
Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura apresentam

1a  
ed

iç
ão

 r
ev

is
ad

a

Madeiras
Livro didático do Projeto Guri - Educador

Marta Ozzetti e Erik Heimann

Turma A
Básico 1



Sobre o Projeto Guri

Mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior 
programa sociocultural brasileiro e oferece desde 1995, nos períodos de 
contraturno escolar, cursos de iniciação musical, canto coral, instrumentos 
de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão.

O Projeto Guri é administrado por duas organizações sociais ligadas à 
Secretaria de Estado da Cultura, que atendem, juntas, a cerca de 55 mil 
jovens. 

A Associação Amigos do Projeto Guri (Amigos do Guri) dirige mais de 370 
polos, distribuídos no interior e litoral do Estado de São Paulo, oferecendo 
cursos de música a 35 mil alunos.

Por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, polos do 
Projeto Guri encontram-se em unidades da Fundação Casa (antiga Febem), 
com 147 oficinas musicais em 41 centros.

Em 18 anos, o Projeto Guri atendeu a centenas de milhares de crianças, 
adolescentes e jovens, contribuindo para a ampliação do repertório cultural, 
para a formação sociocultural e para o desenvolvimento humano das 
gerações em formação.

Além do suporte do Governo do Estado – idealizador e mantenedor do 
projeto –, a Amigos do Guri conta com o apoio de prefeituras, organizações 
sociais, empresas e pessoas físicas. 

O Projeto Guri realiza um trabalho que tem na música seu instrumento de 
transformação; e nos guris sua obra-prima.
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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 de-

safio 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 gru-

po, 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 com-

preensão dos alunos; 

[4] desenvolve a percepção auditiva, a coordenação motora, a concentra-

ção, a memória, o raciocínio, a agilidade, o relaxamento, a disciplina, a 



autoconfiança, a autonomia, a independência, a cooperação e a solidarie-

dade, entre outros; 

[5] contribui para o desenvolvimento do senso crítico, da consciência polí-

tica e da noção de cidadania e para a mudança positiva de comportamen-

to 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 auto-

estima; 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 re-

flexão e compreensão sobre o papel, a função e os objetivos desta aula.

Existem alguns métodos e livros didáticos para o ensino coletivo de ins-

trumentos 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 nos-

sas aulas de música, mas, por outro lado, eles darão conta somente de 

uma parte do nosso processo pedagógico. Dentre os motivos, considera-



mos terem sido criados em outro país, sob influências de outra cultura, 

com repertório quase sempre sem relações com a cultura brasileira e, in-

clusive, com pressupostos que refletem pedagogias universais atualizadas 

e adequadas, mas que também são contextualizadas à realidade do pro-

cesso 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 li-

vros e peças avulsas produzidos em nosso próprio País.

A Amigos do Guri decidiu criar este conjunto de livros para suprir parcial-

mente a demanda de livros didáticos para o ensino coletivo de diferen-

tes 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, concreti-

zando e integralizando o currículo proposto no PPP.

A Amigos do Guri organizou os conteúdos programáticos de cada disci-

plina dando ênfase às três atividades de envolvimento direto com a mú-

sica – execução, composição e apreciação (SWANWICK, 1979) – e com-

plementando-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 cons-

trução 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 ofe-

recer aos alunos um aprendizado musical rico e de qualidade. Como sus-

tenta 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 per-

mitirão 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 aproximadamente 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 subsidia-

das 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 produzi-

do 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 instru-

mentos 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 organiza-

ção 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 desenvolvi-

mento da autoanálise dos alunos nas tarefas realizadas: identifique dife-

renças 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-musi-

cais) 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 com-

positor ou o instrumento. Dessa forma, será dada preferência para a ne-

gociação sobre quais atividades serão feitas e como serão desenvolvidas 

(LEUNG, 2004).

Seja flexível no planejamento de sua aula, oferecendo um espaço de ma-

nobra 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 pre-

cisam 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 de-

vem 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 prepara-

tórias 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 so-

bre 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 impor-

tantes neste processo. Depois de uma atividade, é importante ouvir no-

vamente os resultados e conversar 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 cons-

tante 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 acrescen-

tar um conhecimento que verbalmente não será possível transmitir.

Considerações finais

As propostas de atividades baseadas nos objetivos e conteúdos são ape-

nas uma sugestão de trabalho, apesar de serem estruturados de acordo 

com um desenvolvimento lógico de conteúdos e atividades que acompa-

nham 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 conteú-

do, 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 hou-

ver 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 

suas possibilidades técnicas, priorizando a qualidade à quantidade, entre 

outras questões, sabendo que os alunos reagem diferentemente e pos-

suem 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 pro-

posta (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 so-

mente sua e de seus alunos.

Bom trabalho!
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Você sabia que o saxofone foi inventado pelo belga adolphe sax em 1840? este ins-
trumento, em todas as suas variações, foi incorporado às bandas militares, fazendo a 
ligação sonora entre os clarinetes e os instrumentos da família dos metais. os composito-
res Maurice ravel, Claude debussy e sergei prokofiev foram responsáveis pela utilização 
e popularização deste instrumento nas orquestras. no entanto, o sax consagrou-se nos 
grupos de jazz e blues por seu refinamento sonoro. 
além dos saxofones conhecidos, adolph sax ainda produziu instrumentos da família dos 
saxhorns e saxotrompas.
existem vários instrumentos da família dos saxofones: sopranino, soprano em sib, alto 
em Mib, tenor em sib, barítono em Mib, baixo em sib e o contrabaixo em Mib.

