Prof. Ney Rosauro
Resumo dos melhores exercícios da parte 1 (Técnica Diária)
do “Método Completo para Caixa Clara”
DICA: Quando praticar os exercícios repetir cada compasso ou fórmula (sinal

de repetição) varias vezes até ficar bom e só depois tocar o exercício por inteiro.

Volume 1
I.1: Toque Simples e Toque Paralelo (exs. 2 e 5)
IMP. No Toque Paralelo as 2 baquetas devem produzir um só som (sem apojatura)

IMP. Tocar as notas sem acento bem próximas a pele. Ressaltar bem os acentos.
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I.2: Toque Simples Alternado (ex. 14)
IMP. Tocar primeiro em “mf” e depois em “p”./Em andamento lento e depois mais rápido.
Notas em“f” manter a ponta das baquetas distante da pele, em “p” o mais perto possivel.

I.3: Acentos (ex. 17 /optional ex. 19)
IMP. Exagerar as diferenças de dinâmica entre as notas com e sem acento.
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VOLUME 2
I.4: Toque Simples Repetido ou Duplo Toque Simples (exs. 25 e 26)
IMP. Tocar usando os pulsos (sem rebote) e com a parte traseira das baquetas. DICA: Praticar
o Toque Duplo Paralelo usando a técnica “up and down” (com ajuda dos dedos e do braço).
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I.5: Progressão /Quiálteras (ex. 36)
IMP. Praticar sempre com metronomo mantendo a colcheia = 120
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I.7: Combinações / Toques Repetidos 2, 3 e 4 vezes
DICA. Para melhores resultados praticar individualmente o toque Toque Paralelo
repetido 3 vezes e o Toque Paralelo repetido 4 vezes. Use a parte traseira das baquetas
e se possivel pratique em uma superficie onde as baquetas não possam repicar .

Toque Simples Repetido 2 e 3 vezes (ex. 42)
IMP. Todas as notas devem ter o mesmo som (sem acentos)

Toque Simples Repetido 2 , 3 e 4 vezes (ex.43)
DICA. Para fortalecimento dos pulsos e para ganhar velocidade praticar
individualmenteos os toques repetidos 2, 3 e 4 vezes com a parte traseira das
baquetas e em uma superficie que não permita o rebote delas.
Praticar nas pernas é uma ótima alternativa para o fortalecimento dos pulsos.
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EXERCICÍCIOS AVANÇADOS

Volume 3
I.8: Toque Duplo (Ex. 49)
IMP. Tocar com a ponta das baquetas deixando a baqueta repicar 2 vezes.

As duas notas do Toque Duplo devem soar iguais (sem acento na primeira).

I.9: Apojatura Simples (Ex. 60)
IMP. Tocar as apojaturas sempre sem acento. Só acentuar quando for indicado.

I.10: Apojatura Dupla (Ex. 64)
IMP. Importante tocar todas as apojaturas sem acento
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Volume 4

I.11: Apojatura Tripla (Ex. 65 e ex.66)
IMP. Praticar as 2 fórmulas:

1) rllR ou lrrL (3 movs de pulso) e 2) llrR ou rrlL (2 movs de pulso (mais ágil)

- ex.66

- I.12: Apojatura Quádrupla/ resumo das 4 apojaturas (Ex. 74)
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I.13: Rulo Sinfônico (Exs. 77 e ex.79)
DICA: O segredo para um bom rulo esta na igualdade sonora das 2 mãos portanto
tente fazer as notas de rebote o mais igual possivel sem acento no ataque e sem
o “buzz”no final. IMP. Praticar primeiro o Toque Múltiplo sómente com a mão direita,
depois com a mão esquerda e também pratique o“Toque Múltiplo Paralelo” (com as
2 mãos juntas) para certificar que a sonoridade e os número de rebotes das
2 baquetas estão iguais. Quanto maior igualdade das 2 mãos melhor será o rulo.

IMP. Praticar nos 3 andamentos sugeridos. Em andamento mais lento
usar 3 movimentos de pulso, em andamento medio usar 2 movs. e
em andamento rápido usar sómente 1 movimento.

Copia do Método Completo para Caixa Clara está disponivel em
www.neyrosauro.com * Visite a opção “Works” e depois “Free Music”

