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RESUMO

A presente pesquisa aborda a temática do uso do livro Stick Control no estudo e ensino da bateria. Tem como
finalidade destacar a aplicação deste livro em diversas disciplinas relacionadas ao instrumento, evidenciando ainda, a
existência de finalidades não contidas em seu enunciado, mas detectadas por meio da análise de outras obras do
mesmo autor, bem como da sua metodologia sobre o estudo da caixa clara, que é o Free Stroke, transposta para a
bateria. O principal objetivo do estudo é expor a importância do Stick Control, mostrando o seu potencial de aplicação
no estudo de sonoridade, e não somente de coordenação motora. A abordagem metodológica neste tema é
decorrente do interesse em aprofundar-se na pedagogia de George Lawrence Stone, no que se refere ao ensino desta
área, para isso, a coleta de dados foi feita por meios bibliográficos e experimentações gravadas e monitoradas por
softwares.

Palavras-chave: Estudo de bateria. Stick control. Free Stroke.

ABSTRACT

The present research approaches the theme of the use of the book Stick Control on the study and teaching of the
drumset. Its purpose is to highlight an application of this book in several disciplines related to the instrument,
evidencing also an existence of purposes not contained in its statement, but detected through analysis of other works
by the same author, as well as its methodology on the study of the Snare Drum, which is the Free Stroke, transposed
to the drumset. The main objective of the study is the importance of the Stick control, showing its potential of
application without sonority study and not only of motor coordination. A methodological approach in the subject is due
to the interest in deepening in the pedagogy of George Lawrence Stone, is not what is the teaching of this area, for
this, a collection of data by product of libraries and experiments recorded and monitored by software.

Keywords: Drumset’s study. Stick control. Free Stroke.

1 INTRODUÇÃO

O ensino de música em geral, tem sido sistematizado ao longo dos anos, graças à instrumentistas e professores de
música que deram a devida atenção à pedagogia musical, tanto na parte teórica, quanto prática. No tocante ao estudo
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da bateria, existem muitos métodos, brasileiros e estrangeiros destinados às mais diversas disciplinas ligadas ao
instrumento, tais como: Coordenação motora, groove[1], técnica, Rudimentos[2], gêneros musicais, dentre outros.

Este trabalho aborda maneiras eficazes de utilizar um método que transcende o tempo e tem sido considerado a bíblia
dos bateristas, este é o Stick Control. O baterista Virgil Donati afirma que “o Stick Control sempre foi o pilar do
desenvolvimento das mãos, transcendendo seu lugar no tempo. É sem dúvida um dos livros mais importantes da
biblioteca do baterista, e ocupa um lugar único na história da bateria” (STONE, 1935, p.1). Mas porque é considera a
bíblia dos bateristas Se grande parte deles utiliza tal livro somente para resolver questões de coordenação motora

A presente pesquisa tem como objetivo preencher as lacunas existentes no ensino da bateria, no que diz respeito à
qualidade sonora produzida, onde muito músicos enfrentam problemas no momento de gravar, tanto em estúdio,
quanto ao vivo, onde é necessário atingir o máximo de perfeição sonora possível, estes por sua vez, não têm
uniformidade sonora em trechos que devem ser uniformes no tocante à timbres (por meio da região de contato da
baqueta na superfície e tensão sobre as baquetas) e dinâmicas (volume) na mesma peça e ainda mais em peças da
bateria que contém densidades diferentes na sua superfície (Caixa clara[3], surdo[4]), bem como falta de liberdade em
coordenações diagonais (mão esquerda com pé direito), e aplicação do Stick Control de maneira funcional na vida
profissional.

Escrito por George Lawrence Stone[5], Stick Control, publicado pela primeira vez em 1935, é uma série de
combinações (manulações) que foram concebidas para desenvolver o controle das baquetas e coordenação motora
no estudo da caixa clara, ele não trabalha com acentos, nem dinâmicas, bem como não se utiliza de notas harmônicas
(sons simultâneos), e em decorrência de ser um método para caixa, também não utiliza pés, originalmente. Somando
as características citadas ao fato de que grande parte dos bateristas destinam demasiadamente os seus estudos para
o desenvolvimento de velocidade e combinações, é que muitos músicos veem o Stick Control simplesmente como
mais um método para coordenação motora e velocidade, deixando de lado, vários aspectos musicais que podem ser
desenvolvidos utilizando tal livro, basta o estudante ter a consciência do que é precisa lapidar na sua performance, e
ter criatividade para aproveitar o método e trabalhar inúmeras disciplinas.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada por meio da análise dos livros de George Lawrence Stone, Stick Control, Accents and
Rebounds; Its your move – Motions and emotions de Don Famularo; Drum methods – Master Study de Joe Morello,
que foi aluno do próprio Stone, e inspirou-o a escrever o Accents and Rebounds; dentre outros métodos, com o intuito
de descobrir a pedagogia que Stone utilizava o Stick Control.