Introdução

Você sabia que o clarinete descende do chalumeau, instrumento bastante popular na 
europa pelo menos desde a idade Média. em 1690, johann Christoph denner, charame-
lista alemão, acrescentou à sua charamela uma chave para o polegar da mão esquerda, 
para que assim pudesse tocar numa abertura, o que lhe trouxe mais possibilidades so-
noras. surgiu, assim, o clarinete contemporâneo. introduzido nas orquestras em 1750, 
foi um dos últimos instrumentos de sopro incorporados à formação orquestral moderna. 
o clarinete é usado até hoje nas maiores orquestras do mundo. É um instrumento muito 
usado no Brasil, especialmente no choro.
Há diversos instrumentos na família: o soprano em sib, a requinta em Mib agudo, o so-
prano em lá, o alto, o clarone e o contrabaixo. existe um clarinete de pedal que produz 
sons uma oitava abaixo do clarone.

Você sabia que a flauta é um dos instrumentos mais antigos que se conhece e encon-
tra-se praticamente em todas as culturas. inicialmente era feita de osso e, posteriormen-
te, madeira passando por muitas transformações ao longo do tempo até chegar à flauta 
transversal de metal que conhecemos hoje. existem muitos tipos de flautas caracterís-
ticas da música de cada país, como por exemplo o shakuhachi, na música japonesa, o 
bansuri, na música indiana, o di zi, na música chinesa, a flauta de pã, na música andina. 
no Brasil, temos o pífano, que é usado na música do nordeste e o ualalocê, utilizado 
pelos índios no Mato grosso.



Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 17

quadrO dE diagraMas  Clarinete

Figura 9.17
Figura 5.19

Figura 9.18 Figura 5.18 

Figura 8.27
Figura 5.17
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Figura 3.16
Figura 8.29

Figura 3.15 Figura 10.24

Figura 3.14 Figura 4.9 - 10.22
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Figura 8.28

Figura 9.19 Figura 4.10

Figura 9.20 Figura 4.11

Figura 6.9
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Figura 10.23

Figura 10.25

Figura 7.10 Figura 8.30

Figura 7.11

Figura 7.12
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quadrO dE diagraMas  Flauta

Figura 3.17 - Diagrama geral da flauta com identificação dos dedos das mãos

Figura 5.20

Figura 10.20Figura 10.21

Figura 5.22
Figura 8.23

Figura 5.21
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Figura 6.7

Figura 7.7

1

Figura 7.8

Figura 8.24

Figura 8.25 Figura 3.20

Figura 3.19Figura 10.17

Figura 3.18Figura 4.7

Figura 4.8 Figura 10.19
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Figura 9.15

Figura 9.16

Figura 10.18

Figura 7.9Figura 8.26

Figura 9.13

Figura 9.14
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quadrO dE diagraMas  Saxofone

Figura 10.12 Figura 10.13

Figura 5.16

1

Figura 10.10
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Figura 5.14Figura 5.15

Figura 3.13Figura 8.19

 

Figura 9.10 Figura 3.12
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Figura 4.6 Figura 9.11

Figura 6.6 Figura 10.11

Figura 8.21 Figura 3.11
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Figura 9.12 

Figura 8.20 Figura 7.15

Figura 10.14

Figura 7.13 Figura 7.14
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Figura 10.16

Figura 8.22 Figura 10.15
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MadeiraS

UNIDADE 1

a música do vento!

os instrumentos de sopro
Esta unidade introdutória oferece informações básicas 
a respeito dos tipos de instrumento e os diferentes me-
canismos de produção sonora. 
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oBjetivo geral
• Entender que cada instrumento musical possui um princípio sonoro específico.

oBjetivos espeCÍfiCos
• Compreender como funcionam os aerofones e quais são as características dos instrumentos 
da família das madeiras.

ConteÚdos
• Diferenciação entre sons e ruídos
• Idiofones, cordofones, membranofones e aerofones
• Aerofones ou instrumentos de sopro?
• Os bocais livres, bocais, boquilhas e palhetas

reCursos neCessários
Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes
Específicos:
• LV-029 KOSCIELNIAK, Bruce. a incrível história da orquestra. são paulo: Cosac & naify, 
2002.
• LV-041 viva a música. os gatos pelados. tradução josé amaro, são paulo: Companhia das 
letrinhas, 1997. 
• LV-030 HENTSCHKE, Liane (et al.). a orquestra tintim por tintim. são paulo: Moderna, 
2005.
• LV-019 BROWNING, Robert. o flautista de Hamelin. são paulo: Martins fontes, 1997.
• Instrumentos de sopro simples: apitos, flautas-doce, gaitas de boca e outros. 
• Instrumentos da família das madeiras (saxofone, clarinete e flauta). 
• Imagens de diferentes instrumentos musicais e de instrumentos de sopro.
• Materiais para construção de instrumentos (atividade 02) por exemplo: copos de plástico, 
elástico, balde, tecido, garrafa de plástico etc.
• Exemplos sonoros dos bocais livres, bocais, boquilhas com palhetas e palhetas duplas.
• Três gravações de melodias para flauta. Por exemplo: amanhecer de peer gynt (grieg), syrinx 
(debussy), Badinerie da suite nº 2 (Bach), O vôo do besouro (Rimsky-Korsakov) e Minueto de 
l’arlesienne (Bizet).
• Toda Festa que eu Vô – Batuque paulista (rodas infantis Brasileiras). partitura disponível em 
http://www.jangadabrasil.com.br/arquivos/index.asp
• CDs com exemplos de sons de instrumentos da família dos metais e das madeiras
• CD003 – Louis Armstrong; CD004 – Charles Parker; CD009 – Benny Goodman; Coleção 
folha Clássicos do jazz 
• CD075 – Só Pixinguinha – Zé da Velha e Silvério Pontes – faixas 3, 4, 8, 11 e 12
• CD087 – Grandes Compositores da Música Clássica – Georges Bizet – faixa 12
• Aparelho de som
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dEsCriÇÃO da uNidadE

