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O maior programa sociocultural do País dá um passo importante na 
busca contínua pelo ensino musical de qualidade. A partir de agora, os 
1.300 educadores do Projeto Guri do Interior e Litoral passam a contar 
com livros didáticos produzidos exclusivamente para as aulas de música 
do programa.

Este livro será o norteador do trabalho em sala de aula, contribuindo 
substancialmente para a aplicação do currículo proposto. Com 
metodologia definida e planejamento adequado, os guris assistirão a 
aulas enriquecedoras, uma vez que os educadores terão fontes diversas 
de informação à sua disposição.

O Projeto Guri é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Estado da Cultura, que desde 1995 contribui 
para a formação musical de jovens de 6 a 18 anos, sem custo algum, 
em mais de 400 municípios em todo o Estado de São Paulo. Pelo Guri, 
milhares de crianças e adolescentes trilham os primeiros passos no 
ensino musical e encontram na música, acima de tudo, uma forma de 
inserção social e de valorização pessoal. É meta prioritária da Secretaria 
da Cultura democratizar o conhecimento cultural, e o Projeto Guri tem 
papel fundamental neste trabalho.

Andrea Matarazzo
Secretário de Estado da Cultura

mensagem do secretário



este livro

Para pensar e ir 
além das práticas 
pedagógicas
Susana Ester Kruger
Elizabeth Carrascosa

O ensino coletivo de
instrumentos musicais

O processo de ensino coletivo de instrumentos musicais é um grande 
desafio para muitos de nós, educadores, principalmente para os que 
vêm de escolas e conservatórios de música; graduações ou licenciaturas 
em artes ou música, onde o ensino é, normalmente, individual. Ensinar 
em grupo, coletivamente, é diferente metodológica e didaticamente de 
trabalhar com um aluno no ensino individual. Flávia Cruvinel (2004) 
aponta dez evidências da eficiência do ensino coletivo de instrumentos, 
que também podem ser consideradas as grandes diferenças entre estas 
metodologias. Destas destacamos sete sobre o ensino coletivo:

[1]  é eficiente como metodologia na iniciação instrumental; 
[2] é acelerado o desenvolvimento dos elementos técnico-
musicais para a iniciação instrumental; 
[3] a teoria musical é associada à prática instrumental, 
facilitando a compreensão dos alunos; 
[4] desenvolve a percepção auditiva, a coordenação 
motora, a concentração, a memória, o raciocínio, a agilidade, 
o relaxamento, a disciplina, a autoconfiança, a autonomia, a 



independência, a cooperação e a solidariedade, entre outros; 
[5] contribui para o desenvolvimento do senso crítico, da 
consciência política e da noção de cidadania e para a mudança 
positiva de comportamento dos envolvidos; 
[6] o desempenho em apresentações públicas traz 
motivação, segurança e desinibição aos alunos; 
[7] as relações interpessoais do processo de ensino-
aprendizagem coletiva contribuem de maneira significativa no 
processo de desenvolvimento da aprendizagem, da expressão, 
da afetividade, da autovalorização, da autoestima; do respeito 
mútuo, da cooperação, da solidariedade e a união do grupo 
(CRUVINEL, 2004, p.34).

Nestas evidências, percebemos que existem vantagens educativo-
musicais e sociais, e que elas são altamente imbricadas – o aprendizado 
musical acontece durante uma interação social. 

Os materiais didáticos da Amigos 
do Guri: o processo de construção, 
estrutura e as possibilidades de uso
O sucesso de uma aula coletiva depende da clareza de seus objetivos e 
funções e, em consequência, da escolha de “procedimentos, materiais 
e conteúdos”, que precisam ser primeiramente muito bem aprendidos 
e interiorizados por você (TOURINHO, 2004, p.46). Neste sentido, os 
“bons modelos” para aula coletiva podem ser criados a partir de uma 
sólida reflexão e compreensão sobre o papel, a função e os objetivos 
desta aula.

Existem alguns métodos e livros didáticos para o ensino coletivo de 
instrumentos produzidos no Brasil (como o material de Joel Barbosa, 
por exemplo), mas grande parte deles vêm de outros países, como 
os Estados Unidos. Julgamos apropriado utilizar livros didáticos 
estrangeiros em nossas aulas de música, mas, por outro lado, eles 
darão conta somente de uma parte do nosso processo pedagógico. 
Dentre os motivos, consideramos terem sido criados em outro país, sob 
influências de outra cultura, com repertório quase sempre sem relações 
com a cultura brasileira e, inclusive, com pressupostos que refletem 
pedagogias universais atualizadas e adequadas, mas que também são 
contextualizadas à realidade do processo de ensino daquele país. Muitos 
deles são teoricamente muito bem embasados, possuem atividades e 
repertório relativamente diversificados, mas podem ser mais adequados 



ainda se utilizados em conjunto com livros e peças avulsas produzidos 
em nosso próprio País.

A Amigos do Guri decidiu criar este conjunto de livros para suprir 
parcialmente a demanda de livros didáticos para o ensino coletivo de 
diferentes instrumentos, sendo que alguns deles, até o momento, não 
possuíam material publicado no Brasil, como é o caso de viola caipira. 
Outros têm à disposição material estrangeiro e brasileiro, como sopros 
(madeiras e metais) e cordas friccionadas, porém mesmo estes ótimos 
materiais não contemplam na íntegra as premissas educacionais 
divulgadas no Projeto político-pedagógico da Amigos do Guri - PPP. Neste 
sentido, optamos por criar um material que pudesse complementar os 
livros já existentes e que conseguisse nortear o trabalho dos educadores 
em sala de aula, concretizando e integralizando o currículo proposto no 
PPP.

A Amigos do Guri organizou os conteúdos programáticos de cada 
disciplina dando ênfase às três atividades de envolvimento direto com 
a música – execução, composição e apreciação (SWANWICK, 1979) 
– e complementando-as com técnica e literatura. Em cada uma das 
atividades práticas proveu conteúdos relacionados às dimensões de 
crítica musical – materiais, expressão e forma (SWANWICK, 1991, 
2003). Para a construção destes livros didáticos, os conteúdos foram 
organizados com base nos mesmos parâmetros, objetivando a criação de 
uma estrutura básica sólida, que nos permite diversificar as experiências e 
também conversar com outras tendências pedagógicas e metodológicas, 
de maneira a oferecer aos alunos um aprendizado musical rico e de 
qualidade. Como sustenta Swanwick, “educação musical é educação 
estética, o que significa simplesmente que ela se preocupa com a 
qualidade mais do que com a quantidade da experiência” (SWANWICK, 
1979, p 58).

Estes livros didáticos são voltados ao público-alvo da Amigos do Guri, 
ou seja, alunos de seis a 18 anos no nível Básico 1. Cada livro está 
dividido em 10 unidades de ensino, com a proposta de projetos abertos 
que permitirão a você elaborar propostas didáticas contextualizadas à 
realidade do polo e relacionadas com outros cursos ou naipes. 

Estimamos que você poderá utilizar este livro com seus alunos durante 
aproximadamente um ano, com uma previsão de cerca de 64 aulas por 
ano, com duração de 50 a 60 minutos cada uma. 

Cada unidade desenvolve objetivos e conteúdos extraídos do PPP e 
contempla atividades de apreciação, composição e execução subsidiadas 
por atividades de técnica e literatura, seguindo o Modelo (T)EC(L)A 



(SWANWICK, 2003). Nem sempre foram contempladas, na íntegra, as 
dimensões de crítica musical (materiais, expressão e forma) (SWANWICK, 
1991, 2003), e este é um ponto que você poderá adequar conhecendo 
o desenvolvimento atual e pretendido para seus alunos.

Algumas recomendações sobre 
o processo de ensino e a forma 
de utilizar este livro
Tão importante quanto utilizar um bom livro didático – como este 
produzido pela Amigos do Guri e outros –, é atentar para as estratégias 
globais de ensino pelas quais os conteúdos serão trabalhados em aula. 
McPHERSON e DAVIDSON (2008) sugerem quatro ações que podem 
ajudar a motivar os alunos ao estudo musical. Segundo eles, os alunos 
devem ser:

[1] encorajados e apoiados em seu aprendizado, porém não 
forçados a aprender;
[2] providos de amplas oportunidades para explorar o valor 
dos instrumentos e seus contextos sociais;
[3] inspirados a estabelecer objetivos razoáveis para eles 
mesmos, que proporcionem um equilíbrio entre seu próprio 
nível de habilidades e o desafio requerido para controlar novo 
repertório e técnicas;
[4] expostos a uma variedade de estratégias de aprendizado 
de modo que o sucesso possa ser garantido desde cedo. 
(McPHERSON e DAVIDSON, 2008, p 348)

Portanto, crie um ambiente de aula agradável, de segurança e integração 
entre os alunos. A aula de música deve oferecer experiências prazerosas. 
Tenha uma atitude positiva!

A pesquisa de LEUNG (2004) também nos dá sugestões para a 
organização de nossas aulas. Indicamos algumas, junto com sugestões 
nossas:

Conexão entre as aulas e na própria aula
Integre a execução e apreciação à composição, estimulando o 
desenvolvimento da autoanálise dos alunos nas tarefas realizadas: 
identifique diferenças entre a execução e a apreciação e internalize 
novos conceitos nas atividades (LEUNG, 2004).



Reveja conteúdos já ministrados anteriormente e os revise ao final da 
aula, promovendo a coerência interna de uma mesma aula e a integração 
de todas as aulas. As novas atividades devem emergir das anteriores – 
faça conexões, proveja atividades em espiral (LEUNG, 2004).

Atividades menores e mais rápidas (como brincadeiras pedagógico-
musicais) podem ser motivadoras e úteis ao preparar para atividades 
maiores/principais (LEUNG, 2004).

Negociação das atividades e organização do tempo
Os alunos devem ser o centro das atividades, não o repertório, o 
compositor ou o instrumento. Dessa forma, será dada preferência 
para a negociação sobre quais atividades serão feitas e como serão 
desenvolvidas (LEUNG, 2004).

Seja flexível no planejamento de sua aula, oferecendo um espaço de 
manobra para desvio das orientações básicas, procurando um equilíbrio 
entre as preferências dos alunos e a sua proposta, para que eles se 
apropriem das ideias, contribuam ativamente e assim se desenvolvam 
mais (LEUNG, 2004).

Reserve tempo suficiente para o amadurecimento técnico e expressivo 
da obra (refinamento, desenvolvimento) – algumas tarefas ou 
exercícios precisam de mais do que uma aula para um refinamento e 
desenvolvimento musical (LEUNG, 2004).

Cuide do foco e da organização da aula: as atividades preparatórias devem 
ser feitas em um tempo mais curto que as principais (LEUNG, 2004). 
Lembre: o foco da aula será, geralmente, a execução; complemente-o 
com composição e apreciação, primeiramente, e depois use a técnica e a 
literatura como apoio destas outras.

Reserve tempo para as discussões em grupo no planejamento das aulas. 
“Os professores precisam desenvolver a habilidade de fazer as perguntas 
apropriadas para seus alunos a fim de encorajá-los a refletir criticamente 
sobre o que fizeram” (LEUNG, 2004, p 67).

Conceitualização musical (ou o ensino sobre música para fazer 
música)
Em vários momentos será importante oferecer subsídios teóricos para 
a realização das atividades práticas, porém mesmo as atividades 
preparatórias baseadas em conceitos específicos precisam ter objetivos 
musicais, serem feitas partindo da prática para a teoria, com objetivos 
expressivos e formais. O ensino de conceitos deve ser parte de uma 
atividade maior – o conceito é um meio e não um fim (LEUNG, 2004). 



Parta sempre da prática para a teoria, ou seja, da vivência da música à 
consciência do que foi feito. Explique os conteúdos de maneira dinâmica 
e adapte a linguagem ao nível da turma. Priorize a música e o fazer 
musical em todas as aulas, mesmo quando os conteúdos forem mais 
técnicos. 

Exposição e clareza nos objetivos e critérios de avaliação
Explicite os objetivos das aulas e os critérios de avaliação, que precisam 
ser primordialmente musicais (LEUNG, 2004).

Comente consistentemente as atividades, com indicações construtivas 
sobre o andamento das atividades durante sua realização (e não apenas 
no final). Isso ajuda no desempenho, na motivação e no interesse dos 
alunos (LEUNG, 2004).

