
APRESENTAÇÃO 

 

Fazer música é uma das mais empolgantes maneiras de se comunicar com o 
mundo. Música é diálogo, é a transmissão dinâmica de conhecimentos e sentimentos. 
Por isso mesmo, ela é uma atividade coletiva em sua essência. E é por isso que desde 
sempre a humanidade se junta em grupos das mais diversas formas e tamanhos para 
“conversar” musicalmente. São duos, trios, quartetos, cameratas, orquestras, corais e 
– especialmente no contexto da música popular – bandas com as mais variadas 
formações e instrumentações. Tocar em grupo é uma atividade de extrema 
importância na formação de qualquer estudante de música – além de ser também uma 
das mais divertidas! 

A presente obra faz parte da coleção BERKLEE MÉTODO PRÁTICO – uma 
série que se aprofunda nos aspectos práticos dos principais instrumentos de uma 
banda: baixo, bateria, guitarra, teclado e saxofone. Ela propõe um repertório que 
abrange uma grande diversidade de ritmos e estilos - do Blues e Rock ao Jazz e 
Bossa-nova - e explora as questões técnicas e estilísticas em cada música estudada, 
apresentando também caminhos alternativos, variações e dicas para improvisação. 
Tudo isso acompanhado por mais de 50 faixas de áudio com exemplos e playbacks 
para que seja possível tocar cada uma das músicas junto com uma banda profissional. 
Além disso, paralelamente ao estudo das músicas, o livro constrói um roteiro de 
estudo e prática diária focado no desenvolvimento do conhecimento e da performance 
do instrumentista. 

 Por trás dessa coleção está a extensa expertise da Berklee College of Music, 
uma das maiores e mais renomadas faculdades de música do mundo. A Berklee já 
formou milhares de músicos de altíssimo nível (ganhadores de mais de 250 
Grammys), e conta com os melhores músicos e professores no seu corpo docente – 
são eles os autores dos livros e os músicos que tocam nos áudios que acompanham 
cada obra.  

Como em todas as publicações da PASSARIM, você encontrará aqui um 
valioso material para seu desenvolvimento no instrumento e na música. Estudar com o 
BERKLEE MÉTODO PRÁTICO é entrar em contato com uma metodologia moderna e 
eficiente, capaz de colocar você e sua banda no melhor caminho possível. É por isso 
que a PASSARIM se preocupa com todos os detalhes da edição – da espessura das 
linhas do pentagrama à qualidade do papel, passando pelo cuidado na tradução e 
adaptação da cifragem ao padrão brasileiro – para que você possa aproveitar ao 
máximo tudo o que esta obra exclusiva pode lhe oferecer! 

 

 Então, junte a sua banda e BOM SHOW! 

 

Peter Dietrich 

 

 