6 Pesquise as gravações, caso não as encontre procure exemplos similares 
que contemplem o objetivo da atividade.

Como esta primeira unidade será utilizada nos contatos iniciais dos alunos com o ensino musical 
(muitos até pela primeira vez na vida!) é fundamental fornecer a eles uma série de informações 
que servirão de estrutura para a construção de um aprendizado sólido e consciente.

É comum encontrar educadores de instrumentos de sopro que iniciam o ensino do instrumento 
logo nos primeiros contatos, buscando fazer com que o aluno sinta rapidamente que já está “to-
cando”. Entretanto, os primeiros resultados sonoros de quem aprende um instrumento de sopro 
nem sempre são “bonitos” ou “agradáveis” e isso acaba normalmente gerando desmotivação 
nos alunos.

Assim, utilize os conteúdos das primeiras unidades para estruturar o conhecimento musical de 
seus alunos e, enquanto isso, iniciar os exercícios técnicos necessários para a emissão de notas 
musicais, de forma sutil e agradável nas atividades e exercícios.

Sempre após o título de cada atividade da unidade haverá uma abordagem mais aprofundada 
do conteúdo, a fim de que você obtenha uma diretriz básica do conhecimento necessário para 
desenvolver as atividades. Sempre pesquise mais sobre os conteúdos de cada atividade. Amplie 
a quantidade de exercícios propostos e divida o material com os demais educadores que atuam 
em outros polos.

6 na abordagem dos conteúdos poderão ser encontradas palavras em 
negrito. Pesquise sobre elas e aprofunde seu conhecimento sobre os 

conteúdos abordados.

atividade 1.1 – diferenciando sons e ruídos
Tanto os sons quanto os ruídos são resultado da propagação de ondas sonoras, estudadas pelo 
ramo da física chamado acústica. As ondas mecânicas se propagam em meios materiais a partir 
de uma vibração. O ouvido humano é sensível a essas ondas sonoras e, dessa forma, podemos 
reagir fisicamente aos mais diferentes sons. Basicamente, tudo o que podemos ouvir é chamado 
de som, mas o que diferencia o som de um instrumento musical de outras fontes sonoras são as 
vibrações com frequências definidas.

Os sons que possuem uma quantidade muito grande de frequências ‘desordenadas’ são chamados 
de ruídos.
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ruÍdo nota MusICal

   

Figura 1.1 - Gráficos representativos para ruído e nota musical

6 a forma da onda sonora de uma nota musical pode ser complexa mas 
sempre é periódica. a onda resultante é a soma de várias frequências, 

múltiplas de uma frequência fundamental.

1= formato de onda do som complexo

2= formato de onda da frequência funda-
mental 1º harmônico

3= frequência fundamental 2º harmônico

4= frequência fundamental 3º harmônico

Figura 1.2 - Imagem de formatos de ondas de notas musicais
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O objetivo desta atividade é chamar a atenção dos alunos para a diferenciação entre sons musicais 
e ruídos. Explique, de forma objetiva, o significado de som, ruído e sons musicais. Execute os exer-
cícios com eles. Ao final proponha a todos a apreciação de uma performance sua ao saxofone, 
clarinete e/ou flauta.

Exercício a: sente em roda com os alunos, todos com as pernas cruzadas e mãos apoiadas nos 
joelhos e de olhos fechados. Peça para a turma ouvir os sons que nos rodeiam, durante cerca de 
30 segundos. Que sons foram ouvidos? Que sons vieram de dentro da sala? Que sons vieram de 
fora da sala? Alguns sons eram musicais? Pudemos ouvir ruídos?

Exercício b: questione com os alunos: todos nós conseguimos produzir ruídos? Que tal descobrir 
que ruídos nós conseguimos fazer com a boca ou com o corpo? Vamos organizar esses sons? 
Quando você levantar os braços, todos devem produzir ruídos ao mesmo tempo. Quando você 
abaixar os braços, a classe deve ficar em silêncio absoluto. Depois faça com que os alunos esco-
lham movimentos a serem realizados por você para que os sons sejam mais fortes, e outro movi-
mento para indicar os mais suaves. Agora faça esses movimentos e todos terão que seguir suas 
indicações. 

6 crie outros exercícios a fim de explorar as diferenças entre som e silêncio, 
forte e fraco (suave) e diferentes ruídos.

Exercício c: registre na lousa um mapa de todos esses sons. Começando da esquerda para a direi-
ta, escreva os sons, os silêncios, se são fortes e se são fracos. Escreva também nesse mapa o nome 
dos ruídos e também coloque alguns sons musicais. Leia com os estudantes este mapa, como uma 
partitura.

Exercício d: monte um mapa agora só com sons musicais e silêncios. Peça aos alunos que cantem 
um trecho ou frase musical cada um. Escreva no mapa as indicações de quando devem cantar as 
músicas. Experimente colocar duas ou mais músicas ao mesmo tempo. 