As reflexões e discussões entre os alunos e entre eles e você são 
importantes neste processo. Depois de uma atividade, ouça novamente 
os resultados e converse sobre eles. Como já destacado, peça que 
os alunos reflitam criticamente e deem sua opinião sobre o processo 
durante a atividade, sendo acessível e tendo comunicação aberta e 
constante com eles (LEUNG, 2004).

Educador como modelo musical
A imitação é uma técnica de ensino eficiente para motivar e facilitar 
as composições e execuções dos alunos, principalmente daqueles que 
têm pouca experiência (LEUNG, 2004). Toque com seus alunos para 
acrescentar um conhecimento que verbalmente não será possível 
transmitir.

Considerações finais

As propostas de atividades baseadas nos objetivos e conteúdos são 
apenas uma sugestão de trabalho, apesar de serem estruturados de 
acordo com um desenvolvimento lógico de conteúdos e atividades que 
acompanham o desenvolvimento musical e técnico usual dos alunos. 
Sua tarefa é criar outras atividades, desenvolver outros exercícios de 
apoio, reforço e ampliação, a partir dos materiais propostos para atingir 
o mesmo conteúdo, ou utilizar outros livros, suplementos, partituras e 
atividades. 

Por isso, este livro não pretende ser um método para ser seguido à 
risca, de forma sequencial e fixa. Ao contrário: use sua criatividade 
para adaptá-lo à realidade do polo e às características de cada turma, 
inclusive se houver alunos com deficiências. Pergunte sempre: “o que 



posso fazer a mais e para além do que o livro sugere que eu faça? O que 
é mais adequado para este meu grupo de alunos, que talvez não seja 
tão adequado para aquele outro grupo? Como este livro me ajudará a 
alcançar os objetivos que propus para este grupo?”.

Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha êxito, considere o 
contexto em que o seu polo está inserido, a música local, as características 
do município, os gostos musicais dos alunos e sua motivação para 
estudar música, preferências de atividades etc. 

Equilibre repertórios e exercícios mais difíceis com outros mais acessíveis, 
não sobrecarregando os alunos com quantidade de material acima das 
possibilidades técnicas, priorizando a qualidade à quantidade, entre 
outras questões, sabendo que os alunos reagem diferentemente e 
possuem diferentes motivações, graus de persistência e resiliência. 

Os exercícios de técnica e execução devem ser trabalhados expressiva e 
criativamente. Lembre que o foco é fazer música não repetir exercícios 
mecânicos sem sentido musical, como se fossem um fim em si mesmo. A 
técnica sempre deve estar a serviço da musicalidade: “o desenvolvimento 
da habilidade técnica, imprescindível e necessária, deve sempre estar 
a serviço da musicalidade, do belo, enfim, da arte que nos encanta, 
extasia, sublima a alma e nos humaniza” (ALMEIDA, 2004, p 24).

Mesmo com o material didático em mãos, prepare e planeje bem cada 
uma das aulas – afinal, você não precisa sempre seguir a sequência 
proposta (lembre-se do que falamos antes, este livro não é um método). 
Tenha clareza dos objetivos e conteúdos, prepare as atividades de 
forma integrada e organize os materiais necessários (CDs, cópias etc.). 
Pesquise ou aprofunde o estudo dos conteúdos se você não tem certeza 
de algum conceito. A aula deve seguir uma sequência e o objetivo de 
cada atividade deve convergir para o alcance do objetivo geral proposto. 

Esperamos que o material que você tem em mãos seja de grande ajuda 
e que colabore verdadeiramente para a criação de uma aula que será 
somente sua e de seus alunos.

Bom trabalho!
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o baixo elétrico
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unidade 1

pé no chão
o corpo e o som

Nesta unidade os alunos vão desenvolver os primeiros fundamentos da 
postura para execução do contrabaixo elétrico, reconhecendo sons e partes 
deste instrumento.
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objetivo geral 
Conhecer o contrabaixo elétrico e sua sonoridade.

objetivos específicos
- Aprender as notas musicais 
- Aprender o nome dado a cada parte do instrumento e suas funções
- Identificar o contrabaixo em uma música
- Introdução aos ritmos (pulsação)
- Compreender a importância de ouvir a música

conteúdos
- Partes do instrumento
- Compreensão de funcionamento do instrumento
- Notas musicais
- Apreciação musical, atendendo a diferentes aspectos musicais:

- Postura do corpo
- Alongamento 
- Imagem com o braço do instrumento para localizar as notas

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- CD036 Tom Jobim
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descrição da unidade

Esta unidade introdutória constitui o primeiro contato do aluno com o instrumento. Os principais assuntos a 
serem abordados serão a audição, a nomenclatura das partes do instrumento, as notas musicais e as cordas soltas 
no instrumento (Mi, Lá, Ré, Sol).

Postura 
A postura ao contrabaixo é um assunto delicado, que exige perseverança do educador e do aluno. No início, é 
comum o instrumento parecer um corpo estranho, e manter a postura correta é uma tarefa difícil. Deve-se mostrar 
esta dificuldade ao aluno, explicando que é uma sensação normal, e que passa com o tempo. Procure mostrar que 
uma postura de qualidade evita problemas de saúde no futuro e possibilita o uso do instrumento, sem danos ao 
corpo ao longo dos anos.

Sempre indique para o aluno manter a coluna ereta, quando estiver com o instrumento. É comum, quando 
deixamos o aluno experimentar o instrumento, que ocorram mudanças prejudiciais de postura. Oriente e corrija o 
aluno para obter o melhor desempenho durante as aulas.

Uma boa postura se faz encostando o instrumento sobre a coxa direita.

Figura 1.1 – Postura 1
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O ideal é manter o antebraço direito afastado do instrumento, sem flexionar o pulso, pois, com o pulso flexionado, 
a musculatura fica obstruída e o risco de sofrer uma lesão ou tendinite é muito grande.

Alongamento 
No começo das aulas, é importante realizar exercícios de alongamento para os braços e mãos, para que o aluno 
não tenha problemas futuros. Alongue os braços e mãos, conforme as imagens a seguir:

Figura 1.2 – Postura 2

Figura 1.3 – Alongamento 1
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aula 1 
atividade 1.1 – o primeiro contato
Nesta atividade os alunos terão o primeiro contato com o instrumento.

Faça uma pequena demonstração ao instrumento, executando uma peça de seu gosto e, em seguida, apresente 
ao aluno o instrumento e suas partes. Explique, de maneira clara, o nome de cada parte do instrumento e sua 
respectiva função para que o aluno memorize a informação.

Exercício a: Pergunte à turma: como se chama o instrumento? Quantas cordas temos nesse instrumento? 

Mostre onde fica o corpo, braço, ponte e tarraxas.

Exercício b: O som do baixo é grave ou agudo? Exemplifique o que é som grave e agudo para o aluno. Em 
seguida, peça para o aluno fazer o mesmo.

Exercício c: Vamos explorar a sonoridade do instrumento de maneira livre. Sugira para o aluno uma brincadeira 
de grave e agudo da seguinte forma: como seria o som de um trovão no contrabaixo? E o som de um passarinho? 
E se fosse um elefante caminhando? 

Figura 1.4 – Alongamento 2
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atividade para levar para casa
Peça ao aluno que cite três objetos que tenham sonoridade grave e três que tenham 
sonoridade aguda.

aula 2 
atividade 1.2 – correção da lição
Verifique com os alunos a atividade para levar para casa, da aula anterior.

atividade 1.3 – aprender a ouvir
Vamos abordar aqui a audição e os instrumentos musicais. 

Aprender a ouvir é um passo extremamente importante para o desenvolvimento musical do instrumento. Há 
diferentes tópicos a serem abordados para o desenvolvimento da audição e percepção dentro da música, como 
sons, instrumentos, timbres, ritmos, estilos, linguagens, personalidades, emoções e etnias.

Além desses tópicos, o ato de ouvir, prestando atenção, faz com que o nosso cérebro processe a informação e a 
armazene, criando assim uma memória auditiva. Comente com os alunos que só por meio da audição podemos 
compreender a música como um todo. 

Escolha uma música instrumental para esta atividade, a partir de suas preferências e do universo 
musical dos alunos. 

Exercício a: Oriente os alunos para que escutem uma música instrumental por diversas vezes, seguindo as 
seguintes regras:

Na primeira execução, preste atenção em todos os instrumentos.
Na segunda execução, preste atenção somente no baixo.
Na terceira execução, preste atenção somente no ritmo.
Para finalizar o exercício, escute a música pela última vez, prestando atenção em todos os instrumentos.

Ao término das apreciações os alunos devem preencher um pequeno questionário com os seguintes tópicos: 
Quais sons você escutou?
Quantos instrumentos estavam tocando? Cite-os.
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Comente o timbre dos instrumentos.
Qual era o ritmo da música?
Que emoções essa música te passou?

Este exercício tem como finalidade melhorar a concentração musical para que o aluno possa 
assimilar todas as características que uma música possui, criando memória auditiva detalhada.

atividade 1.4 – atividade lúdico-musical 
O aluno deve criar um conjunto musical, escolher os instrumentos e dizer o estilo musical do grupo.

Se você fosse criar um grupo musical, quais instrumentos você escolheria? Qual seria o estilo?

atividade 1.5 – as cordas soltas 
Nesta atividade os alunos assimilarão os nomes das cordas soltas do contrabaixo.

Exercício a: Toque para o aluno as cordas soltas no instrumento (Mi, Lá, Ré, Sol), dizendo em voz alta os 
respectivos nomes das notas. Em seguida, o aluno deve repetir juntamente com você o exercício, falando o nome 
das notas e executando no instrumento.

Sempre instrua o aluno a manter a coluna ereta, quando estiver com o instrumento. É comum, 
quando deixamos o aluno experimentar o instrumento, que ocorram mudanças prejudiciais de 
postura. 

atividade para levar para casa 
Escolha uma música de seu gosto, escute diversas vezes e utilize o mesmo questionário dado 
em aula. Na próxima, comentaremos as respostas.
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aula 3
atividade 1.6 – correção da lição
Corrigir a lição de casa.

atividade 1.7 – os nomes das notas I
Vamos trabalhar com os alunos os nomes das cordas soltas. Inicialmente, faça uma demonstração para eles.

Exercício a: (reforço da aula anterior)
Toque para o aluno as cordas soltas no instrumento (Mi, Lá, Ré, Sol), dizendo em voz alta os respectivos nomes 
das notas. Em seguida, o aluno deve repetir o exercício com você, falando os nomes das notas e tocando no 
instrumento.

atividade 1.8 – os nomes das notas II
Nesta atividade os alunos aprenderão os nomes das notas musicais. Existem 12 sons dentro da música. Como 
veremos a seguir, somente sete sons sem acidentes:

Dó  Ré  Mi  Fá  Sol  Lá  Si

Dois símbolos são utilizados para dar nome aos cinco sons restantes. São eles:

Sustenido # – significa meio tom acima.
Bemol b – significa meio tom abaixo.

Comente com o aluno sobre a existência do sustenido e do bemol, no entanto, mantenha o foco 
da atividade nas sete notas musicais.

Exercício a: Pergunte aos alunos os nomes das sete notas musicais. 

atividade 1.9 – os estilos musicais
Nesta atividade vamos falar sobre estilos musicais. Apresente aos alunos alguns ritmos brasileiros por meio da 
apreciação musical. Ritmos sugeridos: samba, bossa nova, forró, pagode, jazz e pop.
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O material pode ser escolhido a seu critério. Incentive os alunos a citarem os estilos que 
conhecem e apreciam. Isso trará uma dinâmica para a aula e pode se tornar um bom exemplo 
de condução rítmica para as próximas aulas.

aula 4
atividade 1.10 – revisão   
Nesta atividade vamos revisar com os alunos as aulas anteriores.

Exercício a: Peça aos alunos que identifiquem as partes do instrumento.

Exercício b: O aluno deve tocar as cordas soltas e dizer o nome de cada corda. Em seguida, peça para que toque 
algo espontâneo, incentivando a criação musical.

Exercício c: Faça uma demonstração de uma levada (groove) para o aluno.
Exercício d: Peça aos alunos que repitam o groove previamente executado.