Foram feitas pesquisas práticas com gravações de áudio e análise das frequências sonora por meio de Softwares,
para melhor visualização das ondas sonoras e comprovação da eficácia do método de Stone.

Também foi realizada uma pesquisa experimental com 10 bateristas, com o intuito de saber quantos e como os
bateristas utilizam o Stick Control em seus estudos e aplicações musicais.

3 COORDENAÇÃO MOTORA

Stick Control foi escrito para o estudo de caixa clara, podendo ser estudado em um Practice Pad[6], porém, com a
consolidação da bateria, no início do século XX, os professores começaram a utilizar o método como estudo
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introdutório da bateria.

O principal motivo na qual bateristas utilizam o Stick Control nos seus estudos é o desenvolvimento da coordenação
motora, pois contém as manulações de todos os 40 Rudimentos para caixa. No entanto, quando os estudantes
conseguem executar as manulações, focam em alcançar altas velocidades como objetivo principal, entretanto, em
muitos casos não aplicam nada no momento de tocar uma música, o máximo que se faz é utilizar algumas das
combinações nos tambores da bateria, sem o menor critério sonoro. Stone queria muito mais que desenvolver a
coordenação motora de seus alunos, ele presava primordialmente pelo controle das baquetas, isto é, segurar da
maneira correta, realizar os devidos movimentos, que é a base para o domínio técnico do instrumento, além do
desenvolvimento da musicalidade, no tocante à expressão musical.

4 UNIFORMIDADE SONORA

4.1 UNIFORMIDADE TIMBRE

O método foi concebido para ser estudado com a filosofia de Stone, o Free Stroke[7], embora ele não deixe explícito
no enunciado do livro, quando Stone publicou o Stick Control, em 1935, já utilizava os conceitos da técnica do Free
Stroke com seus alunos, na qual seria explanada graficamente no seu livro Accents and rebounds, publicado em
1961. No Stick Control não há acentos, este deve ser trabalhado com o intuito de igualar a sonoridade das mãos em
quaisquer manulações, tocando em regiões do tambor que produzam o mesmo som e harmônicos, assim como
segurando as baquetas com a mesma pressão em ambas as mãos, ou seja, o necessário para a baqueta não cair,
assim como não deixando solta demais para que esta não libere harmônicos demasiado. A produção de harmônico
das duas baquetas deve ser igual, e isso está ligado diretamente ao nível de contato e pressão exercida sobre a
mesma, além da qualidade desta. É importante lembrar de utilizar o princípio do Free Stroke, que é aproveitar o rebote
natural da baqueta, sem puxá-la para cima, mas sim, trata-la como se fosse uma bola de basquete, deixando-a voltar
ao ponto de partida de forma natural (STONE, 1961, p.16).

A angulação das peças da bateria exerce grande influência sob o resultado sonoro, pois as duas baquetas precisam
atingir o tambor em ângulos semelhantes, para que os toques sejam executados com as mesmas regiões da ponta de
ambas as baquetas. Logo, se o músico utiliza a técnica do traditional grip[8], esta é mais uma razão para inclinar os
tambores descidos da esquerda para a direita, para que tenha o mesmo ângulo da baqueta esquerda e direita com a
caixa, para que a amplitude seja perfeita, considerando que no traditional grip, a baqueta da mão esquerda não
consegue ficar perpendicular ao chão, na posição do full de maneira natural.