Exercício e: reúna os alunos para que ouçam os sons musicais do seu instrumento. Toque uma 
melodia com seu instrumento. Se puder, toque também os outros instrumentos das madeiras.

atividade 1.2 – atividade lúdica - de onde vem o som?
Reúna os alunos no centro da sala, sentados, de olhos fechados (ou vendados), com lápis e papel 
na mão. Peça que posicionem o papel no chão - o papel representará o espaço da sala de aula. 
Peça a eles que, antes de fecharem os olhos, desenhem um pequeno quadrado no centro da folha. 
Esse quadro representará os alunos.

Quando todos estiverem de olhos fechados toque seu instrumento em diferentes pontos da sala. 
Toque uma frase sem se mover e peça que eles desenhem um pequeno círculo no local de onde 
acham que o som está vindo e o numerem (de 1 em diante).

Mova-se em silêncio, posicione-se em outro lugar e toque novamente. Terminado o exercício, peça 
que desvendem os olhos e sobreponham as folhas. Observem à contraluz e pontuem as similari-
dades ou eventuais disparidades.
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6 ao tocar, utilize trechos curtos, varie as dinâmicas e intenções. ao se 
posicionar, utilize os quatro cantos da sala, os quatro pontos laterais e 

também maior e menor proximidade do centro onde estão os alunos.

atividade 1.3 – os idiofones, cordofones, membranofones 
e aerofones
A música é uma arte. Para realizar essa arte precisamos nos expressar musicalmente. Podemos 
nos expressar musicalmente usando nosso corpo ou por meio de instrumentos musicais. Com eles 
produzimos notas musicais, ritmos e harmonias, sons e silêncios. Enfim, música.

Além da voz e dos demais sons corporais, existe uma infinidade de instrumentos musicais utiliza-
dos pelo homem para se expressar musicalmente. Todos vibram e produzem ondas sonoras. 

Alguns instrumentos produzem som com a vibração de todo seu corpo (como o reco-reco, coco, 
clava, triângulo etc.). São chamados de idiofones.

Outros possuem cordas que, tensionadas, vibram e produzem sons (como o violão, o cavaquinho, 
o violino etc.). São chamados de cordofones.

Os membranofones também possuem um material tensionado que vibra. São membranas. 
Recobrem tambores, bumbos, tímpanos, congas etc.

Alguns instrumentos musicais são tão antigos quanto o próprio homem. E talvez tenham sido os 
aerofones os primeiros instrumentos utilizados para se expressar musicalmente. A começar pela 
própria voz humana. Os aerofones são todos os instrumentos musicais que possuem como princí-
pio sonoro o movimento do ar.

6 Para exemplificar os idiofones, cordofones, membranofones e aerofones, 
veja os mapas dos instrumentos nos outros livros desta série do Projeto 

Guri, ou nos livros a seguir, que encontram-se no acervo do polo.

lv029 - KosCIElnIaK, Bruce. A incrível história da orquestra. são Paulo: Cosac & 
naify, 2002. 

lv-041 -Viva a música. Os gatos pelados. tradução José amaro, são Paulo: 
Companhia das letrinhas, 1997.

lv-030 - HEntsCHKE, liane (et al.). A Orquestra TinTim por TinTim. são Paulo: 
Moderna, 2005.

Nesta atividade vamos utilizar alguns materiais para criar sons a partir de diferentes princípios so-
noros. Inspirados nos exercícios da atividade anterior vamos focar em concentração, participação, 
criatividade e organização da produção dos alunos. Para a execução desta atividade podemos usar 
instrumentos simples ou propor a criação rápida de alguns na própria sala: copos de água para 
idiofones, madeira envergada com um elástico para cordofone, balde tapado com tecido ou plásti-
co (preso com elástico) para membranofone e concha ou garrafa para aerofone. Traga os materiais 
à disposição e construa em sala de aula um instrumento de cada tipo.
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6 Pesquise os vários instrumentos que são possíveis de se construir com 
materiais reutilizáveis e proponha a sua construção.

Exercício a: vamos ouvir os diferentes instrumentos. Pergunte aos alunos que instrumentos mu-
sicais eles conhecem e que são da mesma família dos instrumentos construídos em sala de aula. 
Escreva com eles listas de instrumentos na lousa, agrupando-os pelo princípio sonoro.

Exercício b: crie agora com eles um mapa para utilizar esses instrumentos. Nesse mapa, além de 
sons fortes, sons fracos e silêncios, também indique quando os sons serão longos ou curtos.

Exercício c: divida a sala em dois grupos. Um será a orquestra e o outro a plateia. Você será o 
maestro. A plateia fica sentada e aplaude quando a orquestra entra. A orquestra fica alinhada e 
agradece os aplausos se curvando para frente. A orquestra toca a partitura (mapa), com instru-
mentos construídos em sala de aula, e a plateia aplaude novamente. Não se esqueçam de agrade-
cer novamente no final. Agora inverta os grupos.

atividade 1.4 – aerofones ou instrumentos de sopro?
Quando paramos para pensar em instrumentos que funcionam utilizando ar, normalmente nos 
lembramos de cornetas, apitos, flautas etc. Instrumentos musicais que só funcionam quando faze-
mos o ar passar por eles. Mas os aerofones são muito mais abrangentes. A sanfona, por exemplo, 
é um fole. Ele se enche de ar e se esvazia soando. Os grandes órgãos de tubos também funcionam 
pelo movimento do ar. São, portanto, aerofones