Exercício e: Mostre no exemplo musical o groove aprendido durante a aula, utilizando o CD036 Tom Jobim.

atividade para levar para casa
Peça para os alunos selecionarem e escutarem três gravações musicais, de diferentes 
estilos, com a finalidade de identificar como o contrabaixo é utilizado. É importante que 
eles registrem as impressões que tiveram. Podem escrever, brevemente, tanto interpretações 
pessoais quanto observações técnicas (exemplos: “ao escutar esta música, me lembrei da 
canção X por causa de Y...” ou “percebi que o baixo realiza as mesmas melodias que a 

guitarra nos momentos X e Y”). A longo prazo, estes registros servirão para avaliar a evolução da capacidade de 
escutar, refletir e escrever sobre música. 

Figura 1.5 – bossa nova 1
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modo de aferição de resultados
Avalie primordialmente se os alunos conseguiram desenvolver a postura correta para 
execução do contrabaixo. Neste início de trabalho, eles podem sentir dificuldade em 
segurar o instrumento. Certifique-se de que os alunos se sintam confortáveis, enquanto 
tocam. Se houver alguma dor, explique que pode ser um alerta do corpo para uma postura 
desconfortável ou tensa. Mesmo com a postura adequada, a falta de costume em manter 

uma posição constante também pode causar desconforto. Avalie também a disposição dos alunos para as 
atividades e exercícios propostos, verificando se eles conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas.



unidade 2

primeiros  
sons

a função dos instrumentos na música

Esta unidade introduz a execução das primeiras notas, utilizando a mão 
esquerda, além de trabalhar aspectos teóricos elementares e apreciação de 
estilos musicais variados.



30

objetivo geral 
Mostrar ao aluno a função do instrumento na música.

objetivos específicos
- Aprender as notas no braço do instrumento
- Identificar as células rítmicas
- Executar uma condução rítmico-melódica

conteúdos
- Escala maior
- Escala cromática
- Condução: parte rítmica e melódica
- Técnica: postura das mãos e dedilhado
- O pentagrama
- Apreciação de estilos musicais variados

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- CD044 Gilberto Gil do Acervo da Amigos do Guri
- CD069 Milton Banana Trio do Acervo da Amigos do Guri
- CD047 Adoniran Barbosa do Acervo da Amigos do Guri



31

un
id

ad
e 

2 
- p

rim
ei

ro
s 

so
ns

descrição da unidade

Esta unidade tem como objetivo introduzir e mostrar ao aluno a função do instrumento na música. Os principais 
assuntos a serem abordados serão as notas no instrumento, postura de mãos, dedilhado, ritmo, condução e o 
pentagrama.

No começo das aulas é importante realizar exercícios de alongamento para os braços e mãos para que o aluno 
não tenha problemas futuros.

Sempre instrua o aluno a manter a coluna ereta, quando estiver com o instrumento.

aula 1
atividade 2.1 – a escala cromática
Nesta atividade o aluno aprenderá a escala cromática. 

O exercício será aplicado, por meio de repetição. Você toca primeiro e, em seguida, o aluno repete.

Para uma melhor fixação, faça o exercício pausadamente e diga em voz alta o nome de cada 
nota.

Exercício a: Na corda Mi toque com os alunos a corda solta e, em seguida, as notas das casas 1, 2, 3 e 4 (Fá, 
Fá#, Sol, Sol#).

Figura 2.1 – cromático 1



32

Exercício b: Na corda Lá toque com os alunos a corda solta e, em seguida, as notas das casas 1, 2, 3 e 4 (Lá#, 
Si, Dó, Dó#).

Figura 2.2 – cromático 2

Figura 2.3 – cromático 3

Figura 2.4 – cromático 4

Exercício c: Na corda Ré toque com os alunos a corda solta e, em seguida, as notas das casas 1, 2, 3 e 4 (Ré#, 
Mi, Fá, Fá#).

Exercício d:
Na corda Sol toque com os alunos a corda solta e, em seguida, as notas das casas 1, 2, 3 e 4 (Sol#, Lá, Lá#, Si).

atividade para levar para casa 
Preencha o desenho do braço do instrumento com o nome das notas (Figura 2.5).

A atividade pode ser iniciada em sala de aula para que sirva de exemplo aos alunos.
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aula 2
atividade 2.2 – correção da atividade
Corrigir a atividade para levar para casa, da aula anterior.

Peça para os alunos identificarem as notas no braço do instrumento. Procure fazer com que 
todos os alunos participem e interajam.

Figura 2.5 

Mi

Fá

Fá#

Lá Ré Sol
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atividade 2.3 – dedilhado
Neste momento, vamos falar sobre o dedilhado no instrumento.

Figura 2.6 – descrição dos dedos 

Observe a postura da mão direita do aluno. Antes de fazer qualquer correção, pergunte se o 
aluno está confortável com a postura. Sugira modificações de postura, caso ele sinta desconforto.

Exercício a: Demonstre para o aluno, com a palma da mão aberta, o número de cada dedo, de acordo com a 
figura anterior. Agora vamos aplicar essa informação no instrumento.

De início utilizando apenas a mão direita. Com o instrumento no colo, o aluno deve executar o dedilhado 
alternando os dedos 1 e 2 da mão direita na corda Mi por quatro compassos, conforme a partitura a seguir.

Observação: O dedilhado de mão direita e mão esquerda são representados pela mesma numeração.

4

3
2

1
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Exercício b: Ainda com o instrumento no colo, o aluno deve executar o dedilhado, alternando os dedos 1 e 2 na 
corda Lá, durante quatro compassos, conforme a partitura a seguir.

Figura 2.7 – dedilhado 1 

Exercício c: Demonstre novamente para o aluno, com a palma da mão aberta, o número de cada dedo, de 
acordo com a Figura 2.6. Depois aplique essa informação no instrumento.

Ainda com a mão direita e com o instrumento no colo, o aluno deve executar o dedilhado alternando os dedos 1 
e 2 na corda Ré, durante quatro compassos, conforme a partitura a seguir.

Figura 2.8 – dedilhado 2

Figura 2.9 – dedilhado 3

Figura 2.10 – dedilhado 4 

Exercício d: Proceda da mesma forma na corda Sol, durante quatro compassos, conforme a partitura a seguir.
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atividade 2.4 – dedilhado em cordas  
alternadas
Nesta atividade o aluno irá praticar o dedilhado, alternando as cordas do instrumento.

Exercício a: Vamos praticar o dedilhado ascendente da mão direita, realizando a passagem de uma corda para 
a outra. 

Figura 2.11 – dedilhado alternado 1 

Exercício b: Continue a praticar o dedilhado descendente da mão direita, realizando com os alunos a passagem 
de uma corda para a outra. 

Figura 2.12 – dedilhado alternado 2

Exercício c: Faça o mesmo com a partitura que segue.

Figura 2.13 – dedilhado alternado 3 
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aula 3
atividade 2.5 – atividade lúdico-musical     
Faça com os alunos um exercício de percepção rítmica por meio da repetição. Monte um círculo com os alunos e 
inicie tocando uma figura rítmica. Esta deve ser repetida pelo aluno ao lado, e assim sucessivamente, até chegar 
novamente ao professor. Você pode utilizar as três sugestões rítmicas da Figura 2.14.

atividade 2.6 – apreciação musical (o pulso)
Nesta atividade escutaremos três estilos musicais com a finalidade de familiarizar os alunos com as figuras 
rítmicas e diferentes estilos musicais. 

Vamos começar pela bossa nova, ouvindo uma música do CD069 Milton Banana Trio.

Exercício a: Peça para cada aluno mostrar, batendo palmas, qual é o andamento da música que ele acabou de 
escutar.

Exercício b: O aluno deve cantar algum trecho da música. Caso não consiga se lembrar de nenhum trecho, peça 
para prestar mais atenção nas próximas músicas, pois repetiremos o exercício.

atividade 2.7 – o andamento
Nesta atividade, escutaremos um samba do CD047 Adoniran Barbosa.

Explique ao aluno que o violão desempenha o papel do baixo na música.

Exercício a: Peça para cada o aluno mostrar, batendo palmas, qual é o andamento da música que ele acabou 
de escutar.

Figura 2.14 – sugestões rítmicas 1     



38

Exercício b: O aluno deve cantar algum trecho da música. Caso não consiga se lembrar de nenhum trecho, peça 
para prestar mais atenção nas próximas músicas.

Exercício c: Pergunte quais foram as diferenças notadas pelo aluno entre a música anterior e a que eles acabaram 
de ouvir.

atividade 2.8 – o andamento na mpb
Agora escutaremos uma obra da MPB, do CD044 Gilberto Gil.

Exercício a: Peça para cada o aluno mostrar, batendo palmas, qual é o andamento da música que ele acabou 
de escutar.

Exercício b: O aluno deve cantar algum trecho da música. Caso não consiga se lembrar de nenhum trecho, peça 
para prestar mais atenção nas próximas músicas.

Exercício c: Peça para cada o aluno mostrar, batendo palmas, qual é o andamento da música que ele acabou 
de escutar.

atividade 2.9 – improvisação
Exercício a: Agora vamos colocar em prática tudo o que acabamos de ouvir. 

Peça para que cada aluno crie uma figura rítmica inspirada nas músicas que ouviu e reproduza no instrumento. 

O aluno pode executar o exercício utilizando as cordas soltas.

Fique atento à postura da mão direita, corrija se for necessário.

atividade para levar para casa 
Para a próxima aula, o aluno deve aprender e decorar uma figura rítmica utilizada pelo baixo 
na música popular. A escolha da música deve ficar a critério do aluno.

Peça para o aluno identificar as notas no braço do instrumento.
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aula 4
atividade 2.10 – a escala maior
Nesta atividade o aluno aprenderá a escala maior. 

Assim como realizado anteriormente, este exercício tem como base a repetição. Você toca primeiro e, em seguida, 
o aluno repete.

Para uma melhor fixação, faça pausadamente o exercício e diga em voz alta o nome de cada nota.

Exercício a: Execute com os alunos a escala de Dó Maior.

Exercício b: Agora execute com a turma alguns padrões com as notas da escala de Dó Maior.

Figura 2.15

atividade 2.11 – a memorização das notas
Vamos revisar a escala cromática para que o aluno memorize as notas no braço do instrumento. Toque estas 
escalas tanto ascendente quanto descendentemente.

Neste exercício também utilizaremos a repetição para reforçar a escala cromática. Toque primeiro para que os 
alunos repitam em seguida.

Figura 2.16
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Para uma melhor fixação, faça pausadamente o exercício e diga em voz alta o nome de cada 
nota. Lembre-se de fazer os exercícios descendentemente.

Exercício a: Na corda Mi vamos tocar a corda solta e, em seguida, as notas das casas 1, 2, 3 e 4 (Fá, Fá#, Sol, 
Sol#).

Figura 2.17

Exercício b: Na corda Lá, vamos tocar a corda solta e, em seguida, as notas das casas 1, 2, 3 e 4 (Lá#, Si, Dó, 
Dó#).

Figura 2.18

Figura 2.19

Exercício c: Faça o mesmo com a corda Ré, nas casas 1, 2, 3 e 4 (Ré#, Mi, Fá, Fá#).
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atividade 2.12 – levadas
Vamos agora falar sobre levadas e ritmos utilizados no baixo elétrico.

Exercício a: Toque para os alunos a célula rítmica a seguir.

Figura 2.20

Figura 2.21

Figura 2.22 

Exercício d: Agora na corda Sol, vamos tocar a corda solta e, em seguida, as notas das casas 1, 2, 3 e 4 (Sol#, 
Lá, Lá#, Si).

Exercício b: Vamos utilizar a mesma rítmica, agora com as notas musicais.

atividade 2.13 – o pentagrama
Vamos apresentar ao aluno o pentagrama.
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Agora mostre ao aluno como ela deve ser colocada no pentagrama.

Figura 2.23

atividade para levar para casa
Os alunos deverão pesquisar uma música de livre escolha e executar, de memória, seu 
ritmo. Para tanto, devem levar em consideração a boa colocação do instrumento no corpo, 
a digitação de mão direita, e devem tocar o ritmo em cordas soltas. Para os alunos que 
tiverem muita facilidade em tocar ou no caso de escolherem uma música muito simples, a 
mão esquerda poderá participar desta prática.

modo de aferição de resultados
Verifique se houve uma conscientização auditiva das possibilidades musicais do contrabaixo 
e se os alunos conseguiram controlar melhor o equilíbrio do instrumento.  

