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Olá, caro(a) amigo(a). É uma alegria estar com você novamente, neste segundo livro, para conti-

nuar nosso caminho de construção da linguagem musical. 

Os exercícios iniciais indicados para abrir uma aula não estarão novamente aqui apresentados, pois 

agora você já sabe o quanto é importante respirar, concentrar-se, preparar o corpo e a mente e, 

ainda, praticar a Escuta Musical Sensível, porta de entrada para uma compreensão mais profunda 

da música. Continue praticando as atividades iniciadas no Suplemento de Fundamentos da música – 
volume 1. Você pode, inclusive, buscar outras leituras, outras práticas que conduzam ao processo 

de interiorização.

Boa viagem musical!

Unidade 1 – Prática de leitura e escrita musicais
Fazer música de forma prática é o início ideal para se estudar essa linguagem. Assim como os(as) 

bebês aprendem a falar ouvindo e imitando os(as) adultos(as), nós também nos apropriamos da 

música cantando, tocando, imitando e criando em grupo.

Depois de um tempo, as crianças vão à escola para aprender a ler e escrever em seu idioma e, mais 

tarde, para a universidade, com o objetivo de ampliar as fronteiras do conhecimento, pois só a 

prática não dá conta de preservar e explicar nossa cultura. Precisamos escrever, registrar, teorizar... 

E é isso que faremos de forma bem suave e tranquila a partir de agora. Vamos começar!

Atividade 1.1 nossas escalas

No Suplemento de Fundamentos da música – volume 1, você teve a oportunidade de conhecer algumas 

das primeiras escalas que utilizamos para fazer música aqui, no Ocidente. São as escalas naturais, 
também chamadas de modos litúrgicos ou eclesiásticos, já que foram utilizados durante a Idade 

Média e a Renascença na música da Igreja. Os modos naturais sobreviveram na atualidade. São 

muito utilizados na prática do jazz e em músicas tradicionais do Brasil. Vamos conhecê-los e tocá-

-los num teclado ou em outro instrumento melódico.

Modo dórico
(escala natural de ré)

Modo Frígio
(escala natural de Mi)

Modo lídio
(escala natural de Fá)

& w w w w w w w w

& w w w w w w w w
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Modo Mixolídio
(escala natural de sol)

Modo Eólio
(escala natural de lá)

Modo lócrio
(escala natural de si)

Modo Jônio
(escala natural de dó)

Figura 1.1

Modo é a maneira de organizar os sons no âmbito da escala. Os modos naturais apresentados 

nesta atividade são constituídos de tons e semitons (os semitons estão sinalizados com ligaduras 

verdes). Tons e semitons são os menores intervalos que utilizamos para fazer música. Intervalo é 

a distância existente entre dois sons. Ainda falaremos bastante sobre os intervalos mais adiante. 

Observe o teclado. Mi-Fá e Si-Dó são notas imediatamente vizinhas. São os chamados semitons 

naturais. Todos os outros intervalos da escala são tons (entre as notas existe uma tecla preta). 

Observe na ilustração a seguir.

Figura 1.2 

Resumindo: Intervalos de semitons: Mi-Fá     si-dó (sinalizados em verde)

 Intervalos de tons: dó-ré ré-Mi    Fá-sol    sol-lá     lá-si (sinalizados em vermelho)

Talvez você não ache interessante saber de tudo isso por enquanto, mas verá como será importan-

te ao longo de seu treinamento auditivo. É por causa da organização dos intervalos que os modos 

têm sonoridades diferentes entre si.

Ao final do livro, na atividade Complementar 1, você encontrará arranjos para piano que servem para 

acompanhar os modos quando você os entoar. Solicite ao(à) educador(a) a gentileza de tocá-los 

para que você possa entoar os modos. Aprender teoria musical começa sempre pela prática!

& w w w w w w w w

& w w w w w w w w

& w w w w w w w w

& w w w w w w w w
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Atividade para fazer em casa
Para casa 1.1
Se desejar saber um pouquinho mais sobre esses modos e sua presença na his-

tória da música, pode ler sobre isso nos dois livros indicados a seguir: Uma breve 
história da música, de Roy Bennet, Editora Zahar (Capítulo 2 – Música Medieval), 

link: https://docs.google.com/fi le/d/0B9A0rYP_TYgiSGsxTGZDQ2k1dGc/edit 

e Teoria elementar da música, de Osvaldo Lacerda, Editora Ricordi (Capítulo 35 – Modos),

link: http://bit.ly/2VHJHsx

Sobre os intervalos, você pode dar uma olhada no Capítulo 17 do livro Teoria elementar da músi-
ca. Leve suas dúvidas para discutir e esclarecer em sala de aula.

Atividade 1.2 leitura relativa nos modos naturais

oba! Bolinhas musicais!
As bolinhas representam as notas musicais. Nesse tipo de leitura não utilizamos uma Clave. Isso 

quer dizer que você pode escolher o nome da primeira nota e, a partir daí, seguindo a ordenação 

das notas, nomear todas as outras. Caso queira se lembrar da Clave de Sol, volte à Unidade 10 

do Suplemento de Fundamentos da música – volume 1 e consulte a Atividade 9.7, que trata sobre a 

ordenação das notas.

A seguir, um passo a passo para praticar a leitura relativa:

1. Escolha o modo que deseja praticar.

2. Toque o modo escolhido no seu instrumento melódico e ouça atentamente.

3. Toque e cante ao mesmo tempo para reter o modo na memória.

4. A primeira bolinha do gráfi co abaixo será a primeira nota do modo que escolheu (1º grau). 

5. Comece a cantar. Peça ao(à) educador(a) para conferir se está entoando corretamente.

A cada dia você poderá praticar a leitura relativa num modo diferente. Isso será de grande ajuda 

para o seu desenvolvimento auditivo.

Para casa
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Figura 1.3 

Atividade para fazer em casa 

Para casa 1.2
Ouvindo as músicas sugeridas a seguir você entrará em contato com sonoridades 

bem diferentes:

• Tourdion (modo dórico), canção francesa renascentista (Séc. XV-XVI),  de 
autor desconhecido:

http://bit.ly/2JyXe40.

Seria uma boa ideia cantar o Tourdion em francês. Veja a letra na atividade Complementar 2. 

• O pedido (cantiga de cego, em modo dórico), de Elomar:
http://bit.ly/2MhVvT5 

• Corisco e Dadá (modo mixolídio), de Helio Contreiras, interpretada por Xangai: 
http://bit.ly/2M1maDl 

• Asa branca (modo mixolídio), de Luiz Gonzaga:
http://bit.ly/2HRt20W

Nesta gravação você poderá testemunhar o encontro de dois grandes ícones do acordeom: Luiz 

Gonzaga e Sivuca. Vale a pena ouvir todas essas músicas com os(as) colegas, comentar e cantar.

Para casa
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 1.3
Caso não conheça os músicos citados aqui – Elomar, Xangai, Sivuca e Luiz 

Gonzaga –, seria uma oportunidade excelente para saber mais sobre eles.

Mãos à obra na internet!

Atividade 1.3 desenvolvendo o ouvido: ditado   
    cantado

O ditado cantado é muito simples. Basta ouvir as notas que o(a) educador(a) tocará e cantá-las 

depois. A prática do ditado cantado começa com a imitação de uma nota por vez. Depois são 

imitados pequenos motivos melódicos de dois, três e quatro sons, até que se consigam ouvir, me-

morizar e entoar frases inteiras. 

ditado cantado em modo frígio:
Solicite ao(à) educador(a) a gentileza de tocar as notas e os motivos escritos a seguir para que 

possa reproduzi-los entoando-os.

J Antes de começar, você deve entoar bem atentamente o modo frígio, que será  
treinado dessa vez. O(a) educador(a) poderá acompanhar-lhe ao piano ou em 
outro instrumento de acompanhamento.

Figura 1.4

Reproduzindo uma nota por vez:
Ouça e cante com o nome de cada nota.

Figura 1.5

Para casa

Frígio
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Reproduzindo pequenos motivos melódicos: 
Ouça o motivo e depois o repita cantando os nomes das notas.

Figura 1.6

Na atividade Complementar 3, ao final deste livro, você encontrará muitos outros exercícios de treina-

mento auditivo que o(a) educador(a) poderá ditar para você. O ideal é praticar um modo diferente 

a cada semana.

Atividade 1.4 leitura relativa no pentagrama

As bolinhas musicais que você utilizou na Atividade 1.3 podem ser escritas no pentagrama, trans-

formando-se em notas musicais:

Figura 1.7

Figura 1.8

Pratique o exercício em vários modos. A nota indicada como 1º grau é a primeira do modo. 
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J Ao praticar exercícios em diversos modos, sua prática de leitura se aprimora.

A seguir, mais exercícios para você praticar. Lembre-se sempre de entoar o modo escolhido antes 

de iniciar. Essa é a sua referência para afinar. Agora é só cantar:

Exercício 1

Figura 1.9.a

J A pequena nota preta que aparece ao início do segundo pentagrama, entre pa-
rênteses, é para que se lembre da nota que estava entoando, caso se distraia ao 
mudar de pentagrama. 

Exercício 2

Figura 1.9.b

Exercício 3

Figura 1.9.c



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

13

Exercício 4

Figura 1.9.d

J
 

Obs.: Atenção para as notas que se repetem!

Exercício 5

Figura 1.9.e

Atividade 1.5 Hora de criar: jogos dialogais

Vamos improvisar utilizando os modos naturais?

Para essa improvisação você necessitará de um instrumento melódico, e o(a) educador(a) também. 

Afinal, vocês farão um diálogo com perguntas e respostas. 

Talvez vocês possam se sentar, os(as) dois(duas) ao piano ou ao teclado para realizá-la.

Outra ideia seria brincar de pergunta e resposta vocalmente. O(a) educador(a) faria a pergunta – um 

motivo melódico – e você responderia com outro motivo que combinasse, em lá, lá, lá ou cantando 

os nomes das notas.  

A improvisação acontecerá num modo escolhido por vocês. É importante tocar o modo inteiro 

uma vez, antes de iniciar o jogo, para preparar o ouvido.

A seguir, dois exemplos de perguntas (nos modos mixolídio e eólio), com três respostas para cada. 

Peça ao(à) educador(a) que toque para você ouvir. A partir desses exemplos você começará a ter 

suas próprias ideias para improvisar.



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

14

Pergunta respostas

Figura 1.10

Pergunta respostas

Figura 1.11

Mixolídio

Eólio
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Atividade 1.6 Compondo pequenas melodias   
    modais

Você já experimentou musicar um poema? 

Na Atividade 11.7 do Suplemento de Fundamentos da música – volume 1, experimentou compor melo-

dias a partir da escala. Agora sua inspiração será o texto. 

Experimente musicar um haicai.

Haicai é um tipo de poema japonês bem curtinho, surgido 
no século 16, e ainda hoje inspirador para muitos poetas.

Antes de tudo, precisa escolher um poema. Leia-o várias vezes para captar muito bem a ideia. 

Foram feitas algumas sugestões a seguir. Caso não goste, você poderá escolher outro poema ou 

mesmo escrever um para colocar música!

Você deverá também escolher um dos modos para utilizar nesse trabalho de criação. Toque cada 

modo várias vezes com o objetivo de optar por um deles. Escolha um cuja sonoridade lhe pareça 

mais adequada para expressar a ideia do poema. Decida se vai ser uma música em andamento 

lento, moderado ou rápido e deixe fl uir sua veia criativa.

Esta vida é uma viagem 
Esta vida é uma viagem
Esta vida é uma viagem
pena eu estar
só de passagem.

Paulo Leminski 

J Caso se inspire, coloque música nos três haicais!

Atividade para fazer em casa

Para casa 1.4
No link indicado a seguir, você encontrará uma boa explicação sobre os haicais. 

Cada verso deve ter certo número de sílabas.

Você provavelmente gostará de ler sobre isso e talvez se inspire a escrever alguns 

haicais e musicá-los. Aproveite também para conhecer o poeta Paulo Leminski.

http://bit.ly/2VDDD4g 

nós dois
Chão humilde. Então,
riscou-o a sombra de um voo.
“Sou céu!” disse o chão.

Guilherme de Almeida

Chove de mansinho,
na manhã de primavera:
frio tropical.

Antonio Cabral Filho

Para casa
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Atividade 1.7 solfejo

Solfejo é o nome que se dá à atividade de cantar partituras escritas. Trata-se de uma atividade mui-

to importante para qualquer músico, pois lhe permite conhecer músicas que ficaram registradas 

em todo o nosso passado musical, assim como registrar nossas composições para que permane-

çam na memória para o futuro. 

Quando você solfeja está cantando melodias. Nas melodias juntam-se as notas musicais (alturas 

do som) e o ritmo (durações do som). Por essa razão, solfejar não é tão fácil. Mas você conseguirá. 

Basta estar atento.

Experimente alguns solfejos escritos nos modos que está estudando. O modo está escrito antes 

do início, bem pequenininho, para que você se lembre sempre de entoá-lo. Ele é a sua referência.

J Se houver dificuldade, leia primeiramente o ritmo, com sílabas rítmicas, depois 
junte ritmo e melodia.

Figura 1.12

Figura 1.13

Dórico

´

Frígio
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Na figura 1.13, a primeira linha de ritmo pode ser tocada por castanholas ou clavas; a segunda, 

por coroas de guizos.

Figura 1.14

Figura 1.15

Lídio

Mixolídio

´
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Figura 1.16

J
 O modo lócrio existiu apenas em teoria, por ser muito dissonante para a sensi-

bilidade da época medieval. Dissonância é o atrito existente entre dois sons. Na 
Idade Média as dissonâncias incomodavam tanto que um dos intervalos do modo 
lócrio era chamado de diabolus in musica (diabo na música).  

Figura 1.17

Eólio

´

44&

B. Bartok

&
,

œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ Ó

œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ w w

´

& w w w w w w w w
Jônio
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Figura 1.18

De todos os modos naturais estudados, o jônio é o que se tornou mais presente na música atual, 

inclusive na canção a seguir. Trata-se de Minha canção, de autoria de Chico Buarque, Enriquez e 

Bardotti. Observe que a primeira sílaba de cada frase apresenta as notas do modo jônio ou escala 

de Dó.

Figura 1.19

   dorme a cidade                  doce a música 

   resta um coração               silenciosa

   Misterioso                          larga o meu peito

   Faz-se uma ilusão               solta-se no espaço 

   soletra um verso                Faz-se a certeza

   lavra a melodia                  Minha canção

   singelamente                     réstia de luz onde

   dolorosamente                   dorme o meu irmão 

Agora é só cantar e depois tocar no seu instrumento melódico!
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Unidade 2 – Prática rítmica

Atividade 2.1 subdivisão binária e subdivisão
ternária

Os tempos da música (pulsos) podem ser subdivididos em partes menores. Uma semínima pode ser 

subdividida em duas partes, resultando em duas colcheias. As subdivisões não param por aí. Veja:

Figura 2.1

As divisões mais importantes para a música são aquelas em dois e três, 

pois, a partir delas, podemos gerar todos os tipos de combinações. Elas 

são conhecidas como subdivisão binária e subdivisão ternária.
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Subdivisão binária      Subdivisão ternária

      Figura 2.2.a Figura 2.2.b 

Se quisermos a subdivisão em 5, basta juntar 2+3 ou 3+2:

Figura 2.3

Se quisermos a subdivisão em 7, juntamos 2+2+3 ou 4+3:

Figura 2.4

Vejamos alguns exemplos a partir do ritmo de textos. Observe como as sílabas tônicas das palavras 

acabam definindo a subdivisão rítmica:

Parlenda Pico pico saranico

Figura 2.5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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Poema Roda na rua, de Cecília Meireles (trecho)

Figura 2.6

Atividade 2.2 Escrevendo o ritmo de frases e
poemas

Perceber o ritmo em textos é uma forma excelente de praticar e notar diferentes ritmos. Vamos lá!

Seguem aqui algumas frases para você treinar a percepção de ritmos binários e ternários. Todas as 

frases, à exceção de A galinha do vizinho, são versos de poemas de Cecília Meireles, extraídos de 

seu livro Ou isto ou aquilo.

Leia cada frase de forma bem natural e encontre as sílabas tônicas. Sinalize a sílaba tônica grifan-

do, conforme foi feito anteriormente.

Escreva o ritmo embaixo de cada frase:

texto: A galinha do vizinho bota ovo amarelinho

ritmo: _________________________________________

texto: Olha a janela da bela Arabela 

ritmo: _________________________________________

Acontece muitas vezes de ritmos binários e ternários se unirem na mesma frase. Depende um tan-

to também de como pronunciamos a frase. Veja:

Nesta forma, unindo as sílabas

na-er, cabe um ritmo binário:

Nesta outra forma de pronunciar,

sem unir essas sílabas, cabe um

ritmo ternário:

O mais importante é que, ao decidir como vai pronunciar a frase, você estará praticando e enten-

dendo melhor a questão do ritmo. Então pratique.
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texto: Vai a chuva e chega a lua: lua de chuva

ritmo:_______________________________________________

texto: O mosquito sobe e desce, trança as pernas, faz um M

ritmo:_______________________________________________

texto: Esta folha não é da fl oresta

ritmo:_______________________________________________

texto: Rolam rubis rubros do céu

ritmo:_______________________________________________

Atividade para fazer em casa 

Para casa 2.1
Pegue um livro de poesias, leia algumas frases e tente perceber as subdivisões. Elas 

podem ser binárias, ternárias ou mesmo os dois tipos combinados, como já vimos. 

Leia várias vezes, perceba o ritmo e escreva. Leve seus poemas para a aula e com-

partilhe. Esclareça suas dúvidas também, se houver. O já citado livro Ou isto ou aquilo, de Cecília 

Meireles, da Global Editora, é uma sugestão para esta atividade. Bom trabalho!

Atividade 2.3 reconhecer as subdivisões binária e  
    ternária em música instrumental

O primeiro passo para se perceber essas subdivisões quando não se tem a letra da música é en-

contrar o pulso.

• Encontre o pulso das músicas, como já fez muitas vezes anteriormente.

• Marque o pulso com palmas ou tocando um instrumento.

• Ouça atentamente e tente perceber se os pulsos estão subdivididos em duas ou três 
partes. O(a) educador(a) poderá ajudar-lhe, em caso de difi culdade.

• Combine com o(a) educador(a) um sinal sonoro que ele(a) emitirá. A um sinal dele(a), 
toque o pulso. A outro sinal, a subdivisão. 

Para casa
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A seguir, sugestões de músicas para o exercício. Responda abaixo quando perceber a subdivisão 

do pulso, se é binária ou ternária.

1. R. SCHUMANN  – Álbum para a juventude Op. 68, nº 5. 

Pequena peça. http://bit.ly/2wkmWAt 

Subdivisão:__________________________________________ 

2. R. SCHUMANN  – Álbum para a juventude Op. 68, nº 14.

Pequeno estudo. http://bit.ly/2W1N1nz 

Subdivisão:__________________________________________

3. R. SCHUMANN  – Álbum para a juventude Op. 68, nº1.

Melodia. http://bit.ly/2VYUxiM

Subdivisão:__________________________________________ 

4. H. VILLA-LOBOS. Cirandinhas nº 2.

Adeus, bela morena. http://bit.ly/2QmhJla 

Subdivisão:__________________________________________

5. H. VILLA-LOBOS. Cirandinhas nº 8.

Vamos ver a mulatinha. http://bit.ly/2HCKu8Y 

Subdivisão:__________________________________________

6. H. VILLA-LOBOS. Pequena suíte.

Melodia. http://bit.ly/2HKrplv 

Subdivisão:__________________________________________

7. J. Ph. RAMEAU. Les indes galantes.

Forlane. http://bit.ly/2WmCZMX 

Subdivisão:__________________________________________

8. G. BIZET – Carmen – Suíte de orquestra nº 2.

La Garde Montante. http://bit.ly/2X1nUgT  

Subdivisão:__________________________________________

9. W. A. MOZART – Cinco contradanças K 609.

http://bit.ly/2WjmaCC 

Subdivisão:__________________________________________   
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Atividade para fazer em casa

Para casa 2.2
Agora, descubra sozinho qual é a subdivisão dos trechos a seguir e leve para a aula 

para conferir.

R. SCHUMANN – Cenas infantis. Op. 15, nº 1.

Of foreign lands and people.

http://bit.ly/2WUCQxj 

Subdivisão:__________________________________________

R. SCHUMANN  – Álbum para a juventude Op. 68, nº 32.

Scheherazade.

http://bit.ly/30EcyBK 

Subdivisão:__________________________________________

Atividade 2.4 Figuras ou valores musicais

Ao longo de suas aprendizagens, muitas fi guras musicais e pausas já apareceram. Está na hora de 

ver todas juntas e de compreender melhor como funcionam. Cada fi gura musical tem sua pausa 

correspondente, exatamente com a mesma duração de silêncio. Veja o quadro das fi guras e pausas:

Figura 2.7

Existe também uma hierarquia de valores. Na direção ascendente, as fi guras e pausas valem o 

dobro; na descendente, valem a metade. Observe a fi gura a seguir:

Essa hierarquia de valores acaba resultando em uma árvore de fi guras musicais!

Para casa
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Figura 2.8 

Agora que já viu tudo isso em teoria, está pronto para a matemática da música. Complete:

Em uma semínima cabem_______________________colcheias e________________________fusas.

Em uma semibreve cabem___________________semínimas e___________________semicolcheias.

Em uma mínima cabem____________________semínimas e____________________semicolcheias.

Em uma colcheia cabem______________________semicolcheias e______________________fusas.