Figura 1.3 - Udu e Harmônica = instrumentos que não são de sopro

Agora, sem considerar a voz, a sanfona e o órgão, pense com os alunos em todos os instrumentos 
musicais em que o ser humano utiliza o seu próprio sopro para extrair sons. Esses são considerados 
os instrumentos de sopro. Conchas, chifres, apitos, flautas; instrumentos antigos e modernos. Se 
precisamos soprar para que funcione, é um instrumento de sopro!
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Figura 1.4 - Aerofones que são instrumentos de sopro = Ocarina e Didgeridoo

Nesta atividade vamos nos concentrar em fornecer aos alunos alguns estímulos audiovisuais de 
aerofones e especialmente de instrumentos de sopro. Mostre algumas imagens em vídeo e explore 
as possibilidades vocais dos alunos. Utilize também apitos, flautas doce, gaitas de boca ou outros 
instrumentos de sopro simples. Demonstre o som do saxofone, do clarinete e da flauta. Reforce 
sempre a característica que faz aquele instrumento ser de sopro.

Exercício a: Execute somente os sons desses instrumentos (sem estímulos visuais) e estimule os 
alunos a diferenciá-los. Com os alunos de olhos fechados, toque um instrumento de sopro de cada 
vez e pergunte: vocês sabem que instrumento é esse? Sabemos diferenciá-los?

Exercício b: Agora o corpo é um instrumento de sopro. Faça música com o som de voz. Cante 
para que os alunos respondam.

6 você pode cantar qualquer música que evidencie o pulso e a síncopa. 
Por exemplo: Toda festa que eu vô – Batuque Paulista (rodas Infantis 

Brasileiras) disponível em http://www.jangadabrasil.com.br/arquivos/index.asp, 
ou outra de sua preferência ou que faça parte do universo cultural dos alunos.

Exercício c: conte para os alunos a história do Flautista de Hamelin para evidenciar a flauta e sua 
doce sonoridade. Disponível no acervo do polo e no site: www.criancasponto.com/o-flautista-de-
hamelin-irmaos-grimm. Existe uma outra versão para o final desta história, onde o flautista devolve 
as crianças para a cidade.

Exercício d: questione com os alunos: como seria a melodia maravilhosa do Flautista de Hamelin? 
Selecione e ouça com os alunos três gravações de melodias para flauta. Como, por exemplo: 
Amanhecer de Peer Gynt (Grieg), Syrinx (Debussy), Badinerie da Suite nº 2 (Bach), Minueto de 
L’Arlesienne (Bizet) e O vôo do besouro (Rimsky-Korsakov). Faça com os alunos uma eleição para 
decidir qual melodia acham mais bonita.

6 sugestão de atividade: consulte o suplemento didático nº 5 - Encantando 
alunos: os Flautistas de Hamelin e do jazz, de Fernando s. Galizia, para 

outras sugestões de atividades com a história do Flautista de Hamelin. você 
também pode utilizar o livro do acervo O Desafio Musical - mito recontado por 
Yara Caznok - para criar atividades semelhantes com uma história diferente.
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atividade 1.5 – os bocais livres, bocais, boquilhas e palhetas
Os instrumentos de sopro são muitos e divididos em duas grandes famílias. A família das madeiras 
e a família dos metais. Mas, apesar de pensarmos no material com o qual o instrumento é cons-
truído, quando ouvimos o nome dessas famílias é o seu princípio sonoro que determina a qual 
família ele pertence.

Quando sopramos um instrumento musical utilizamos a boca. Podemos utilizar a boca para soprar 
em bocais, boquilhas, ou simplesmente soprar em pequenos furos ou frestas. Quando os instru-
mentos possuem furos ou frestas costumamos dizer que possuem bocais livres. Nos instrumentos 
de embocadura livre o som surge por meio do movimento brusco do ar.

Figura 1.5 - Boquilha de saxofone e bocal de flauta

Quando possuem um bocal circular de metal onde podemos pressionar os lábios para obter uma 
vibração, pertencem à família dos metais. O trompete, o trombone e a tuba são alguns exemplos.

Figura 1.6 - Bocais de metal
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Quando possuem palhetas que vibram ao soprar, seja uma palheta simples presa a uma boquilha 
ou duas palhetas presas uma na outra (palhetas duplas), integram a família das madeiras. Os ins-
trumentos de embocadura livre também integram a família das madeiras em razão das caracterís-
ticas dos sons que produzem.

superfície inferior da palheta

Figura 1.7 - Palheta simples e boquilha para palheta simples Figura 1.8 - Palhetas duplas para fagote

Nesta atividade os alunos escutarão exemplos sonoros de bocais livres, bocais e boquilhas com 
palhetas e palhetas duplas e manusearão os bocais e boquilhas dos instrumentos de madeiras.

Exercício a: ouça com os alunos exemplos sonoros dos bocais livres, bocais, boquilhas com palhe-
tas e palhetas duplas.

6 utilize gravações ou execute para os alunos os sons propostos em 
diferentes instrumentos das duas famílias (madeiras e metais). atenção: 

neste exercício é importante ressaltar que o som primitivo (e pouco belo) do 
princípio sonoro se amplifica pelo tubo e se transforma.