Outra coisa importante é o ponto de contato da baqueta com a pele, no geral, todo tambor que é tocado exatamente
no centro, causa o cancelamento de fases, pois no centro é onde passam todos os diâmetros nodais, ou seja, pontos
onde não há vibração (HENRIQUE, 2002, p.483), logo, quando tocamos no centro, produzimos um som seco e sem
harmônicos. Em geral, é aconselhável que os toques sejam realizados com a terça parte das baquetas na direção do
aro, na qual o resultado será as pontas das baquetas em um círculo próximo ao centro da pele do tambor. No caso de
notas de dinâmica piano, aconselha-se que os toques sejam realizados em pontos do tambor que produzam timbres
semelhantes, assim como em qualquer dinâmica, porém, nas proximidades da borda, que pode ser de maneira
espelhada, ou seja, lados opostos (mãos separadas) ou na borda dianteira deste (longe do músico e com as pontas
das baquetas próximas).Contudo, se a nossa intenção é exatamente esse som seco, especialmente em uma caixa
que está em uma afinação que contêm muitos harmônicos, funciona bem tocar exatamente ao centro, porém se
houver a necessidade de mãos alternadas em alta velocidade, pode haver embaraços entre si.

4.2 UNIFORMIDADE DE DINMICA
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O Free Stroke é divido em três níveis de amplitude: Full stroke, half stroke e low stroke, cada uma produz um nível de
dinâmica diferente.

Um estudo que pode ser realizada com o objetivo de igualar a sonoridade das mãos é, tocar todo o livro à 80 bpm[9]
(semínima[10]) usando os toques do Free Stroke, de forma separada, ou seja, estudar todo o livro em Full stroke[11],
depois todo o livro em Half stroke[12], e o mesmo para Low stroke[13]. Abaixo, uma breve explanação da amplitude
dos toques utilizados no Free Stroke (STONE, 1961, p.3):

1. Full Stroke

Tal amplitude é de aproximadamente 90º entre a baqueta e a superfície, e é indicada para a dinâmica fortíssima;

2. Half Stroke

Amplitude aproximada de 45º entre a baqueta e a superfície, sendo aconselhável utilizá-la na dinâmica mezzo-piano;

3. Low Stroke

Amplitude aproximada de 15º entre a baqueta e a superfície, ideal para dinâmica pianíssimo.

Vale ressaltar que, Chaffee em seu livro intitulado, Rhythm & Meter Patterns utilizou o mesmo princípio de Stone,
porém, sem utilizar a mesma nomenclatura (CHAFFEE, 1976, p.7).

Foi observado que conforme a velocidade aumenta, fica inviável a execução em Full, bem como quando chega uma
determinada velocidade na qual o Half também já não é viável, mas devemos tentar expandir ao máximo esses
limites.

É importante ressaltar que, na página 11 do Stick Control, combinações com Double Strokes[14], utiliza-se notas com
o dobro da velocidade, sendo assim, ao executar as colcheias[15] em Full e as semicolcheias[16] em Full também,
pelo fato da semicolcheia ser em maior velocidade, ela produzirá um volume maior, já que o que faz a nota ter muito
ou pouco volume é a velocidade de ação da baqueta, e não a força. Mas como objeto de estudo para alcançar a
execução do Full na maior velocidade possível, o músico pode executar tudo em Full, mas sabendo que o resultado é
em níveis de dinâmica distintos, os Doubles Strokes (semicolcheias) soarão mais forte do que as colcheias. No
entanto, no que diz respeito à qualidade musical e perfeição sonora, para que as colcheias e semicolcheias (double
stroke) soem exatamente com o mesmo nível de dinâmica, as notas que exigem mais velocidade com a mesma mão,
deverão ser executadas com um nível de amplitude menor que as notas lentas, ou seja, no exercício 1 da página 11,
se as colcheias em single stroke forem executadas em Full, as semicolcheias (double strokes) dos tempos três e
quatro deverão ser executadas em Half (primeira nota do double se inicia no full, retorna até o ponto onde o half se
inicia, executando assim, a segunda nota em half, que por sua vez, termina em full, realizando um UP stroke[17]). No
caso das colcheias em Half, as semicolcheias em Doubles deverão ser tocadas em Low. O segredo está em fazer a
baqueta sempre atingir a superfície com a mesma velocidade, para que o impacto seja sempre o mesmo. O Free
strokes trabalha com o lançamento do peso natural da baqueta, na qual deverá ter força necessária para atingir a
superfície e retornar à posição inicial de forma natural, sem haver a necessidade de puxar a baqueta e nem ter que
pará-la. Porém, se a mesma mão precisar executar mais de uma nota seguida e com o dobro da velocidade, se
usarmos a mesma amplitude, teremos que lançar com força demasiada, pois esta necessitará de um nível de
velocidade maior que as outras, para percorrer o mesmo espaço, com o mínimo de tempo, logo, se a baqueta atinge a
superfície com mais velocidade, o impacto será maior, produzindo assim, mais volume sonoro, gerando o desnível
sonoro.