Quantas semicolcheias cabem em uma semibreve? _______________________________________

Quantas semicolcheias cabem em uma mínima? _________________________________________
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Atividade 2.5 leitura de ritmos binários e ternários

Para ler bem esses ritmos basta ter em mente que todas as subdivisões têm exatamente a mesma 

duração.

Figura 2.9

A primeira nota de cada grupo de dois ou três pode ser muito levemente acentuada para que 

você consiga perceber melhor os grupos binários e ternários, assim como os efeitos que os ritmos 

produzem.

Leia bem lentamente e mantendo sempre a mesma duração para cada subdivisão ( 
E
 ). Depois

acelere.

Figura 2.10

Atividade 2.6 leitura rítmica: tempos e
contratempos

De certa maneira, o significado de contratempo em música é parecido com o seu significado. 

Quando alguma coisa não acontece da forma esperada, dizemos que houve um contratempo. Na 

música também é assim. Se no primeiro tempo de um compasso aparece silêncio, e não uma nota, 

temos a sensação do contratempo.

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

œ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ

J
œ ™
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Figura 2.11

Se existe uma pausa na cabeça do tempo (pulso), que é sua parte forte, e não uma nota ou uma 

figura, também temos a sensação de deslocamento da nota, causada pelo contratempo. 

  

 

Agora você já pode ler ritmos com contratempos!

Para treinar, inicialmente, precisa trabalhar um pouco a motricidade.

Leia em pé, deslocando seu corpo de um pé para o outro. Como numa marcha, seu pisar no chão 

marca a cabeça do tempo. Com um instrumento você toca ou canta a nota.

Figura 2.12 

Figura 2.13

Divirta-se com a leitura de tempos e contratempos!

Figura 2.14
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ritmos em 5 (2 + 3)

Figura 2.15

ritmos em 7

Figura 2.16

ritmos em 8

Figura 2.17

J 
Os ritmos anteriores são muitas vezes irregulares. Não estamos tão habituados a 
isso. Você pode repetir uma mesma fórmula rítmica várias vezes, até que se torne 
fácil. Peça ao(à) educador(a) para ajudar-lhe nisso.

Atividade para fazer em casa

Para casa 2.3
Agora você já conhece uma profusão de células rítmicas binárias e ternárias e suas 

possíveis combinações:

Para casa

™™ ™™ ™™ ™™
5 6‰ œ

J ‰ œ œ ‰ œ
J

œ ™ ‰ œ
J

œ œ œ ‰ œ
J

œ ™

™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™
13 14 15 >œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ

J ‰
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  Figura 2.18.a                   Figura 2.18.b

Tente criar mais linhas de ritmo, combinando-as. Deixe sua imaginação sonora ligada. Escolha os 

timbres dos instrumentos. Esta tarefa é também um trabalho de composição. Leve seus trabalhos 

para tocar em sala de aula!

Composição1: componha uma linha de ritmo utilizando ritmos em 5 (3+2)

Composição 2: componha uma linha de ritmo utilizando ritmos em 7 (3+2+2)

Composição 3: faça agora uma composição para dois instrumentos utilizando ritmos de sua esco-

lha. Use sua imaginação sonora!



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

31

Atividade 2.7 a escrita das figuras musicais

Escrever música parece ser bem fácil, mas é uma atividade bem cheia de detalhes. Talvez tenha 

sentido alguma dificuldade para escrever as figuras de notas e pausas. Precisa treinar. Você pre-

ferirá, certamente, aprender a escrever música com programas de computador, como o Sibelius. 

Ainda assim, todo estudante de música deve saber escrever figuras e outros signos musicais de 

próprio punho. Até bem pouco tempo atrás não existiam computadores. As partituras eram es-

critas manualmente por profissionais especialistas, os chamados copistas. Atualmente, escrever 

música à mão chega a ser terapêutico. Então vamos treinar. Não existe nada melhor para isso do 

que copiar.

Copiando notas

Figura 2.19

notas nas linhas suplementares inferiores e superiores

Figura 2.20

Observe que a distância entre as linhas suplementares é a mesma existente entre as linhas do pen-

tagrama para que a partitura fique bem legível.

w w

w w w w w

w w w w w w w w w

w w w w w
w w w

w w w w w w w w
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semínimas e colcheias

Figura 2.21

Importante: As fi guras devem ser desenhadas nesta ordem: cabeça da nota, haste e, por fi m, 

bandeirola.

Até a terceira linha, as hastes são escritas para cima, à direita da nota; a partir da terceira linha, as 

hastes vão para baixo, à esquerda da nota. Observe que na 3ª linha a haste pode estar para cima 

ou para baixo. Depende do contexto da partitura.

Figura 2.22

Se quiser ter uma caligrafi a musical impecável, escolha frases de alguma 
partitura para escrever. Peça algumas sugestões ao(à) educador(a). 

Bom trabalho de cópia!

q q q q Q q Q Q Q E E E E e e e e

œ Q E œ q e E E ∑∑ œ œ
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UNIDADE 3
Uma clave, duas 

claves, três claves...

UNIDADE 4
Compassos simples

e compostos

UNIDADE 5
Para entender fórmulas

de compasso

Projeto 2
Consolidando 
aprendizagens 

rítmicas e 
melódicas
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Unidade 3 – Uma clave, duas claves, três claves...
Você deve se lembrar de ter estudado na Unidade 10 do Suplemento de Fundamentos da música – 
volume 1, que as claves funcionam como um ponto de referência para a leitura musical. A clave 

fi xa o lugar de uma determinada nota e sua altura exata. A partir desta nota todas as outras são 

nomeadas, pois a ordenação delas é sempre a mesma. Observe abaixo. Além da Clave de Sol,  que 

você já conhece, existem duas outras: a Clave de Fá e a Clave de Dó. Vamos conhecê-las?          

Figura 3.1a 

Figura 3.1b 

Figura 3.1c 

Atividade 3.1 navegando no mundo das claves

Talvez você esteja se perguntando: Para que tantas claves? Uma só não é sufi ciente? A resposta é 

não. Com uma única clave você não conseguiria escrever todos os sons que utilizamos para fazer 

música. Considerando a totalidade dos sons utilizados, a Clave de Sol é usada para escrever os 

sons médios e agudos; a Clave de Dó, para escrever os sons médios; a Clave de Fá, para escrever 

sons médios e graves. Veja a seguir todos os sons do piano. Só conseguimos escrever a metade 

deles em Clave de Sol. Para continuarmos em direção aos graves, necessitamos da Clave de Fá. 

DÓnota Sol

Clave de Sol

RÉ MI FÁ SOL LÁ SI DÓ RÉ

&

MIFÁ SOL LÁ FÁ SOLSI DÓ RÉ

nota Dó

Clave de Dó

nota Fá

Clave de Fá

MI FÁ SOLSI DÓ LÁ SI DÓRÉ
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Figura 3.2

O piano tem tantas notas que precisa das duas claves. Quem toca piano aprende desde cedo a 

ler nas duas claves. Mas... e a Clave de Dó? Ela serve para escrever as notas que ficam bem ali no 

meio, entre a Clave de Sol e a Clave de Fá. Observe na figura abaixo. As notas do oboé (chave 

verde) cabem todas na extensão da Clave de Sol. Já as notas da viola (chave azul) não cabem. O 

músico teria que ficar alternando a leitura entre as claves de Sol e de Fá, mudando o tempo todo, 

conforme o sobe e desce das melodias.

Figura 3.3

Por isso, quem toca viola terá de ler música na Clave de Dó, que abrange essa região das notas 

intermediárias.

A seguir você pode ver uma partitura completa de orquestra. Trata-se do início do 4º movimento 

da Sinfonia nº 8, de Dvorak. Nela você pode observar que flautas transversais, oboés, clarinetas, 

violinos e trompetes estão escritos em Clave de Sol; fagotes, trombones, tubas, tímpanos, violon-

celos e contrabaixos estão na Clave de Fá; enquanto violas e primeiros trombones estão na Clave 

de Dó. O maestro terá que ler tudo ao mesmo tempo. Você consegue imaginar?
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Figura 3.4

Baseada no livro de r. Bennet – Elementos básicos da música
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Caso toda essa informação fi que um pouco confusa, discuta com o(a) educador(a). Ele(a) certa-

mente poderá lhe ajudar. 

Imagino que você esteja se fazendo mais uma pergunta: Por que eu tenho que estudar todas essas 

claves se quero apenas tocar violino? A resposta é: Porque você está estudando música. Tem que 

compreendê-la a fundo e fi car muito esperto quanto ao domínio da linguagem musical. E se fu-

turamente você quiser tocar viola ou piano? Ou reger um coral? Terá que ler nas claves de Sol, Fá 

e Dó. Porém, se quiser se tornar um regente de orquestra, terá que ler partituras como a que viu 

anteriormente! Então, vamos estudar! 

Atividade para fazer em casa 

Para casa 3.1
Procure ler um pouco a respeito da história das claves. Você descobrirá coisas bem 

interessantes. Uma sugestão é a Teoria elementar da música, de Osvaldo Lacerda, 

capítulo 3, no link: 

http://bit.ly/2VHJHsx 

E ainda, de Roy Bennet, Elementos básicos da música, primeira parte - item 2, que você encontrará 

no acervo do polo do Projeto Guri (LV 043) ou no link: 

http://bit.ly/2WnBGNC  

Atividade para fazer em casa 

Para casa 3.2
Copie agora as fi guras das claves. Você vai precisar saber escrevê-las nas próximas 

atividades:

Para casa

Para casa
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Figura 3.5

Atividade 3.2 leitura relativa e leitura em claves

Dê uma boa olhada na figura 1.8, utilizada na Atividade 1.4.

No exercício proposto, você podia escolher o modo em que queria cantar e, ao escolher, determi-

nar o nome da nota inicial (1º grau). Ao praticar esse exercício, estava, na verdade, preparando-se 

para ler em qualquer clave. Para solfejar com fluência em qualquer clave, basta estar bem atento e 

não ter mais nenhuma dúvida sobre a ordenação das notas. Vamos testar em Clave de Fá?

Exercício 1 – leitura em Clave de Fá
Aqui o exercício se inicia na própria nota Fá. Apenas leia, sem cantar.

Figura 3.6

? e: ;
, , , Uw w w w w w w w w w w w w w
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No exercício a seguir, o Fá está na 4ª linha. Qual é, então, o nome da nota inicial? Leia.

Figura 3.7

Agora o exercício começa uma nota acima do Fá. Que nota é? Leia.

Figura 3.8

Agora que já entendeu o funcionamento da Clave de Fá, volte e cante os três exercícios. Solicite 

ao(à) educador(a) a gentileza de tocar o modo da nota inicial para que você possa ter um ponto 

de partida.

Exercício 2 – leitura em Clave de dó
O solfejo se inicia na nota Dó, sinalizada pela Clave de Dó, na 3ª linha. Leia.

Figura 3.9

Se o Dó está na 3ª linha, qual é a nota inicial do exercício a seguir?

Leia.

Figura 3.10

? e: ;
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? e: ;
, , , Uw w w w w w w w w w w w w w

Dó

B e: ;
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Dó

B e: ;
U , U , U

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
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E agora? Qual é a nota inicial? Leia.

Figura 3.11

Você acaba de ler com nomes de notas. Solicite ao(à) educador(a) que toque o modo correspon-

dente à nota inicial, para que você e os colegas tenham uma referência auditiva, e cante!

Exercício 3 - Escolha a clave
Na figura a seguir, a flecha vermelha está apontando para o lugar vazio da clave. Escolha uma das 

claves e a desenhe a lápis no local indicado.

Figura 3.12

Veja qual é o nome da primeira nota (1º grau). Toque e cante o modo da nota inicial.

Agora é só solfejar!

J
 

Repita esse processo para cada uma das três claves.

Atividade 3.3 solfejando na pauta de 11 linhas

A pauta de 11 linhas é o resultado da junção de dois pentagramas. Somente nela conseguimos 

escrever todos os sons utilizados para fazer música. A linha central onde se localiza a nota Dó (Dó 

central) não costuma aparecer escrita. Só aparece um pedacinho dela, na nota Dó. Algumas vezes 

a nota Dó aparece próxima ao pentagrama de cima; outras vezes, próxima ao pentagrama de 

baixo. Solfejar na pauta de 11 linhas é um excelente treinamento de leitura nas claves de Sol e de 

Fá. Vamos começar!

Dó

B e: ;
U , U , U

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
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Figura 3.13

Veja a seguir o mesmo exercício sem a linha da nota Dó central. Para cantá-lo você só precisa se-

guir a linha pontilhada.

Figura 3.14

Para descobrir o modo de uma melodia basta ir até sua última nota. Quase todas as melodias 

tradicionais da música popular ou da clássica terminam no 1º grau. A seguir, a melodia termina em 

Dó. Estamos no modo jônio, que é o modo de Dó. Proceda sempre dessa forma para encontrar o 

modo e ter uma referência auditiva antes do canto. Complete o nome do modo antes de iniciar, 

conforme indicado no exemplo a seguir.

1. Modo: Jônio

Figura 3.15

44

44

&

?

œ œ ˙ œ œ œ œ
œ œ ˙ œ œ ˙

44

44

&

E. Parejo

? œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ wœ œ ˙
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2. Modo:_________________

Figura 3.16

3. Modo:________________

Figura 3.17

34

34

&

E. Parejo

?

˙ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ œ
˙ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
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4. Modo:__________________

Figura 3.18

5. Modo:_______________ 

Figura 3.19

24

24

&

E. Parejo
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6. Modo:______________

Figura 3.20

novidades!

ligadura de portamento – Este tipo de ligadura une dois sons diferentes. Ela indica que, ao 

cantar, os dois sons devem estar bem ligados e o primeiro deles deve ser levemente acentuado.

ligadura de valor – Veja no penúltimo e no último compassos que a ligadura está unindo dois 

sons de mesma altura, somando suas durações: 

Mínima pontuada + semínima = 4 tempos!

Peça ajuda ao(à) educador(a) se você tiver alguma dúvida sobre ligaduras.

7. Modo:______________

Figura 3.21
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8. Modo:______________

Figura 3.22

9. Modo:______________

Figura 3.23

O exercício anterior (figura 3.23) está escrito em modo lócrio, que é bem pouco utilizado ainda 

hoje, e tem uma célula rítmica nova! 

Pratique um pouco para o ritmo ficar perfeito.

34

34

&

E. Parejo

?
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?
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Pulso no pé e ritmo com palmas

Figura 3.24

Peça ao(à) educador(a) para ajudar, se houver dificuldade!

Atividade 3.4 desenvolvendo a imagem mental da  
    música

O solfejo é uma construção mental. O que isso quer dizer? Quer dizer que, antes de ser capaz de 

ler a música escrita num papel, você deve ser capaz de ouvi-la ou reproduzi-la interna ou mental-

mente. Foi por causa desse ouvido interno e dessa imagem mental da música que Beethoven foi 

capaz de compor a 9ª Sinfonia completamente surdo! Você sabia?

Praticando exercícios muito simples, a exemplo das ordenações melódicas cantadas, você desen-

volverá seu ouvido interno. Uma ordenação melódica é um padrão melódico que se repete em 

cima de cada um dos graus da escala. A seguir, você tem um motivo melódico: 

Se cantá-lo em cima de cada um dos graus da escala ou do modo estará praticando a memorização 

desse padrão melódico internamente, o que ajudará demais na sua prática de solfejo. No exercício 

a seguir, cante todas as notas, mas toque somente a primeira, a que não está entre parênteses.

ordenação melódica ascendente

Figura 3.25
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ordenação melódica descendente   

Figura 3.26

No fi nal deste suplemento, na atividade Complementar 4, você encontrará outras ordenações me-

lódicas sugeridas para desenvolver sua memória de padrões melódicos, ampliando sua imagem 

mental da música.

Atividade para fazer em casa 

Para casa 3.3
Já que tocamos no nome de Ludwig van Beethoven, que tal conhecê-lo um pouco 

mais? Procure ler sobre ele na internet. Conheça algumas de suas obras. Boa parte 

delas foi escrita no período em que ele já estava surdo. Consulte as seguintes re-

ferências de CD no acervo do seu polo: 5ª Sinfonia – CD072; outras obras de Beethoven: CD077, 

CD114.

Atividade 3.5 automatismos de leitura

Para adquirir total domínio do solfejo, você precisa treinar alguns automatismos. O primeiro deles 

é reconhecer rapidamente o visual das notas escritas no pentagrama. Para isso, o ideal é praticar 

a leitura de notas (sem cantar) em pelo menos quatro velocidades: muito lento, moderado, rápido 

e muito rápido. 

Pratique cada um dos exercícios a seguir dessa forma, nas claves de Sol, Fá e Dó. Depois desse 

treinamento você conseguirá cantar com muito mais facilidade!
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< >
,

< >

,

& < >
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,

< >
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Para casa
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Figura 3.27

Atividade 3.6  solfejando em Clave de dó

Lembre-se sempre do percurso para solfejar.

Descubra qual é o modo da melodia a partir de sua última nota.

Ouça e entoe o modo antes de iniciar.

Se houver dificuldade rítmica, pare e trabalhe apenas o ritmo.

Solfeje lentamente, depois acelere até o andamento indicado.

Exercício 1

Modo:______________________________

Figura 3.28

2
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4

1 
w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w w w w w w w w w w w w w w w
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Exercício 2 

Modo:______________________________

Figura 3.29

Exercício 3

Modo:______________________________

Figura 3.30

Exercício 4 

Modo:______________________________

Figura 3.31

Andante
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Exercício 5 

Modo:______________________________

Figura 3.32

Exercício 6 

Modo:______________________________

Figura 3.33

Atividade 3.7 solfejando em Clave de Fá

Exercício 1

Modo:______________________________

Figura 3.34

™™

Andante
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Exercício 2 

Modo:______________________________

Figura 3.35

Exercício 3 

Modo:______________________________

Figura 3.36

Exercício 4 

Modo:______________________________

Figura 3.37

Andante
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Exercício 5 

Modo:______________________________

Figura 3.38

Exercício 6 

Modo:______________________________

Figura 3.39

Exercício 7 

Modo:______________________________

Figura 3.40
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Unidade 4 – Compassos simples e compostos
Na Unidade 13 do Suplemento de Fundamentos da música – volume 1, iniciamos uma conversa sobre 

compassos simples. Antes de prosseguir, seria interessante voltar a ela e recordar alguns conceitos. 

Atividade 4.1 Para entender compassos simples e  
    compostos 

Você entenderá com mais facilidade se recordar aqui músicas já trabalhadas.

Na pequena peça de Schumann intitulada Melodia, com a qual trabalhamos na Atividade 2.3, 

temos um acento a cada quatro tempos. Ou seja, a música está em compasso quaternário. Já em 

Pequeno estudo, também de Schumann, os acentos aparecem de dois em dois tempos. Temos, 

então, o compasso binário.

Confira: 

melodia: http://bit.ly/2VYUxiM

Pequeno estudo: http://bit.ly/2W1N1nz 

Para saber se um compasso é simples ou composto você terá que prestar atenção na subdivisão 

dos tempos.

Compassos simples são aqueles cujos tempos se subdividem em 2.

Compassos compostos são aqueles cujos tempos se subdividem em 3
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Na Atividade 2.3, percebeu que Melodia tem subdivisão binária, enquanto Pequeno estudo tem 

subdivisão ternária? Veja a seguir. As colcheias representam a subdivisão.

Melodia

Pequeno estudo

Conclusão:

Melodia está escrita em compasso quaternário e seus tempos são subdivididos 
em dois. Portanto, trata-se de um compasso quaternário simples.

Pequeno estudo foi escrito em compasso binário. Seus tempos se subdividem 
em três. logo, trata-se de um compasso binário composto.

Atividade 4.2 Percebendo compassos em    
    movimento

Você tem a seguir um passo a passo para classifi car compassos simples e compostos. 

1. Perceba a pulsação da música enquanto caminha pelo espaço ouvindo-a.

2. Marque o acento, dando batidas nos quadris com as duas mãos, enquanto anda no 
tempo da música. Você descobrirá o número de tempos do compasso ao fazer isso.

3. Foque sua atenção nos tempos, perceba se a subdivisão é em 2 ou em 3, marque a 
subdivisão com palmas, sempre em movimento.

Pronto, você já tem condições de descobrir seu compasso!

Classifi que os compassos dos trechos musicais a seguir conforme o exemplo abaixo:

melodia – Compasso: quaternário simples

Pequeno estudo – Compasso: binário composto
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1. R. SCHUMANN: Op. 68, nº 8 

O cavaleiro selvagem
http://bit.ly/2JY8bLK

Compasso:___________________________________

2. H. VILLA-LOBOS. Cirandinha nº 2

Adeus, bela morena 

http://bit.ly/2wpsSbK 

Compasso:___________________________________

3. R. SCHUMANN. Álbum para a juventude Op. 68, nº 5

Pequena peça 

http://bit.ly/2wkmWAt 

Compasso:___________________________________ 

4. M. CLEMENTI. Sonatina op. 36, nº 1

Andante
http://bit.ly/30Ed7eQ 

Compasso:___________________________________ 

5. H. VILLA-LOBOS. Cirandinha nº 8

Vamos ver a mulatinha
http://bit.ly/2HCKu8Y 

Compasso:___________________________________

6. H. VILLA-LOBOS. Pequena suíte

Melodia
http://bit.ly/2HKrplv 

Compasso:___________________________________

7. J.Ph. RAMEAU. Les indes galantes 

Forlane
http://bit.ly/2WmCZMX 

Compasso:___________________________________



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

56

8. G. BIZET. Carmen – Suíte nº 2

La garde montante
http://bit.ly/2X1nUgT 

Compasso:___________________________________

9. W. A. MOZART. Cinco contradanças K 609

5ª dança
http://bit.ly/2WjmaCC 

Compasso:___________________________________ 

Atividade para fazer em casa

Para casa 4.1
Agora tente descobrir sozinho(a) o tipo de compasso dos trechos seguintes. Leve 

para a sala de aula e peça para o(a) educador(a) esclarecer todas as suas dúvidas.