Figura 2.24

Exercício a: Faremos um exercício exercício lúdico.
Peça aos alunos que desenhem cinco linhas horizontais em uma folha em branco. Em seguida, vamos ensinar a 
desenhar a clave de Fá.



unidade 3

a linguagem  
da música
o aprendizado da leitura musical 

Esta unidade trabalha a leitura musical rítmica e melódica.
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objetivo geral 
Identificar as relações entre o som e a partitura.

objetivos específicos
- Organizar a métrica rítmica com e sem pauta
- Executar e compor frases rítmicas

conteúdos
- Métricas distintas
- Diferentes figuras rítmicas para execução e composição musical: semínima, colcheia e 

mínima (som e silêncio)
- Clave de Fá
- A escrita das cordas soltas
- Melodias tradicionais

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- Papel sulfite
- Caderno pautado
- Lápis e borracha
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descrição da unidade

Nesta unidade daremos início à alfabetização musical dos alunos. O objetivo principal é ensinar ao aluno o 
pentagrama, a clave de Fá e, em seguida, a escrita musical.

No começo das aulas é importante realizar exercícios de alongamento para os braços e mãos, 
para que o aluno não tenha problemas futuros.

Sempre instrua o aluno a manter a coluna ereta, quando estiver com o instrumento.

aula 1
atividade 3.1 – o pentagrama e as claves
Nesta atividade o aluno vai conhecer o pentagrama e as claves.

O pentagrama ou pauta musical é a disposição de cinco linhas paralelas horizontais e quatro espaços intermediários, 
onde se escrevem as notas musicais. Contam-se as linhas e os espaços da pauta de baixo para cima (MED, 1996, 
p. 14).

Além das linhas e espaços do pentagrama é possível acrescentar linhas e espaços suplementares (superiores para 
grafar as notas mais agudas e inferiores para notas mais graves).

Figura 3.1
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Clave – É um sinal colocado no início da pauta que dá seu nome à nota escrita em sua linha. Nos espaços e nas 
linhas subsequentes, ascendentes ou descendentes, as notas são nomeadas sucessivamente de acordo com a 
ordem: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si (MED, 1996, p. 16).

Clave de Fá – Marca o lugar da nota Fá na quarta linha. A clave de Fá é indicada para as notas graves (MED, 
1996, pp. 17-18).

Entre os instrumentos que utilizam essa clave estão o baixo, o trombone, a tuba, o violoncelo, o fagote, entre 
outros.

Exercício a: Vamos praticar a escrita da clave de Fá. O aluno deve preencher cinco linhas do caderno pautado 
com as claves de Fá.

Exercício b: Escreva no pentagrama a escala de Dó Maior (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si), tendo a nota Fá como 
referência no pentagrama.
Exercício c: Escreva as notas correspondentes às cordas soltas do contrabaixo que estão faltando no pentagrama. 

Figura 3.2

Figura 3.3

Mostre ao aluno que a nota Mi parte da primeira linha suplementar inferior.

atividade 3.2 – uma peça simples
Execute com os alunos uma peça simples por meio de repetição.
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aula 2
atividade 3.3 – as notas musicais
Daremos início ao aprendizado da notação musical.

A notação musical é um equivalente visual do som musical, onde se pretende um registro do som ouvido ou 
imaginado, ou um conjunto de instruções visuais para intérpretes (GROVE, 1994, p. 656).

Lembre-se de mostrar aos alunos somente as figuras rítmicas que serão utilizadas (já pensando 
em atividades que fortalecerão os conhecimentos necessários para as músicas do repertório). 
Exemplo: um tipo de acompanhamento rítmico para Asa branca.

A notação musical é feita de figuras musicais, formadas por símbolos que representam o tempo de duração das 
notas. Para cada duração de nota existe um símbolo. Na figura a seguir, as notas estão em ordem decrescente de 
duração e são representadas pelos seguintes símbolos:

Figura 3.4
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O silêncio também tem a sua notação musical, que chamamos de pausas. Compreendemos o silêncio como 
notação dentro da música e, por essa razão, ele tem a mesma duração sonora que as notas musicais. As pausas 
se subdividem também como as notas em termos de duração, ou seja, cada pausa dura o mesmo tempo relativo 
que sua nota correspondente.

Na figura adiante, as pausas estão em ordem decrescente de duração e são representadas pelos seguintes 
símbolos: 

Figura 3.5

Agora que apresentamos ao aluno as figuras rítmicas, realizaremos uma série de exercícios para compreensão da 
duração de cada nota e sua respectiva pausa.

Exercício a: Faça com os alunos os exercícios rítmicos de semibreve.

Figura 3.6

Figura 3.7
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Exercício c: Faça com os alunos os exercícios rítmicos de semínima.

Exercício b: Faça com os alunos os exercícios rítmicos de mínima.

Figura 3.8

Exercício d: Faça com os alunos os exercícios rítmicos de colcheia.

Figura 3.9

Exercício e: Proponha exercícios rítmicos com padrões da peça Asa branca para ligar uma atividade com a 
seguinte. 

Exercício f: Vamos agora praticar a melodia da música Asa branca. 

Figura 3.10
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aula 3
atividade 3.4 – a escrita musical
Nesta atividade o aluno irá praticar a escrita musical.

Ressalte aos alunos a importância da alfabetização musical, explicando que, por meio da escrita musical, 
registramos a música e nos comunicamos dentro dela.

Exercício a: Em um caderno pautado, o aluno deve praticar a escrita das figuras musicais.

Figura 3.11

Figura 3.12
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Figura 3.13

Figura 3.14

Figura 3.15

atividade 3.5 – composição rítmica
Nesta atividade vamos incentivar o aluno a explorar o ritmo.

Exercício a: O aluno deve compor uma célula rítmica. Em seguida, vamos aplicar essa célula rítmica ao 
instrumento, utilizando as cordas soltas.

atividade para levar para casa
Peça para cada aluno compor uma melodia e trazer a partitura na próxima aula. Indique para 
utilizarem as figuras ritmicas (colcheia, semínima e mínima) e seus respectivos silêncios. A 
melodia poderá ser composta com poucas notas e deverá ter a duração de quatro compassos.

aula 4
atividade 3.6 – a escrita das pausas
Nesta atividade vamos praticar a escrita das pausas.
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atividade 3.7 – composição rítmica
Nesta atividade vamos incentivar o aluno a explorar o ritmo.

Exercício a: Vamos praticar a duração das notas para incentivar o aluno a compor, utilizando todas as figuras 
rítmicas.

Figura 3.16

Figura 3.17

Figura 3.18

Figura 3.19

Figura 3.20

Exercício a: Em um caderno pautado, o aluno deverá praticar a escrita das pausas.
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atividade 3.8 – apreciação musical 
Coloque para os alunos um CD de música popular brasileira de sua escolha ou que tenha relação com o universo 
desses jovens. Após a apreciação musical, realizaremos um pequeno exercício.

Exercício a: Cite duas figuras rítmicas utilizadas na música que acabamos de escutar.

atividade para levar para casa
Nesta unidade, trabalhamos questões ligadas à escrita musical. Em casa, os alunos deverão 
exercitar esta habilidade escrevendo frases rítmicas que poderão ser tocadas em cordas 
soltas. 

Na aula seguinte, você poderá utilizar estas pequenas composições para aquecer os dedos dos 
alunos enquanto realiza as leituras coletivas e correções dos exercícios.

modo de aferição de resultados
Por meio dos exercícios rítmicos de leitura propostos, será possível detectar os alunos que 
apresentam dificuldades na leitura musical. Após essa avaliação, reforce o trabalho com os 
conteúdos necessários (por exemplo leitura de colcheia). Crie um ambiente de cooperação 
entre os alunos, durante as leituras individuais. Fique atento para não constrangê-los, utilize 
cada erro para elucidar dúvidas de toda a turma.
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unidade 4

leitura,  
intervalos  
e levadas

a prática dos fundamentos

Esta unidade trabalha fundamentalmente leitura rítmica e melódica, bem 
como os aspectos teóricos relacionados a isso.
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objetivo geral 
Desenvolver a audição e a leitura musical.

objetivos específicos
- Trabalhar os reflexos auditivo e visual do aluno por meio da repetição musical
- Iniciar a prática de leitura à primeira vista
- Praticar intervalos

conteúdos
- Conscientização rítmica no instrumento em relação ao ritmo executado
- Prática de leitura à primeira vista – básico
- Interpretação de melodias tradicionais

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- Papel sulfite
- Caderno pautado
- Lápis
- Borracha
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descrição da unidade

Nesta unidade vamos trabalhar os intervalos com foco na escala maior, a leitura à primeira vista (utilizando 
diversas figuras rítmicas) e sugestões de levadas (padrões rítmicos) que o baixista pode utilizar, tocando estilos 
como samba, forró e funk. 

No começo das aulas é importante realizar exercícios de alongamento para os braços e mãos, para que o aluno 
não tenha problemas futuros.

Sempre oriente o aluno quanto à importância da coluna ereta, quando estiver com o instrumento.

aula 1
atividade 4.1 – leitura à primeira vista 
Nesta atividade o aluno vai praticar a leitura à primeira vista. Realizaremos uma série de exercícios com figuras 
rítmicas utilizadas nas cordas soltas do baixo elétrico.

Os exercícios a seguir têm como finalidade desenvolver a leitura e a técnica no instrumento. 
Observe e quando necessário corrija a postura de mãos do aluno.
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Exercício b: Leitura de semibreve com pausa.

Figura 4.1

Exercício c: Leitura de mínima.

Figura 4.2

Figura 4.3

Exercício a: Leitura de semibreve.
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Exercício e: Leitura de semínima.

Exercício d: Leitura de mínima com pausa.

Figura 4.4

Exercício f: Leitura de semínima com pausa.

Figura 4.5

Figura 4.6
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atividade 4.2 – execução de peça por 
repetição
Após os exercícios de leitura, vamos executar com os alunos três peças simples. 

Exercício a: Escolha uma melodia simples que os alunos consigam exercitar a leitura à primeira vista. Exemplos: 
Atirei o pau no gato, Cai-cai balão e Ciranda cirandinha. Peça para os alunos olharem previamente a partitura. 
identificando os ritmos e as notas.

Figura 4.8

Exercício g: Leitura de colcheia.

Exercício h: Leitura de colcheia com pausa.

Figura 4.7
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aula 2
atividade 4.3 – intervalos e graus da escala
Nesta atividade o aluno irá aprender os intervalos musicais e os graus da escala maior.

Nas aulas anteriores aprendemos as notas musicais da escala maior.

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si

Na escala maior temos sete notas, e cada nota é considerada um grau.

Figura 4.9

Figura 4.10

Figura 4.11
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Exercício a: Realizaremos uma série de exercícios para praticar os intervalos. O aluno deve dizer qual é o 
intervalo entre uma nota e outra.

Figura 4.13

Figura 4.12b

Faça os alunos perceberem que existe um intervalo entre as notas da escala maior, em outras palavras, entre os 
graus da escala. Esses intervalos são de um tom ou de meio tom:

– 1º e 2º – um tom
– 2º e 3º – um tom
– 3º e 4º – meio tom
– 4º e 5º – um tom
– 5º e 6º – um tom
– 6º e 7º – um tom
– 7º e 8º – meio tom

Observe como é formada a escala maior:

Figura 4.12a
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Exercício b: Agora vamos praticar os intervalos. O aluno deve executar o exercício, dizendo em voz alta o 
intervalo que está executando. Exemplo: Dó (tônica), Mi (terça).

Exercício c: Ajude os alunos a identificar os intervalos presentes nas três músicas da atividade anterior: Ciranda 
cirandinha, Cai-cai balão e Atirei o pau no gato.

aula 3
atividade 4.4 – levadas: padrões rítmicos de 
acompanhamento
Agora vamos falar sobre a consciência rítmica que devemos ter ao tocar uma música. Para desenvolver tal 
consciência rítmica é necessário que o aluno aprenda e toque os padrões rítmicos, ou seja, levadas de cada 
gênero ou estilo.

Abordaremos os ritmos de samba, forró e funk.

Exercício a: Samba.

Figura 4.14

Figura 4.15
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aula 4
atividade 4.5 – leitura rítmica
Para recapitular o conteúdo transmitido nesta unidade, observe o progresso de cada aluno e o auxilie nas 
dificuldades, principalmente na leitura rítmica. 

É extremamente importante frisar para o aluno a importância e os benefícios da alfabetização 
musical.

