídeo, basta clicar:

https://youtu.be/xii_lwShtjE
Aproveite também e se inscreva no canal, lembrando também de clicar no sininho para
receber as notificações.
Ah, não deixe de visitar meu site, para saber mais sobre meus livros, trabalhos e
carreira, além de acessar mais vídeos e lições:

www.andregonzales.com
Grande abraço, e bons estudos!
André Gonzales
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40 RUDIMENTOS
DA PERCUSSIVE ARTS SOCIETY
Rudimento, pela definição do dicionário, significa "primeiro princípio de qualquer
língua, arte ou ciência." Eles foram criados por percussionistas de caixa, mas através
dos anos os rudimentos evoluíram objetivando desenvolver a técnica e a uniformidade
de execução dos toques em qualquer instrumento de percussão tocado com baquetas.
Mas, como surgiram os rudimentos? Os suíços reivindicam a invenção dos rudimentos
por causa de um livro para pífano e tambor, escrito pelo Dr. Fritz Berger, intitulado Das
Basler Trommeln. Este livro, publicado em 1928, mostra em sua capa uma imagem de
um pífano e um tambor, datada de 1525. O principal objetivo do livro foi estabelecer
um padrão aos percussionistas deste tipo de conjunto, pois eles tinham que tocar em
uníssono. Isso vem de 400 anos atrás, época em que a notação musical como
conhecemos hoje não existia, e os percussionistas tocavam de memória. Para ilustrar, o
rulo longo era conhecido como “da-da-ma-ma” e começava com a mão esquerda, para o
desenvolvimento e fortalecimento da mão mais fraca (destros).
A notação para bateria apareceu também na Suíça por volta de 1620. O uso desta
notação se espalhou para outros países e foi sendo modificada de acordo com o tipo de
música local, passando a princípio pela França, Inglaterra e Escócia.
Os rudimentos começaram a ser usados nos EUA entre os séculos 16 e 17 pelos
regimentos ingleses e, infelizmente, não há registro da notação usada nesta época. O
primeiro livro a utilizar o termo rudimento para percussão, A New Useful and
Complete System of Drum Beating, foi escrito por Charles Stewart Ashworth e
lançado em 1812 nos EUA.
Entre o final do séc. 19 e início do séc. 20 ocorreram grandes mudanças na música e
também na percussão. Surgiram as bandas de baile, tambores suspensos em estantes,
pedais, ragtime, filmes mudos musicados ao vivo – uma infinidade de transformações.
A Washington Marine Band, conduzida pelo grande compositor de marchas militares
John Philip Sousa, se utilizou dos rudimentos existentes mais do que qualquer outro
neste período.
Uma necessidade da uniformização nos rudimentos levou à formação da NARD
(National Association Of Rudimental Drummers, ou Associação Nacional dos
Percussionistas Rudimentares). Foi então reunido, em 1932, um grupo de proeminentes
percussionistas para discutir o assunto e chegar a um sistema prático que todos
pudessem usar e que respeitasse os livros didáticos mais importantes, resultando num
total de 26 rudimentos. A NARD foi dissolvida em 1978 e reativada em 2008, mas hoje
em dia cabe à PAS (Percussive Arts Society, ou Sociedade das Artes Percussivas) a
tarefa de regular os rudimentos usados pelos percussionistas no mundo inteiro.
Hoje existem 40 rudimentos reconhecidos oficialmente pela PAS, divididos em 4
categorias: Rulos, Diddles, Flams e Drags. Estes rudimentos são a combinação dos 26
rudimentos americanos com alguns suíços e franceses. Vamos agora estudá-los,
seguindo tanto as manulações iniciadas com a direita quanto com a esquerda, e
observando atentamente as divisões e a aplicação da dinâmica.
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RULOS
1) RULOS DE TOQUES SIMPLES (Single Stroke Roll Rudiments)
01 RULO SIMPLES

02 RULO SIMPLES DE 4 TOQUES

(SINGLE STROKE ROLL)

(SINGLE STROKE FOUR)

G

03 RULO SIMPLES DE 7 TOQUES
(SINGLE STROKE SEVEN)
.

_______________________________________________________________________________________________________

2) RULOS DE TOQUES MÚLTIPLOS (Multiple Bounce Roll Rudiments)
04 RULO TRIPLO ou TRÊS FRANCÊS

05 RUFO ou RULO DE PRESSÃO

(TRIPLE STROKE ROLL)

(BUZZ ou MULTIPLE BOUNCE ROLL)

.

_______________________________________________________________________________________________________

3) RULOS DE TOQUES DUPLOS (Double Stroke Open Roll Rudiments)
06 RULO DUPLO

07 RULO DE 5 TOQUES

(DOUBLE STROKE OPEN ROLL)

(5 STROKE ROLL)

.

08 RULO DE 6 TOQUES

09 RULO DE 7 TOQUES

(6 STROKE ROLL)

(7 STROKE ROLL)

.
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10 RULO DE 9 TOQUES

11 RULO DE 10 TOQUES

(9 STROKE ROLL)

(10 STROKE ROLL)

.