Abaixo segue algumas dicas extremamente importantes para alcançar a uniformidade sonora:

1. Deixar o volume das duas mãos exatamente iguais, por meio da amplitude (full, half e low);
2. Igualar a dinâmica e o timbre, é uma forma de saber se há o mesmo conceito e força natural em ambas as

mãos. Ouvir é o segredo, é aconselhável se gravar nessa etapa também, para a limpeza da sonoridade e
nivelamento das dinâmicas. A falta desse estudo leva à um desnivelamento sonoro que afeta muitos músicos.

3. Pensar em todo tempo como se estivesse jogando uma bola de basquete.
Transferir o free stroke para com os exercícios do Stick Control para os tambores da bateria é uma tarefa não muito
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fácil, lembrando que quanto mais grave é o tambor, menos rebote proporcionará, pois estamos lidando com tensões
diferentes, ou seja, quanto menos tensão menos rebote, consequentemente, precisará de mais força de arranque para
que a baqueta atinja a superfície com mais força e retorne ao ponto inicial. Mitchell Peters em Stick Control for
Drumset mostra maneiras de adaptar para a bateria, na qual utiliza os exercícios originais do Stick Control
orquestrados para os diversos tambores do instrumento.

No entanto é preciso estar atento à densidade de cada tambor, pois quanto mais grave é a afinação do tambor, menos
densa será a sua superfície e quanto menos densa é a superfície ou a ponta da baqueta, menos volume e rebote terá,
logo, um Surdo, que tem afinação grave, terá muito menos densidade que uma caixa, que é por natureza mais aguda.
Sendo assim, se uma caixa for percutida com o Full, terá um determinado nível de dinâmica, se um surdo for percutido
com esse mesmo nível de amplitude, Full, produzirá menos som, e isso pode ser comprovado pelo rebote, que por
sua vez, será muito menos do que o da caixa. Por tanto, será necessário ‘jogar’ a baqueta com mais força no surdo,
para que ela tenha força necessária para voltar ao ponto de origem, assim, produzirá a quantidade de som necessária
para igualar com a quantidade de som produzida pela caixa. Em suma, quando há superfícies com densidades muito
distintas, basta tocar a menos densa com um nível de amplitude a mais, como por exemplo: Se houver notas na caixa
em Half, o surdo deve ser tocado em Full, se houver notas na caixa em Low, o surdo deve ser tocado em Half. Dessa
maneira, o músico terá o controle de mixagem do seu instrumento por dois meios, o sistema auditivo e o sistema
sinestésico.

O Free Stroke possibilita um controle de dinâmica que vai além do auditivo, pois utiliza parâmetros visuais e físicos,
possibilitando o músico executar em qualquer lugar e momento, notas sempre nas mesmas dinâmicas, como uma
espécie de decibelímetro[18], assim como um metrônomo [19]auxilia o músico a tocar uma música sempre no mesmo
andamento.

Ainda lapidando a qualidade sonora, é possível aperfeiçoar os rimshots[20] com o Stick Control, utilizando as páginas
5 a 9, sempre com o objetivo de atingir o aro e pele do tambor com a mesma região da baqueta, e na mesma região
do tambor, para que o timbre seja o mais idêntico possível entre as mãos.

5 DIVERSAS APLICAÇÕES

5.1 Leitura Diagonal

Outra forma é utilizar a página 1, é substituindo tudo que for mão direita, pelo pé direito dessa maneira (vertical)
podemos desenvolver o Comping[21] no Jazz Up tempo[22].

5.2 Forma Musical

O Stick Control proporciona também a possibilidade de estudar Forma Musical[23], na página 9, os exercícios de 1 ao
4 trabalham com períodos de 4 compassos, sendo o último compasso uma cadência conclusiva, ou seja, pergunta e
reposta. Os exercícios 5 ao 9 abordam períodos de 8 compassos.