1. D. KABALEVSKY. 24 Peças para crianças, op. 39, nº 20

Clowns
http://bit.ly/2Epq7va 

Compasso:___________________________________

2. R. SCHUMANN. Cenas infantis, op. 15, nº 1

Of foreign lands and people
http://bit.ly/2WUCQxj 

Compasso:___________________________________

3. R. SCHUMANN. Álbum para a juventude, Op. 68, nº 32

Scheherazade
http://bit.ly/30EcyBK 

Compasso:___________________________________

Para casa
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Atividade 4.3 Identificando mais compassos

Uma das questões mais importantes em sua formação musical é o desenvolvimento auditivo. 

Exercitar nunca é demais! 

Na sequência, as mesmas músicas sugeridas no Suplemento de Fundamentos da música – volume 1 
serão ouvidas novamente para você e os(as) colegas tentarem perceber se são compassos simples 

ou compostos. 

1. João e Maria, de Chico Buarque

http://bit.ly/2Hw874n 

Compasso:___________________________________ 

2. Aquarela, de Toquinho 

http://bit.ly/2WhpkXu 

Compasso:___________________________________

3. Tema de Missão impossível, de Lalo Schifrin

http://bit.ly/2M4pkX4 

Compasso:___________________________________ 

4. Solsbury hill, de Peter Gabriel

http://bit.ly/2YLBZzI 

Compasso:___________________________________
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Unidade 5 – Para entender fórmulas de compasso

os números que aparecem no início de uma peça musical são as 
fórmulas de compasso. Sua função é dar informações sobre o tipo 
de compasso que será usado para escrever e tocar a música.

Atividade 5.1 Fórmulas de compassos simples 

Nos compassos simples, o número de cima indica a quantidade de tempos do compasso e o nú-

mero de baixo, a unidade de tempo.

2 I 2 tempos

4 I Unidade de tempo

Mas o que é unidade de tempo? É a fi gura musical que representa um tempo (um pulso). É a 

unidade de medida do tempo musical, assim como os minutos são as unidades de medida do 

tempo de uma hora.

Vamos entender melhor.

Cada fi gura musical tem um número que a representa. Isso quer dizer que pode substituí-la na 

fórmula de compasso. Veja a tabela:

Figura 5.1

Figura 
musical

Número 
correspondente
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No exercício que fará a seguir, vai precisar da tabela anterior para se lembrar da fi gura musical que 

o número abaixo está indicando. Veja os exemplos: 

Figura 5.2

Escreva agora o que a fórmula de compasso está indicando:

2            4     5          3             4   

8            2    16         32             1   

2            7      3          5             4

2            8      2          4            16

3            2      7          4             5

8            4      2         64             8

Veja a seguir algumas das fórmulas de compasso mais utilizadas nas músicas popular e clássica 

tradicionais.

Figura 5.3
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Utilizamos bastante as três primeiras em nossos exercícios deste livro, e ainda estas outras duas 

fórmulas de compasso quinário e setenário:

Figura 5.4

Porém, teoricamente, qualquer figura musical pode ser utilizada como unidade de tempo. Veja 

como funciona na prática.

Nesta melodia a unidade de tempo é a semínima:  

Figura 5.5 

Aqui temos a mesma melodia, porém a unidade de tempo é a colcheia, conforme indica a fór-

mula de compasso. Apesar de ser o mesmo ritmo, ao utilizar essa unidade a execução tende a ser 

um pouco mais rápida.

Figura 5.6 

Neste caso, a mesma melodia aparece tendo por unidade de tempo a mínima. A velocidade de 

execução tende a ser um pouco mais moderada.

Figura 5.7 

Vamos cantar as melodias acima nessas diferentes unidades?

54 74= =
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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Atividade 5.2 Fórmulas de compasso e matemática

Nos exercícios a seguir, coloque as barras de compasso dividindo os tempos conforme o que indica 

a fórmula de compasso. Lembre-se de colocar a barra final.

Figura 5.8 

44

54

34

74

28

48

38

22

42

52

32

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ ™ œ
J
œ ˙ ™

œ œ œ w œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ ™

œ
J
œ
J

œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ

J
œ œ œ

J
œ œ œ œ œ œ

J
œ œ œ

J
Œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œ
J
œ œ

J
œ
J
Œ œ œ œ Ó ‰ ‰ ‰ œ

J
˙

œ
J
œ
J
œ
J

œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ
J

œ œ
J

œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ™ œ ‰

˙ ˙ w ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ w œ œ ˙ w

˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ w œ œ œ œ w œ œ ˙ œ œ ˙

˙ ˙ ˙ w œ œ œ œ w ˙ ˙ œ œ œ œ w w w ˙

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ w ˙ ˙ w œ œ ˙ œ œ w ™



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

62

Atividade para fazer em casa

Para casa 5.1
No livro de Osvaldo Lacerda intitulado Exercícios de teoria elementar da música, da 

Editora Ricordi, você encontrará muitos outros exercícios desse tipo para fazer. E, 

como sabemos que exercício nunca é demais, mãos à obra!

Atividade 5.3 transposição rítmica

Transposição signifi ca mudar de um lugar para outro. No nosso caso, vamos transpor ritmos de 

uma fórmula de compasso para outra, mudando a unidade de tempo. Veja a seguir o ritmo da 

canção espanhola Suena el saxofon e anote a unidade de tempo.

Unidade de tempo:____________________________ 

Figura 5.9 

Agora, transponha o ritmo para as fórmulas de compasso solicitadas.

Unidade de tempo:____________________________

Unidade de tempo:____________________________

Para casa

34 ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ™

38

32
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Reescreva agora a canção Suena el tambor no pentagrama e nas fórmulas de compasso solicitadas.

Figura 5.10 

Agora é só cantar!

Atividade para fazer em casa 

Para casa 5.2
Você tem, a seguir, a canção Flor pequenina e a escrita de seu ritmo. Transponha 

primeiramente o ritmo e depois reescreva a melodia nas fórmulas de compasso 

solicitadas. Leve para a aula para conferir. Bom trabalho!

Unidade de tempo:____________________________

Figura 5.11 

Unidade de tempo:____________________________

Para casa

24 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

22
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Unidade de tempo:____________________________

Agora escreva as melodias no pentagrama, capriche na escrita e depois cante.

Figura 5.12 

Atividade 5.4 Melodias em diferentes unidades de  
    tempo

Antes de solfejar, preste atenção na fi gura que representa a unidade de tempo. Anote-a no espaço 

indicado. Os pequenos tracinhos de pulso indicam os tempos para que não se perca na leitura.

28

U ma- flor tão pe que- ni- na- seu per fu- me_es- tá- no ar

24

22

28

&

E. Parejo

&

&

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
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Melodia 1 

Unidade de tempo:____________________________

Figura 5.13 

Melodia 2 

Unidade de tempo:____________________________

Figura 5.14 
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Melodia 3

Unidade de tempo:____________________________

Figura 5.15 

Observe. Na partitura anterior existe uma alternância de compasso: 

 2 3 2

 2 2 2

Essa alternância gera bastante riqueza rítmica e você a encontrará algumas vezes, em especial em 

músicas muito antigas, como a melodia 1 desta atividade, do século 15, ou em composições do 

século 20, a exemplo da melodia anterior, de Bartók, que, em busca de renovar a linguagem mu-

sical, procurou utilizar os compassos de formas menos convencionais, misturando-os. 

7

13

22

32 22

&
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

B. Bartok

&
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

&
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Projeto 3
Intervalos
e ritmos:
pilares do 

desenvolvimento 
musical

UNIDADE 6
Intervalos

UNIDADE 7
Intervalos de 2ª maior

e 2ª menor

UNIDADE 8
Intervalos de 3as naturais

UNIDADE 9
Intervalos de 5ªs naturais 

UNIDADE 10
Aprendendo com a 

rítmica brasileira: o 

ritmo do xote

UNIDADE 11
Compassos compostos

UNIDADE 12
Prática rítmica em compassos 

compostos

UNIDADE 13
Um pouco mais de rítmica 

brasileira: a catira
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Unidade 6 – Intervalos
Intervalo é a distância existente entre dois sons. Tecnicamente, é a diferença de altura entre dois 

sons (um é mais grave e o outro, mais agudo). Veja:

Figura 6.1 

Nesta primeira etapa do estudo sobre intervalos veremos apenas os chamados intervalos natu-
rais. Estes utilizam em sua composição somente as sete notas naturais – Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 

Si – e nenhuma alterada. Mais adiante estudaremos também os intervalos com alterações.

Atividade 6.1 Intervalos melódicos naturais

Os intervalos podem ser melódicos e harmônicos. No intervalo melódico as notas são ouvidas 

uma após a outra, enquanto no intervalo harmônico são ouvidas ao mesmo tempo:

Figura 6.2 
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Os intervalos são nomeados de acordo com a quantidade de sons que contêm. Veja o quadro a 

seguir:  

Figura 6.3 

Você pode utilizar o quadro anterior para visualizar os intervalos que se formam a partir de cada 

escala. Veja como ficariam os intervalos na escala natural de Mi: 

Figura 6.4
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 6.1 
Conforme o exemplo anterior, escreva os intervalos naturais nas escalas solicitadas 

a seguir:

Atividade 6.2 Intervalos melódicos naturais    
    ascendentes e descendentes

Intervalo ascendente é aquele em que se ouve primeiramente a nota mais grave e, em seguida, a 

mais aguda. Intervalo descendente é aquele em que ocorre o contrário: primeiramente se ouve 

a nota mais aguda e, depois, a mais grave.              

Figura 6.5

Veja a seguir os intervalos naturais ascendentes e descendentes gerados a partir da escala de Mi:

Figura 6.6

Para casa

Intervalos ascendentes Intervalos descendentes
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Exercício 1 – Classifi que os intervalos naturais a seguir de acordo com a quantidade de sons. 

Escreva o nome do intervalo conforme o exemplo em vermelho:

Figura 6.7

Exercício 2 – Escreva a nota correspondente aos intervalos solicitados 

Figura 6.8

Atividade para fazer em casa

Para casa 6.2
Classifi que os intervalos naturais a seguir de acordo com a quantidade de sons. 

Atenção para a Clave de Dó:

Figura 6.9

Para casa
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Atividade 6.3 ouvir e entoar intervalos 

A primeira coisa importante sobre intervalos é que você necessita saber ouvi-los, reconhecê-los e 

cantá-los. O pedagogo Edgar Willems criou um exercício muito interessante que serve de aqueci-

mento auditivo para essa prática.

Solicite ao(à) educador(a) a gentileza de tocar o exercício a seguir ao piano ou teclado. Você pode-

rá cantar com ele(a) ao mesmo tempo.

Em seguida, entoe o exercício sozinho(a), sem o apoio do piano:

    intervalos melódicos ascendentes            intervalos melódicos descendentes

Figura 6.10

A cada semana, pratique esse exercício num modo diferente. Solicite ao(à) educador(a) que con-

sulte e utilize a atividade Complementar 5 para ajudar-lhe a ampliar esse treinamento. 
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Atividade 6.4 notas imaginadas

As notas imaginadas são outro recurso criado por Willems para desenvolver o seu ouvido. Elas 

permitem que você descubra facilmente qual é o intervalo que está ouvindo. 

Suponhamos que o(a) educador(a) tenha tocado um intervalo melódico de quinta e você não tem 

certeza de qual seja. Cante as notas ouvidas, faça o percurso mental entre elas e conte o número 

de sons. Dessa forma descobrirá qual é o intervalo! 

Figura 6.11

Atividade para fazer em casa

Para casa 6.3

Exercício 1 – Procure saber mais sobre Edgar Willems, um educador musical suíço que deixou 

grandes contribuições para o ensino da música.

Exercício 2 – treinamento auditivo 
Para fazer este exercício você necessitará de um teclado. Pode ser um aplicativo de celular (veja a 

seguir algumas sugestões). Trata-se de mais um exercício de leitura relativa no qual não existe uma 

clave. Isso quer dizer que você poderá treinar os intervalos em qualquer modo de sua escolha. Para 

isso bastará seguir o passo a passo indicado a seguir:

• Escolha uma escala natural e fi xe bem o nome do 1º grau.

• Toque e ouça cada um dos intervalos.

• Toque e cante simultaneamente.

• Toque apenas a nota base do intervalo (1ª nota) e cante a outra.

• Em caso de difi culdade, utilize as notas imaginadas:

(a)
,

Para casa
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Figura 6.12

J
  Sugestões de aplicativos de celular para encontrar seu teclado:

 Sistema Android: Perfect Piano, Melhor Piano, Real Piano
 Sistema iOS (iPhone): Piano-Teclado, Teclado Piano Virtual  

Atividade 6.5 ampliando sua escuta de intervalos:  
    Canções-referência

Uma canção-referência tem a função de ajudar você a se lembrar de um determinado interva-

lo. Por exemplo, a canção Parabéns a você se inicia pelo intervalo de segunda (2ª). Se quiser 

se lembrar do som desse intervalo, basta cantar a primeira palavra da canção. Tente encontrar 

canções-referência para todos os intervalos. Veja como:

• Ouça o intervalo de sua escolha. 

• Cante o intervalo várias vezes com “lá lá”, sem usar o nome da nota.

• Tente se lembrar de uma canção que comece exatamente com o som desse intervalo. 
Pode ser uma canção infantil, uma canção popular brasileira ou outra que você 
conheça. 

• Anote o nome das canções-referência que descobrir nos quadros a seguir:  
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Atividade para fazer em casa

Para casa 6.4
Pode ser que tenha encontrado difi culdade para achar canções para alguns desses 

intervalos, como, por exemplo, o intervalo de sétima, que não é comum no início 

de melodias. Caso isso tenha acontecido, não permita que se torne um problema. 

Você pode compor canções com esses intervalos mais raros! Experimente! Se não for uma canção 

com letra, pode ser uma música instrumental. Basta conseguir objetos que produzam os sons do 

intervalo. Para se lembrar com clareza do intervalo, escute seu som no celular ou em algum instru-

mento que eventualmente tenha em casa. 

Algumas ideias de fontes sonoras: dois copos, duas garrafas, dois tubinhos de metal, duas pernas 

de cadeira de metal diferentes. Descubra as fontes sonoras de sua casa, encontre nelas os sons do 

intervalo que deseja e mãos à obra! Se for possível, leve suas fontes sonoras para a sala de aula. 

Caso seu instrumento tenha sido uma perna de cadeira ou um aro de ventilador, por exemplo, vai 

ser um pouco difícil levá-lo para a sala de aula. Neste caso, você pode gravar o som em um celular.

Intervalo ascendente de 2ª

Canção:_______________________________

Intervalo ascendente de 3ª

Canção:_______________________________

Intervalo ascendente de 4ª

Canção:_______________________________

Intervalo ascendente de 5ª

Canção:_______________________________

Intervalo ascendente de 6ª

Canção:_______________________________

Intervalo ascendente de 7ª

Canção:_______________________________

Intervalo ascendente de 8ª

Canção:_______________________________

Intervalo descendente de 2ª

Canção:_______________________________

Intervalo descendente de 3ª

Canção:______________________________

Intervalo descendente de 4ª

Canção:______________________________

Intervalo descendente de 5ª

Canção:______________________________

Intervalo descendente de 6ª

Canção:______________________________

Intervalo descendente de 7ª

Canção:______________________________

Intervalo descendente de 8ª

Canção:______________________________

Para casa
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Atividade 6.6 reconhecer intervalos auditivamente

Retome sempre os exercícios anteriores, em especial aqueles propostos nas atividades 6.3, 6.4 e 6.5, 

antes de trabalhar o reconhecimento auditivo de intervalos.  

Solicite ao(à) educador(a) a gentileza de tocar os intervalos a seguir para você dizer qual é. 

J Feche o livro e tente reconhecer os intervalos apenas auditivamente.

Figura 6.13

Figura 6.14

Intervalos ascendentes e descendentes misturados

Figura 6.15

Para seu ouvido ficar realmente afiado você poderá praticar o ditado de intervalos em todos os 

modos naturais. 

Solicite ao(à) educador(a) que utilize as sugestões da atividade Complementar 7 nesses exercícios e 

bom treinamento auditivo!
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 6.5
Desenvolva sua Percepção Musical! Ao longo de toda a sua formação musical você 

terá uma disciplina chamada Percepção Musical. Trata-se de aprender a ouvir, 

perceber, reconhecer e classifi car os diversos elementos da linguagem musical. Essa 

disciplina será fundamental para a formação de seu ouvido. Pesquise no celular ou no computador 

aplicativos para desenvolver a percepção. A seguir, algumas sugestões: Functional Ear Trainer, 

Percepção Musical, Ear Trainer, Percepção Musical Básica e My Ear Training. 

Você poderá treinar a escuta de intervalos e de muitos outros elementos da linguagem musical 

que provavelmente ainda vai aprender. Comece ouvindo e reconhecendo os intervalos melódicos.

Atividade 6.7 Modelo de improvisação: 8ªs    
    (oitavas) dançantes

As 8ªs são intervalos maravilhosos para iniciar sua prática de improvisação. Tente encontrar todas 

as 8ªs de Dó num teclado. Você também pode fazê-lo em algum outro instrumento com o qual 

tenha familiaridade. Depois procure as oitavas de Ré, de Si e de cada uma das demais notas. 

J Lembre-se de que o Dó está antes das duas teclas pretas. 

Que tal compor uma música em 8ªs? 

O que acha de começar com a nota Dó?

Sua composição será feita apenas de notas Dó, utilizando todas as 8ªs do piano. Explore sua nota 

em todos os parâmetros: grave/agudo, saltitando pelas oitavas, use repetições da nota; nuances 

de intensidade forte/suave, rápido/lento, o que criará bastante diversidade de ritmo; e, ainda, as 

articulações legato/staccato, que você já conhece. Explore os sons e crie sua música!

variação 1: 8ªs dançantes com acompanhamento

Para realizar essa improvisação, solicite a participação do(a) educador(a). Vocês poderão tocar pia-

no ou teclado a quatro mãos: o(a) educador(a) tocará a base escrita para piano (veja na atividade 
Complementar 6) e você será o(a) solista, improvisando e criando com suas notas Dó. O(a) educador(a) 

poderá tocar a base em qualquer outro instrumento harmônico para que você improvise.

variação 2: 8ªs dançantes de dó e dó sustenido (dó#)

J  Este sinal # indica o sustenido. Ou seja, a elevação da altura da nota em um se-
mitom. O Dó# é a tecla preta imediatamente vizinha à nota Dó natural.

Para casa
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Primeiramente, identifi que no teclado ou em outro instrumento disponível todas as oitavas de 

Dó#. Solicite ao(à) educador(a) a gentileza de transpor a base de improvisação para a tonalidade 

de Dó#. Vocês terão duas atmosferas sonoras: a de Dó natural e a de Dó#. O(a) educador(a) pode-

rá alternar livremente as duas bases. Se ele(a) tocar a base em Dó, você improvisará com as oitavas 

de Dó. Se ele(a) tocar em Dó#, você utilizará as oitavas de Dó#. Além de exercitar a criatividade, 

você fará também um excelente treinamento auditivo com essa improvisação!

Atividade para fazer em casa 

Para casa 6.6
Ouça a obra Musica ricercata – Peça nº 1, de György Ligeti.

Ela traz muitas inspirações para que você explore cada vez mais criativamente os 

intervalos de oitava que está vivenciando.

http://bit.ly/2VFS0VD 

Nessa composição, Ligeti usou apenas a nota Lá, em diversas oitavas. Depois dessa escuta, prova-

velmente sua composição se ampliará!

Unidade 7 – Intervalos de 2ª maior e 2ª menor
Possivelmente você já conhece esses intervalos, mas não com esses nomes. Na Atividade 1.1, pela 

primeira vez, falamos dos tons e dos semitons. Já na Atividade 6.1 falamos de intervalos. Vamos 

relacionar as duas informações:

Os semitons são intervalos de 2a menor
(notas imediatamente vizinhas)

Os tons são intervalos de  2a maior
(notas vizinhas com uma nota alterada no meio)

1 tom = 2 semitons

Para casa
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Veja a seguir: 

Figura 7.1

Veja também no teclado:

Figura 7.2

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó

Semitom Tom
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Exercício 1 – Faça um círculo em volta dos intervalos de semitom

Figura 7.3

Exercício 2 – Classifi que os intervalos a seguir colocando t (tom) nas 2ªs maiores e st (semitom) 

nas 2ªs menores. Atenção para as claves:

Figura 7.4

Atividade para fazer em casa

Para casa 7.1
Construa os intervalos solicitados. Lembre-se que a letra M, maiúscula, é usada 

para indicar intervalo maior e a letra m, minúscula, indica intervalo menor.

&

?

B

w w w w

w w
w w w w w w

w w w w

w w w w w w w w
w w w w w w w w

w w w w w w w w
w w w w

w w w w

Para casa
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Leve para conferir em sala.