Vamos praticar a leitura. Coloque o metrônomo em 60 bpm e realize os exercícios a seguir.

Exercício b: Forró.

Figura 4.16

Figura 4.17

Figura 4.18

Exercício c: Neste exercício vamos praticar a levada do funk. Lembre-se de que a utilização do metrônomo é 
imprescindível.
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Exercício a:

Figura 4.20 

Figura 4.19

Exercício b:



66

Exercício d:

Figura 4.21

Figura 4.22

Exercício c:
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Figura 4.23

Figura 4.24

Exercício e:

Exercício f:
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Exercício g: 

Exercício h: 

Figura 4.25

Figura 4.26
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atividade 4.6 – intervalos melódicos
Vamos agora praticar os intervalos musicais.

Exercício a: Em uma folha de papel, vamos escrever uma sequência de intervalos e, em seguida, dar os nomes 
às respectivas notas.

Exemplo: Dó 

1 - 8 = Dó - Dó
1 - 4 = Dó - Fá

Exercício b: Este exercício será realizado nos tons de Dó e Sol.

1 - 2 = Dó - Ré 1 - 2 = Sol - Lá 
1 - 3 =  1 - 3 = 
1 - 4 = 1 - 4 =
1 - 5 = 1 - 5 =
1 - 6 =  1 - 6 =
1 - 7 = 1 - 7 =

Exercício c: Este exercício será realizado nos tons de Mi e Lá.

1 - 2 = Mi - Fá 1 - 2 = Lá - Si 
1 - 3 =  1 - 3 = 
1 - 4 = 1 - 4 =
1 - 5 = 1 - 5 =
1 - 6 =  1 - 6 =
1 - 7 = 1 - 7 =

Exercício d: Este exercício será realizado nos tons de Dó e Sol.

1 - 2 = Ré - Dó 1 - 2 = Lá - Sol
1 - 3 =  1 - 3 = 
1 - 4 = 1 - 4 =
1 - 5 = 1 - 5 =
1 - 6 =  1 - 6 =
1 - 7 = 1 - 7 =

Incentive o aluno a praticar o exercício mentalmente. Após a assimilação do exercício, o aluno 
deve tocar no instrumento e escrever na partitura!
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atividade para levar para casa
Peça para os alunos, em casa, imaginarem e cantarem (com nome de nota) as melodias 
e os exercícios propostos nesta unidade. Dessa maneira, eles exercitarão a capacidade 
de interiorizar os movimentos e sons daquilo que tocam. Isto é uma forma de solfejo 
instrumental.

modo de aferição de resultados
Nesta unidade demos o primeiro grande passo na formação dos alunos. A leitura à primeira 
vista requer muita prática, portanto, incentive os alunos a ler diariamente uma partitura 
diferente. O contato diário com materiais de conteúdo musical (partituras, livros, gravações, 
espetáculos etc.) é extremamente importante para a turma se familiarizar com o universo 
musical.

Tenha sensibilidade e muito tato para lidar com questões rítmicas de cada aluno. Dê atenção para que todos 
consigam realizar o exercício e lembre-se de parabenizá-los, incentivando o progresso de cada um deles, mostrando 
que todos em sala de aula são capazes de realizar os exercícios.

A prática de intervalos deve se tornar um jogo recreativo entre os alunos. Incentive essa prática fora da sala de 
aula entre eles. Os conceitos de teoria musical são subsídios importantes para a execução musical.



unidade 5

uma síntese  
dos primeiros  

passos
fixação do conteúdo aplicado nas unidades 1, 2, 3 e 4

Esta unidade revisa o conteúdo das unidades vistas até agora.
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objetivo geral 
Sintetizar os conceitos apresentados nas quatro primeiras unidades.

objetivos específicos
- Reconhecer as notas no braço do instrumento
- Execução da escala maior
- Reconhecer os intervalos
- Postura no instrumento
- Improvisação

conteúdos
- Postura corporal (mãos esquerda e direita)
- Leitura à primeira vista de melodias simples
- Apreciação musical

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- Papel sulfite
- Caderno pautado
- Lápis
- Borracha 
- Metrônomo
- CDs variados para apreciação musical
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descrição da unidade

Nesta unidade vamos revisar o conteúdo aplicado nas unidades anteriores, focando na percepção musical do 
aluno em seu aprimoramento técnico no instrumento.

Sempre inicie a aula com exercícios de alongamento para os braços e as mãos.

aula 1
atividade 5.1 – apreciação musical  
Vamos utilizar a gravação de uma música instrumental de sua escolha para apreciação. Lembre-se que só por 
meio da audição o aluno pode compreender a música como um todo.

Exercício a: Coloque uma música instrumental no aparelho de som e peça para os alunos escutarem diversas 
vezes, seguindo as instruções:

Na primeira execução, preste atenção em todos os instrumentos.
Na segunda execução, preste atenção somente no baixo.
Na terceira execução, preste atenção somente no ritmo.
Para finalizar, escute a música pela última vez, prestando atenção em todos os instrumentos.

Ao término das execuções, o aluno deve preencher um pequeno questionário com os seguintes tópicos: 

Quais sons você escutou?
Quantos instrumentos estavam tocando? Cite-os.
Comente o timbre dos instrumentos.
Qual era o ritmo da música?
Quais emoções essa música passou?
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Este exercício tem como finalidade melhorar a concentração musical do aluno, para que ele 
possa assimilar todas as características que uma música possui, criando uma memória auditiva 
detalhada. Oriente o aluno a repetir esse exercício em casa por diversas vezes, para desenvolver 

a compreensão musical. 

atividade 5.2 – estilos musicais
Nesta atividade vamos falar dos estilos musicais.

Exercício a: O aluno deve escrever em uma folha de papel o nome dos estilos musicais que conhece. A intenção 
é trabalhar os estilos que fazem parte do universo do aluno e fazer com que ele tenha contato com outros estilos. 
Você pode executar em sala de aula alguns estilos desconhecidos dos alunos.

atividade 5.3 – retomada da escala maior
Voltaremos agora nossa atenção para as notas musicais.

Exercício a: O aluno deve citar o nome das notas musicais em voz alta e, em seguida, escrevê-las em uma folha 
pautada.

atividade 5.4 – improviso a partir de escala 
maior
Em seguida, faremos este exercício de improvisação.

Exercício a: O aluno deve improvisar uma melodia a partir da escala maior. Incentive-o a repetir a melodia criada 
diversas vezes, para que a ideia musical seja amadurecida e se torne uma composição.

Figura 5.1
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aula 2
atividade 5.5 – cromatismo ascendente e  
descendente
Exercício a: Vamos praticar a escala cromática ascendente, partindo da nota mais grave do instrumento. 

Deixe claro para os alunos que, neste momento, vamos praticar em apenas uma oitava. No 
entanto, o exercício pode ser feito no braço inteiro do instrumento.

Utilize a digitação 1-2-3-4:

Exercício b: Vamos agora praticar a escala cromática descendente, partindo da nota Mi (corda Sol). 

Utilize a digitação 4-3-2-1:

Figura 5.2

atividade 5.6 – solfejo de asa branca
Exercício a: Cante com os alunos a melodia de Asa branca na tonalidade de Ré Maior, de acordo com a partitura 
a seguir.

Figura 5.3
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atividade 5.7 – dedilhado mão direita (em 
uma corda)
Demonstre para os alunos com a palma da mão aberta o número dado a cada dedo da mão, de acordo com a 
figura a seguir. Agora, vamos aplicar essa informação no instrumento.

Exercício a: Iniciaremos com a mão direita. Com o instrumento no colo, o aluno deve executar o dedilhado 
alternando os dedos 1 e 2 na corda Mi, durante quatro compassos, conforme a partitura a seguir.

Figura 5.4 - Asa Branca

Figura 5.5

Exercício b: Com o instrumento no colo, o aluno deve executar o dedilhado, alternando os dedos 1 e 2 na corda 
Lá, durante quatro compassos, conforme a partitura a seguir.
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Exercício c: Ainda com o instrumento no colo, o aluno deverá executar o dedilhado, alternando os dedos 1 e 2 
na corda Ré, durante quatro compassos, conforme a partitura a seguir.

Figura 5.6

Exercício d: E agora na corda Sol, durante quatro compassos, conforme a partitura a seguir.

Figura 5.7

atividade 5.8 – dedilhado alternando as  
cordas
Nesta atividade vamos praticar o dedilhado, alternando as cordas do instrumento.

Exercício a: Na mão direita, vamos praticar o dedilhado ascendente, realizando a passagem de uma corda para 
a outra. 

Figura 5.8

Figura 5.9
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Exercício b: Vamos praticar agora o dedilhado descendente da mão direita, realizando a passagem de uma 
corda para outra.

Exercício c: Em seguida, vamos praticar o dedilhado ascendente e descendente da mão direita, também 
realizando a passagem de uma corda para outra. 

Figura 5.10

aula 3
atividade 5.9 – revisão de leitura rítmica
Nesta atividade, vamos praticar novamente a leitura rítmica.

Exercício a:

Figura 5.11

Figura 5.12



79

un
id

ad
e 

5 
- u

m
a 

sín
te

se
 d

os
 p

rim
ei

ro
s 

pa
ss

os

Exercício b:

Exercício c:

Figura 5.13

Figura 5.14
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Exercício d:

Figura 5.15

Exercício e:

Figura 5.16
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Exercício f:

atividade 5.10 – revisão de intervalos  
melódicos
Vamos praticar agora os intervalos musicais.

Exercício a: Em uma folha de papel, vamos escrever uma sequência de intervalos e, em seguida, daremos os 
nomes das respectivas notas.

Exemplo 1 - Dó 

1 - 8 = Dó - Dó
1 - 4 = Dó - Fá

Exercício b: Neste exercício utilizaremos os tons de Dó e Sol.

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7

Figura 5.17
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Exercício c: Agora nos tons de Mi e Lá.

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7

Exercício d: Nos tons de Dó e Sol.

2 - 1
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7

atividade 5.11 – acompanhamento rítmico de 
forró
Vamos praticar a melodia de Asa branca em ritmo de forró (veja a partitura na Figura 5.4)

Exercício a: Utilize a figura rítmica a seguir para o acompanhamento.

Figura 5.18

aula 4
atividade 5.12 – improvisação
Nesta atividade daremos início à prática da improvisação.

Exercício a: Incentive os alunos a criar motivos rítmicos.
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Exercício b: Utilizando a figura rítmica criada no exercício anterior, os alunos devem acrescentar notas musicais.

Exercício c: Vamos repetir os exercícios anteriores (a e b), mas, agora, o aluno deve criar uma melodia coerente 
com o ritmo e as notas, incentivando o processo de composição melódica.

atividade 5.13 – apreciação musical
Nesta atividade vamos escutar gravações de melodias famosas, como Asa branca e Garota de Ipanema.

Cada música deve ser escutada com atenção por duas vezes para que o aluno assimile a melodia.

Exercício a: Cante a melodia de uma das músicas indicadas. Em algum momento da melodia, pare de cantar e 
peça para um aluno continuar a cantar a melodia. Repita com a participação de todos os alunos.

Exercício b: Os alunos devem agora cantar a rítmica da melodia com o metrônomo.

atividade para levar para casa
Os alunos devem praticar em casa com o instrumento. Esta rotina é de grande valor para 
a evolução da técnica instrumental. Caso o aluno não tenha um instrumento, ele poderá 
praticar a alternância entre pares de dedos da mão esquerda utilizando algum objeto que 
lembre uma corda de baixo (por exemplo: um lápis). Lembre-os do solfejo instrumental e para 

que exercitem os dedos, mesmo sem o instrumento, recordando as distâncias e os movimentos da mão esquerda. 
Já aqueles alunos que têm instrumentos devem praticar seções de 10 a 20 minutos de estudo diariamente.

modo de aferição de resultados
Esta unidade é uma revisão de todo o material abordado até agora. Observe o desenvolvimento 
da percepção musical de cada aluno. Verifique se a execução dos exercícios da unidade se 
deu corretamente, lembrando que o aluno já teve contato com o conteúdo passado em sala 
de aula. Incentive e parabenize todos os alunos pela evolução musical deles e sempre diga 
que todos são capazes de realizar os exercícios.
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unidade 6

o instrumento  
e eu

a técnica aplicada ao baixo

Esta unidade trabalha as possibilidades de timbres do baixo elétrico, 
aprofunda a técnica da mão direita e apresenta alguns cuidados necessários 
com o instrumento.
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objetivo geral 
Aprimorar a técnica no instrumento.

objetivos específicos
- Aprimorar a estabilidade do instrumento no corpo
- Aprimorar a técnica da mão direita 
- Melhorar a postura em relação ao instrumento
- Conhecer os timbres do baixo

conteúdos
- Conforto enquanto se executa uma obra musical
- Noção da diversidade de timbres e sonoridades no instrumento
- Cuidados com o instrumento

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- Papel sulfite
- Caderno pautado
- Lápis
- Borracha
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descrição da unidade

Nesta unidade vamos mostrar ao aluno a importância de se ter uma boa postura para tocar o baixo e a necessidade 
de realizar a manutenção do instrumento. Abordaremos a técnica alternada da mão direita e as possibilidades 
de timbres.