O estudante pode aplicar os exercícios em Chorus[24] de solo, transportando por toda a bateria, sem perder o
conceito do Free Strokes, na qual pode utilizar os exercícios 5 ao 9 da página 9, na qual contém 8 compassos cada,
para estudar solos em trading[25], onde toca-se 4 compassos de groove e 4 compassos da leitura, mais 4 compassos
de groove, seguidos dos últimos 4 compassos do exercício.
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5.3 Manutenção do Time (Tempo)

Utilizar a página 1 para manutenção do Time, tocando uma nota por click.

Outra dica bastante importante é se gravar, e ouvir e ver no computador os gráficos das frequências sonoras, e
compará-los. O objetivo é deixar o mais simultâneo com o metrônomo possível.

5.4 Execução do Buzz Roll

Ao executar a página 12, Buzz roll[26] Quando tocando colcheias ou figuras lentas, tocar puxando para trás
(movimento de correr sobre a pele da caixa, proporciona um som mais uniforme entre as&8203; notas do Buzz,
diminuído o ataque da primeira e aumentando o volume das últimas&8203;. Posicionar uma mão em cada lado
(opostos) para ter a mesma sonoridade nas duas mãos&8203;. Back beat[27] com Buzz é aconselhável deixar a mão
no&8203; mesmo lugar.

6 CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa experimental foram os Seguintes, 100% dos bateristas utiliza para coordenação motora,
que já era o esperado, 50% utiliza além de coordenação motora, aplica essa coordenação de forma diagonal (pé
esquerdo e mão direita), 20% até utiliza para uniformidade de dinâmicas, além dos quesitos citados, porém, sem
aplicar os conceitos do Free Stroke. Apenas 10% utilizada todos os elementos com os conceitos do Free Stroke e
presa pela uniformidade de timbres, por meio do nivelamento de tensão sobre as baquetas, observe a tabela abaixo:

100% Coordenação Motora

50%
Coordenação Motora

Coordenação Motora Diagonal

20%

Coordenação Motora

Coordenação Motora Diagonal

Uniformidade de Dinâmica (volume)

10%

Coordenação Motora

Coordenação Motora Diagonal

Uniformidade de Dinâmica (volume) com
Free Stroke

Uniformidade de Timbres com Free Stroke

Destarte, conclui-se que, o estudo da bateria com o auxílio do Stick Control é de grande valia e abrange, de fato,
inúmeras disciplinas relacionadas ao instrumento, dispensando o uso de demasiados métodos que em muitos casos,
contem mesmos exercícios do livro em questão, sobre isso, o baterista Jojo Mayer afirmou que “se você vai conseguir
um livro de bateria em sua vida, deve ser esse, pois é a mãe de todos os métodos de bateria. Este livro é atemporal”
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(STONE, 1935, p.1). Portanto, é de responsabilidade do estudante, ir à fundo, ler os enunciados (mesmo em língua
estrangeira), compreender os paradigmas do autor e suas publicações, para discernir qual era de fato, a intenção do
autor naquela publicação, e tal pesquisa é ainda mais latente quando se fala de métodos didáticos voltados à pratica
de instrumento, como é o caso do Stick Control, que tem pouco conteúdo em seu enunciado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAFFEE, Gary. Rhythm & Meter Patterns. Miami: GC Music, 1976.

FAMULARO, Don. It’s your move: Motions and emotions. Miami: Warner Bros Publications, 2001.

HENRIQUE, Luís L. Acústica Musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.

MORELLO, Joe. Drum Methods – Master Study. New Jersey: Modern Drummer, 1983.

PETERS, Mitchell. Stick Control for The Drumset. Hollywood: Try Publishing Co, 2012.

SADIE, Stanley. Dicionário grove de música: edição concisa. Jorge Zahar, 1994.

STONE, George Lawrence. Stick Control for the Snare Drummer. Eua: George B. Stone & Son, 1935.

STONE, George Lawrence. Acents and Rebounds for the snare drummer. Eua: George B. Stone & Son, 1961.