Figura 7.5

Atividade 7.1 reconhecendo 2ªs maiores e    
    menores auditivamente

Sempre que for treinar a escuta de intervalos, aqueça o ouvido praticando algumas das atividades 

anteriores. Use canções-referência para ajudar. Seguem aqui mais algumas melodias que podem 

servir de referência e ajudar a reconhecer esses intervalos:

2ª menor/semitom (ascendente): tema do filme Tubarão, de John Williams

http://bit.ly/2JTVguo 

2ª menor/semitom (descendente): Para Elisa, de L. van. Beethoven

http://bit.ly/2WUGTcZ

2ª maior/tom (ascendente): Aquarela do Brasil, de Ary Barroso

http://bit.ly/2wgEe1r 

2ª maior/tom (descendente): Yesterday, Beatles

http://bit.ly/30CYfxd 

Solicite ao(à) educador(a) a gentileza de tocar para você os intervalos a seguir. Ao ouvir, diga se é 

uma 2ª menor (semitom) ou uma 2ª maior (tom):
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Figura 7.6

Atividade para fazer em casa

Para casa 7.2
Pratique a escuta e o reconhecimento dos intervalos de tons e semitons num aplica-

tivo de celular.

Lembre-se das canções-referência e reconhecerá o intervalo com mais facilidade.  

Ouça no link a seguir a obra de Ligeti, Música Ricercata nº 2.

Você ouvirá os semitons (2ªs menores) explorados de forma muito criativa.

http://bit.ly/2HyJ2WI

Faça um comentário sobre essa composição em sala de aula. 

Atividade 7.2 Entoando tons e semitons

Entoar intervalos pode parecer difícil, mas só no começo.

Você consegue, com a ajuda de suas melodias de referência. Basta se lembrar delas e cantará com 

facilidade.

Solicite ao(à) educador(a) a gentileza de conduzir o treinamento tocando a nota inicial e solicitan-

do o intervalo ascendente ou o descendente.

Então você se lembrará da melodia de referência e cantará o intervalo em “lá lá”!

Veja os exemplos:

Para casa

&

1

&

2

?
3

?
4

w wb w# w w w w# w w wb w w# w w w w# w wb

w w w w w w w# w w w w wb w w w wb w w#

w wb w w w w w w# w w w w w w w# w wb w

w w w wb w w# w w w w w wb w wb w w
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Figura 7.7

Atividade para fazer em casa

Para casa 7.3 

Exercício 1 – Utilizando a mesma estratégia, pratique a entoação dos intervalos 

indicados a seguir. Toque a nota em algum instrumento ou ouça no celular e can-

te o intervalo indicado. Para saber se cantou corretamente, faça na presença do(a) educador(a) 

ou confi ra as notas tocando num teclado ou num aplicativo de celular:

Figura 7.8

Atividade 7.3 Existem intervalos menores do que o  
    semitom?

Sim, existem! Pode ser que leia em algum livro de teoria tradicional que os semitons são os me-

nores intervalos da música. Mas isso não é exato. Existem muitas músicas no mundo que utilizam 

intervalos menores.

2ªM 2ªm 2ªM 2ªm

la    la 
(Brasil...)

la      la 
(Tubarão...)

la     la 
(Yesterday...)

la    la 
(Para Elisa...)

Para casa
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Você poderá ouvir, nos links a seguir, alguns exemplos de músicas bem peculiares, em que esses 

intervalos, chamados de microtons, são utilizados. Talvez você possa pensar que estão “desafi-

nando”, mas não é bem isso. Na verdade, essas músicas utilizam intervalos diferentes daqueles a 

que estamos acostumados. Na matemática dos sons, um Tom pode ser dividido em dois semitons, 

quatro quartos de tom, oito oitavos de tom e em mais partes. Quanto mais forem utilizados esses 

intervalos, mais a música se tornará diferente. Comece a ouvir: 

Canto de aboio – trata-se de um tipo de canto que os(as) boiadeiros(as) utilizam para conduzir o 

gado, no Brasil.

http://bit.ly/2wfHxWO

Música clássica indiana – os ragas indianos (escalas da música indiana) utilizam muito os micro-

tons. Não seria tão fácil para nós aprender tais cantos.

http://bit.ly/2X0ESMg

Canção Dame la libertad, por El Lebrijano y La Orquesta Andalusi de Tanger. El Lebrijano é um can-

tor espanhol da região da Andaluzia e especialista em canto flamenco. Nesta gravação ele alterna 

o canto com um artista árabe. Os dois tipos de canto utilizam quartos e oitavos de tom.

http://bit.ly/2X8HIPi

Raga Rangeela Piloo – trata-se de um raga indiano executado por Ravi Shankar, no sitar, instru-

mento indiano da família do alaúde que pode produzir quartos de tom.

http://bit.ly/2WZzB7H 

ouça mais na internet. Continue ampliando seu cardápio de músicas diferentes!

Unidade 8 – Intervalos de 3as naturais 
Para começar, desperte seu ouvido escutando mais músicas-referência que se iniciam por 3ªs:

3ª maior (ascendente): Eu Sei que vou te amar, de Tom Jobim

http://bit.ly/2HwD20o

3ª maior (descendente): Que é da Margarida? 

http://bit.ly/2HumrdA 

3ª menor (ascendente) La berceuse, de Brahms

http://bit.ly/2ErHs6M 

3ª menor descendente – Canto do cuco
http://bit.ly/2Qjmcop 
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Atividade para fazer em casa

Para casa 8.1 
Você já ouviu falar das 3ªs caipiras? É quando uma dupla sertaneja canta a duas 

vozes. Na maioria das vezes, as duplas caipiras cantam em 3as. Experimente ouvir 

o link da Atividade 13.2. Nele você ouvirá o Recortado, que é parte da dança da 

Catira, na qual os violeiros estão cantando em 3ªs caipiras. Segue aqui mais um exemplo, interpre-

tado por Milton Nascimento e pela tradicional dupla sertaneja Pena Branca e Xavantinho.  

A canção é Cio da Terra, de autoria de Milton e Chico Buarque:

http://bit.ly/2Hv4kEy 

Ouça também a canção Sai preguiça, de autoria de Maria Celeste da Silva e cantada por uma du-

pla sertaneja infantil, Marcos e Henrique Santiago, do estado de Goiás. Eles estão usando as 3ªs 

caipiras:

http://bit.ly/2M1slr1 

Atividade 8.1 automatismos de ordenações de 3ªs

Treine a ordenação de 3ªs falando o nome das notas em velocidade lenta e regular. Pouco a 

pouco, acelere, mas mantenha a regularidade do ritmo. É interessante marcar o pulso de alguma 

forma para isso. O ciclo se inicia numa nota e termina em sua repetição. Pratique as ordens ascen-

dente e descendente. Logo após, preencha os quadrinhos que estão ao lado, sempre seguindo a 

ordenação das 3ªs, primeiro ascendente e depois descendente.

Figura 8.1

Para casa
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Atividade para fazer em casa

Para casa 8.2
Reforce o treinamento do ciclo das 3ªs!

Exercício 1 – Primeiramente fale os nomes das 3ªs seguindo as subidas e desci-

das propostas pelas escadas a seguir. Comece lentamente e acelere. Logo após, 

preencha por escrito as escadinhas de 3ªs:

Figura 8.2

Atividade 8.2 Construindo a imagem mental do   
    intervalo de 3ª 

A prática efi ciente do solfejo começa com a imagem mental dos elementos musicais. Pratique os 

exercícios propostos para construir essa imagem e ampliar sua capacidade auditiva.

ordenações cantadas de 3ªs: Você deve se lembrar que as ordenações cantadas se baseiam num 

motivo melódico que é repetido em cima de cada grau da escala, nas formas ascendente e, depois, 

descendente. Os exemplos estão escritos sem clave para que possa praticá-los em qualquer modo. 

Peça ao(à) educador(a) que lhe ajude nesse treinamento:

Para casa
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U , U , U , U , U , U ,U

U , U , U , U

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Exercício 1 - ordenações cantadas de 3ªs:

Figura 8.3

Exercício 2 - ditado cantado

Solicite ao(à) educador(a) a gentileza de tocar os motivos em algum instrumento para que você 

possa ouvir e entoar, um a um, sempre com os nomes das notas. Pratique em todas as escalas 

naturais:

Figura 8.4



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

88

Atividade para fazer em casa

Para casa 8.3
Treinamento com intervalos de 3ªs. Siga o passo a passo:

• Escolha uma escala natural, fi xe bem o nome do 1º grau.

• Toque e ouça cada um dos intervalos.

• Toque e cante simultaneamente.

• Toque apenas a nota base do intervalo (primeira nota) e cante a outra.

• Pratique em todas as escalas naturais.

• Em caso de difi culdade, utilize as notas imaginadas que preenchem o intervalo:

Figura 8.5

Atividade 8.3 automatismos visuais de leitura
    com 3ªs

Visualmente, você reconhecerá o intervalo de 3ª facilmente. Ele salta de linha para linha ou de 

espaço para espaço:

Figura 8.6

Pratique cada um dos exercícios a seguir em quatro velocidades: lento, moderado, rápido e bem 

rápido. Mantenha o pulso regular.

Atenção para as claves:

Para casa
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Figura 8.7

Atividade para fazer em casa

Para casa 8.4
Continue treinando os automatismos visuais de 3ªs da forma explicada anterior-

mente:

Figura 8.8

Atividade 8.4 leitura relativa e solfejo com 3ªs

Exercício de leitura relativa – Treine a melodia em todos os modos naturais:

Figura 8.9

Para casa
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Exercícios de solfejo nas três claves – Antes de solfejar, verifique sempre em que modo está 

o exercício. Para descobrir, basta verificar qual é a última nota da melodia. As melodias mais 

tradicionais que estamos trabalhando sempre são finalizadas no 1º grau (tônica). Fique atento às 

mudanças de clave. Cante o modo para ter a referência auditiva. E agora basta ler! 

Figura 8.10
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Unidade 9 – Intervalos de 5ªs naturais
As 5ªs são intervalos muito presentes em situações solenes, tais como o anúncio da noiva entran-

do na igreja. Em tempos antigos, por meio do uso das 5ªs tocadas em instrumentos de sopros, 

anunciavam-se as aberturas de espetáculos de gladiadores. Na história do povo hebreu, o uso 

desse intervalo anunciou simbolicamente a revelação de Deus no Monte Sinai. Por outro lado, o 

intervalo de 5ª natural é muito presente nas singelas canções infantis. 

Traga seu ouvido para o mundo das 5ªs!

Toque de clarins em cerimônia de casamento:

http://bit.ly/2QidCGs

Canção Brilha, brilha, estrelinha:

http://bit.ly/2EoFAvO  

Atividade 9.1 automatismos de ordenações de   
    notas com 5ªs

Treine o ciclo das 5ªs. 

Figura 9.1

Atividade para fazer em casa

Para casa 9.1
Reforce o treinamento dos ciclos das 5ªs:

Exercício 1 – Primeiramente fale os nomes das 5ªs seguindo as escadinhas.

Comece lentamente e acelere.

Para casa
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Ascendente

etc.

Descendente

etc.

24 œ œ ˙ œ œ ˙
œ œ ˙ œ œ ˙

Exercício 2– Preencha por escrito as escadinhas de 5ªs:

Figura 9.2

Atividade 9.2 Construindo a imagem mental do   
    intervalo de 5ª

Exercício 1 – ordenações cantadas de 5ªs – cante o motivo melódico em cada um dos graus 

da escala escolhida:

Figura 9.3

Exercício 2 – ditado cantado – solicite ao(à) educador(a) a gentileza de ditar para você. Prati-

que em todas as escalas naturais:

Figura 9.4
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Atividade para fazer em casa

Para casa 9.2
Treinamento com intervalos de 5ªs. Siga o passo a passo:

• Escolha uma escala natural, fi xe bem o nome do 1º grau.

• Toque e ouça cada um dos intervalos.

• Toque e cante simultaneamente.

• Toque apenas a nota base do intervalo (primeira nota) e cante a outra.

• Pratique em todas as escalas naturais.

• Em caso de difi culdade, utilize as notas imaginadas:

Figura 9.5

Atividade 9.3 automatismos visuais de  5ªs

Visualmente, as 5ªs são intervalos que saltam de linha para linha, deixando uma linha vazia no 

meio, ou de espaço para espaço, deixando igualmente um espaço vazio no meio:

Figura 9.6

Para casa
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Exercício de leitura relativa com intervalos de 5ªs – Pratique os exercícios a seguir nas claves 

de Sol, Fá e Dó, apenas falando, sem solfejar. Comece bem lentamente e acelere depois:

Figura 9.7

Atividade 9.4 solfejos com intervalos de 5ªs

Antes de solfejar, lembre-se de identifi car o modo do exercício. Cante o modo e o retenha na me-

mória para sua referência auditiva.  
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Figura 9.8

Bondenman

´

´
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Atividade para fazer em casa

Para casa 9.3
Se desejar se aprofundar um pouco mais na compreensão sobre os intervalos, leia 

os capítulos 17, 28 e 30 do livro Teoria elementar da música, de Osvaldo Lacerda.

Atividade 9.5 Modelo de improvisação ostinato- 
    solo

Neste modelo existe uma frase melódica que sempre volta, o ostinato, alternando-se com solos 

(quando uma pessoa toca ou canta sozinha, em destaque). Para realizar esta atividade basta ter 

um instrumento ou outra fonte sonora que possa tocar os cinco sons iniciais do modo dórico: Ré, 

Mi, Fá, Sol, Lá. 

As 5ªs têm um papel importante neste modelo de improvisação. Observe a partitura:

Figura 9.9

Instruções para improvisar:

• No Tutti, todos(as) tocarão juntos(as) a frase ostinato, nos instrumentos e fontes  
sonoras disponíveis, sob a regência do(a) educador(a).

• Os bordões (intervalos harmônicos de 5as) servirão de base para o(a)  
improvisador(a), que fará o solo sobre os mesmos.

• Os solos podem ser feitos com as cinco primeiras notas da escala. São melodias  
criadas livremente pelo(a) improvisador(a) solista.

• Com o passar do tempo e o aprimoramento do sentido melódico, os solos poderão  
utilizar a escala completa.

• Ao fi nal do solo, todos(as) voltam a tocar juntos(as) a frase ostinato.

• O processo se repete até que todos(as) tenham improvisado.

Para casa
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Unidade 10 – Aprendendo com a rítmica brasileira: 
o ritmo do xote
O xote (do alemão schottische) é uma dança de origem europeia e chegou ao Brasil com os portu-

gueses, em meados do século 19. 

Atividade 10.1 Cantando e tocando o xote

Você conhece ou se lembra da canção Flor de tangerina, de Alceu Valença, que foi um dos temas 

da novela Velho Chico. Ouça-a no link a seguir para recordá-la ou para descobrir como é o ritmo 

do xote:

http://bit.ly/30zJvzn 

Experimente cantar e tocar com percussão corporal. Treine antes a execução do ritmo: 

Figura 10.1

L
Hoje eu sonhei que ela voltava

E vinha muito mais que linda

À meia luz me acordava

Cheirando a flor de tangerina

Eu lhe amava e mergulhava

No seu olhar de onça menina

E docemente me afogava

Em suas águas cristalinas

Obs.: A seta vermelha indica a sílaba a partir da qual você começará a tocar o ritmo.

Agora repita a canção com uma base rítmica um pouco mais completa:

Figura 10.2

2
4

(Mãos
alternadas)

Depois sonhei que ela voltava

E dessa vez bem mais que linda

À meia luz me afagava

E sua pele era tão fina

Quando acordei meu bem chegava

Seria onça ou menina

Chegar assim de madrugada

cheirando a flor de tangerina

2
4

(Mãos
alternadas)
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Solicite ao(à) educador(a) que lhe acompanhe ao piano ou violão.

Atividade para fazer em casa

Para casa 10.1
Conheça um pouco mais sobre o ritmo de Xote, consultando o link a seguir:

http://bit.ly/2VHHSfk  

Atividade 10.2 Conhecendo a grade rítmica do xote

Em geral, o xote é tocado com os seguintes instrumentos: agogô (1ª linha), ganzá (2ª linha), 

triângulo (3ª linha) e zabumba (4ª linha). Na falta desses instrumentos, você poderá realizar tudo 

na percussão corporal, conforme sugerido a seguir. Solicite ao(à) educador(a) que explique como 

realizar os sons:

Figura 10.3

Na linha do triângulo, a cruzinha indica o som fechado e você deve fechar a mão ao segurar o ins-

trumento; a bolinha indica o som aberto e você deve abrir a mão e, rapidamente, voltar a fechar. 

No livro do(a) aluno(a) do Projeto guri de Percussão – Turma a, na Unidade 3 você encontra fotos dessas 

posições e também pode ver imagens de todos os instrumentos.

A seguir, fotos de como podemos segurar colheres para substituir o triângulo e produzir um som 

semelhante.

Para casa
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Figura 10.4.a         Figura 10.4.b

Atividade para fazer em casa

Para casa 10.2 
Existem excelentes compositores de xote na música brasileira. Conheça um pouco 

mais navegando na internet. Você pode começar ouvindo as sugestões a seguir:

Cajuína, de Caetano Veloso - http://bit.ly/2VQSm0K 

Xote das meninas, de Luiz Gonzaga - http://bit.ly/2JTXzh2 

Amor de doido, do Trio Nordestino - http://bit.ly/30CmnAa 

Atividade 10.3 Praticando a leitura rítmica no   
    embalo  do xote

Exercício 1 – terceiro tempo: lugar da novidade
Pratique um exercício de aquecimento bem útil para dominar células rítmicas novas. O terceiro 

tempo de um motivo de quatro tempos é um excelente lugar para a novidade. Observe:

Para casa
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Figura 10.5

Você pode usar a sílaba “um” para marcar o lugar da pausa no contratempo quando faz a leitura 

rítmica.

Mantenha o pulso bem regular, marcando com os pés alternados. Enquanto isso, bata os ritmos 

com palmas e use também as sílabas rítmicas Kodály. Repita muitas vezes até fixar a realização da 

célula.

Exercício 2 – ritmos inspirados no xote para leitura rítmica

Figura 10.6
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Atividade para fazer em casa

Para casa 10.3 
Ouça o xote Táxi lunar, de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Alceu Valença, num dos 

links a seguir. Você ouvirá claramente a célula “timrita” na melodia da canção. Essa 

é também a célula presente na canção infantil Cai, cai, balão, que você pode ouvir 

no outro link.

Táxi lunar:
http://bit.ly/2Qf3jDe

Cai, cai, balão:

http://bit.ly/2X2qBPc 

Unidade 11 – Compassos compostos
Nas unidades 2 e 4 deste livro você teve a oportunidade de iniciar os estudos sobre compassos 

simples, fórmulas de compassos simples e reconhecimento auditivo de compassos simples e com-

postos. Voltamos agora ao assunto para conhecer melhor os compassos compostos e as respec-

tivas fórmulas de compasso. Antes de prosseguir, seria interessante rever as unidades citadas, em 

especial os exercícios de escuta.

Atividade 11.1 despertando a escuta: compassos   
 compostos e células rítmicas ternárias

Na música brasileira, os ritmos em compassos compostos são muito menos usuais do que aqueles 

em compassos simples, mas você os encontrará bastante no repertório clássico. Vamos ouvir al-

guns repertórios em compasso composto e também seguir as partituras. Apesar de não ter ainda o 

domínio completo de tudo o que acontece numa partitura, conseguirá mesmo assim acompanhar. 

Enquanto ouve, siga o ritmo marcando a subdivisão em colcheias com a tampa da caneta na mesa.

Para casa
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68

etc...

œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J

œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ
J

• Schumann – Op. 68, nº 14 – Pequeno estudo 

http://bit.ly/2HL9Lhn

Nesta pequena peça para piano, o ritmo é totalmente construído sobre a célula ternária de três 

colcheias:

Figura 11.1

• Schumann – Op. 68, nº 24 – Canção de colheita
http://bit.ly/2WYB2DD 

Aqui você encontrará outra célula rítmica ternária das mais usadas: semínima/colcheia:

Figura 11.2

• Schumann – Op.68, nº 22 

http://bit.ly/2wcoD33 

Neste ritmo existe uma ligadura de valor causando um efeito rítmico bem especial: 

Figura 11.3

• Melodia Greensleeves to a ground, de autor anônimo do século 16

Aqui você encontrará uma célula rítmica ternária também muito típica, que dá bastante movimen-

to à música. Trata-se de colcheia pontuada/semicolcheia/colcheia. Ouça e observe a partitura.

Versão para flauta doce e piano:

http://bit.ly/2VHCZTi

Versão para violino e piano:

http://bit.ly/2JxHfDn 

™™ ™™

1. 2.
68 œ
J

œ œ
J
œ œ

J
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J
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Figura 11.4

• Canção O mar estava sereno
Ouça a canção no link a seguir e aprenda a cantar.

http://bit.ly/2HMJakc 

Trata-se de uma canção de escoteiros e costuma ser cantada primeiramente na forma original. 

Depois é repetida mais cinco vezes, trocando-se as vogais a cada repetição, exatamente como se 

faz na canção O sapo não lava o pé. Experimente! Veja a escrita rítmica da canção: 

Figura 11.5

O mar estava sereno,
Sereno estava o mar,
O mar estava sereno, 
Sereno estava o mar.

Atividade para fazer em casa

Para casa 11.1
Acesse a internet com as referências das músicas ouvidas nesta atividade e conheça 

outras versões. É sempre interessante comparar versões diferentes da mesma músi-

ca. Compartilhe suas observações em sala com o(a) educador(a) e os(as) colegas.

A seguir, link com mais uma versão de Greensleeves to a ground, executada pelo grupo Musikantiga, 

que foi sucesso nos anos 1960 e 1970:

http://bit.ly/2VZ2Jzy

Para casa
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Atividade 11.2 teorizando sobre fórmulas de   
    compasso composto 

Você já sabe que o que diferencia compassos simples de compassos compostos é a subdivisão dos 

tempos. Nos compassos simples ela é binária; nos compostos, ternária. Por esta razão a unidade de 

tempo no compasso simples é um valor simples (figura não pontuada), enquanto nos compassos 

compostos é um valor composto (figura pontuada).

