
TIMBRE ARO
É a característica de um som, por 

exemplo: duas pessoas podem ter 

exatamente o mesmo tom de voz, 

mas cada uma tem um timbre!

Aro é a parte que segura a pele - a 

parte onde tocamos - no tambor, 

mas quando eu falar que vamos 

"tocar no aro", falo especificamente 

do aro da caixa, com a baqueta

cruzada.

Também podemos chamar de 

levada, batida, ritmo: é a célula 

rítmica que a bateria vai executar na 

música! Como gíria também é usado 

quando um batera tem um bom som, 

é preciso, "tem groove".

GROOVE
É uma frase diferente do groove, 

geralmente tocada nos tons e surdo, 

pra "chamar" uma outra parte da 

música.

VIRADA

RIM SHOT
No Groovaí Workshop chamaremos 

backbeat a caixa no 2 e no 4, 

exatamente onde em uma música 

pop a gente bateria palma 

naturalmente!

Vai ser o que "leva", o que "conduz" a 

música, além do principal do groove, 

que é bumbo e caixa. No Groovaí 

Workshop as conduções vão ser 

principalmente no hihat e no ride.

É um tipo de figura rítmica. No 

Workshop tocaremos semínimas 

sempre no tempo, o que quer dizer 

que elas durarão o tempo inteiro.

CONDUÇÃO

BACKBEAT
Recurso de timbre bem explosivo da 

caixa, quando tocamos o centro da 

caixa com a pnta da baqueta e o aro 

com o meio da baqueta exatamente 

ao mesmo tempo.

SEMÍNIMA

GROOVAÍ 
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TEMPO

MEMÓRIA 
MUSCULAR

Como divido cada tempo ou figura. 

Divido ou subdivido em colcheia, 

semicolcheia, etc.

Se uma partitura fosse um texto, a 

figura rítmica seria uma letra. Ela 

vai determinar qual é o valor (ou 

duração) de cada nota.

COLCHEIA

Os tempos "1, 2, 3, 4" nada mais são 

que pulsos da música. Onde 

naturalmente a gente bateria o pé 

no chão.

SEMICOLCHEIA

FIGURA

Memória muscular é como foi 

apelidado o movimento que quando 

é muito praticado fica natural e 

intuitivo. Podemos também chamar 

de memória motora.

SUBDIVISÕES

#BORATOCAR!!!

MEMÓRIA 
MUSCULAR

Também uma figura rítmica, a 

colcheia tem a metade do valor da 

semínima, ou seja: dentro de uma 

semínima, eu consigo tocar duas 

colcheias.

Também uma figura rítmica, a 

colcheia tem a metade do valor 

da colcheia, ou seja: dentro de 

uma colcheia, eu consigo tocar duas 

semicolcheias.


