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> BATUO.UE
O iSamba (www.pêltsâ.coÌh/isàÌnba) transforma o
iPhone êo iPod Touó em instrumentos de D€r(Ussão
típicos doÍitmo brasileiro (a9o9ô, pandeiro, repiquê,
tantã, tamborim, surdo e xique-xique)

Professor dá aula de gaita
aoúvopelaintemet
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Omini teclãdocontro adorMidi tem25teclasrensÍveìsàveloci
dãdee botões de oitavã e pitch.Com 220gramas,temdim€nsòes
de32x1,4x8,3 cnì eélÌgâdoà pofta USBdocomputador
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www.playtedLcom.bÍ

À 8h3o, no êscútóúo oÌrale
trabâÌha em São PauÌq um aÌu-
no toma auÌas de gaita com Mi-
chaeÌ4rce, que esLi no Rio.

EntÌe o estudâìte e o profès-
sor eslão conexões de bandâ
ÌaÌgq o softwaÌe de conve$a
onìine Sl('?e e webcams.

AÌce (*'$'rv.michâelârce.
net), qÌre dá aulâs de gâitâ há 14
anos, desenvoh€u o método de
eüsino à distância em 2004
quando üajou pâÌâ um mestÌâ-
do em LondÌes, PeÌa internet,
seeiuiu dando auÌás pâÌâ os aÌu-
lros que tinha no Brâsil.

AÌém do SIú?e, o culso em-
pÌ€ga o pro$ama Band-in-a-
Box, que âutomatizao acompa
nhâmento musical e um soft-
ware de metrônomo, pâra
ÌrÌanter o fitmo. DuÌânte a au-

lâ, o professoÌ enüâ ao âÌuno
arquivos, como bases das músi-
cas estudadas €m MPS.

ÁÌce â6Ìmâ que o método se
fez possíleÌ com â popuÌâÌizâ-
çâo de conexões rápidas, com-
putadorcs com processadorcs
mâis pot€ntes e webcâÌÌìs de
peìo menos 1"3 Mpixel.

Com auÌâs semanais, o curso
custa R$ 200 por mês € duÌa
dois anos -mâs, "em tÌês me-
ses, o aÌrÌno já está con\€ncen-
do os amigos de que está tocan-
do bem", búncâAÌ.ce.

Além dos alunos püticulares
e dos de uma escola de música
no Riq AÌce €ÌÌsina gaita peta
intemet a mais seis pessoas es-
paÌhadas pelo pais.

Seeiundo o professor, o ensi-
no à distância só não funciona
bem com pessoas com mâis di-
ficuldades de aprendizado. {Rc)

j: ï'::-11;;:.Ì lçi1Ê t.i'iì,;,
com 2,5 m,ocabopara guìtãrra
e baixo é con€ctado aocomputa-
dorporconexãoU58 Vemcom
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Carr€gadavia USA a caixa desom podereíconectadaa um
ÌPod ou a um laptop.Nascoresbranco,pr€toouvermelhq
v€m comvêsvariãçõesdescrãtches, para brincarde DJ
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software paf:MacOSXeWin
dow', quetraz 15 combinações
de amplifi cadores e 11 eíeitos
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Mi<haelArce, quê dá aulãs pagas dê gâita por meio da inteÍnet
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Vídeos de amadores e nrofissionais noYouTube ensinam atocarinstrumentos;
sites internacionais vendem aulas virtuais ministradas pelos próprios artistas
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RAFAEL CÀPAÌ{IMA

Os rccursos paÌa quem quet
aprender a tocãÌ música na in-
terDet vão âlém de sites comô o
Cifra club (cifÌaclub,teFa.
com,br) e o Ciftacrom,br.

UsâÌìdo,se âs palâ'"Tas-chave
certâs, o l€rsátiÌ YouTUbe se
rel€Ìâ umâ gigante escola de
música com aulas ministradas
por professores dispostos afis-
gâÌ Ìrovos âlunos ou por amâ-
dores ãÌtÌìlístâs,

Se o seu objetivo é aprender
â tocaÌ um instÌumentq Íaça
uma busca pelo nome dele so-
mado à palawa aula (ou lessorL
em inglês) -"âula üolino" ou
"drunrs lesson" (âulâ de bâte
fl /,l)oI cxclìrPo,

Sistemasemelhantea
GútarHeroensinaatoc
guitanadeverdade
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Quem já tentou lârgar â gui-
taÌïâ de plástico do jogo GuitaÌ
Hero pâÌâ aprcnder o instru-
mento de veÌdade sabe: não é
fácil deixaÌ de ser um viÌtlloso
ürtuaÌ pâÌa se tornar um músi-
co mediaÍo Ì1o mundo reaÌ,

TfocÂÌ os cinco botões coÌo-
Ìidos p€ì:ìs s€is coÌdas Ìnetáli-
ctìt é rrrìu lÍrlÍìr {lerìtomúì o,

tha esLi mais pâÌa n1ó1,
apreudizado com snbot'
Iógico. o maior seg|u
progÌaÌrÌas desenvoÌ\,idr
empresa -e vendidos s
damenÌe é mânteÍ (r'l
repetição. Um deÌes, cll
ImproviseÌ, ensinâ iìnlÌ
çâo ao deixar as Ìuzes (Ì
Ìas qne se encai.(âÌn cnì
minâdo tom müsic.ì L

u progrnDìa cÌuc csl)c
tlll.iÌ r(lr{ìÌcs viìì(lox (k,
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Fretlight, guitarra especlal com luzes paÍa orientôr aprer