Figura 11.6

Nas fórmulas de compassos simples o número de cima indica a quantidade de tempos do com-

passo e o número de baixo, a unidade de tempo.

Nas fórmulas de compasso composto não encontramos a mesma lógica. O número de cima in-

dica a quantidade de subdivisões e o número de baixo, a figura que representa cada uma das 

subdivisões. Para encontrar a quantidade exata de tempos nos compassos compostos você sempre 

terá que dividir o número de cima por três. Veja a seguir a ilustração das principais fórmulas de 

compasso composto utilizadas:

Figura 11.7
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Existe um jeito bem fácil de identificar fórmulas de compassos simples e compostos de imediato: 

observando o número de cima da fórmula.

As fórmulas acima correspondem aos compassos binários, ternários, quaternários, quinários e se-

tenários, simples e compostos. Agora só nos resta praticar! 

Atividade 11.3 Mais fórmulas de compasso

A seguir, nos exercícios 1, 2 e 3, faça um círculo em volta de cada fórmula de compasso composto:

Exercício 1 

Exercício 2

Exercício 3 

Exercício 4 – Desenvolva o que a fórmula de compasso indica e escreva a unidade de tempo no 

quadrinho, conforme o exemplo. No final, haverá uma tabela com os números correspondentes 

às figuras para consulta.
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Atividade para fazer em casa

Para casa 11.2
Você poderá realizar muitos outros exercícios desse tipo, que se encontram no livro 

Exercícios de teoria elementar da música, de autoria de Osvaldo Lacerda. Peça a 

orientação do(a) educador(a) sobre isso.

Para casa
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Unidade 12 – Prática rítmica em compassos 
compostos
Depois de todo esse trabalho com compassos compostos e células rítmicas ternárias, você está 

pronto para ler ritmos envolvendo tais compassos e células rítmicas. Vamos começar!

Atividade 12.1 Canção O mar estava sereno

Cante a canção acompanhando o ritmo na percussão corporal. Treine um acompanhamento por 

vez. Comece bem lentamente, depois coloque no andamento da canção:

Figura 12.1

Atividade para fazer em casa

Para casa 12.1
Você observou que existem linhas em branco no exercício anterior? São para que 

você crie novos acompanhamentos na percussão corporal ou utilize algum instru-

mento de percussão disponível. Leve para compartilhar e tocar em sala de aula. 

Para casa
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Atividade 12.2 ritmos binários e ternários em   
    textos

Exercício 1 – Poema A flor amarela, de Cecília Meireles 

Olha a janela da bela Arabela.
Que flor é aquela que Arabela molha?
É uma flor amarela.

Observe a seguir como a linha rítmica dos versos é interessante. Numa parte dela cabem ritmos 

ternários, na outra, binários. Eis uma oportunidade para você treinar essa alternância de ritmos 

e compassos! Aprenda bem o ritmo do poema e depois treine cada um dos acompanhamentos. 

Finamente, leia o ritmo e se acompanhe.

Figura 12.2

Figura 12.3a       Figura 12.3b
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Exercício 2 – Poema Roda na rua, de Cecília Meireles

Treine as linhas de ritmo da figura 12.4 separadamente. Solicite ao(à) educador(a) que organize 

três grupos para que vocês possam executar a partitura. Executem também uma versão para os 

instrumentos de percussão que tiver na sua sala.

Figura 12.4

Roda na rua a roda do carro.
Roda na rua a roda das danças.
A roda na rua rodava no barro.
Na roda da rua rodavam crianças.
O carro, na rua.



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

111

Atividade para fazer em casa

Para casa 12.2
Experimente escrever o ritmo dos primeiros versos do poema Pescaria, também 

de autoria de Cecília Meireles, utilizando células rítmicas ternárias. Depois crie um 

acompanhamento rítmico a duas vozes para percussão corporal para acompanhar. 

Escreva o ritmo na primeira linha e o acompanhamento, nas duas linhas abaixo:

Cesto de peixes no chão
Cheio de peixes, o mar.
Cheiro de peixe pelo ar.
E peixes no chão

Crie um novo acompanhamento para o poema Roda na rua. Leve para conferir e executar em sala 

de aula. 

Figura 12.5

Para casa
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Unidade 13 – Um pouco mais de rítmica brasileira: a 
catira

Atividade 13.1 a catira

Conheça agora a Catira do passarinho, de autoria de Jacqueline Baumgratz e Celso Pan, no link  

http://bit.ly/2X3LMk0 

A catira é mais uma manifestação vibrante da cultura popular brasileira. Depois de ouvir, cante e 

pratique o ritmo do refrão:

No pé da laranjeira
Tem um ninho de barro
Pode ser do João, João-de-Barro 
Pode ser do João, João-de-Barro 

Figura 13.1

Queria ser passarinho
Pra poder olhar pra baixo
Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho 
Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho 

Figura 13.2

Sabiá laranjeira
Tem o peito dourado
Voa, canta canção pros namorados 
Voa, canta canção pros namorados 
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Atividade para fazer em casa

Para casa 13.1
Conheça um pouco mais sobre o signifi cado cultural da catira no link a seguir:

http://bit.ly/2JyJUfY

Atividade 13.2 dançando a catira

Assista ao vídeo da catira indicado no link a seguir e observe os belos padrões rítmicos com células 

binárias que são executados pelos catireiros. Trata-se do recortado, uma das partes da catira que 

podem ser improvisadas:

http://bit.ly/2VXdd2v 

A seguir, alguns dos ritmos escritos do recortado. Antes de executar, lembre-se de praticar as 

células rítmicas mais difíceis da mesma forma utilizada na Atividade 6.4. Ou seja, coloque a célula 

nova em destaque e repita muitas vezes, até dominar a difi culdade rítmica:

Figura 13.3

J 
Caso tenha alguma difi culdade para realizar as células rítmicas com ligadura de 
valor (à direita), faça primeiramente sem e depois com a ligadura. Fique alternan-
do as duas formas. Rapidamente você se apropriará do ritmo.

Toque e dance o recortado! Na partitura a seguir está indicado quando se deve bater palmas ou 

pés. Depois de bem treinado na catira, coloque o vídeo novamente e tente fazer os padrões rítmi-

cos junto com o grupo.

Para casa
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Figura 13.4

Atividade 13.3 Células rítmicas binárias e ternárias

As subdivisões binárias e ternárias que você está aprendendo neste livro geram muitas células 

rítmicas binárias e ternárias que fazem a riqueza dos ritmos. Veja os quadros a seguir com as prin-

cipais células utilizadas em nossa música:

    células rítmicas binárias       células rítmicas ternárias

Figura 13.5
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Ao desenvolver a fórmula de compasso, você pode utilizar qualquer uma dessas células, desde 

que mantenha a matemática das figuras musicais. Ao fazer isso você estará em pleno ritmo! Veja:

    Figura 13.6.a Figura 13.6.b

Para realizar os exercícios 1, 2 e 3 a seguir, você poderá reescrevê-los no caderno, adequando os 
espaços para preencher ao tamanho de sua escrita musical.

Exercício 1 – Complete os espaços vazios com células rítmicas binárias de acordo com a fórmula 

de compasso:

Figura 13.7
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Exercício 2 – Complete os espaços vazios com células rítmicas ternárias de acordo com a fórmula 

de compasso:

Figura 13.8

Exercício 3 – Utilizando células rítmicas ternárias, componha ritmos de acordo com o que é soli-

citado na fórmula de compasso: 

Figura 13.9

Chegamos ao final de mais uma etapa de seu desenvolvimento musical. Tomara que tenha sido 

interessante e divertido. Vamos seguir em frente!
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UNIDADE 14
A forma musical

UNIDADE 15
Texturas musicais

UNIDADE 16
A orquestra sinfônica

UNIDADE 17
Conhecendo o choro

Projeto 4
Apreciação 

musical: uma 
nova disciplina
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A partir de agora você começará a introduzir-se num novo território de sua formação: a apreciação 
musical. O que se aprende nessa disciplina? Como o nome já nos informa, aprende-se a ouvir 

música de uma forma mais profunda.

Apreciar música é mais que ouvir. ouvir é simples, depende apenas de termos um aparelho au-

ditivo em perfeito funcionamento. Escutar exige prestar atenção e envolver-se de alguma forma 

com o que está sendo ouvido. apreciar exigirá de você uma ampliação da compreensão sobre 

a música, de maneira que possa analisar diversos aspectos do que será ouvido. Em Apreciação 

musical você aprenderá a lançar um olhar mais crítico sobre a música, analisá-la e percebê-la em 

seu valor artístico. Futuramente será capaz de realizar suas análises também a partir das partituras 

das músicas ouvidas. Estamos indo nessa direção. Você está dando a largada para seus estudos de 

Apreciação musical! 

Unidade 14 – A forma musical
Segundo Roland-Manuel, grande estudioso e crítico musical parisiense, “a forma musical é a or-

dem interna que anima uma composição”. Como percebemos essa forma? Em música, natu-

ralmente pela escuta, percebendo as diferentes partes e entendendo como elas se organizam. 

Considere, por exemplo, a canção Leãozinho, de Caetano Veloso:

http://bit.ly/2WZAayw 

Até 1’34” a canção completa é apresentada uma vez. Existe uma primeira parte e, em seguida, 

uma segunda, contrastante e claramente perceptível. E então volta a música da primeira parte, 

apesar de o texto ser diferente:

a (1a parte)  Gosto muito de te ver, leãozinho,  

   Caminhando sob o sol,

   Gosto muito de você, leãozinho.

   Para desentristecer, leãozinho, 

   O meu coração tão só,

   Basta eu encontrar você no caminho.

B (2a parte)   Um filhote de leão, raio da manhã,

   Arrastando o meu olhar como um ímã,

   O meu coração é o sol, pai de toda cor,

   Quando ele lhe doura a pele ao léu.

a (Volta da 1a parte)  Gosto de te ver ao sol, leãozinho,  

   de te ver entrar no mar,

   Tua pele, tua luz, tua juba.

   Gosto de ficar ao sol, leãozinho 

   de molhar minha juba,

   De estar perto de você e entrar numa.
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Se quiséssemos visualizar a forma da canção num esquema, poderia ser como a seguir:

O Esquema formal da canção Leãozinho ilustra dois princípios básicos da forma musical: a 

repetição da parte A e o contraste entre as partes A e B. A forma é um aspecto muito im-

portante em toda e qualquer arte. Existem artes visuais, como a Pintura e a Arquitetura, e 

artes temporais, como a Música e a Poesia. Nas artes visuais a forma se apresenta de imediato, 

como um todo à sua percepção. Basta olhar! Veja a imagem a seguir. Trata-se de parte da 

fachada da Igreja do Imaculado Coração de Maria, Centro de São Paulo. 

Figura 14.1

Igreja do Imaculado Coração de Maria

Foto: Facundo Guerra – projeto São Paulo – Eixo Z
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Percebe-se o bloco central do prédio, com duas torres laterais, uma de cada lado, gerando si-
metria visual (a simetria também é um princípio importante da forma). Existe bastante contraste 

entre a parte central do prédio e as torres laterais, mais altas. Você consegue perceber a estrutura 

completa ao olhar para a imagem, quase imediatamente. Percebe-se o equilíbrio e a harmonia do 

conjunto! 

Na música é diferente. Tudo se desenvolve no tempo. Você necessitou de pelo menos 1’34” para 

perceber a forma de Leãozinho. Sua memória foi muito importante para entender a forma, perce-

ber o que se repetiu e o que foi diferente. 

O que estamos começando a fazer aqui é a análise da forma musical. Utilizamos letras do alfabeto 

para indicar as diferentes partes da música. Podemos concluir que forma musical é a maneira 

como as partes de uma música se organizam. Essa organização nos permite saber qual é sua es-

trutura total. No caso da canção Leãozinho, trata-se de uma forma ternária a B a: a música tem 

três partes, e uma delas se repete. Entre as repetições, temos uma parte contrastante. 

Atividade para fazer em casa 

Para casa 14.1
Ouça os primeiros 32” da gravação que apresenta a canção tradicional infantil Peixe 
vivo completa. Perceba a forma e faça o gráfi co correspondente dentro do quadro a 

seguir. Peça para o(a) educador(a) verifi car se você fez corretamente. Fique atento. 

Como você viu na canção Leãozinho, partes da música podem se repetir com textos diferentes. 

A canção tem uma breve introdução instrumental, que já foi representada para você no quadro: 

http://bit.ly/2W4FkwU

Para casa
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Atividade 14.1 Começando do início: formas    
    musicais binárias

A forma musical está sempre presente, mesmo em estruturas muito simples como a da canção Cai, 
cai, balão. Cante-a uma vez.

A canção inteira é um período musical com duas frases, como na língua portuguesa: a primeira 

frase pergunta e a segunda responde. 

A forma da canção Cai, cai, balão é uma forma binária. Ou seja, em duas partes. Isso acontece 

em muitas canções. Ouça mais um exemplo, a canção Alecrim dourado, interpretada por Isadora 

Canto:

http://bit.ly/2X0AUTV 

Você também verá a forma binária em músicas instrumentais. Nesse caso, como não terá a letra, 

precisará prestar atenção no tema (melodia principal de cada parte) para perceber a forma. Ouça 

um exemplo (no link, até 48”): Minueto em Sol Maior, de W.A. Mozart (1756-1791), composto 

quando ele tinha apenas cinco anos de idade!

Observe que a parte A se repete, assim como a parte B. 

http://bit.ly/2MeZ3p8

Você conseguirá observar essa estrutura na partitura a seguir também.
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Figura 14.2

Podemos fazer o gráfico de escuta, como a seguir, incluindo barras de repetição:
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 14.2
Ouça as músicas sugeridas nos links e faça o gráfi co de escuta no quadro a seguir:

Minueto 2, da obra Music for the royal fi reworks (Música para os fogos de artifí-

cio reais), de autoria de G. F. Haendel (1685-1759). Esta música foi especialmente 

composta para acompanhar os espetáculos de fogos de artifício do rei. Ouça até 43”, perceba a 

forma e tente fazer seu gráfi co:

http://bit.ly/2HT3kc3 

Você provavelmente gostará de ouvir uma orquestra de gente muito jovem tocando a Música para 
os fogos de artifício reais, de Haendel. Eles ainda precisam melhorar um pouquinho a interpreta-

ção. Ainda assim, é bem bonito de se ver:

http://bit.ly/2ErSMzL 

Faça agora o gráfi co de escuta de Rosa amarela, uma canção tradicional do Brasil: 

http://bit.ly/2M3KAfu

Até 1’04” você ouvirá a canção completa. O arranjo tem uma introdução e um fi nal instrumentais 

que você também deve representar no seu gráfi co (esse “fi nal” poderia ser interpretado como 

uma ponte entre a primeira vez que se ouve a canção e sua repetição, mas também poderia ser 

uma coda, caso se decidisse terminar a música no período de 1’04”). 

J  
Coda, em italiano, signifi ca cauda ou rabo. Isso mesmo, trata-se de um “rabinho” 
de música que o compositor cria ao fi nal, para encerrar a música. Se houver difi -
culdade para entender isso, o(a) educador(a) poderá ajudar-lhe. 

Para casa
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Atividade 14.2 um pouco mais sobre formas    
    musicais ternárias

Algumas vezes o contraste entre as partes A e B não é tão grande. É quando você precisa ficar 

muito atento(a). No link a seguir, na pequena peça para piano de Dimitri Kabalevsky, intitulada The 
clown (O palhaço), você não ouvirá um grande contraste de ritmo. Terá a impressão de que nada 

mudou, mas ouvirá um grande contraste no tema e perceberá que ele mudou na segunda parte. 

Tema é a melodia que caracteriza e identifica uma parte da música. 

http://bit.ly/2Epq7va 

Sempre atento(a) às repetições e contrastes, você conseguirá perceber agora outros tipos de forma 

ternária. Você ouvirá no link a seguir a canção Terezinha de Jesus, inteira uma vez, até 2’10”, na 

intepretação de Zé Zuca. Depois disso a canção se repete, na voz do coro:

http://bit.ly/30DAbdD 

O gráfico da canção ficaria como a seguir:

Figura 14.3

Apesar do texto diferente, a música nas três partes é igual você tinha percebido? Trata-se de uma 

forma ternária a a a. A canção tem uma introdução instrumental e outra parte instrumental ao 

final que poderia ser considerada uma Ponte (a exemplo do que você já viu na canção Rosa ama-
rela, na Atividade para casa 14.2). 

Agora você conhecerá algo bem interessante: uma grande forma ternária feita de pequenas for-

mas binárias. Como seria isso? Na obra de Mozart que ouviu na atividade anterior, você tem um 

bom exemplo. Até 48” ouve-se o primeiro minueto; de 48” até 1’37” ouve-se um segundo mi-

nueto; para terminar, Mozart repete o primeiro minueto, mas dessa vez sem as repetições de cada 

parte, para não cansar o ouvinte. A estrutura total da música é uma forma ternária A B A, mas 

dentro de cada parte você encontra formas binárias A B. Veja: 

Figura 14.4
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 14.3
Na Atividade para casa 14.2 você ouviu, até os 43”, o Minueto 2 da Música para os 
fogos de artifício reais, de Haendel. Continue ouvindo até o fi nal e veja se consegue 

fazer o gráfi co do que acontece depois. Ou seja, faça o gráfi co de escuta da estru-

tura total da peça, como acaba de ver na análise de Mozart. Peça para o(a) educador(a) conferir: 

Atividade 14.3 a forma rondó

A melhor maneira para se aproximar dessa forma musical é fazendo uma escuta diretamente. 

Na forma rondó, o tema inicial, chamado de tema principal, sempre volta, intercalando-se com 

partes diferentes, chamadas de episódios. Então, nada melhor do que perceber as partes que se 

repetem para reconhecer essa forma. Primeiramente, ouça com atenção o tema inicial e procure 

retê-lo na memória. Quase sempre os(as) compositores(as) repetem esse tema uma vez para ajudar 

na sua memorização. Depois perceba quantas vezes o tema volta. 

Ouça a abertura do Te Deum em Ré Maior, do compositor francês Marc-Antoine Charpentier 

(1643-1704), na interpretação da orquestra Les Arts Florissantes, sob a regência de William Christie:

http://bit.ly/2HxbiIZ 

Veja o gráfi co que representa a forma musical dessa abertura:

Figura 14.5

Ouça mais um exemplo, dessa vez do repertório brasileiro. Trata-se da Mazurca-choro, de H. Villa-

Lobos (1887-1959), a primeira peça de sua Suíte popular brasileira:

http://bit.ly/2WZjO8R

Para casa
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Veja o esquema formal. Todas as partes se repetem uma vez. Ao fi nal, Villa-Lobos escreve uma 

coda, a partir de 3’02”:

Figura 14.6

Veja quantas possibilidades expressivas a música tem. O Te Deum é uma obra vigorosa, tem um 

sentido épico, quase guerreiro. A Mazurca-choro nos faz evocar um romance delicado e sutil. 

Chamamos essa propriedade da música de caráter. Em alguns casos mais poéticos, atmosfera 

musical.

Atividade para fazer em casa 

Para casa 14.4
Ouça as duas músicas indicadas a seguir e faça os respectivos gráfi cos de escuta 

representando a forma musical. Se houver introdução, coda e repetições, repre-

sente-as também. Leve para conferir em sala de aula. Bom trabalho!

• Concerto para Violino BWV 1042, 3º movimento, de autoria de J.S. Bach (1685-1750):

http://bit.ly/2wfzARn

• Tico-tico no fubá, chorinho de autoria de Zequinha de Abreu (1880-1935), interpretado pelo 

grupo Choro das 3.

http://bit.ly/30Bc7rO 

Para casa
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Atividade 14.4 Festival de formas musicais

Seguem agora vários outros links que levarão você para atmosferas musicais diversas. Tente sem-

pre identificar as formas e estruturas que acaba de conhecer. Faça gráficos de escuta, fique bem 

atento à apresentação do tema principal em cada música para que possa reconhecer sua repeti-

ção. Certamente terá que ouvir cada música mais de uma vez para perceber e diferenciar se exis-

tem uma introdução e uma coda. Comente com os(as) colegas e com o(a) educador(a), todas as 

novidades que encontrar e dúvidas que surgirem. Para conferir, recorra ao(à) educador(a), assim 

como ao gabarito apresentado na atividade complementar 8. 

1. Cirandinha nº 3 – Vamos, maninha, de H. Villa-Lobos

http://bit.ly/2wgQDmi 

Forma musical:___________________________

2. Choro nº 1, de H. Villa-Lobos 

http://bit.ly/2JCpjHM 

Forma musical:___________________________

3. Peixinhos do mar, tradicional do Brasil 

http://bit.ly/2WZsgVI

Forma musical:___________________________

4. Cirandinha nº 4 – Olha aquela menina, de H. Villa-Lobos 

http://bit.ly/30NFmb8

Forma musical:___________________________

5. Se essa rua fosse minha, canção tradicional brasileira 

http://bit.ly/2EmNLbV

Forma musical:___________________________

6. Schotisch-choro, de H. Villa- Lobos (começa em 3’30’’) 

http://bit.ly/2WZjO8R 

Forma musical:___________________________
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7. Pequena canção folclórica, de Robert Schumann (1810-1856) 

http://bit.ly/2X0ttML 

Forma musical:___________________________

8. Cirandinha nº 11 – Nesta rua tem um bosque, de H. Villa-Lobos 

http://bit.ly/2wqkXux

Forma musical:___________________________

9. De abóbora faz melão, canção tradicional brasileira 

http://bit.ly/2JzDWeG 

Forma musical:___________________________

10. Cirandinha nº 5 – Senhora pastora, de H. Villa-Lobos

http://bit.ly/2QiwchQ 

Forma musical:___________________________

11. Dança espanhola, de P.I. Tchaikovisky (1840 - 1893)

http://bit.ly/2HvTbmV

Forma musical:___________________________

12. Cirandinha nº 6 – Cai, cai, balão, de H. Villa-Lobos

http://bit.ly/2WmYkWy

Forma musical:___________________________

13. Impressões seresteiras, de H. Villa-Lobos 

http://bit.ly/2M1sfQ1 

Forma musical:___________________________
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 14.5
Conhecer a evolução das formas musicais é conhecer a própria história da música. 