Sempre inicie a aula com exercícios de alongamento para braços e mãos.

aula 1
atividade 6.1 – cuidados com o instrumento 
Demonstre aos alunos como cuidar do instrumento. Dê a eles algumas recomendações:

A manutenção do instrumento deve ser feita sempre por um luthier especializado no instrumento para que 
sempre esteja em perfeitas condições de uso.

Sempre lave as mãos, antes de utilizar o instrumento, pois o suor/sujeira podem deteriorar as cordas precocemente.
Após a utilização, pegue uma flanela seca e limpe as cordas.

Se não estiver utilizando o instrumento, mantenha-o em sua capa/bag/case.

atividade 6.2 – postura para execução
Vamos trabalhar a postura em pé e sentados e a estabilidade do instrumento no corpo. Para obter uma boa 
técnica, é necessário que o aluno desenvolva uma boa postura. Peça para os alunos se sentarem em cadeiras sem 
braço, mantendo a coluna reta e com o instrumento sobre a coxa direita (para alunos destros).
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Exercício a: Peça para os alunos praticarem a escala maior nas tonalidades de Dó e Sol, durante cinco minutos 
com o metrônomo.

É imprescindível que os alunos realizem o exercício por cinco minutos, para que sintam o grau 
de dificuldade de manter a postura corporal ao executarem um exercício.

Ao término, comente com os alunos a importância da postura correta. Cite o caso de músicos que trabalham 
diariamente, tocando por diversas horas e que, por falta de postura, desenvolvem sérios problemas de saúde – 
dores na coluna, tendinite e outros tipos de Lesão por Esforço Repetitivo ou (L.E.R).

Em seguida, realize o mesmo exercício em pé (será necessário utilizar a correia).

aula 2
atividade 6.3 – técnica de mão direita
Nesta atividade vamos trabalhar a técnica de mão direita. Realizaremos uma série de exercícios para aprimorar a 
técnica. O aluno deve ter paciência e concentração ao executar os exercícios. 

Figura 6.1
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Para um melhor aproveitamento do exercício, pratique com o aluno os padrões de quatro em 
quatro compassos e repita o exercício para que o aluno memorize a rítmica e não se esqueça de 
praticar com o metrônomo.

Exercício a:

Exercício b:

Figura 6.2

Figura 6.3
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Exercício c:

aula 3
atividade 6.4 – timbres do baixo
Nesta atividade vamos falar a respeito das sonoridades que podemos obter no baixo. Mostre aos alunos as 
diferenças de timbres, a partir dos seis timbres básicos:

 - Apenas o primeiro volume aberto (captador do braço com o tone fechado).
 - Apenas o primeiro volume aberto (captador do braço com o tone aberto).
 - Apenas o segundo volume aberto (captador da ponte com o tone fechado).
 - Apenas o segundo volume aberto (captador da ponte com o tone aberto).
 - Os dois volumes abertos (captadores do braço + ponte com o tone fechado).
 - Os dois volumes abertos (captadores do braço + ponte com o tone aberto).

Realizaremos uma série de exercícios para aprender a timbrar o instrumento.

Figura 6.4
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atividade 6.5 – execução com diferentes  
timbres
Exercício a: Toque a levada escrita a seguir, utilizando apenas o primeiro volume aberto (captador do braço com 
o tone fechado).

Exercício b: Agora vamos tocar a mesma levada apenas com o primeiro volume aberto (captador do braço com 
o tone aberto).

Figura 6.5

Exercício c: Toque a levada escrita a seguir, utilizando apenas o segundo volume aberto (captador da ponte com 
o tone fechado).

Figura 6.6

Figura 6.7
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Exercício e: Toque a levada escrita a seguir, utilizando os dois volumes abertos (captadores do braço + ponte 
com o tone fechado).

Figura 6.8

Exercício f: Agora vamos tocar a mesma levada, utilizando os dois volumes abertos (captadores do braço + 
ponte com o tone aberto).

Figura 6.9

Exercício g: Peça para os alunos comentarem cada timbre utilizado anteriormente.

Figura 6.10

Exercício d: Agora vamos tocar a mesma levada, utilizando apenas o segundo volume aberto (captador da 
ponte com o tone aberto).
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aula 4
atividade 6.6 – revisão dos cuidados com o 
instrumento
Reveja com os alunos os cuidados com o instrumento. Peça para que a turma diga qual é a forma correta de se 
cuidar do instrumento. Se os alunos não se lembrarem, revise a manutenção e os cuidados com o instrumento. 

atividade 6.7 – mão direita alternando os  
dedos
Vamos trabalhar técnica de mão direita, alternando os dedos 1 e 2.

Exercício a:

atividade 6.8 – levadas e timbres
Vamos agora executar as levadas a seguir, explorando os timbres do instrumento. Os alunos devem escolher o 
timbre de que mais gostam para executar a levada. 

Exercício a:

Figura 6.11

Figura 6.12
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atividade para levar para casa
Realizaremos uma tarefa semelhante à da Unidade 1, mas agora o foco estará na pesquisa 
dos instrumentistas. Peça para que a turma selecione nomes e outras informações sobre três 
baixistas. Os alunos deverão compartilhar esta pesquisa, expondo detalhes de carreiras e 
gravações dos músicos.

modo de aferição de resultados
Observe como cada aluno aborda o aprendizado de postura, técnica e timbre. Realize um 
breve bate-papo entre eles a respeito dos conhecimentos apreendidos em sala de aula e das 
dificuldades encontradas nos exercícios. 

Em seguida, utilize as informações expostas pelos alunos e crie uma atividade para levar 
para casa focada nas dificuldades apresentadas. Essa é uma oportunidade para eles praticarem e solucionarem 
tais dificuldades.

Lembre o aluno da importância de cuidar do instrumento. 

Figura 6.13

Figura 6.14

Exercício b:

Exercício c:



unidade 7

 estruturas de 
mão esquerda

novos conhecimentos de escalas e acordes

Esta unidade trabalha a mão esquerda, introduz as tríades e o ciclo  
de quartas.
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objetivo geral 
Aprofundar os conhecimentos em escalas e acordes.

objetivos específicos
- Aprimorar o posicionamento dos dedos da mão esquerda
- Conhecer o braço do instrumento

conteúdos
- Imagem mental, tanto mecânica quanto sonora, do repertório trabalhado.
- Melodias com mais de cinco notas:

- Tríades maiores
- Ciclo de quartas
- Melodias cifradas

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Cadeiras sem braço
- Papel sulfite
- Caderno pautado
- Lápis
- Borracha



97

un
id

ad
e 

7 
- e

st
ru

tu
ra

s 
de

 m
ão

 e
sq

ue
rd

a

Nesta unidade vamos realizar com os alunos uma série de exercícios para a mão esquerda, para aperfeiçoar a 
digitação. Iniciaremos a prática de tríades, que deverão ser praticadas em arpejos e acordes, ciclos de quartas 
ascendente e descendente e melodias populares. Todos os exercícios aplicados nesta unidade têm como foco o 
aprimoramento técnico e harmônico do aluno.

Sempre inicie a aula com exercícios de alongamento para braços e mãos.

aula 1
atividade 7.1 – conhecimento do braço do  
instrumento 
Nesta atividade vamos aprimorar o conhecimento do braço do instrumento. Para tanto, vamos praticar com os 
alunos as escalas, os arpejos e daremos início à formação de acordes. 

Para dominar o instrumento, é imprescindível que o aluno saiba exatamente onde fica cada nota no braço. 
Realizaremos quatro exercícios para a memorização das notas no baixo elétrico.

Exercício a: Toque a corda Mi solta e, em seguida, toque a escala cromática nessa mesma corda pausadamente, 
dizendo em voz alta o nome da nota tocada.

descrição da unidade

Figura 7.1
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Exercício b: A turma vai tocar agora a corda Lá solta e, em seguida, a escala cromática pausadamente, dizendo 
em voz alta o nome da nota tocada.

Figura 7.2

Exercício c: Toque com os alunos a corda Ré solta e, em seguida, a escala cromática pausadamente, dizendo 
em voz alta o nome da nota tocada.

Figura 7.3

Exercício d: Toque agora a corda Sol solta e, em seguida, a escala cromática pausadamente, dizendo em voz 
alta o nome da nota tocada.

Figura 7.4

atividade 7.2 – digitação da mão esquerda
Nesta atividade iremos praticar a digitação da mão esquerda.

Exercício a:
Inicialmente, vamos trabalhar a digitação com os dedos 1, 2, 3 e 4.

- No 1º compasso, vamos utilizar a corda Mi.
- No 2º compasso, vamos utilizar a corda Lá.
- No 3º compasso, vamos utilizar a corda Ré.
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- No 4º compasso, vamos utilizar a corda Sol.

atividade para levar para casa
Os alunos devem decorar os nomes das 12 notas musicais. Em seguida, devem preencher em 
uma folha de papel a escala cromática, partindo das seguintes notas:

Mi 

Lá 

Ré 

Sol 

aula 2
atividade 7.3 – tríade maior
Nesta atividade daremos inicio à pratica de acordes, começando pela tríade maior.

A tríade maior é formada pelos intervalos:

Tônica - Terça Maior - Quinta
1 - 3 - 5

Exemplo: Dó - Mi - Sol

Figura 7.5
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Exercício a: Forme a tríade maior nas seguintes tonalidades:

Mi
Lá
Ré
Sol
Do
Fá

atividade 7.4 – execução de tríades
Agora faça os alunos executarem, em forma de arpejo, as tríades formadas na atividade anterior.

Exercício a:

aula 3
atividade 7.5 – escala maior em ciclo de 
quartas
Vamos agora praticar a escala maior em todos os tons, aplicando o ciclo de quartas.

Figura 7.6
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Este exercício tem como finalidade aprimorar o conhecimento do instrumento e desenvolver a técnica de ambas 
as mãos.

Exercício a: Realizaremos o exercício, executando a escala maior ascendente no ciclo de quartas. 

Figura 7.7
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Figura 7.8

Exercício b: Agora vamos executar o ciclo de quartas com a escala ascendente e descendente.
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aula 4
atividade 7.6 – melodias com acorde
Nesta aula daremos início à prática de melodias conhecidas: Parabéns a você e Asa branca. Vamos também 
praticar os acordes das músicas executadas.

Figura 7.9

Figura 7.10
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atividade para levar para casa
Peça para os alunos pesquisarem sobre Luiz Gonzaga, compositor de Asa branca. Os alunos 
devem colher informações sobre esse músico, como seus apelidos (Gonzagão e Rei do 
Baião), principais composições, instrumento que tocava, cidade de origem e, principalmente, 
investigarem a importância que ele teve na música popular brasileira. Se possível peça 
para os alunos pesquisarem também gravações de Asa branca e de outras canções de Luiz 

Gonzaga. Os materiais pesquisados devem ser compartilhados entre a turma. Pesquise você também!

modo de aferição de resultados
Para a aferição dos resultados desta, você deve ser rigoroso nos exercícios da Aula 1 
(cromatismo). A formação de tríades e o ciclo de quartas devem ser recomendados como 
exercícios diários para os alunos, para que eles desenvolvam o domínio do instrumento. Ao 
final da unidade, com a prática de melodias, observe a interpretação de cada um dos alunos 
e os incentive a praticar melodias com o metrônomo.



unidade 8

 mãos à obra
princípios do acompanhamento

Esta unidade trata de cifras e acompanhamentos, bem como de articulação.
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objetivo geral 
Introduzir o conceito de leitura de cifras, executar ritmos com as cifras e introduzir os 
conceitos de articulação (legato, staccato e outros detalhes do estilo) e dinâmica.

objetivos específicos
- Exercitar os ritmos juntamente com a leitura de cifras
- Conhecer o braço do instrumento

conteúdos
- Reconhecimento de cifras
- Pronúncia no instrumento/dinâmicas
- Levada de baião com cifras
- Levada de samba com cifras
- Levada de pop com cifras
- Levada de rock com cifras

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- Papel sulfite
- Caderno pautado
- Lápis
- Borracha
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descrição da unidade

Nesta unidade vamos aprender a leitura de cifras, muito utilizada na música popular. Trabalharemos a articulação 
(deixe bem claro a diferença de sonoridades entre uma articulação e outra) e vamos praticar acompanhamento 
em diversos ritmos, aplicando aqueles que já foram estudados.

