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ARTE 

 

Linguagem: Música. 

Objeto do conhecimento: Contextos e Práticas. 

 

História do Pandeiro 

 

No Brasil, quando surgiu o choro, no final do século XIX, o pandeiro 

veio dar o toque final ao ritmo marcante e brejeiro, inicialmente 

executado ao piano e instrumentos de corda e de sopro. De início, 

os pandeiros eram fabricados de forma simples, sem apuro técnico. 

Curiosidade: especula-se que a origem da palavra “pandeiro” começou na Espanha, como 

pandero, com influência do grego pandourion, que na verdade se refere a um instrumento de cordas.  

Fonte: blog.multisom.com.br acesso e Imagem: souzalima.com.br em 23/06/2020 

 

Veja algumas imagens que retratam o uso do pandeiro desde tempos antigos: 

 

 

Fonte: isiszaharabellydance.blogspot.com/ acesso em 26/06/2020 

 

O pandeiro já era popular nas civilizações no Oriente Médio antes de Cristo e chegou na Península 

Ibérica – Espanha e Portugal – na época em que a região foi invadida pelos árabes. Na Península, 

as pessoas usavam o pandeiro para diversas comemorações, como casamentos e cerimônias 

religiosas. 

 

Veja o vídeo a seguir, se possível: https://www.youtube.com/watch?v=GnXKJnEJZeA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GnXKJnEJZeA
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Jackson do Pandeiro 

 

Paraibano de Alagoa Grande, Jackson nasceu em 31 de agosto de 1919, no 

Engenho Tanques, com o nome de José Gomes Filho. Ele era filho de uma 

cantadora de coco, Flora Mourão. Através dela Jackson começou a tomar gosto 

pelo ritmo como tocador de zabumba. 

O fato de ter tocado tanto tempo no Cassino Eldorado aprimorou sua capacidade 

jazzística. Também é famosa a sua maneira de dividir a música, e diz-se que o próprio 

João Gilberto aprendeu a dividir com ele. Muitos o consideram o maior ritmista da 

história da Música Popular Brasileira e, ao lado de Luiz Gonzaga, foi um dos principais 

responsáveis pela nacionalização de canções nascidas entre o povo nordestino. Desde sua primeira 

gravação, “Forró em Limoeiro”, em 1953, até o último álbum, “Isso é que é Forró!”, de 1981, foram 29 

anos de carreira artística, tendo passado por inúmeras gravadoras. 

Fonte: antigo.acordacultura.org.br acesso em 23/06/2020.  

 

1- Nas regiões da península ibérica o pandeiro era utilizado em que tipos de comemorações? 

  

  

  

  

 

 

2- Quem foi Jackson do pandeiro? 

  

  

  

  

 

 

3- Você já viu um pandeiro? Quais características chamam mais sua atenção? 

  

  

  

  

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Casino_Eldorado&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gilberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_Popular_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Gonzaga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isso_%C3%A9_que_%C3%A9_Forr%C3%B3!
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravadora
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Vamos aproveitar e conhecer algumas caracteristicas deste instrumento? Veja na imagem abaixo 

algumas informações sobre como é realizado o toque do pandeiro: 

 

Fonte: souzalima.com.br acesso em 23/06/2020 

 

4- Vamos fazer um som em um pandeiro improvisado? 

Você irá precisar de uma tampa de panela de alumínio para fazer as marcações, conforme 

na imagem acima. Caso deseje que o som saia pegue uma caixa de pizza usada ou nova 

encha com tampinhas de metal, prenda a tampa na base com fita adesiva e você terá um 

pandeiro adaptado. 

 

      

Fonte: shopbs.com.br acesso em 23/06/2020 

 

Divirta-se montando sua própria percussão utilizando seu tambor da aula anterior 

juntamente com seu pandeiro. 

https://souzalima.com.br/