É preciso ler bastante para ampliar seus conhecimentos. Nos livros indicados a se-

guir você encontrará muitas sugestões de repertório e informações diversas para 

a ampliação de seus conhecimentos musicais: Forma e estrutura na música e Uma breve história 
da música, ambos de autoria de Roy Bennet, Editora Zahar. Dicionário visual da música, de Susan 

Sturrock, Editora Global.

Boa leitura!

Unidade 15 – Texturas musicais
Se consultar o dicionário verá que a palavra textura é defi nida como tecido ou trama. Mas o que 

seria esse tecido em música?

Seria a forma de “tecer” as linhas melódicas e os acordes que fazem a música. As metáforas nos 

ajudam a compreender as coisas. Então vamos pensar em uma. As texturas musicais são como os 

tecidos das nossas roupas. Alguns são muito macios e suaves, como uma blusa de cetim ou uma 

camisola de seda; outros tecidos são mais trabalhados, como as rendas ou as blusas grossas de 

lã. Os tecidos fazem a variedade de nossas roupas; as texturas fazem a variedade das estruturas 

musicais. 

Uma melodia é feita de sons sucessivos (um som após o outro). Os acordes são feitos de sons 

simultâneos (que são emitidos juntos, como num bloco sonoro). As texturas musicais podem ser 

feitas de melodias únicas, de uma conjunção de melodias que se entrelaçam ou de melodias acom-

panhadas por acordes. Cada uma delas resultará num tecido musical muito diferente.

Nas próximas atividades você aprenderá um pouco mais sobre texturas musicais.

Atividade 15.1 a textura musical monofônica

As melodias podem soar absolutamente sozinhas, como acontece, por exemplo, quando uma 

mãe canta para seu bebê dormir. Ou em cantos religiosos, tanto no Ocidente quanto no Oriente, 

a exemplo do canto gregoriano da Igreja Católica, quando um grupo inteiro canta em uníssono. 

Quando isso acontece temos uma monofonia ou textura monofônica. 

Para casa
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Ouça um exemplo de textura monofônica. Trata-se de uma linda canção de ninar portuguesa – 

Dorme, dorme, meu menino. No primeiro minuto desse link, as três cantoras cantam em uníssono, 

ou seja, em uma linha melódica única:

http://bit.ly/2HxV1Ur

Agora ouça um exemplo de música popular brasileira cantada ao estilo gregoriano, em uníssono. 

Trata-se do CD Iluminuras, do octeto vocal Lux Profana: 

http://bit.ly/30DqbkF 

Experimente agora produzir uma textura monofônica com os(as) colegas. Escolha uma canção. 

Poderia ser, por exemplo, Leãozinho ou um dos dois exemplos musicais que acaba de ouvir. Na 

atividade Complementar 9 você encontrará as letras dessas canções. É muito importante cantar em 

uníssono, sem acompanhamento, para criar uma verdadeira textura monofônica!

Atividade 15.2 a textura musical polifônica 

Se duas ou mais melodias soarem ao mesmo tempo teremos polifonia ou textura polifônica.

Na história ocidental, primeiramente a música foi monofônica. A partir do século 9, aproxima-

damente, polifonias primitivas começaram a nascer, ainda no âmbito da Igreja. Ao longo dos 

séculos, a polifonia cresceu e se desenvolveu. Todos os grandes compositores escreveram música 

polifônica. Ouça a seguir um exemplo de polifonia também da música popular brasileira. Trata-se 

da ciranda, de autoria de Gabriel Levy, com arranjo de Ângelo Dias:

http://bit.ly/2Wq1Uiy 

Nessa canção o que se ouve é um exemplo de polifonia livre, as duas melodias são bem dife-

rentes e se sobrepõem de uma maneira  harmoniosa. No início ouve-se a entrada de uma linha 

de voz masculina. São os baixos, as vozes mais graves do coro. Aos 23” entra uma linha de voz 

feminina, são as contraltos. Aos 45” entram os tenores, vozes masculinas mais agudas. A partir de 

1’05”, entra a melodia principal, na voz das sopranos, em cima das outras três vozes. As diferentes 

vozes vão se sobrepondo e construindo a polifonia. Aproximadamente no meio da apresentação, 

aos 2’30”, o coro começa a fazer a percussão corporal. Aos 2’37” as vozes femininas cantam a 

melodia novamente, em uníssono, e, finalmente, aos 2’57” as vozes masculinas entram cantando 

uma voz diferente. O tempo todo, desde o início, você ouviu exemplos de polifonia. À exceção do 

momento em que a melodia foi apresentada em uníssono, aos 2’37”.

Ouça mais um exemplo de polifonia. Nesse caso, a mesma melodia aparecerá sucessivamente, em 

cada uma das vozes do quinteto solista – baixo, tenor, contralto, soprano I e soprano II –, forman-

do aos poucos uma textura muito rica. Trata-se de uma polifonia imitativa, porque as vozes se 

imitam cantando a mesma melodia. A música é Sicut locutus est (Como Ele havia falado), trecho 

da obra Magnificat, de J. S. Bach:

http://bit.ly/2WZxFfu
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Que tal agora produzir música polifônica em sala de aula, com os(as) colegas? Cante a Ciranda, de 

Gabriel Levy. Com a ajuda do(a) educador(a), verá como é fácil montar essa polifonia. Veja a letra 

na atividade Complementar 9.

E que tal dançar a ciranda? É mais fácil ainda. Veja como é no link a seguir. O coro canta e dança 

regido pela maestrina Mara Campos. 

Em 1’55”, inicia-se o canto; em 2’49”, inicia-se a dança.

http://bit.ly/2HyiW60 

Vamos cantar e dançar?

Atividade 15.3 a textura musical homofônica

A homofonia ou textura homofônica acontece em duas situações. Quando um coro canta, a 

duas ou mais vozes, melodias diferentes, porém exatamente no mesmo ritmo, todos evoluindo 

juntos e cantando os blocos sonoros de acordes, exatamente como acontece nos corais tradicio-

nais de igreja. Ou se tivermos uma melodia cantada por um solista e acompanhada por acordes 

realizados num instrumento ou mesmo pelo próprio coro. 

Ouça a seguir um exemplo de J. S. Bach: Jesu, meine freude (Jesus, minha alegria), trecho inicial do 

Moteto BWV 227. No primeiro minuto a composição é rigorosamente homofônica. Depois disso, 

pouco a pouco, vai se tornando polifônica:

http://bit.ly/2JxyEAJ

Na canção de ninar portuguesa que ouviu na Atividade 15.1, o primeiro minuto é monofônico, 

mas, a partir de 1’07”, as cantoras começam a dividir a melodia em duas vozes diferentes e, de-

pois, três, cantadas no mesmo ritmo. O acalanto se torna, então, rigorosamente homofônico. A 

seguir, um exemplo de melodia acompanhada por acordes, a segunda forma de homofonia. Trata-

se de Lamento d’Arianna (Lamento de Arianna), de autoria de Claudio Monteverdi (1567-1643): 

http://bit.ly/2JzE1iH

Você aprenderá muito mais sobre tudo isso quando estudar história da música. 

Que tal produzir agora uma textura homofônica em sala de aula? Agora sim você necessitará de 

acompanhamento. Peça para o(a) educador(a) acompanhar-lhe ao violão ou ao piano! Uma boa 

sugestão seria a canção Leãozinho. A letra você já tem.

Atividade 15.4 reconhecendo texturas musicais

Que tal identificar mais algumas texturas musicais nos exemplos a seguir? Quando a textura for 

polifônica, veja se consegue perceber se é uma polifonia livre ou imitativa. Quando for uma homo-

fonia, informe se é uma melodia acompanhada ou um coral com várias vozes.

Você poderá conferir a classificação das texturas no gabarito desta atividade, que se encontra na 

atividade Complementar 10.
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• Duas cirandas, canção tradicional do Recife

http://bit.ly/2Ep4U4E 

Textura:_________________________

• Lamento d’Arianna, de Claudio Monteverdi

http://bit.ly/2HvpLoO 

Textura:_________________________ 

• Canto de aboio, canto de boiadeiros para conduzir o gado, no Brasil

http://bit.ly/2wfHxWO

Textura:_________________________ 

• Hino cristão, Coral da Congregação Cristã do Brasil 

http://bit.ly/2WmYVrg

Textura:_________________________

• Samba em prelúdio, de Baden Powel e Vinicius de Moraes

http://bit.ly/2QiwN33 

Que textura musical temos no início?_________________________

E a partir de 2’07”?________________________________________

• Cantos gregorianos, monges beneditinos da Abadia de Solesmes

http://bit.ly/2WdJEZZ

Textura:_________________________

• Jequi Bach, do grupo vocal brasileiro Os Três Morais

http://bit.ly/2WXgVFR

Que textura musical temos no início?_________________________

E entre 32” e 48”?________________________________________
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• Missa a 4 e 5 vozes, William Byrd (1543-1623)

http://bit.ly/2M31BGD 

Textura:_________________________ 

• Vim para adorar-te, coral de crianças africanas 

http://bit.ly/2wbORTo

Textura:_________________________

• Allegretto – 7ª Sinfonia, op. 92, de L. V. Beethoven (1770-1827)

http://bit.ly/2weDKsX 

Que textura musical temos no início?_________________________

E a partir de 52”?________________________________________

• Chamado à oração (canto muçulmano), culto ecumênico congregando um rabino, um sacerdote 

cristão e um sacerdote muçulmano.

http://bit.ly/2HMC3Iu

Textura:_________________________ 

• Raga Rangeela Piloo, raga indiano executado por Ravi Shankar, no sitar

http://bit.ly/2WZzB7H 

Textura:_________________________ 

• De Querer a no querer, canto flamenco primitivo (Andaluzia – Espanha). Intérprete: Miguel 

Poveda 

http://bit.ly/2VYu6df 

Textura:_________________________ 

• Se essa rua fosse minha, canção tradicional brasileira

http://bit.ly/2VVkwYq 

Textura:_________________________
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 15.1
Compare o Raga Rangeela Piloo, que ouviu na Atividade 15.4, com a obra a seguir, 

de polifonia primitiva, do século 12. Ela é de autoria de Leonin, um dos primeiros 

compositores eruditos de que se tem notícia na história da música ocidental.

http://bit.ly/2VJCw2T 

Nesse tipo de polifonia uma das vozes fi ca parada, enquanto a outra se move sobre ela. As duas 

músicas têm bastante em comum. Você não acha? 

Unidade 16 – A orquestra sinfônica
Nesta Unidade de estudos você conhecerá um pouco mais sobre a orquestra sinfônica. Você já 

teve oportunidade de ver pessoalmente uma apresentação da OSESP – Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo? Caso ainda não tenha tido chance, nós faremos isso hoje. Iremos juntos a 

um concerto virtual da OSESP, na Sala São Paulo! 

A Sala São Paulo é uma das mais importantes salas de concerto da América Latina, localizada em 

pleno Centro da cidade de São Paulo. Vamos conhecê-la? 

Atividade 16.1 um dia de concerto!

Nesta atividade, além de conhecer a Sala São Paulo, você terá a oportunidade de ver a OSESP em 

ação e os bastidores, os momentos que antecedem e preparam qualquer concerto. Em seguida, 

ouvirá a peça Terra Brasilis – fantasia sobre o Hino Nacional, da compositora Clarice Assad, que foi 

especialmente encomendada pela OSESP para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. A 

obra é uma fantasia sobre o Hino Nacional brasileiro. Fantasia é uma espécie de recriação da mú-

sica que utiliza o mesmo tema com variações, tornando-o algumas vezes difícil de se reconhecer. 

Isso quer dizer que o tema do Hino Nacional aparecerá de várias formas diferentes, às vezes só um 

pedacinho do início (cabeça do tema), às vezes um pouco mais. A melodia será adornada com en-

feites musicais. Ainda assim, se você estiver bem atento(a), conseguirá reconhecer essas aparições 

do hino. Peça ao(à) educador(a) para explicar a você tudo isso com mais detalhes. 

Vamos ao concerto! Basta acompanhar o roteiro a seguir:

http://bit.ly/2JwT5xu

Para casa
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– Início – uma vista panorâmica da sala;

– 50” – no belo hall principal da sala de concertos, o público vai chegando;

– 1’47” – as pessoas buscam seus lugares. Podem se sentar na plateia, nos balcões, nos 
camarotes ou no coro. Cada espaço tem um preço de ingresso diferente.

– 2’20” – abertura do concerto;

– 2’28” – uma breve homenagem ao maestro Eleazar de Carvalho, que foi regente da 
OSESP de 1973 a 1996;

– 2’44” – apresentação do concerto por Arthur Nestrovski, diretor artístico da OSESP. 
Ele apresenta a regente Marin Alsop, as obras que serão tocadas e a compositora 
Clarice Assad. 

– 4’33 – a compositora Clarice Assad explica sua obra e comenta o ensaio; 

– 5’44” – chegam os(as) últimos(as) espectadores(as), atrasados(as), para o concerto. 
Correm um pouco. Note como é bem melhor chegar cedo e se preparar com 
tranquilidade para assistir ao concerto. Inclusive pode-se ler antes o programa da 
apresentação e saber exatamente o que será ouvido;

– 6’45” – os(as) musicistas começam a entrar no palco e se acomodar. O público aplaude, 
enquanto outros(as) musicistas vão entrando. Todos(as) começam a experimentar 
seus instrumentos e a tocar informalmente, para aquecer. Forma-se uma espécie de 
miscelânea sonora; 

– 8’30” – aqui se vê o spalla, musicista que representa todos(as) os(as) demais integrantes 
da orquestra. O(a) regente sempre o(a) cumprimenta no início do concerto. Isso quer 
dizer que está cumprimentando a orquestra inteira; 

– 8’54” – os(as) musicistas se silenciam, o spalla entra e é aplaudido;

– 9’11” – o spalla solicita ao oboísta que toque a nota Lá para que todos(as) os(as) 
musicistas ouçam e possam, assim, afinar seus instrumentos. O som do oboé é 
penetrante e claro, ideal para que todos(as) ouçam bem;

– 9’34” – enquanto isso a regente se prepara para entrar em cena. Ela fica muito 
concentrada. Podemos perceber o quanto a concentração é importante para o(a) 
musicista e, consequentemente, para o(a) estudante de música! Por essa razão você 
sempre deve cuidar de sua postura, respirar e praticar algumas posições de ioga, 
antes da aula;

– 9’47” – silêncio total. Todos esperam pela entrada da regente Marin Alsop (note o 
quanto o silêncio é importante numa apresentação musical);

– 10’04” – a regente é informada de que já pode entrar em cena e ela sorri;

– 10’10” – sob muitos aplausos, Marin Alsop entra no palco! Cumprimenta o spalla e 
outro violinista ao lado, agradece ao público, pega a batuta e inicia a regência de 
Terra Brasilis.
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 16.1
Conheça outra variação escrita sobre o Hino Nacional. Trata-se de Grande fantasia 
triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro, de autoria de L. M. Gottschalk e interpre-

tada por Nelson Freire:

http://bit.ly/30zrT6D 

Atividade 16.2 os instrumentos da orquestra   
    sinfônica

Ao longo dos últimos quatro séculos, o tamanho das orquestras variou bastante, assim como o 

tipo de instrumentos que fazem parte delas. A orquestra sinfônica padrão, tal e qual conhecemos, 

tem, em média, entre 80 a 90 musicistas. Nela, os instrumentos são organizados em quatro fa-

mílias: Cordas, Madeiras, Metais e Percussões. Esta organização dos instrumentos é adequada 

para o perfeito equilíbrio da sonoridade da orquestra. 

A família das cordas é composta de cinco instrumentos. Quatro de cordas friccionadas – violinos, 

violas, violoncelos e contrabaixos – e, um instrumento de cordas dedilhadas – a Harpa.

De uma maneira geral, a família das cordas é responsável por conduzir a maior parte das melodias 

nas composições para orquestra, em especial os violinos.

Figura 16.1 

Para casa
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A família das madeiras também tem cinco instrumentos: flauta transversal, oboé, clarineta, 

fagote e saxofone. São todos instrumentos de palheta, à exceção da flauta transversal.

O Saxofone foi o último instrumento a ser incorporado pela orquestra, já no século 20.

Se considerarmos que cada um desses instrumentos pode ter diferentes afinações, assim como 

versões mais agudas e mais graves, o número de instrumentos nessa família pode aumentar 

bastante. 

Figura 16.2

A família dos metais se compõe de quatro instrumentos: trompa, trompete, trombone e tuba. 

São instrumentos de sopro, assim como na família das madeiras, porém com uma sonoridade mui-

to mais poderosa. Nesta família, cada instrumento pode também ter mais versões, aumentando 

bastante as possibilidades desse grupo. 
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5 Você sabia que, se  desfizermos as voltas de  um trompete e  esticarmos  seu          
tubo, ele chegará a medir dois metros? E uma trompa, quase quatro metros? 
Isso mesmo. Não é incrível? 

Figura 16.3

A família das percussões também é muito grande. Tem cerca de 35 instrumentos!

Existem instrumentos de altura determinada, que podem ser afinados: tímpanos, xilofones, celes-

ta, carrilhão, vibrafone, campanas, entre outros.

E há também instrumentos de altura indeterminada, que produzem sons que não podem ser 

afinados com exatidão: bombo, caixa-clara, pandeiro, triângulo, castanhola, pratos, gongo, entre 

vários outros. Alguns integrantes desta família quase poderiam ser considerados instrumentos 

para efeitos especiais, tais como a sirene e a flauta de êmbolo.

Quando a orquestra se posiciona para tocar, o grupo de percussão fica atrás de todos, para que 

sua sonoridade poderosa não cubra os demais instrumentos.

Veja a imagem de alguns desses instrumentos:
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Instrumentos de altura determinada

Figura 16.4

Instrumentos de altura indeterminada

Figura 16.5
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 16.2

uma pesquisa sobre instrumentos
Para conhecer mais sobre os instrumentos da orquestra e ter indicações de outros 

exemplos musicais, consulte o livro Instrumentos da orquestra, de Roy Bennet, pu-

blicado pela Editora Zahar. O livro faz parte do acervo do polo: LV044. 

Atividade 16.3 o Guia orquestral, de Benjamin   
    Britten

Em 1946 Benjamin Britten compôs uma importante obra orquestral didática com a fi nalidade de 

apresentar a orquestra sinfônica aos jovens estudantes de música: o Guia orquestral para a juven-
tude. A obra é também conhecida por outro nome: Variações e Fuga sobre um tema de Purcell 
(Henry Purcell é um compositor inglês do século 17. Era comum que compositores escrevessem 

variações sobre um tema de outro compositor).

Antes de tudo, ouça os primeiros dois minutos da obra atentamente, no link a seguir, e procure 

identifi car auditivamente as famílias de instrumentos. Trata-se de uma versão do Guia orquestral 
dirigida pelo maestro Jukka Pekka Saraste:

http://bit.ly/2VRYndv

Você sempre deve proceder dessa maneira, colocando a escuta antes da observação visual, para 

desenvolver suas aptidões auditivas. Depois desse trabalho auditivo, acompanhe o roteiro de es-

cuta a seguir: 

– Do início até 26’’ – apresentação do tema da composição pelo tutti orquestral.

Tutti, em italiano, signifi ca tudo.

– 27” a 50” – variação do tema na família das madeiras 

– 50” a 1’10” – variação do tema na família dos metais

– 1’10” a 1’27” – variação do tema na família das cordas

– 1’27” a 1’42” – variação do tema na família das percussões

– 1’42” – volta do tema no grande tutti orquestral.

– 2’ em diante, o compositor apresenta mais detalhadamente cada um dos instrumentos 
da orquestra. 

Para casa
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 16.3
Ouça no link a seguir, outra versão do Guia orquestral para a juventude, sob a 

direção do maestro Simon Rattle. Nessa versão, no início, as diferentes famílias 

aparecem destacadas pelas distintas cores das roupas dos músicos e por um foco 

de luz especial. Ouça e acompanhe as imagens: 

http://bit.ly/2JzqOGH 

Volte a escutar a versão do maestro Jukka Pekka Saraste, na íntegra. Serão aproximadamente 

16 minutos de música. A partir de 2 minutos, depois da sessão inicial, você verá a aparição um 

pouco mais detalhada de cada um dos instrumentos que compõem a orquestra. Anote nas linhas 

a seguir, a ordem em que aparecerem os instrumentos ou os grupos de instrumentos que se des-

tacarem como solistas. 

Leve suas anotações para conferir em sala de aula: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Aos 14’11” terá início, com o fl autim, um trecho em polifonia imitativa, que você já conhece. Para 

terminar, a partir de 16’02” o tema principal de Purcell reaparecerá majestoso, apresentado pelos 

metais em cima de toda essa polifonia! 

