
Curso Pandeiro MUSIXE 

 

AULA 33 – Ritmos (Blues) 

 

Podemos definir o blues como um estilo ou forma musical que se baseia no 

uso de notas baixas (graves) com fins expressivos e que mantém uma 

estrutura musical repetitiva. 

O gênero surgiu nos Estados Unidos a partir do século XVII, quando os 

escravos negros da região sul faziam canções de trabalho nas plantações de 

algodão e outras músicas relacionadas a sua fé religiosa (spirituals). O 

conceito de "blues" só se tornou conhecido depois do término da Guerra 

Civil Americana, período em que passou a representar a essência do espírito 

da população afro-americana. 

 

Provavelmente, o "pai do blues" W. C. Handy ouviu este tipo de música pela 

primeira vez em 1903, quando viajava e observava um homem tocando seu 

violão com um canivete. O primeiro artista popular do gênero foi Charley 

Patton, na década de 20. Posteriormente, surgiram outros nomes, como 

Son House, Willie Brown, Leroy Carr e Bo Carter. 

Procurando melhores condições de vida e oportunidades, no início da 

década de 40, uma grande parte dos negros americanos emigrou para 

Chicago, levando o blues juntamente com eles. Com o uso de instrumentos 

musicais elétricos, uma gama enorme de novas possibilidades se abriu, 

permitindo que os adeptos ao gênero pudessem alcançar voos mais altos. 

 



Nesta época surgiu o primeiro músico do blues (bluesman) a ter 

reconhecimento fora da Inglaterra e a ter eletrificado todos os 

instrumentos de sua banda: Muddy Waters, o qual foi uma grande 

influência para famosas bandas, como The Beatles e Rolling Stones. 

Ainda podemos citar o surgimento de outros importantes músicos nesse 

período. Alguns exemplos: Willie Dixon, com seu baixo acústico tradicional 

e sua voz grave, sendo considerado o "poeta do blues”; e Howlin' Wolf, 

guitarrista e gaitista, ficou famoso por sua voz rouca. 

 

É impossível falar sobre o blues sem mencionar B.B.King. O “rei do blues” 

se consagrou em razão de ter colocado a guitarra solo como elemento 

central, criando um estilo de forma pura e melódica e com características 

únicas. 

Nos anos 60, o gênero serviu de fundamento para a criação de um dos 

maiores estilos musicais: o rock. Elvis Presley tinha sua origem totalmente 

enraizada no blues. Bandas como Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin 

também foram totalmente influenciadas pelo mesmo. 

 

Durante os anos 70, o estilo começou a perder seu espaço para outros 

gêneros com elementos eletrônicos, especialmente da era Disco. No início 

dos anos 80, as apresentações de blues começaram a ficar cada vez mais 

escassas, pois a própria moda da época rejeitava a sua tendência não-

comercial, entrando em contraste com a fase "Dancing”. 

Porém, graças ao guitarrista americano Stevie Ray Vaughan, o gênero 

ganhou novas forças. O músico começou a regravar clássicos e a criar sua 

própria marca, unindo elementos típicos do blues de Chicago, como Albert 

King, B.B. King e Howlin' Wolf, com o de Jimi Hendrix. 

Após a morte de Vaughan, o gênero nunca mais teve a mesma força de 

antes, sendo gradativamente esquecido pelas massas a partir dos anos 90. 

Em razão do apelo comercial da indústria da música, infelizmente o blues 

tomou uma proporção cada vez mais restrita, algo definitivamente 

diferente do que se via na época de sua criação. 

 



 

 

 O Blues é um ritmo Afro-americano que surgiu no sul dos Estados Unidos e 

se difundiu por todo o mundo. Na parte rítmica ele se baseia em batidas 

tercinadas, e tem como instrumento rítmico principal, a bateria. 

 

O que faremos é novamente adaptar essas batidas ao pandeiro.  

 

Vamos as batidas: 

 


