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Introdução
Considerando que, a partir da Idade Média, o ensino
de música ficou a cargo da Igreja Católica, é
previsível que o conhecimento circulasse apenas
entre homens e fosse restringido às mulheres,
fazendo com que estas precisassem utilizar
estratégias como uso de pseudônimos para poder
fazer música. Em relação à percussão, essa
invisibilidade só aumenta. Ao assistir concertos de
orquestras ou ao ir em manifestações populares,
religiosas ou não, é raro encontrar mulheres tocando
instrumentos percussivos. Este trabalho apresenta
um breve panorama do papel da mulher na
percussão e como sua presença foi apagada da
história da música.

Objetivo
Os objetivos desta pesquisa foram inicialmente
estabelecer um corpo de referência bibliográfica
sobre o papel da mulher ao longo da história da
música, com enfoque na relação entre a mulher e a
percussão, analisando em quais manifestações sua
participação é restringida e em quais é estimulada e
como
ocorre
o
aprendizado
de
novas
integrantes/alunas em um grupo composto
exclusivamente por mulheres. Também se propõe a
investigar a aparente ausência de representatividade
dentro do meio percussivo e demonstrar através das
entrevistas realizadas como o machismo se
manifesta
na
trajetória
de
percussionistas
profissionais e amadoras.

Material e Métodos
O processo metodológico empregado nesta pesquisa
foi o estudo de caso do grupo Mbeji e do Bloco das
Pombagira, juntamente com reflexões, dados,
acompanhamento de aulas e transcrição musical dos
ritmos estudados registrados em um diário de campo.
Concomitantemente, foi realizada a revisão e
fichamento bibliográfico com base em textos que
discutem os papéis de gênero no meio musical. Por
fim, foram realizadas entrevistas estruturadas com
ex-alunas de percussão do Projeto Guri, entrevistas
semiestruturadas com mulheres percussionistas
profissionais, com alunas do grupo Mbeji e com a
professora Ariane Molina.
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A partir da revisão bibliográfica e das entrevistas
realizadas, é notório que por muito tempo os papéis
de gênero foram reforçados na percussão. Dentre as
percussionistas profissionais, do meio erudito e
popular, mesmo as que não se consideram
feministas conseguiram perceber o machismo que
sofreram ou ainda sofrem em seus trabalhos, desde
uma simples piada feita por colegas, até assédio
moral e sexual por parte de professores. Já entre as
alunas entrevistadas do Bloco das Pombagira, além
do preconceito por fazerem aulas de percussão,
soma-se o preconceito por ser percussão afrobrasileira, com toques de orixás e cantigas sobre
uma entidade bastante criminalizada por quem não
conhece a cultura da Umbanda e do Candomblé.
Porém, apesar destas questões, atualmente já há
uma mudança nesse paradigma de que percussão
não possa ser algo feito por mulheres e o aumento
da presença feminina em orquestras, bandas, aulas
e demais grupos musicais torna-se cada vez mais
perceptível.

Conclusões
Este trabalho não se propõe a afirmar que o ensino
de percussão ou de qualquer outro instrumento ou
prática musical deva ser realizada separada por
gêneros, mas sim que um ambiente menos machista,
com mais sororidade e menos competição propicia
uma melhor aprendizagem para todas as pessoas
envolvidas. Sugere às professoras e, especialmente
aos professores, que repensem suas condutas,
principalmente com suas alunas e o quanto certas
ações podem melhorar ou piorar seus rendimentos
em aula e na atuação como percussionistas
profissionais.
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