Exercício b: explore com os alunos o bocal da flauta e as boquilhas do clarinete e do saxofone. É 
importante incentivar a liberdade de exploração para que eles consigam resultados sonoros com o 
mínimo de (ou até sem) informações técnicas sobre embocadura.
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Exercício c: mostre aos alunos que o ar se transforma em som no princípio sonoro e, depois da 
montagem (bocais e boquilhas) junto aos instrumentos, esse som se transforma em som musical. 

6 neste exercício é importante ressaltar as possibilidades “agressivas” ou 
“imperfeitas” do princípio sonoro e evidenciar a transformação em notas 

musicais “suaves” e “agradáveis” após a montagem.

Exercício d: execute uma melodia conhecida usando somente a boquilha ou bocal e pergunte aos 
alunos: que música é essa? Depois toque a mesma melodia com o instrumento completo.

6 neste exercício é importante executar claramente o ritmo da melodia 
utilizando a mesma altura (no caso das boquilhas) para que os alunos 

consigam identificar a melodia. Escolha melodias fáceis e também algumas mais 
desafiadoras, mas desde que sejam conhecidas.

Exercício e (extra): Complete abaixo. Os instrumentos de sopro podem ser:

1) de bocal _________________________________________________________________________

2) de bocal livre______________________________________________________________________

3) de palheta simples_________________________________________________________________

4) de palheta dupla___________________________________________________________________

desafios 

6 são exercícios que poderão ser utilizados como uma aula 
extra ou mesmo como forma de intensificar os conteúdos 

ministrados ao longo da unidade.

desafio 1.1 
Educador, vamos dar continuidade à atividade Siga o mestre? Os alunos podem trabalhar em 
grupos e você pode escolher, entre os componentes, quem será o mestre. O aluno escolhido vai 
dirigir o grupo. Quando ele levantar os braços, todos devem emitir algum som. Quando ele baixar 
os braços, todos devem ficar em silêncio. Todos devem seguir o mestre e os alunos devem ter a 
oportunidade de atuarem como mestre. Continuando a brincadeira, quando o mestre levantar o 
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braço até o alto da cabeça, todos devem produzir um som forte, quando levantar o braço até o 
meio do corpo, todos devem produzir um som fraco.

desafio 1.2 
Educador, selecione, previamente, diferentes CDs do acervo que contenham trechos executados 
por diferentes instrumentos de sopro. Divida a turma em grupos e, para cada grupo, entregue 
alguns CDs. Primeiramente os alunos devem observar as informações dos encartes para desco-
brirem se há participação de instrumentos de sopro, quais são eles e em que músicas podem ser 
encontrados. Os alunos anotarão as informações, respondendo às questões: são instrumentos de 
madeira ou metal? Usam bocais ou palhetas? Que tipo de palhetas?

Depois cada grupo deve escolher um CD entre os que foram disponibilizados (preferencialmente o 
CD onde obtiveram o maior número de informações). Após a escolha, cada grupo deverá escrever 
na lousa as informações levantadas. Em seguida, você, educador, deverá executar no aparelho 
de som um trecho de cada faixa dos CDs selecionados. Enquanto todos ouvem o primeiro CD, os 
outros grupos devem anotar as pistas que identificarem. Assim será com todos os CDs e todos os 
grupos. Ao final, proponha à turma um debate: existem semelhanças entre as informações que 
os grupos descobriram sem o áudio e o que foi percebido pela turma após a audição? O que foi 
diferente e por quê? Você poderá estabelecer um ranking com os grupos que mais descobriram 
dicas no encartes dos CDs ou os grupos cujas informações puderam ser comprovadas em maior 
número depois da audição dos CDs.

atividades para levar para casa 

6 Educador, os alunos devem ter os próprios livros, onde 
poderão encontrar todas as atividades e desafios. Faça o 

possível para verificar as atividades realizadas em casa, pelos alunos.

atividade 1.1
Enunciado para os alunos:

Ao chegar em casa, sente-se em silêncio e feche os olhos. Ouça todos os sons e ruídos que estão 
ou entram em sua casa. Busque ouvir também os sons que vêm do lado de fora da casa. Escreva 
ou desenhe o que ouviu. Descreva sons ouvidos em diferentes dias ou períodos (manhã, tarde e 
noite). Descreva detalhes dos sons musicais que você ouve em sua casa.
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atividade 1.2 
Enunciado para os alunos:

Faça a seguinte experiência quando estiver andando na rua: perceba de onde vêm os sons. Do lado 
esquerdo? Do lado direito? Da frente? Ou de trás? Se conseguir, desenhe um mapa do que está 
ouvindo e leve para a aula, para discutir com o educador e os colegas.

atividade 1.3 
Educador, para que os alunos possam executar esta atividade em casa, será necessário que você 
siga as orientações a seguir: 

Instrumentos musicais

imprima imagens de diferentes instrumentos musicais para que os alunos levem para casa. Oriente-
os a recortarem e colarem figuras de diferentes instrumentos musicais. Peça para que organizem 
os instrumentos por seu princípio sonoro.

Instrumentos de sopro

Imprima imagens de diferentes instrumentos de sopro para os alunos. Oriente-os a recortarem e 
colarem figuras de diferentes instrumentos de sopro. Peça para que organizem os instrumentos 
por seu princípio sonoro (bocais livres, bocais, boquilhas com palheta e palhetas duplas) e dividam 
nas duas grandes famílias (metais e madeiras).

atividade 1.4 
Enunciado para os alunos:

Pesquise em casa outras canções que você gosta de ouvir ou cantar. Encontre uma ou mais músi-
cas em que haja instrumentos de sopro. Faça um registro de suas descobertas, com o nome da mu-
sica, quem executa, onde escutou e o que descobriu. Você pode fazer suas anotações da mesma 
forma que fez na Atividade para fazer em casa 1.2. Não esqueça de observar que instrumentos de 
sopro ouviu e anote todas as informações que puder levantar sobre isso. Leve suas anotações para 
a aula e, se possível, a música ou as músicas que escolheu. Compartilhe as descobertas e compare 
as informações com os colegas. 