12 RULO DE 11 TOQUES

13 RULO DE 13 TOQUES

(11 STROKE ROLL)

(13 STROKE ROLL)

.

14 RULO DE 15 TOQUES

15 RULO DE 17 TOQUES

(15 STROKE ROLL)

(17 STROKE ROLL)

.

DIDDLES

16 PARADIDDLE

17 PARADIDDLE DUPLO
(DOUBLE PARADIDDLE)

.

18 PARADIDDLE TRIPLO

19 PARADIDDLE-DIDDLE

(TRIPLE PARADIDDLE)
.
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FLAMS
São rudimentos com uma appoggiatura (do italiano: apoiadora), ornamento musical
que precede a nota principal, executado de maneira muito suave.
20 FLAM

21 FLAM ACENTO
(FLAM ACCENT)

.

22 FLAM TAP

23 FLAMACUE

.

24 FLAM PARADIDDLE

25 FLAM PARADIDDLE II
(SINGLE FLAMMED MILL)

(OU FLAMADIDDLE)

26 FLAM PARADIDDLE-DIDDLE

27 PATAFLAFLA

28 FLAM TERCINA

29 FLAM TAP INVERTIDO

(SWISS ARMY TRIPLET)

(INVERTED FLAM TAP)

.

30 FLAM DRAG
.
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DRAGS
São rudimentos que possuem duas appoggiaturas, tocadas suavemente, com precisão e
utilização do rebote. Fique atento à dinâmica, diferenciando o volume entre as
appoggiaturas e as demais notas.
31 DRAG

32 DRAG TAP

.

33 DRAG TAP DUPLO

34 LIÇÃO 25

(DOUBLE DRAG TAP)

(LESSON 25)

.

35 DRAGADIDDLE

36 DRAG PARADIDDLE I

37 DRAG PARADIDDLE II

38 RATAMACUE

39 RATAMACUE DUPLO

40 RATAMACUE TRIPLO

(DOUBLE RATAMACUE)

(TRIPLE RATAMACUE)

.
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André Gonzales nasceu em família artística
– a mãe, Ângela Caçapava, atriz e
produtora, e o pai, Dave Maclean, cantor de
sucesso nos anos 1970.
Começou a estudar bateria e percussão
sinfônica em 1982, aos nove anos de idade.
Aos quatorze já lecionava e atuava
profissionalmente. Paralelamente começou a
compor, a cantar e a tocar outros
instrumentos como baixo, violão, flauta,
guitarra e piano.
Estudou música, bateria e percussão
sinfônica na Fundação das Artes de São
Caetano do Sul com José Eduardo Lennert,
Alfredo Lima e Carmo Bartoloni, seguindo
para o CLAM, do Zimbo Trio. Logo após
estudou com Duda Neves.
Nestas quase quatro décadas de música gravou inúmeros discos, trilhas e jingles
publicitários, além de atuar com vários músicos e artistas, entre eles Andy Timmons
(EUA), Sydnei Carvalho, Roberto Menescal, Jane Duboc, Egberto Gismonti,
Gilberto Gil, Celso Pixinga, O Terço, SuperOverDrive, Ricky Furlani, Dalvan,
Paulo Ricardo, Marina Elali, Claudia Leitte, Agnaldo Rayol, Hebe Camargo, Léo
Maia, Iveline, The Evolution (Beatles Sinfônico), Audiofílicos (Tributo a Dave
Matthews Band), Fireball (Tributo a Deep Purple e Steve Morse), Rush Visions (Tributo
a Rush), Pink Floyd Experience (Tributo a Pink Floyd), Hits Again, Roberto Justus,
Junkie Box, Fernando Forni, Pornograffitti, Red, Devotos DNSA, Gwen Leathers
(EUA), Gabrielle Goodman (EUA) e Nicky French (UK), entre muitos outros trabalhos.
André atua na área educacional desde 1989, sendo autor de livros e vídeos para
crianças, iniciantes, intermediários, avançados e aperfeiçoamento de professores, e
tendo educado um número expressivo de bateristas amadores e profissionais. Entre
estes trabalhos estão a coleção completa de 9 livros para bateria BEAT, o livro infantil
Bateria Para Crianças e o DVD/livro digital O Baterista Criativo.
Vem escrevendo há muitos anos colunas e artigos em revistas e sites especializados,
como a Modern Drummer Brasil, Ritmismo, Drumlab, O Baterista e Bateras BR.
Tem dois estúdios – um em São Paulo e outro em São Bernardo do Campo - onde grava,
produz e dá aulas presenciais e online, toca com com sua banda de black music
Funkacid e também com seu pai, o cantor e guitarrista Dave Maclean, além de fazer
workshops, masterclasses, clínicas e trabalhos como sideman e freelancer.
Lançou em junho/2020 o single Waiting, de seu primeiro disco solo – Tabula Rasa - a
ser lançado em breve. Confira o trabalho clicando aqui.
VISITE: www.andregonzales.com
© 2020 ANDRÉ GONZALES. Todos os direitos reservados.
Compartilhamento permitido pelo autor, desde que inalterado o arquivo e seu conteúdo.
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