
 

 

Música do litoral argentino: tramas de uma 
identidade multicultural. Importância da raiz africana 
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(Argentina) 

 

27 a 31 de janeiro de 2020 
 

Contextualização. O litoral argentino e a sua música. Contexto e desenvolvimento histórico, 
social e político. Mestiçagem de três culturas (originaria, africana e europeia). Importância da 
presença africana na cultura da região. Relação música/paisagem. A transmissão oral como fonte 
de aprendizagem. A escrita musical. 
Matrizes e características musicais. Ritmo. O “toque Congo” ou “ritmo de tango” como 
sínteses da música banto/americana. Suas variantes em 6 x 8. Exercícios através da voz, o corpo 
e a percussão. Improvisação. O Cajon no Litoral. A relação música/dança. A poesia. Inter-relação 
entre pesquisa e criação artística. 
Chamamé. Linguajem rítmico-harmônico-melódico característico. Instrumentação. 
Referências e obras destacadas. Repertorio. Temáticas em suas letras. O toque de tambor. 
Contexto social, histórico e religioso. Pontos de encontro com os ritmos afroparaguaios. 
Milonga. Chamarrita. Rasguido doble. Tanguito montielero. Referências e obras destacadas. 
Padrão rítmico como elemento unificador. Características rítmicas, harmônicas e melódicas de 
cada género. Instrumentações. Repertorio. Recreação de antigos candombes. Instrumentos, 
padrões rítmicos e seu conjunto, cantos. 
Práticas musicais vigentes de raiz afro. A zemba ou charanda. O toque de tambor no 
chamamé. As Batucadas. 
Gualambao. Referencias e obras destacadas. Repertorio. Características rítmicas, harmônicas y 
melódicas. Possibilidades rítmicas. Instrumentações 
 

Horário: 9h às 17h.                                                         Coordenação: Adriana Rodrigues 
Local: Conservatório Brasileiro de Música. Av. Graça Aranha, 57/12º. RJ. Metro Cinelândia. 

Investimento: R$550,00/R$500,00 Alunos CBM e Associados FLADEM (fladembrasil.com.br) 

Descontos para “pacote verão” e/ou pagamentos antecipados. 

Informações: Adriana (021) 998043838 (poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com) 
 

Pablo Suarez Flautista, percussionista, professor e pesquisador. Se dedicou a percussão afroamericana. 
Através de inúmeras viagens aprofundou seus conhecimentos com professores como Carlos Aguirre (Arg.), 
Osvaldo Fatorusso e Sergio Ortuño (Uruguai), Naná Vasconcelos, Hermeto Pascoal e Toninho Carrasqueira 
(Brasil), Abdoulaye Badiane (Senegal), Thobos Lubamba (Congo), Miguel Ballumbrosio (Peru), entre 
outros. Tem integrado e/ou dirigido diversos grupos de música popular. Desenvolve numerosas atividades 
pedagógicas pelas quais tem sido convidado por universidades e instituições do Brasil, Peru e Argentina. 

Sebastián Martínez Professor da Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Formado em 
"Instrumentista de Música Popular" e "Professor de Instrumento em Música Popular" (Escuela de Música 
Popular de Avellaneda). Estudou percussão, harmonia e composição. Trabalhou com a educadora infantil 
Mariana Baggio. Tocou e gravou com vários grupos. Ministra várias oficinas: Universidad Nacional de Artes 
(Buenos Aires), Casa de Entre Ríos (Bs. As.), Conservatorio C. Guastavino (Rosario), 2do. Cong. Pedagógico 
(EMPA), “Encuentro Reg. del litoral (Rosario), Festival Internacional de Percusión "Rosario Repercute”, 
entre otros. Integra: “Damián Lemes Cuarteto” / “Nardo Gonzalez Grupo”. 
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