[1] Groove é um termo oriundo da língua inglesa que significa encaixe, no meio musical, é um sinônimo para ritmo.
[2] Rudimentos são combinações de mãos (manulações) utilizadas para desenvolver a destreza rítmica e coordenação
motora dos bateristas e percussionistas. Ao todo, são 40 rudimentos.
[3] Caixa Clara ou Caixa, é um membranofone, ou seja, o som é produzido por meio do ato de percutir uma membrana
(pele). Tambor que contém duas peles e uma esteira, na qual caracteriza o seu som. A caixa é tradicionalmente
utilizada em bandas militares e foi adaptada à bateria e orquestras. Tem como características principais, o seu som
“roco” e a sua alta afinação.

[3]Practice Pad é um instrumento com superfície de
[4]Surdo é um tambor de afinação grave, posicionado do lado direito da bateria.
[5] George Lawrence Stone (1886 - 19 de novembro de 1967) foi um baterista, professor e escritor dos Estados
Unidos. Escreveu livros como Stick Control for the Snare Drummer (1935) e Accents and Rebounds for the Snare
Drummer (1961), e entre seus estudantes estavam Joe Morello, Gene Krupa, Lionel Hampton e Vic Firth.
[6]Practice Pad é um instrumento com superfície de borracha, utilizado no estudo de caixa clara e bateria, na qual
simula o rebote da caixa e não produz som, possibilita o desenvolvimento do controle das baquetas e coordenação
motora.
[7] Free Stroke é uma técnica desenvolvida por George Lawrence Stone, que consiste em aproveitar o rebote natural
da baqueta e separá-los por níveis de amplitude, de acordo com a força que é tocado, abordado no livro Accents and
Rebounds.
[8] Traditional Grip ou Pegada tradicional, é como os antigos caixistas seguravam as baquetas, isso foi incorporado à
bateria e é utilizado por muitos bateristas atuais. Consiste em segurar cada baqueta de maneiras distintas.
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[9] BPM é a abreviação para Batidas Por Minuto.
[10] Semínima é a figura rítmica que tem a duração de 1 tempo.
[11] Full stroke é um dos toques do Free Stroke, utilizado para notas com muito volume, pois tem a amplitude de 90º
da baqueta com a superfície.
[12] Half Stroke é um dos toques do Free Stroke, utilizado para notas com volume médio, pois tem a amplitude de 45º
da baqueta com a superfície.
[13] Low Stroke é um dos toques do Free Stroke, utilizado para notas com pouco volume, pois tem a amplitude de 15º
da baqueta com a superfície.
[14] Double Stroke Roll é um dos 40 Rudimentos para caixa, na qual consiste da combinação de 2 notas na mão
direita e 2 notas na mão esquerda.
[15] Colcheia é a figura rítmica que vale meio tempo. Quando agrupadas entre si, são tocadas 2 por tempo
[16] Semicolcheia é a figura rítmica que vale ¼ de tempo. Quando agrupadas entre si, são tocadas 4 por tempo.
[17] Up Stroke é o tipo de toque que é foi por meio do movimento subindo.
[18] Decibelímetro é o aparelho medidor de nível de pressão sonora.
[19] Metrônomo é um aparelho utilizado por músicos para medir a velocidade dos tempos, auxiliando o músico para
que não corre, nem atrase o andamento da música.
[20] Rimshot consiste em tocar atingindo a pele e o aro simultaneamente. Técnica que serve para acentuar e produzir
notas mais definidas.
[21] Comping é o acompanhamento feito pelo baterista no Jazz, na qual consiste em frasear utilizando o bumbo e a
caixa.
[22] Up tempo é um tipo de andamento muito rápido, cerca de 250 bpm (batidas por minutos).
[23] Forma Musical refere-se à estrutura de uma peça musical específica. Por exemplo, uma peça pode ser escrita na
forma binária, forma sonata, forma ternária e forma estrófica. É a estrutura e o desenho da música no que diz respeito
à ordem das partes da música.
[24] Chorus, na linguagem do Jazz, é o espaço em que um tema é tocado, onde se faz toda a progressão. Cada
músico tem uma determinada quantidade de Chorus para improvisar em cima.
[25] Trading é uma maneira de solar um Chorus, porém, revezando com outros músicos.
[26] Buzz Roll é um dos 40 rudimentos, na qual utiliza o rebote múltiplo, ou seja, toca uma vez e deixa a baqueta dar
várias notas seguidas.
[27] Back Beat são os tempos 2 e 4 de um compasso 4/4, na qual, na música POP a caixa sempre toca nesses
tempos.
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