Sempre inicie a aula com exercícios de alongamento para braços e mãos.

aula 1
atividade 8.1 – cifras
Daremos início à prática da leitura de cifras. Utilizamos as cifras como indicações para os acordes a serem 
executados. Quando nos deparamos com um acorde, representado por uma cifra, devemos compreender o seu 
significado para executá-lo. Letras do alfabeto são relacionadas às sete notas musicais, de A a G:

A = Lá
B = Si
C = Dó
D = Ré
E = Mi
F = Fá
G = Sol

Além das letras do alfabeto, também são utilizados números para representar alguns intervalos contidos nos 
acordes (4, 6, 7, 9, 11, 13), assim como as indicações “Maj” ou “M” para acordes maiores e “m” ou “-” para 
acordes menores. Por exemplo:

Dó Maior = CMaj7 / CM7

Dó menor = Cm7 / C-7
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Há diversas maneiras de se cifrar um acorde. Por exemplo:

CMaj7(#11) = D/C
(Dó Maior com sétima maior e quarta aumentada = Ré Maior com o baixo em Dó)

Exercício a: Diga o nome de cada nota, de acordo com a cifra a seguir:

A - B - C - D - E - F - G 

Agora em outras ordens:

C - D - E - F - G - A - B

E - A - D - G - C - F - B

Exercício b: Vamos acrescentar o sustenido (#) e o bemol (b) nos acordes.

A - B - C# - D - E - F# - G#

C - D - E - F# - G - A - B
 
Eb - Ab - D - G - C - F - Bb

Exercício c: Em voz alta, vamos dizer junto com os alunos os nomes dos acordes cifrados a seguir.

Figura 8.1
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Exercício d: Vamos executar agora a música Asa branca, fazendo a leitura de cifra juntamente com a ideia 
rítmica citada a seguir.

atividade para levar para casa
Cada aluno deve cifrar uma música e trazer a partitura para a próxima aula.

Incentive os alunos a praticarem a leitura de cifras. Em 99% dos trabalhos de música popular, as 
partituras são escritas com cifras. 

Figura 8.2 

11

21

27

Figura 8.3
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aula 2
atividade 8.2 – cifra com ritmo
Vamos praticar com os alunos a leitura de cifras em diferentes ritmos. Utilizaremos uma cadência harmônica 
padrão para que a turma possa assimilar o ritmo e consiga executar a harmonia escrita.

Exercício a: Samba.

Figura 8.4

Figura 8.5
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Exercício b: Pop.

Figura 8.6

Figura 8.7

Figura 8.8
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Exercício c: Rock.

atividade para levar para casa
O aluno deve exercitar um dos três ritmos apresentados nesta aula e pesquisar uma música 
que tenha a mesma levada.

aula 3
atividade 8.3 – articulação (pronúncia)
Chegou o momento de abordar a pronúncia (articulação) no instrumento. Ensinaremos duas técnicas diferentes 
de pronúncia.

Figura 8.9

Figura 8.10
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Para desenvolver a pronúncia é imprescindível o uso do metrônomo.

Exercício a: Vamos executar com os alunos a escala de Dó Maior, utilizando a técnica de staccato. Repare como 
as notas em staccato recebem um pequeno ponto acima ou abaixo. 

A palavra staccato, em italiano, significa destacado. Indica que os sons devem ser articulados de 
modo seco, destacado (PRIOLLI, 1995, p. 46).

atividade 8.4 – staccato 
Colocaremos agora em prática o estudo da técnica de staccato.

Exercício a: Vamos executar o ciclo de quartas ascendentes, deixando bem destacado o som de cada nota 
executada.

Figura 8.11
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atividade 8.5 – explicação sobre legato
Exercício a: Vamos executar a escala de Dó Maior, utilizando a técnica de legato.

Explique aos alunos que a técnica de legato consiste em ligar as notas de modo que não haja silêncio entre elas. 
É como se cantássemos com uma só respiração, evitando qualquer silêncio entre os sons. A sincronia entre as 
mãos esquerda e direita deve ser perfeita!

Figura 8.13

atividade 8.6 – execução de legato 
Colocaremos agora em prática o estudo da técnica de legato.

Exercício a: Execute com os alunos o ciclo de quartas ascendentes, ligando todas as notas, sem silêncio entre 
elas.

Figura 8.12
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aula 4
atividade 8.7 – dinâmica
Nessa atividade vamos tratar da dinâmica.

Conte para a turma que a dinâmica é a graduação da intensidade sem som; é o grau de intensidade com que o 
som é emitido ou articulado (MED, 1996, p. 213). É o aspecto da expressão musical resultante de variação na 
intensidade sonora. As indicações padrão de dinâmica são assim convencionadas (GROVE, 1994, p. 269):

pp – pianíssimo – com volume sonoro muito reduzido
p – piano – com pouco volume sonoro 
mp – mezzo-piano – com volume moderado 

Figura 8.14
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mf – mezzo-forte – moderadamente intenso 
f – forte – com intensidade sonora 
ff – fortíssimo – com muita intensidade sonora 

Execute as dinâmicas primeiro para que os alunos compreendam e assimilem as diferenças de 
volume das dinâmicas.

Exercício a: Execute a escala de Dó Maior nas seguintes dinâmicas:

pp - p - mp - mf - f - ff

Para ter sucesso no estudo das dinâmicas, os alunos precisam ter paciência e sensibilidade para 
perceber as diferenças de volume entre as dinâmicas.

atividade 8.8 – repertório
Nesta atividade vamos abordar o repertório. A prática de repertório é muito importante para o desenvolvimento 
musical do aluno. Adquirir um bom repertório faz com que o músico amplie seus conhecimentos rítmicos, 
harmônicos e melódicos.

No Brasil, existem alguns estilos muito conhecidos como o samba, o choro e o forró. Para assimilar o repertório 
(conhecer as músicas), dentro de cada um dos estilos citados, o aluno deve pesquisar sobre o ritmo, os compositores 
que se destacaram e as músicas mais conhecidas. Selecione cinco músicas de cada um dos estilos para que o 
aluno possa expandir seus conhecimentos e ampliar o repertório.

Para melhor compreensão, escute com a turma três músicas de cada estilo e discuta as diferenças rítmicas, as 
melódicas e os compositores.

O acompanhamento é uma arte. Existem muitos baixistas reconhecidos nacionalmente que 
deixaram seu legado, construindo uma boa levada, o grande segredo da arte de acompanhar. 
Incentive todos os alunos a conhecerem baixistas brasileiros como: Arismar do Espírito Santo, 

Sizão Machado, Arthur Maia, Luizão Maia, Nico Assumpção, Jamil Joanes, Claudio Bertrami, entre outros, 
para absorverem a riqueza rítmica e melódica contida nas linhas de cada baixista citado.

atividade para levar para casa
Em casa os alunos deverão analisar algumas gravações selecionadas na Atividade 8.8, 
de repertório. Oriente-os a ouvir as nuances de dinâmica e as articulações presentes nas 
músicas. Eles deverão fazer um mapa com essas informações, indicando por exemplo: na 
primeira parte da música, o baixo tocou em legato; no refrão, a dinâmica cresce; no fim, há 
o efeito de fade out (dinâmica decrescendo) etc.
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modo de aferição de resultados
Leve em conta a dedicação e a capacidade de absorção das informações passadas em sala 
de aula. Alguns alunos têm mais facilidade, no entanto todos são capazes de executar os 
exercícios passados em sala de aula. Caso haja dificuldade em algum dos exercícios, oriente 
o aluno com a ajuda dos colegas.



118



unidade 9

o grupo
a habilidade de tocar em conjunto

Esta unidade vai trabalhar primordialmente o fazer musical coletivo, partindo 
de três gêneros: funk norte-americano, bossa nova e forró.
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objetivo geral 
Aprimorar a prática musical coletiva.

objetivos específicos
- Executar arranjos coletivos que contenham harmonia, melodia e acompanhamento
- Trabalhar o controle da dinâmica musical, durante a execução da peça
- Realizar apreciação ativa, durante execução musical

conteúdos
- Funk norte-americano
- Arranjo de Cantaloupe Island 
- Bossa nova
- Arranjo de Minha saudade
- Forró
- Arranjo de Feira de Mangaio
- Melodias tradicionais populares 
- Prática de conjunto
- Apreciação
- Dinâmica

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- Papel sulfite
- Caderno pautado
- Lápis e borracha
- CD002 Herbie Hancock
- CDs 050 a 069 Bossa nova – Coleção Folha de São Paulo
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descrição da unidade

A prática de conjunto é o tema desta penúltima unidade do livro. Para o sucesso das atividades desta unidade, 
iremos reforçar dois conteúdos fundamentais para o fazer musical coletivo:

Audição – Após a conscientização sobre a importância da escuta para o desenvolvimento da compreensão 
musical, iremos executar uma peça, prestando atenção no que os outros integrantes estão tocando, o que faz com 
que o aluno se coloque na música de outra maneira, buscando uma interação musical com os colegas.

Dinâmica – A dinâmica vai ditar a intensidade da música e o equilíbrio entre os instrumentos. Portanto, iremos 
incentivar os alunos a criar as nuances dos arranjos, utilizando dinâmicas variadas.

aula 1
atividade 9.1 – cantaloupe island
Nesta atividade iremos abordar a prática musical em grupo. Há diversos aspectos a serem abordados, quando 
o assunto é tocar em grupo. Listamos três deles a seguir. Explique aos alunos e reforce cada um deles, antes e 
durante a prática do arranjo de Cantaloupe Island.

Métrica
Para tocar uma música, devemos conhecer a estrutura de compassos e a forma. É imprescindível que todos os 
alunos tenham conhecimento da estrutura da música a ser executada.

Tempo
Ao tocar em grupo, os músicos devem pulsar no mesmo andamento, para que o ritmo fique cadenciado, com 
suingue.
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Audição
Para interagir com o grupo, é necessário que o aluno escute com atenção os outros colegas e seus instrumentos. 
Ouvir o que está sendo tocado pelos integrantes do grupo irá auxiliar na dinâmica e criará uma sinergia musical, 
possibilitando um diálogo rítmico e melódico e demonstrando respeito aos colegas em prol da música.

Exercício a:  Antes de iniciarmos a execução do arranjo, iremos escutar com os alunos uma gravação de Cantaloupe 
Island. Repare com os alunos o suingue do funk norte-americano. Utilize o CD002 Herbie Hancock, faixa 5.

Exercício b:  Comece trabalhando a linha de baixo da música com todos os alunos. Essa levada serve como 
referência.

Figura 9.1

Exercício c: Agora pratique com o grupo a melodia da música transcrita a seguir, atento também à harmonia 
(cifras).
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Exercício d: Agora vamos executar o arranjo todo, com as vozes divididas entre os alunos (levada com harmonia 
e melodia).

Antes da execução, demonstre aos alunos a linha de baixo, o acompanhamento e a melodia.

aula 2
atividade 9.2 – a bossa nova
Vamos praticar a bossa nova, importante estilo brasileiro surgido no fim da década de 50. Trabalharemos a 
música Minha saudade, de João Donato e João Gilberto.

Exercício a: Mostre algumas gravações de bossa nova aos alunos. No Acervo da Amigos do Guri há uma coleção 
com vários discos importantes desse estilo, inclusive dos autores da música trabalhada.

Exercício b: Pratique a levada de bossa nova com todos os alunos.

Figura 9.2

Exercício c: Agora pratique a melodia.