Aproveite, é muito bonito!

Atividade 16.4 um pouco mais de orquestra    
    sinfônica

Nos links a seguir, você terá oportunidade de mergulhar mais profundamente no som dos instru-

mentos musicais da orquestra. Ouça, saboreie, comente e amplie seus conhecimentos conversan-

do com os(as) colegas e com o(a) educador(a)!

Para casa
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violino: http://bit.ly/2QkHHoS

viola sinfônica: http://bit.ly/2JAad5G

violoncelo: http://bit.ly/2JVOyEl

Contrabaixo: http://bit.ly/2WfUUVz

Flauta transversal: http://bit.ly/2X31MCP

oboé: http://bit.ly/2YMxLrr

Clarinete: http://bit.ly/2X2n2Zg

Fagote: http://bit.ly/30DFQAh

trompete: http://bit.ly/30BqCMt

trompa: http://bit.ly/2VWStrz

trombone: http://bit.ly/2VJw0JB

tuba: http://bit.ly/2QiqVXH

Campanas tubulares e tímpanos: http://bit.ly/2HuQqCr 

Instrumentos diversos de percussão: http://bit.ly/2JZFE8T 

Atividade para fazer em casa 

Para casa 16.4
Continue sempre suas pesquisas no livro Instrumentos da orquestra, de Bennet 

(LV044). Você encontrará muitas outras indicações de obras para ouvir. 

Na internet existem algumas séries de vídeos muito interessantes sobre os instru-

mentos musicais da orquestra sinfônica, assim como sobre outros instrumentos que não fazem 

parte da orquestra. São elas: Trama Radiola, Instrumentos de Orquestra – Conhecendo a OSESP, 

TV OPES – Orquestra Sinfônica da Petrobrás, entre outras. Amplie sua cultura musical navegando 

por essas séries. 

Procure conhecer também os parentes próximos dos instrumentos da orquestra que ainda não 

foram apresentados aqui. São eles: fl autim, corne inglês, clarone ou clarineta baixo, contrafagote 

e a família de saxofones. 

Leve suas pesquisas para compartilhar em sala de aula!

Para casa
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Unidade 17 – Conhecendo o choro
Depois dessa grande viagem realizada no mundo da música clássica ocidental, você conhecerá 

algo bem brasileiro agora: o chorinho. 

O choro ou chorinho é um gênero de música popular brasileira instrumental. Sua origem se deu 

na cidade do Rio de Janeiro, no século 19. É considerado o primeiro gênero de música urbana 

tipicamente brasileira. Os músicos que tocam choro são chamados de chorões.

Segundo o pesquisador José Ramos Tinhorão, o nome se deve à maneira um pouco lenta e choro-

sa de tocar as músicas europeias que se ouviam nos salões da alta sociedade da época, depois da 

vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808.

A partir de 1920, aproximadamente, os grupos de choro passaram também a ser chamados de 

regionais, pois alguns grupos também se dedicavam às músicas específicas de suas regiões. Na 

atualidade, o choro também é chamado de chorinho e, em algumas vezes, os andamentos das 

músicas podem ser bem rápidos. Os chorões são extremamente hábeis em seus instrumentos. 

Verdadeiros virtuoses e exímios improvisadores. Por tudo isso, você não poderia deixar de conhe-

cer essa música maravilhosa produzida em nosso país. 

Tomara que goste!

Atividade 17.1 Conhecendo os instrumentos do   
    choro

Nos links a seguir, você conhecerá um pouco mais sobre os instrumentos que fazem parte dos 

Regionais de choro e terá a oportunidade de ouvir algumas obras-primas da nossa música popular.

Piano
Foi muito utilizado no choro, em especial por Chiquinha Gonzaga (Rio de Janeiro, 1847-1935) e 

Ernesto Nazareth (Rio de Janeiro, 1863-1934), no final do século 19 e nas primeiras décadas do 

século 20.

• No link a seguir, a música de Chiquinha Gonzaga parte dos gêneros musicais do império e chega 

ao choro:

http://bit.ly/2YDxK93

• Chorinho Odeon, de Ernesto Nazareth. O compositor se encontra na fronteira entre a música 

erudita e a popular. Seus chorinhos também são classificados como tango brasileiro:

http://bit.ly/2MaEOIO

Cavaquinho 
Integra o grupo de choro desde o início do gênero, no século 19. No vídeo, o músico Eduardo 

Sant’Anna apresenta o instrumento, toca trechinhos de diversos choros e demonstra outros ritmos 

brasileiros:

http://bit.ly/2VBlT9K
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Flauta transversal
Desde o surgimento do choro, a partir de 1870, a flauta sempre esteve presente, juntamente com 

o violão e o cavaquinho. Esse trio era chamado, na época, de pau e corda. No link a seguir, a mu-

sicista Lourdes Carvalho apresenta a flauta transversal:

http://bit.ly/2MacdUm 

Urubu e o gavião, de autoria de Pixinguinha (1897-1973), e seu solo virtuosístico na flauta, numa 

gravação de 1930:

http://bit.ly/2M19uw7 

violão de 7 cordas
O violão de 7 cordas, além de ser um instrumento usado em solos, tem a importante função de 

executar as baixarias, que são melodias graves que dialogam com a melodia principal do choro. 

• O violonista Edmilson Capelupi apresenta o instrumento:

http://bit.ly/2VCVAQl 

• No vídeo indicado a seguir, a partir do segundo minuto, o violonista Gian Correa explicará o que 

é uma baixaria, elemento musical típico do choro e do violão de sete cordas:

 http://bit.ly/2WfShD3

Ouça no link a seguir o choro 7 pra 7, de autoria de Rodrigo Carneiro e executado pelo Quarteto 

Pizindim. Este é mais um exemplo de solo para o violão de sete cordas, seguido de um solo de vio-

lão tenor (parecido com o som do cavaquinho). Uma amostra de como o choro continua evoluindo 

e admitindo sempre novos timbres:

http://bit.ly/2VW8Vsg

Bandolim 

Renan Bragatto apresenta o bandolim neste vídeo. É mais um dos instrumentos usados em solos 

nos grupos regionais.

http://bit.ly/2VGE6mi 

Ouça aqui Jacob do Bandolim (Rio de Janeiro, 1918-1969), um dos maiores bandolinistas de todos 

os tempos. Ele interpreta o choro Lamentos, de autoria de Pixinguinha:

http://bit.ly/2YM02hT 

Clarineta
Zezinho Pitoco apresenta o instrumento, que é outro usado em solos nos regionais de choro:

http://bit.ly/2QeUCJb

saxofone 
Ouça agora Saxofone, Por que choras?, de autoria de Severino Rangel de Carvalho e interpretado 

por Abel Ferreira:

http://bit.ly/2VUbkUf
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trombone
O timbre grave e especial do trombone também está no choro. Ouça neste link Rosa, uma valsa 

de Pixinguinha interpretada pelo grupo Casa Velha. O ritmo de valsa estará sempre ligado à vida 

do choro:

http://bit.ly/2JVCH98

Ouça agora a bonita fusão dos timbres de trombone e violão de sete cordas neste choro interpre-

tado por José Miranda e Conrado Bruno: http://bit.ly/30zBWIY

Pandeiro
Só faltava o pandeiro, presença constante no choro desde o início do século 20. Neste vídeo, 

Pimpa e Carlos Café, dois músicos virtuoses do instrumento:

http://bit.ly/2VIEAIN

Atividade 17.2 reconhecendo os instrumentos do  
    choro

Nesta atividade, você poderá testar seus novos conhecimentos e ouvir mais algumas obras-primas 

da música popular brasileira. O ideal é solicitar a ajuda do(a) educador(a) para que não veja as ima-

gens antes da hora. Ouça, identifique o instrumento solo e escreva seu nome no espaço reservado 

para isso, se ouvir mais de um instrumento solo, anote os dois:

1. Choro Três estrelinhas, de Anacleto de Medeiros:

http://bit.ly/2Ep7kjJ 

Instrumento(s) solo:__________________________________

2. Choro Urubu malandro, de autoria incerta

http://bit.ly/2Ep7GH5 

Instrumento(s) solo:__________________________________

3. Xote Yara, de Anacleto de Medeiros:

http://bit.ly/2wlg9H7

Instrumento(s) solo:__________________________________

4. Xote Yara, de Anacleto de Medeiros:

http://bit.ly/30s6AUm

Instrumento(s) solo:__________________________________
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5. Choro Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha:

http://bit.ly/2VGN2rV 

Instrumento(s) solo:__________________________________

6. Choro Atraente, de Chiquinha Gonzaga:

http://bit.ly/2WfXKdb 

Instrumento(s) solo:____________________________________

Gostou de ver uma vitrola em funcionamento?

7. Choro Pedacinhos do céu, de Waldir Azevedo. Atenção! O instrumento solo deste vídeo não foi 

apresentado a você, mas talvez você o conheça. Veja se descobre qual é antes de olhar a imagem:

http://bit.ly/2EnCOqD 

Instrumento(s) solo:__________________________________

8. Choro Vibrações, de Jacob do Bandolim:

http://bit.ly/2WRzFqY

Instrumento(s) solo:__________________________________

9. Choro Mágoas de um chorão, de Domingos Pecci:

http://bit.ly/2QhYJUH 

Instrumento(s) solo:__________________________________

10. Choro Corta-jaca, de Chiquinha Gonzaga:

http://bit.ly/2M3dbS6 

Instrumento(s) solo:__________________________________ 

Atividade 17.3 lá nos tempos do Brasil Imperial...

O que se ouvia exatamente nos bailes no século 19? Valsas, quadrilhas, mazurcas, modinhas, 

schottish (xote) e polca.

O choro surgiu por volta de 1870, quando os ritmos europeus se misturaram ao lundu (ritmo de 

origem africana), trazido para o Brasil pelos negros escravizados de Angola e do Congo.
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Segundo Gerard Behague, um estudioso da música brasileira, o choro se originou principalmente 

da fusão entre lundu e modinha. Ouça a seguir um exemplo de cada um:

• Lundu, de autor desconhecido, registrado por Mário de Andrade:

http://bit.ly/2Wm7tP0 

• Modinha Quando as glórias que gozei, de autoria de Cândido Ignácio da Silva (1800-1838): 

http://bit.ly/2wlqcLX

Observe que as modinhas eram muito infl uenciadas pelas árias de ópera, que eram então muito 

apreciadas na corte portuguesa. 

Atividade para fazer em casa 

Para casa 17.1
Neste vídeo intitulado As modinhas e os lundus, dirigido por Ricardo Kanji, eminen-

te pesquisador da música colonial brasileira, você terá informações muito interes-

santes sobre esse período da nossa música. Veja e curta! 

http://bit.ly/2JCzFaD 

Atividade 17.4 a virada do século 20 no choro

Nas origens do choro, lá pelos idos de 1870, a palavra designava o grupo musical que tocava esse 

tipo de música, assim como as festas onde era tocado. Somente a partir de 1910 é que o choro 

começou a se consolidar como um gênero musical específi co. Ouça no link a seguir Flor amorosa, 
composto em 1877, por Joaquim Antônio da Silva Callado Júnior (Rio de Janeiro, 1848-1880). O 

compositor é conhecido pelos dois nomes: Antônio ou Joaquim Callado. O que importa saber é 

que ele foi um grande fl autista e é considerado o pai do choro. Acesse o link:

http://bit.ly/30DsXq5

Nesse mesmo tempo histórico, entre Brasil Império e Brasil República, outros grandes compositores 

começaram a despontar no Rio de Janeiro e a estabelecer essa ligação entre a música de corte eu-

ropeia e nossas raízes brasileiras, a exemplo de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e Anacleto 

de Medeiros (1866-1907). Conheça a seguir um pouco dessas joias musicais:

• Maxixe Corta-jaca (O gaúcho), de Chiquinha Gonzaga, com a própria autora ao piano, numa 

gravação de fi nais dos anos 1910: 

http://bit.ly/2W3SpGN 

Ouça agora uma versão contemporânea de Corta-jaca, no Clube do Choro de São Paulo:

http://bit.ly/2JzqXda 

• Xote Yara, do compositor e arranjador Anacleto de Medeiros.

Para casa
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Anacleto foi regente da Banda do Corpo de Bombeiros, fundou e dirigiu várias outras bandas. 

Ouça uma gravação, também dos anos 1910:

http://bit.ly/2HxDknJ 

Ouça uma releitura dessa composição, de 1981, sob a direção do musicólogo Régis Duprat: 

http://bit.ly/2EsGF5E 

Agora conheça mais uma obra de Ernesto Nazaré. 

• Valsa elegantíssima, refi nada peça para piano:

http://bit.ly/2VYHQ7v 

Atividade para fazer em casa 

Para casa 17.2
No vídeo a seguir, Richard Ferrarini fala sobre Joaquim Callado e sobre um período 

muito importante para a história do Brasil. Ouça e aprenda:

http://bit.ly/30G1tQw 

Atividade 17.5 o choro consolidado como gênero  
    musical

Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, é considerado um dos maiores representantes do 

choro brasileiro. Foi fl autista e saxofonista. Criou, em 1919, o grupo Oito Batutas, com o qual con-

solidou o gênero e realizou diversas turnês no Brasil, na Argentina e na França, tornando-se muito 

célebre. Conheça um pouco da música e da arte de Pixinguinha nos links a seguir.

• Um a zero, composto em 1919, quando o Brasil ganhou do Uruguai de 1x0, na fi nal da Copa 

América. É interpretado por Pixinguinha e os Oito Batutas, em gravação histórica de 1922:

http://bit.ly/2JXjbcp 

A partir dos anos 1940, os choros começaram a receber letras, possivelmente pela infl uência 

marcante da era do rádio. Ouça a seguir dois dos choros mais conhecidos de Pixinguinha que são 

cantados:

• Carinhoso (1916), de Pixinguinha, letra de Braguinha, lindamente interpretado por Marisa Monte 

e Paulinho da Viola:

http://bit.ly/2Ht9nFf

• Lamento (1928), de Pixinguinha, letra de Vinicius de Moraes, interpretado aqui por um impor-

tante grupo vocal brasileiro:

http://bit.ly/2whH1HH 

Para casa
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Atividade 17.6 villa-lobos e o choro

Logo após a morte de seu pai, ainda na adolescência Villa-Lobos começou a se envolver no rico 

mundo musical da noite carioca. O choro causou nele uma impressão muito profunda. Inspirado 

por esse gênero, criou um ciclo magistral de 16 composições dedicadas ao choro. Pura música de 

concerto! 

Nesta atividade, você conhecerá o Choro nº 10, de Villa-Lobos, composto em 1926 para coro e 

orquestra e estreado sob a regência do próprio músico, no Rio de Janeiro. A primeira parte da obra 

é orquestral e recria o ambiente de uma floresta. Na segunda parte entra o coro e se estabelece 

uma espetacular polifonia, misturando a melodia de Yara, xote de Anacleto de Medeiros, com-

posto em 1895, o canto indígena Macocê-cê-maká, recolhido pelo pesquisador Roquette-Pinto, 

em 1912, na Amazônia, e, claro, a performance sensacional da orquestra, com uma participação 

muito importante das percussões, como você ouvirá a seguir. 

Yara, de Anacleto de Medeiros. Na Atividade 13.3 você ouviu duas versões desse xote. Conhecerá 

agora a letra – Rasga o coração –, escrita em 1909 pelo grande poeta Catulo da Paixão Cearense:

http://bit.ly/2WZzokY 

Em 1926, Villa-Lobos, inspirado nessa belíssima melodia, decidiu utilizá-la em seu Choro nº 10 para 

orquestra e coro sinfônicos, também conhecido por Choro nº 10 – rasga o coração. Ouça agora a 

2ª parte dessa obra:

http://bit.ly/2VFHxtq

No início do trecho, ouve-se já uma textura polifônica vibrante que se baseia no tema principal da 

obra. Aos 2’29” entra o tema Rasga o coração, no coro. A polifonia cresce em cima da base rítmi-

ca de marcha-rancho executada pelas percussões, levando ao grandioso resultado final da obra. 

Percebeu que, ao cantar, o coro está quase dançando?

Procure ouvir e conhecer aos poucos todos os choros compostos por Villa-Lobos para diversas 

formações instrumentais. Tomara que goste.

Para concluir esta seção sobre o choro (conclusão provisória, pois, a partir de agora, tomara que 

tenha se apaixonado pelo gênero), dance você também! Veja que releitura bonita e dançante 

Yamandu Costa e Guto Wirtti fizeram do Schottisch-choro da Suíte Popular Brasileira composta 

em 1928 por Villa-Lobos:

http://bit.ly/2VZDaye
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Atividade para fazer em casa 

Para casa 17.3
A seguir, um link para que conheça uma versão completa do Choro nº 10 inter-

pretada pela orquestra e pelo coro sinfônicos da UFRJ, sob a direção de Roberto 

Duarte: 

http://bit.ly/2JYmIal 

O vídeo a seguir apresenta outra versão da 2ª parte do Choro nº 10. Nele aparecem muitas ima-

gens de Villa-Lobos. Vale a pena conhecer o rosto e as múltiplas facetas deste que pode ter sido o 

maior compositor brasileiro.

Ouça, veja e curta!

http://bit.ly/2Qi9tm8

Você perceberá que necessitaríamos de um suplemento inteiro só para falar da maravilha que é a 

música popular brasileira.

Continue pesquisando, ouvindo e se emocionando. Sua cultura musical só terá a ganhar com isso!

Para casa
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Atividades
complementares
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Atividade Complementar 1 – Acompanhamentos de piano para os modos naturais

Modo dórico

Figura complementar 1.1
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Modo frígio

Figura complementar 1.2
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Modo lídio

Figura complementar 1.3



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

155

Modo mixolídio

Figura complementar 1.4



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

156

Modo eólio

Figura complementar 1.5
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Modo jônio

Figura complementar 1.6
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Atividade Complementar 2 – Canção Tourdion

Trata- se de uma canção francesa da Idade Média, de autor anônimo, e que foi muito cantada por 

corais brasileiros até os anos 1990. Ela narra o encontro de guerreiros após a batalha para beber e 

festejar a vitória, numa taberna medieval.

Quand je bois du vin Clairet    
Ami tout tourne, tourne, tourne, tourne    
Aussi désormais je bois Anjou ou Arbois (bis)

Chantons et buvons,
À ce flacon faisons la guerre! 
Chantons et buvons, mes amis, buvons donc!  

tradução
Quando eu bebo vinho Claret
Amigo, tudo gira, gira, gira, gira
Então agora eu bebo Anjou ou Arbois (bis)

Cantemos e bebamos,
Por esta garrafa façamos a guerra!
Cantemos e bebamos, meus amigos, bebamos então!

Atividade Complementar 3 – Séries de sons para realizar o ditado cantado

Modo dórico – um som

Figura complementar 3.1
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Modo dórico – pequenos motivos

Figura complementar 3.2

Modo lídio – um som

Figura complementar 3.3

Modo lídio – pequenos motivos

Figura complementar 3.4
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Modo mixolídio – um som

Figura complementar 3.5

Modo mixolídio – motivos melódicos

Figura complementar 3.6

Modo eólio – um som

Figura complementar 3.7
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Modo eólio – motivos melódicos

Figura complementar 3.8

Modo jônio – um som

Figura complementar 3.9

Modo jônio – motivos melódicos 

Figura complementar 3.10
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Atividade Complementar 4 – Prática de ordenações melódicas

1ª ordenação melódica

Figura complementar 4.1 

2ª ordenação melódica

Figura complementar 4.2 

3ª ordenação melódica

Figura complementar 4.3 
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Você e o(a) educador(a) poderão criar outros desenhos melódicos para praticar essas ordenações. 

Elas devem ser praticadas em todos os modos. Veja o exemplo a seguir, em modo dórico:

Figura complementar 4.4 

Atividade Complementar 5 – Prática de intervalos transposta para outros modos

Na atividade 6.3, o exercício a seguir foi realizado na escala natural de Dó. Aqui está transposto 

para o modo natural de Ré. Solicite ao(à) educador(a) que lhe ajude a praticar em cada uma das 

escalas naturais. Para isso, basta seguir o modelo. Seu desenvolvimento auditivo se ampliará con-

sideravelmente.
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Continue subindo,
grau por grau, até o ré

Continue descendo,
grau por grau, até o ré
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Figura complementar 5.1
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Atividade Complementar 6 – Base de piano para o modelo de improvisação Oitavas 
Dançantes

Figura complementar 6.1

Atividade complementar 7 – Ditado de intervalos

Exercício 1 – Os intervalos utilizados para o ditado no modo de Dó podem ser transpostos para 

qualquer modo. O treinamento auditivo apenas se aprimora com esse tipo de diversificação.

O que faremos a seguir é uma transposição do exercício proposto na Atividade 4.3, para o modo 

natural de Ré:

Figura complementar 7.1
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Figura complementar 7.2

Figura complementar 7.3

Exercício 2 – Partitura da canção O mar estava sereno
Pratique os intervalos da melodia.