Educador, organize uma quadro para expor as pesquisas realizadas pelos alunos, a fim de montar 
um mapa sobre as informações e músicas pesquisadas.
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Modo de aferição dos resultados 
Nesta unidade os conceitos que devem estar mais internalizados nos alunos 
devem ser:

• Música é uma arte feita de sons e silêncios. Nem todo som é melodioso ou 
agradável e o silencio também faz parte da música.

• Todos os sons musicais possuem um princípio sonoro. O princípio sonoro desses instrumentos 
está fundamentalmente relacionado ao ar (sopro).

• Os instrumentos de sopro são aerofones que necessitam da ação (sopro) do músico para funcionar.

• As madeiras fazem parte de um grupo específico dentro do universo instrumental.

Verifique a absorção desses conceitos por meio de uma conversa em roda. Motive todos a parti-
cipar. Peça que os mais espontâneos expliquem algum conceito para o grupo. Peça que os mais 
tímidos respondam perguntas. Aproveite para mapear o interesse e a curiosidade dos alunos.
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MadeiraS

UNIDADE 2

os mestres do ar!

Características dos instrumentos de 
sopro
Nesta unidade os alunos conhecerão as principais ca-
racterísticas dos instrumentos de sopro-madeiras, suas 
partes, montagem e desmontagem, bem como os funda-
mentos de postura, respiração e emissão sonora.
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oBjetivo geral
• Conhecer características gerais dos instrumentos de sopro – madeiras de embocadura livre e 
de boquilhas com palhetas simples

oBjetivos espeCÍfiCos
• Abordar fundamentos da respiração para emitir sons com o saxofone, o clarinete e a flauta
• Compreender aspectos relacionados à montagem do instrumento e suas partes
• Entender e exercitar fundamentos da postura corporal

ConteÚdos
• Sons longos e sons curtos 
• Fundamentos de respiração para tocar
• Fundamentos de postura corporal
• O conjunto boquilhas com palhetas simples do saxofone e do clarinete e o bocal da flauta.
• As partes dos instrumentos de madeiras e sua montagem

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes
• CD Player / DVD Player

Específicos:
• Cópias de figuras dos instrumentos para os alunos (atividade 2.4 e mapa do instrumento no 
início do livro)
• Cd0112 Quadros de uma exposição, de Mussorgsky (2º movimento - o velho castelo, faixa 4) 
• Cd021 Canções curiosas, palavra Cantada (faixa 3)
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dEsCriÇÃO da uNidadE 

Nesta segunda unidade vamos aproximar os alunos do universo musical que vivenciarão por meio 
do saxofone, do clarinete e da flauta. O foco principal desta unidade é o sopro. Soprar para obter 
sons definidos é muito diferente de respirar e até de soprar para obter ruídos. No saxofone e no 
clarinete precisamos soprar para fazer vibrar uma palheta, que produzirá uma frequência defini-
da. Na flauta não existe a palheta que vibra para produzir o som. Quando sopramos no orifício 
do bocal, a maior parte do ar entra no tubo e uma pequena parte do ar vai para fora. É nesta 
“divisão” do ar que o som é produzido. Da mesma forma como nos instrumentos de palheta, se a 
onda sonora for contínua e estável também ouviremos uma nota musical. A respiração é um dos 
cinco fundamentos básicos necessários para tocar bem saxofone, clarinete e flauta. Para obter um 
fluxo de ar contínuo e estável precisamos utilizar vários músculos de nosso corpo: o diafragma, 
os músculos abdominais, os músculos intercostais, enfim, músculos que utilizaremos para criar 
pressão interna e expelir o ar dos pulmões com controle de quantidade e velocidade. É em razão 
do uso de tantos músculos que a postura corporal é fundamental para o sucesso desta ação. Para 
soprar precisamos de equilíbrio, estabilidade e força. Um instrumentista com problemas de emis-
são sonora pode culpar o instrumento, a palheta, a boquilha, ou mesmo sua própria embocadura 
ou respiração, mas muitas vezes a razão de seus problemas é apenas uma postura deficiente. A 
partir de hoje concentre sua atenção na postura dos alunos e prepare-se para repetir, reorientar, 
relembrar, novamente e sempre que necessário. O conceito de postura correta é simples, mas a 
interiorização da postura correta leva algum tempo. Lembrem-se de que o exemplo visual que o 
aluno tem em você faz toda a diferença! Para trabalharmos, em breve, com os instrumentos, se faz 
necessário abordar com paciência e cuidado as partes do instrumento e sua montagem para que, 
aos poucos, os alunos possam realizar sozinhos tais tarefas e com toda segurança. 

atividade 2.1 – sons longos e sons curtos
Se o som dos instrumentos aqui estudados se realiza pelo sopro, podemos dizer que, nestes casos, 
som é “igual” a ar. Portanto, a duração do som está ligada diretamente à duração do sopro. Após 
uma grande inspiração podemos soprar de maneira a obter um som longo ou um som curto. Se 
optarmos por um som muito longo, talvez tenhamos que utilizar todo o ar que inspiramos. Mas se 
optarmos por um som curto, com certeza, nós ainda teremos ar suficiente para muito outros sons 
curtos antes de termos que inspirar novamente.