Figura 9.3
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Exercício d: Por fim, junte o acompanhamento e a melodia. Se algum aluno estiver mais avançado e conseguir 
executar a melodia, você pode tocar a base.

aula 3
atividade 9.3 – forró
Vamos agora praticar o forró. Comece contextualizando esse gênero, explicando que o forró engloba uma série 
de gêneros, estilos e ritmos, como o baião, o xaxado etc. 

Figura 9.4
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Exercício a: Mostre algumas gravações de forró aos alunos. Chame a atenção da turma para a instrumentação, 
sonoridade e levadas dos instrumentos. 

Discuta a importância do balanço, que permite a dança, elemento fundamental do forró.

Exercício b: Trabalhe as duas levadas de forró a seguir, com todos os alunos, utilizando a harmonia de Feira de 
Mangaio.

Figura 9.5

Figura 9.6
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A maioria das melodias que tocamos no baixo é escrita em clave de Sol. O aluno deve praticar 
a leitura dessa clave para evoluir no aprendizado. Como o intuito é praticar, use a melodia de 
Feira de Mangaio como desafio para o aluno!

aula 4
atividade 9.4 – revisão
Nesta aula iremos revisar os conteúdos trabalhados na unidade.

Exercício a: Vamos executar a música Cantaloupe Island.

Exercício b: Vamos executar a música Minha saudade.

Exercício c: Vamos executar a música Feira de Mangaio.

Figura 9.7
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atividade para levar para casa
Peça para os alunos escutarem em casa outras gravações de funk norte-americano, bossa 
nova e forró, aproveitando para pesquisar sobre os principais artistas desses gêneros.

modo de aferição de resultados
A aferição dos resultados nesta unidade deve ser focada na dedicação de cada um dos 
alunos em cada peça musical executada. Leve em conta a atenção e a capacidade de 
absorção das informações passadas em sala de aula. Alguns alunos têm mais facilidade, no 
entanto todos são capazes de executar os exercícios passados. Caso haja dificuldades em 
algum dos exercícios, incentive a colaboração dos colegas.





unidade 10

síntese final
uma revisão dos conceitos e conteúdos do livro

Nesta unidade faremos a revisão dos principais conteúdos por meio da 
prática coletiva de arranjos.
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objetivo geral 
Recapitular os conteúdos e conceitos aplicados em sala de aula.

objetivos específicos
- Melhorar a técnica da mão direita
- Praticar cromatismos
- Trabalhar as tríades de forma prática e teórica
- Melhorar a articulação
- Executar arranjos coletivos

conteúdos
- Escala cromática
- Técnica de mão direita
- Tríades
- Articulação
- Execução de peças musicais em grupo

recursos necessários
- Instrumentos, cabos e amplificador
- Aparelho de som
- Cadeiras sem braço
- Papel sulfite
- Caderno pautado
- Lápis
- Borracha
- CD com gravações de Bach (Minueto em Sol Maior e Prelúdio em Mi menor)
- CD com gravação de Tico-tico no fubá (Zequinha de Abreu)
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descrição da unidade

Nesta unidade final vamos recordar os conteúdos das unidades anteriores. Abordaremos a prática de repertório, 
execução de arranjos coletivos, prática de técnica e tríades maiores e menores.

Caso não consiga as gravações citadas, utilize outras dentro do contexto da atividade.

aula 1
atividade 10.1 – cromatismo
Fale com os alunos sobre o cromatismo. Realizaremos uma série de exercícios para praticar o cromatismo e 
assimilar as possibilidades que a escala cromática pode nos proporcionar.

Utilizaremos a digitação 1, 2, 3, 4 para as notas ascendentes e a digitação 4, 3, 2, 1 para as 
notas descendentes.

Exercício a:

Figura 10.1
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atividade 10.2 – técnica de mão direita
Vamos agora abordar a técnica de mão direita.

Exercício a: Neste exercício o aluno irá praticar a resistência ao instrumento, tocando cada exemplo a seguir, 
durante cinco minutos no mínimo.

Figura 10.2

Figura 10.3

Figura 10.4
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Exercício b: Façamos uma pausa na execução para escutar a música Tico-tico no fubá. Se preferir, mostre outro 
choro com a melodia construída primordialmente sobre semicolcheias.

Figura 10.5

Figura 10.6
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aula 2
atividade 10.3 – revisão de tríades
Recordaremos agora as tríades maiores e menores.

Lembre os alunos que a tríade maior é formada por:

T - 3 - 5

E que a tríade menor é formada por:

T - 3b - 5

Exercício a: Em um caderno pautado, peça para os alunos escreverem as 12 tríades maiores.

Exercício b: No mesmo caderno, peça para os alunos escreverem as 12 tríades menores.

atividade 10.4 – execução de tríades
Em seguida, vamos praticar com os alunos as tríades maiores e menores.

Exercício a: Peça aos alunos que toquem a tríade maior e, em seguida, a tríade menor, em todos os tons, 
começando pela tonalidade de Mi.

Exemplo: 
E/Em 
F/Fm
F#/F#m

atividade 10.5 – apreciação
Mais uma apreciação musical, agora com uma música barroca, do grande compositor Johann Sebastian Bach 
(1685-1750). Chame a atenção da turma para a maneira com a qual Bach utilizou as tríades em suas composições.

1. Minueto em Sol Maior BWV Anh. 114.

2. Prelúdio em Mi Maior BWV 1006a.



135

un
id

ad
e 

10
 - 

sín
te

se
 fi

na
l

Em ambas as sugestões, coloque as músicas para tocar por três vezes e, em seguida, peça aos alunos para 
identificar a tonalidade e cantarolar trechos da melodia.

Caso não consiga as gravações citadas, utilize outras dentro do contexto da atividade. 

aula 3
atividade 10.6 – articulação: legato e  
staccato
Nesta atividade vamos praticar as técnicas de legato e staccato.

Exercício a: Execute a melodia a seguir com os alunos, utilizando a técnica de legato.
Inicie a melodia na 10ª casa (corda Lá).

Figura 10.7

Exercício b: Neste exercício utilizaremos a técnica de staccato para executar a melodia escrita. Repare que a 
melodia está em clave de Sol. Esse será o primeiro desafio para o aluno desenvolver a leitura em outra clave. 
O motivo de introduzirmos essa nova clave é a preparação para a futura utilização para escrever e aprender 
melodias. 

Inicialmente toque a melodia com os alunos, fazendo o acompanhamento. Para expor a melodia, utilize o 
instrumento a partir da 12ª casa (2ª oitava).
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Figura 10.8

Essa melodia é um desafio para os alunos; incentive-os a executá-la. Utilize a rítmica de forró para o 
acompanhamento e procure incorporar as tríades na condução.
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Figura 10.9
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aula 4
atividade 10.7 – prática de conjunto
Nesta última aula do livro, iremos praticar em conjunto, aplicando todos os conhecimentos que praticamos nas 
aulas anteriores. 

A música A rã será a nossa prática de arranjo coletivo.

Vamos desenvolver o arranjo, utilizando a criatividade de todos os alunos, a partir de orientações, para colocar 
em prática as ideias estudadas.

A execução dos exercícios de cromatismo e tríades é uma prática que deve ser rotineira para 
os alunos. Auxilie-os em uma execução clara e confortável, lenta e controlada. Deste modo, 
desenvolvemos o hábito de tocar, evitando erros e, o melhor, com o costume de uma boa 

sonoridade! A leitura à primeira vista ao instrumento também requer uma prática diária. Incentive-os a 

Figura 10.10

Exercício c: Neste exercício vamos mesclar as técnicas na execução de Asa branca. Do compasso 1 ao 23, utilize 
a técnica de staccato. Do compasso 24 ao 32, utilize a técnica de legato.
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atividade para levar para casa
Peça para os alunos fazerem em casa uma autoavaliação sobre o aproveitamento dos 
conteúdos trabalhados no livro. Essa avaliação pode servir como suporte para você retomar 
os pontos nos quais os alunos tiveram maior dificuldade. Os alunos deverão entregar a 
autoavaliação por escrito e se você achar pertinente poderá promover uma discussão 
coletiva sobre o trabalho realizado pela turma. 

modo de aferição de resultados
Avalie se os alunos apreenderam de forma satisfatória os conteúdos apresentados, e se eles 
conseguiram se expressar musicalmente durante as aulas. Por mais dificuldades que possam 
ter surgido, não se esqueça de elogiar os avanços e destacar os pontos positivos (o que 
deve ser feito individual e coletivamente). Atenção para não expor nenhum aluno. Faça você 
também uma avaliação de seu trabalho!

Figura 10.11 - A rã

ler uma partitura diferente por dia e solfejar o nome das notas para adquirir prática e confiança na leitura 
musical.
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Os Projetos Abertos são unidades de ensino mais amplas, que permitem o trabalho com outros tipos de conteúdos, 
de maneira não linear e adaptado à realidade do polo ou às necessidades de sua turma de alunos. 

Além das 10 unidades de ensino deste livro, sugerimos que você e a equipe de educadores do seu polo elaborem 
atividades mais abrangentes, que considerem o contexto em que está inserido o polo: a cultura e os costumes 
locais, os interesses dos alunos, o tipo de música predominante, os temas transversais, entre outros. Vocês têm 
também a liberdade de trabalhar com outros cursos de maneira interdisciplinar como, por exemplo, os sopros, a 
percussão, o violão, o coro etc. 

O ensino baseado em Projetos Abertos oferece a possibilidade de introduzir em sala de aula uma extensa gama 
de oportunidades de aprendizagem. Pode, por exemplo, motivar alunos de diferentes proveniências socioculturais 
ao oferecer a possibilidade de escolha de assuntos relacionados com as próprias experiências, bem como permitir 
a utilização de estilos de aprendizagem relacionados com a cultura dos alunos, estilo pessoal de aprender, nível 
de desenvolvimento, bagagem cultural etc. (KATZ & CHARD, 1989). Trabalhar por projetos permite aos alunos 
uma experiência educativa integral (holística). 

Algumas propostas de Projetos Abertos: 
- Trabalhos sobre festividades ou datas específicas (dia da criança, dia dos pais etc.).
- Trabalhos de execução/composição com turmas de diferentes cursos.
- Trabalhos com ou sobre músicos locais.
- Trabalho com música do folclore local/regional.
- Trabalho com música do repertório dos alunos (sertanejo, funk etc.).
- Roda de samba, roda de choro ou similares. 
- Projetos temáticos sobre compositores (Villa-Lobos, Carlos Gomes, Camargo Guarnieri etc.), temas transversais 
(meio ambiente, reciclagem), entre outros.

Estas práticas, que vão além da sala de aula, estimulam uma maior participação dos alunos e implicam deixar de 
lado o ensino mecânico e de memorização para oferecer uma abordagem mais desafiadora e complexa, além de 
utilizar o enfoque interdisciplinar no lugar da atuação por área, por curso ou disciplina, de forma a estimular o 
trabalho cooperativo (ANDERMAN & MIDGLEY, 1998; LUMSDEN, 1994). 

projetos abertos
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duração dos projetos abertos
Aconselhamos a realização dos projetos aproximadamente a cada oito aulas (uma vez por mês ou a cada duas 
unidades de ensino) e com duração média de duas semanas (quatro aulas). 
Porém, você e a equipe de educadores do seu polo deverão decidir o melhor momento para introduzir determinado 
tema, considerando necessidades e circunstâncias específicas. Estas atividades complementarão as 40 aulas 
propostas nas 10 unidades do livro para chegar às 64 aulas que completam o ano letivo dos guris.

organização dos projetos abertos
Para definir o que será trabalhado nestes “momentos abertos”, ao realizar o planejamento semestral, converse 
com a equipe do seu polo e tente estabelecer temas ou assuntos comuns a todo o grupo. Nem todos os projetos do 
semestre precisam ser trabalhados conjuntamente, mas é recomendável que haja o planejamento interdisciplinar 
em razão da interação que se cria entre os alunos e do intercâmbio de experiências. 

Depois de escolher as propostas, que devem ser adequadas e estimulantes, leve-as aos alunos e deixe que eles 
opinem, para que se sintam parte integrante do processo desde o início.

Uma vez decidido o assunto e a atividade a realizar, procure seguir a estrutura indicada para organizar o projeto: 

Título do projeto: 

Proposta ou descrição do projeto: (início, desenvolvimento, conclusão)  

Duração: (número de aulas e datas)

Cursos que envolve:

Atividades:

Avaliação: (reflexão e autoavaliação dos alunos) 

Materiais necessários: 

Relato dos resultados obtidos: 
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