Figura complementar 7.4

Atividade Complementar 8 – Gabarito da Atividade 14.4

1. Cirandinha Vamos, maninha, de H. Villa-Lobos: Forma Ternária A B A

2. Choro nº 1, de H. Villa-Lobos: Forma Rondó 

3. Peixinhos do mar, canção tradicional brasileira: Forma Binária

4. Cirandinha Olha aquela menina, de H. Villa-Lobos: Forma Ternária A B A

5. Canção Se essa rua fosse minha, canção tradicional brasileira: Forma Ternária A A A

6. Schotisch-choro, de H. Villa- Lobos: Forma Rondó 
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7. Pequena canção folclórica, de Robert Schumann: Forma Ternária A B A

8. Cirandinha Nesta rua, de H. Villa-Lobos: Forma Ternária A B A

9. De abóbora faz melão, canção tradicional brasileira: Forma Binária

10. Cirandinha Senhora pastora, de H. Villa-Lobos: Forma Ternária A B A

11. Dança espanhola, de P.I. Tchaikovisky (1840 - 1893): Forma Binária 

12. Cirandinha Cai, cai, balão, de H. Villa-Lobos: Forma Ternária A B A

13. Impressões seresteiras, de H. Villa-Lobos: Forma Rondó

Atividade Complementar 9 – Letras de canções 

dorme, dorme, meu menino
Tradicional portuguesa

Dorme, dorme, meu menino

Que a tua mãe tem que fazer,

Ô, o, o, ô, o, o

alguém Cantando
Caetano Veloso

Alguém cantando longe daqui,

Alguém cantando ao longe, longe,

Alguém cantando muito,

Alguém cantando bem,

Alguém cantando é bom de se ouvir.

Alguém cantando alguma canção,

A voz de alguém nessa imensidão,

A voz de alguém que canta,

A voz de um certo alguém,

Que canta como que pra ninguém.

Ciranda
Gabriel Levy

Quando a morena,

Brinca na beira do mar,

Levanta a saia,

Pra não molhar.

Ela tem muito trabalho,

E tem pouco que comer

Ô, o, o, ô, o, o

A voz de alguém

Quando vem do coração,

De quem mantém toda a pureza

Da natureza,

Onde não há pecado nem perdão.

Ah! Vem, cirandeiro, ah!

Vendo a morena dançar,

Ciranda,

Vem balançar!
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leãozinho
Caetano Veloso

Gosto muito de te ver, leãozinho

Caminhando sob o sol

Gosto muito de você, leãozinho

Para desentristecer, leãozinho

O meu coração tão só

Basta eu encontrar você no caminho

Atividade Complementar 10 – Gabarito da Atividade 15.4

1. Duas cirandas – canção tradicional do Recife: polifonia livre

2. Lamento d’Arianna – de Claudio Monteverdi: polifonia imitativa

3. Canto de aboio – canto de boiadeiros: monofonia

4. Hino religioso – Coral da Congregação Cristã do Brasil: homofonia

5. Samba em prelúdio – de Baden Powel e Vinicius de Moraes

Textura musical no início: homofonia (melodia acompanhada)

A partir de 2’07”: polifonia livre

6. Canto gregoriano – Abadia de Solesmes: monofonia

7. Jequi Bach – do grupo vocal brasileiro Os três Moraes

Textura musical no início: polifonia imitativa. Entre 32” e 48”: homofonia. 

Entre 32” e 48”: homofonia

8. Missa a 4 e 5 Vozes – William Byrd: polifonia imitativa

9. Vim para adorar-te – coral de crianças africanas: homofonia

10. Allegretto, da 7ª sinfonia, op.92 – de L. V. Beethoven 

Textura musical no início: homofonia. A partir de 52”: polifonia livre

A partir de 52”: polifonia livre

11. Chamado à oração (canto muçulmano): monofonia

12. Raga Rangeela Piloo: polifonia (trata-se de um tipo de polifonia primitiva bem semelhante aos 

primeiros tipos de polifonia do canto gregoriano, em que uma melodia flui sobre uma nota pedal 

sustentada) 

13. Canto flamenco primitivo: monofonia

14. Se essa rua fosse minha – canção tradicional brasileira: polifonia livre

Um filhote de leão, raio da manhã

Arrastando o meu olhar como um ímã

O meu coração é o sol pai de toda a cor

Quando ele lhe doura a pele ao léu

Gosto de te ver ao sol, leãozinho

De te ver entrar no mar

Tua pele, tua luz, tua juba

Gosto de ficar ao sol, leãozinho

De molhar minha juba

De estar perto de você e entrar numa.
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Caro(a) leitor(a),

Os links citados no Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto guri de Fundamentos da música – Volumes 1 e 
2 são sugestões da autora baseadas em pesquisas próprias. Os vídeos são adequados às necessi-

dades do conteúdo desenvolvido e são seguros para visualização por pessoas de todas as idades. 

De acordo com a política de utilização das plataformas onde se encontram os vídeos citados, os(as) 

criadores(as) de conteúdos podem remover vídeos de seus canais livremente. Portanto, existe a 

possibilidade de alguns links indicados ficarem inacessíveis para visualização. Caso isso ocorra, o(a) 

educador(a) seguirá as orientações da autora para conduzir as atividades com outras opções de 

referência.

responsabilidade sobre os vídeos sugeridos: A Sustenidos não se responsabiliza pelos comen-

tários publicados nos vídeos indicados. 

Política de segurança: As plataformas em que os vídeos estão publicados adotam políticas de 

livre expressão e declaram que monitoram as publicações e incentivam as boas práticas e os con-

teúdos positivos. Possuem ferramentas para denúncias sobre conteúdos inadequados e orientam 

os(as) usuários(as) a utilizá-las sempre que necessário. 

nota institucional: caro educador e cara educadora, utilizem os itens do acervo do polo para 

enriquecer as aulas. Conheça as obras e indique-as aos alunos e às alunas. Considere as obras 

como um apoio à construção de aulas e uma fonte de pesquisa.

orientações para o(a) educador(a) 

Prezado(a) educador(a),

É com prazer que me dirijo novamente a você para discorrer sobre algo que nos é tão precioso: a 

formação musical de crianças e jovens.

O objetivo deste escrito é afinar um pouco mais nossas lentes pedagógicas, de maneira a realizar 

o melhor trabalho possível e reduzir as dificuldades de compreensão que um texto escrito sempre 

nos coloca em relação ao mesmo texto iluminado pela prática. Assim, desejo comentar alguns 

aspectos que me parecem fundamentais para o êxito dessa empreitada.

Muito embora não tenhamos, no início deste novo suplemento, indicações para o trabalho de 

preparação humana, prévio à aprendizagem musical – refiro-me às atividades de respiração, ioga 

e escuta musical sensível –, é natural que esse trabalho tenha prosseguimento, já que as necessi-

dades humanas, no tempo presente, não se estancam, mas apenas se amplificam. Então, caro(a) 

educador(a), sei que terá ideias suas, além das minhas, para continuar desenvolvendo esse impor-

tante aspecto da formação.

Na escrita do Suplemento do(a) aluno(a), muitos “recadinhos” são dirigidos a você, educador(a). 

Espero que compreenda que sua participação e sua condução são fundamentais para a concreti-

zação do trabalho, e que os(as) alunos(as) sozinhos(as) não teriam sucesso na tentativa de realizar 

o que está sendo proposto. Você verá o tempo todo ao longo do livro: “Solicite ao(à) educador(a) 

a gentileza de...”, “Peça ao(à) educador(a)...”, “Discuta com o(a) educador(a) e os(as) colegas...” 
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Todas estas falas apenas ilustram o quanto você é fundamental.

Em muitos outros momentos você verá falas como: “Caso não se lembre muito bem disso, basta 

voltar à Unidade ‘X’ do primeiro livro...” ou “Volte às Atividades ‘X e Y’, para se lembrar desse 

procedimento”. Naturalmente, esse é um convite para que você o faça, que incentive o(a) aluno(a) 

a estabelecer as pontes necessárias com o que foi estudado anteriormente, com o objetivo de criar 

sentido para o que é aprendido. 

Em exercícios que exigem algum controle de tempo, sua atuação será muito importante. Por 

exemplo, nas atividades sobre automatismos de leitura, você se encarregará de manter firme a 

pulsação, marcando-a com um par de baquetas ou de clavas, condição imprescindível para que o 

treinamento seja eficaz. Os(as) alunos(as) tendem a interromper ou retardar o andamento diante 

de alguma dificuldade. Na medida do possível, você exercerá uma pressão saudável para que essa 

tendência seja suavemente revertida. O treinamento sempre tem alguns aspectos de adestramen-

to. Se assim não for, é muito difícil desenvolvê-lo de forma eficaz.

Muitas publicações são citadas ao longo do suplemento como forma de apoio para as atividades 

didáticas propostas. Algumas fazem parte do acervo dos polos, outras não. Seria interessante você 

ter acesso a tais obras ou que as adquira para seu acervo pessoal. As possibilidades de trabalho se 

ampliarão enormemente. 

Voltando a um assunto que é nosso conhecido. Valorize sempre as criações dos(as) alunos(as), na 

sala de aula ou em tarefas cumpridas em casa. Eles(as) se sentirão cada dia mais incentivados(as). 

A simples correção de tarefas pode gerar tema para uma aula inteira. Em alguns casos a tarefa não 

vai exigir correção: quando, por exemplo, for pedido ao(à) aluno(a) para ler sobre algum assunto, 

ouvir determinadas músicas ou consultar determinados livros. Ainda assim, pergunte e incentive 

a realização dessas pequenas tarefas. Uma simples palavra sua pode ser importante para que o(a) 

aluno(a) se lembre de realizá-las.

Em diversos momentos do suplemento são apresentados passo a passos para a realização de de-

terminadas atividades. Você deve estar sempre atento(a) a isso, a cada aula, para que as dificulda-

des não sejam focalizadas repentinamente, mas sejam orgânica e compreensivamente vivenciadas 

pelos(as) alunos(as).

Os repertórios indicados para todas as finalidades didáticas podem e devem ser ampliados, ou 

mesmo substituídos por você, em algumas situações específicas, quando diagnosticar que esse 

seria o caso.

Para que o(a) aluno(a) elimine uma dificuldade muitos exercícios são necessários. Não hesite em 

utilizar suas experiências anteriores para enriquecer as práticas aqui propostas. Se considerar im-

portante substituir música e exercícios aqui sugeridos por outros de sua experiência, faça isso. O 

mesmo pode ser dito sobre a prática solfégica, que pode e deve ser ampliada por outros exercícios 

e livros de sua experiência como educador(a). Pretendi, com a escrita deste livro, apresentar uma 

proposta orientadora. Ela não pretende ser absoluta ou dogmática. 

No treinamento rítmico e melódico é muito importante emancipar o(a) aluno(a) de um excesso de 

padrões preestabelecidos ou de práticas conservadoras. Na Unidade 2, em especial nas Atividades 

2.1 e 2.2, cuide para que o(a) aluno(a) realize as células ternárias devidamente, e não como se 
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fossem tercinas. É da alternância de 2 e 3 que nasce a verdadeira diversidade dos ritmos. O mesmo 

deve ser observado nas Atividades 2.5 e 2.6, que tratam da leitura de ritmos binários e ternários.

Nessa linha de pensamento, no treinamento melódico procure libertar o(a) aluno(a) do que venho 

chamando de “o império de Dó”. Tendemos a iniciar sempre em Dó, impedindo a ampliação do(a) 

aluno(a) para outras possibilidades. Por essa razão, a cada semana, o treinamento auditivo deve 

concentrar todas as atividades em uma escala natural diferente, colocando em pé de igualdade 

todos os modos quanto ao tempo dispensado para o seu treinamento. As Atividades 3.2 (Leitura 

relativa e leitura em claves), 3.4 (Desenvolvendo a imagem mental da música) e 3.5 (Automatismos 

de leitura) devem ser interpretadas como formas de aquecimento e preparação para qualquer 

atividade de solfejo. Inicie sempre por elas e proponha sua prática, ainda que breve, sempre antes 

das atividades solfégicas. 

Na mesma linha de pensamento, procure libertar o(a) aluno(a) do compasso quaternário. 

Compassos ternários, quinários e setenários devem ser tratados com toda naturalidade. Sempre 

que possível, busque novos exemplos ou crie novos exercícios. É fundamental ampliar a percepção 

dos(as) alunos(as) sobre esse tema fundamental, libertando-os(as) de certa hegemonia do com-

passo quaternário.

É possível fazer render bastante o treinamento, mesmo quando não se tem muitas leituras rítmicas 

ou melódicas propostas na atividade. Com criatividade, podem-se ampliar bastante as possibi-

lidades das atividades aqui propostas. Em toda e qualquer atividade envolvendo leitura rítmica 

e solfejo, diversas dinâmicas podem ampliar a prática, a exemplo das apresentadas a seguir: ler 

todos(as), em conjunto, ler uma vez cada aluno(a), cada aluno(a) lê dois compassos e passa para 

o(a) colega seguinte, cada aluno(a) lê apenas um compasso, sem interromper o fluxo da leitura. 

Coloque barras de repetição em trechos que lhe pareçam importante repetir e fixar, entre muitas 

outras possibilidades.

Os ritmos brasileiros são extremamente ricos, mais variados e completos do que qualquer livro de 

rítmica. Convém explorar cada vez mais essa possibilidade. Além da variedade de células rítmicas, 

para que os ritmos brasileiros sejam bem executados se requer mais de um instrumento, o que dá 

lugar a um treinamento de coordenação de ações entre os(as) executantes. Como muitas vezes 

tais ritmos estão ausentes de nossa formação, convém buscar informação a respeito deles, ouvir, 

conhecer, reproduzir e praticar para poder conduzir as atividades com os(as) alunos(as) sem impe-

dimentos ou qualquer forma de insegurança.

O Projeto 4, sobre Apreciação Musical, traz uma profusão de links. O ideal é que você conduza as 

atividades em sala de aula de tal maneira que os(as) alunos(as) acessem os exemplos primeiramen-

te pela audição, e não pela visão. Isso é muito importante. Vivemos um tempo de hegemonia da 

imagem. No entanto, nossa arte exige desenvolver um ouvido, independentemente da imagem. 

Bastará para isso que, pelo menos em aula, somente você tenha acesso aos links e possa controlar 

sua utilização para as diversas atividades propostas.

Considerando que os links indicados podem ser removidos dos canais sem prévio aviso, a Sustenidos 

Organização Social de Cultura criou um ambiente onde você encontrará todos os vídeos devida-

mente armazenados, prontos para download. Os alunos(as) não terão acesso a esse ambiente, 
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pois ele é restrito aos(às) educadores(as). Então, no caso de algum vídeo ser extinto da plataforma, 

os(as) alunos(as) contarão com você, que poderá apenas exibir o material em aula ou poderá com-

partilhar arquivos a partir de seus próprios meios.

Sobre as séries de vídeos da plataforma indicada no texto, assim como links que enviam os(as) 

alunos(as) para aspectos históricos, seria interessante que você esteja sempre à frente, é claro, 

que você navegue por eles previamente, sempre que não os conheça ainda, para poder conduzir 

as atividades com total segurança e conforto. A partir dessa pesquisa pessoal se tornará cada vez 

mais fácil criar atividades que se tornem envolventes para os(as) alunos(as).

Ao longo deste projeto, seus esclarecimentos serão muito importantes, fundamentais mesmo, 

para que o(a) aluno(a) consiga traçar um panorama dos aspectos de apreciação estudados, em 

especial em ambientes nos quais o acesso a concertos ou o contato direto com os instrumentos 

não seja possível.

uma metodologia para o treinamento auditivo
Existem percursos didáticos que devem ser cumpridos em determinada ordem para que a absorção 

dos conteúdos da rítmica e da melódica seja mais eficientemente incorporada pelos(as) alunos(as). 

Na formação musical tradicional, existe, de uma maneira geral, uma lacuna metodológica no 

que concerne à formação do ouvido. Alunos(as) dotados(as) de competências musicais naturais 

rapidamente começam a cantar tudo o que tocam com nomes de notas. Rapidamente começam 

a tirar músicas de ouvido e a se aproximar dos instrumentos de forma criativa, ainda que “não 

saibam tocar”. No entanto, para aqueles(as) alunos(as) com menos facilidade os percursos didá-

ticos tornam-se, então, fundamentais e a adoção de uma metodologia eficiente para a formação 

auditiva, indispensável. 

Música é a arte dos sons. Esta é sua definição mais elementar. Isso nos aponta um caminho muito 

claro: a música começa no som. Ela não começa no papel ou nas “bolinhas musicais”. Faz mais 

música, e melhor, o(a) aluno(a) que se aproxima do instrumento e toca com sua curiosidade na-

tural do que o(a) aluno(a) que escreve bem claves e bolinhas no pentagrama. Música é som e é 

ouvido. Música é também movimento e motricidade. O som é movimento e o movimento é som, 

ensina-nos Carl Orff. Nessa perspectiva, considero como percursos didáticos essenciais os que 

relaciono a seguir:

– Do sensível para o intelectual;

– Do fazer musical concreto para o fazer musical teórico;

– Do que é intrínseco à pessoa para o que é extrínseco.

Isso quer dizer que a música começa na escuta dos sons, que são sua matéria-prima, seguida da 

manipulação concreta do som para produções musicais ainda que elementares, desde o início. 

Partir do que é intrínseco ao(à) aluno(a) significa desenvolver o que naturalmente é do(a) aluno(a): 

Escuta, Imaginação, Criação, Expressões vocal e instrumental. Em segundo lugar vêm as estraté-

gias de escrever, ler, sistematizar, teorizar, que, para sua realização, exigem recursos que estão 

fora do(a) aluno(a), a exemplo de livros e cadernos. 



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

173

Como tais percursos se configuram na prática? Para responder a esta questão precisamos exami-

nar com calma a metodologia para o treinamento auditivo. A finalidade do treinamento auditivo 

é dar total autonomia ao(à) musicista ou ao(à) estudante de música.

O treinamento auditivo depende de uma construção mental. Quando realizado adequadamente 

permitirá ao(à) estudante, futuramente, codificar (escrever) e decodificar (ler) a partitura sem o 

apoio de um instrumento. 

Como vimos na Unidade 9 do Suplemento de Fundamentos da música Volume 1, existem dois proble-

mas básicos que solfejo e treinamento auditivo devem resolver: a localização na gama sonora, arti-

ficialmente dividida em semitons de igual tamanho, e a localização no fluxo do tempo, igualmente 

dividido, de forma artificial, em pulsos de igual tamanho.

O trabalho do(a) aluno(a) que inicia a formação auditiva é justamente criar as referências para 

navegar simultaneamente nesses dois universos, o do som e o do tempo. Para isso nos servimos 

de uma metodologia específica.

Segundo o grande pensador da música H.J. Koellreutter, a história da música ocidental evoluiu 

por meio de quatro idiomas musicais: MODAL – das origens até a renascença; TONAL – barro-

co, classicismo, romantismo e atualidade; ATONAL – transição para o século 20 e atualidade; e 

ELEMENTAL – a partir dos anos 1920 e envolvendo toda a revolução que o pensamento pós-re-

latividade e pós-teoria quântica ocasionaram no idioma musical, nele inserindo procedimentos 

aleatórios e utilizações mais abertas do espaço e do tempo. 

Nossos suplementos de Iniciação Musical e Fundamentos da Música se inserem nessa perspectiva. 

Estamos trabalhando na fronteira entre o modal e o tonal, seguindo um caminho orgânico de evo-

lução que é compartilhado tanto pelas músicas que fizemos e fazemos quanto pelo treinamento 

por elas exigido para que possamos praticá-las e apreciá-las. 

em direção a uma didática do treinamento auditivo
A partir dos percursos didáticos relacionados anteriormente, o desenvolvimento auditivo deve 

seguir, tanto no que concerne à rítmica quanto à melódica, ou mesmo na apreciação musical, um 

caminho orgânico e sensorial que sempre tem início na escuta e no movimento (aspectos senso-

riais), evoluindo em etapas sucessivas para a leitura, a escrita e a sistematização teórica (aspectos 

mais intelectuais) na formação do ouvido.

O gráfico de visualização a seguir nos ilustra o processo:
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Existe uma ideia interessante que pode ser assumida por você, educador(a), como uma norma: 

não existe nada dado em solfejo e treinamento auditivo; tudo deve ser construído pelo próprio(a) 

aluno(a) sob sua orientação. A autonomia solfégica do(a) aluno(a) deve ser incentivada sempre. 

Não cante ou toque junto. Reforce a percepção das referências por parte do(a) aluno(a) antes de 

iniciar o canto ou um ditado (entoar o modo correspondente, encontrar a nota inicial) e dê tempo 

suficiente ao(à) aluno(a) para que ele(a) consiga utilizá-las. O processo pode ser lento no início, 

mas é o único que garantirá a autonomia solfégica.

Finalizando aqui, sempre provisoriamente, essas breves indicações. Desejo que este novo livro pos-

sa contribuir para o seu trabalho, caro(a) educador(a), e para o crescimento efetivo da vida musical 

das alunas e dos alunos!
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Espaço para anotações



Suplemento do(a) aluno(a) do Projeto Guri    Fundamentos da Música 2

176

Espaço para anotações



Enny Parejo
Doutora em Educação-Currículo pela PUC-SP, Enny 
Parejo aprimorou seus estudos sob a orientação 
do mestre e amigo Hans-Joachim Koellreutter. 
Professora titular da Licenciatura e da Pós-graduação 
em Educação Musical da Faculdade Cantareira, em 
São Paulo, e professora de iniciação musical da ONG 
Músicos do Futuro, em Taboão da Serra, atua também 
como diretora do Atelier Musical Enny Parejo, onde 
é coordenadora e professora de pedagogia musical 

para professores de música, de educação infantil e de ensino fundamental. 
Exerce intensa atividade como palestrante e formadora em instituições do 
estado de São Paulo e de outros estados. Pesquisadora e autora de diversas 
publicações sobre educação musical, sua linha de pesquisa tem como pano 
de fundo filosófico a teoria da complexidade e a transdisciplinaridade. 
Sua atuação é motivada pelo interesse na compreensão profunda dos 
complexos fenômenos envolvidos no processo educacional e, em especial, 
no processo de educação musical.
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