O controle do fluxo de ar é algo que os alunos precisam desenvolver ao longo do aprendizado. 
Utilize os próximos exercícios para induzir a turma a pensar ritmicamente e ao mesmo tempo pen-
sar no fluxo de ar. 

Exercício a: para que o corpo funcione corretamente na hora de respirar, precisamos estar relaxa-
dos e equilibrados. Peça à turma que se posicione em círculo e imite seus movimentos.
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Com as pernas levemente separadas; braços ao longo do corpo, queixo encostado no tórax, inspire 
lentamente pelo nariz, ao mesmo tempo em que levanta os braços e a cabeça até que suas mãos 
se encontrem lá no alto. A cabeça deve estar olhando para as mãos. Expire suavemente e lenta-
mente pela boca, ao mesmo tempo em que retorna à posição inicial. Repita o exercício algumas 
vezes com os alunos, concentrando a atenção no alongamento dos músculos do tórax e no ato 
de expirar. 

Exercício b: utilizando a mesma posição do exercício anterior, posicione a cabeça de modo a olhar 
para frente. Desta vez, sem levantar os braços, inspire pela boca (peça que os alunos imaginem 
uma vogal grave ou um bocejo). A expiração deverá ser realizada de forma diferente (pensem em 
um botijão de gás vazando). Utilize o som “tsssssssiiiii” estreitando a passagem de ar com a língua. 

6 Estabeleça um pulso para realizar uma contagem enquanto os alunos 
expiram. Peça que eles comparem os exercícios e verifiquem a diferença 

entre soprar suavemente e soprar com pressão.

Exercício c: leia com a turma o exercício a seguir utilizando “tsss” para sons curtos e “duuuuu” 
para sons longos 

6 Em ambos os fonemas deve predominar o som do ar e nunca da vogal. 
Estabeleça uma velocidade de pulso e conduza o exercício como se 

estivessem grafadas em uma partitura.

Duuuuu tsss tsss duuuu duuuuu tssss  tsss duuuuuuu tsss duuuuuu  tsss

Figura 2.1

Repita algumas vezes com a turma variando a velocidade e a sequência das figuras. Lembre-os de 
que devem respirar pela boca sempre que necessário. 

Exercício d: vamos montar um gráfico juntos! De maneira coletiva, decida com os alunos como 
escrever os sopros longos e curtos e depois façam a leitura.

6 Estabeleça a velocidade do pulso e conduza a execução pensando em 
subdivisões rítmicas.

Exercício e: peça a um dos alunos que conte enquanto outro aluno solta o ar, fazendo pressão 
com “tssssiiii”. Depois peça a eles que troquem as posições: o primeiro conta enquanto o outro 
solta o ar. Acompanhe a contagem de cada dupla.
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atividade 2.2 – Fundamentos de respiração para tocar
Quando respiramos normalmente, utilizamos um pequeno espaço dos pulmões (principalmente 
da parte superior) e nossos músculos não necessitam realizar grande esforço, pois se trata de um 
movimento natural e involuntário.

Figura 2.2 

6 o diafragma é um músculo que separa o aparelho respiratório do aparelho 
digestivo. nós não o percebemos com facilidade, mas no processo de 

respiração este músculo é fundamental, pois quando inspiramos o diafragma 
faz um movimento para baixo fazendo com que a caixa torácica se expanda - e, 
consequentemente, o volume dos pulmões aumente - e o ar entra nos pulmões.

Entretanto, na hora de tocar um instrumento de sopro é necessário se conscientizar dos processos 
de inspiração e expiração, que estão na base do mecanismo de produção de som.

Quando respiramos para cantar ou tocar um instrumento, mudamos as características dessa respi-
ração. Realizamos uma inspiração rápida e profunda e realizamos uma expiração longa e demora-
da. Por vezes sem pausa alguma entre o ciclo inspiração-expiração.

6 abordar a diferença de nossa respiração quando estamos em pé, sentados 
e deitados é sempre uma excelente maneira de sentir a relação que a 

respiração tem com nosso corpo e nos ajuda a imaginar como o ar se movimenta 
dentro de nós.

A pressão interna que criamos com o fato de inspirarmos grande quantidade de ar e utilizarmos 
alguns músculos para expirar esse ar faz com que ele saia com grande velocidade. Essa velocidade 
é fundamental para uma vibração constante da palheta no clarinete e no saxofone e também para 
o fluxo de ar da flauta, emitindo, nos dois casos, uma nota musical afinada.
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Sendo a flauta um instrumento de embocadura livre, o controle do fluxo de ar é bastante impor-
tante. Este controle é determinado pelos músculos faciais, diafragma e pela coluna de ar.

Geralmente quando o aluno ainda não aprendeu a controlar o fluxo de ar, não consegue manter 
uma nota soando por muito tempo. Ele deve compreender que não precisa necessariamente de 
muito ar para fazer soar uma nota ou uma frase, mas aprender a controlar a velocidade e a direção 
do ar com uma respiração correta. No clarinete e saxofone, o “motor do som” é a palheta simples; 
na flauta é o jato de ar.

Exercício a: peça aos alunos que completem as palavras sugeridas no livro do aluno. Respostas: 
diafragma, pulmão, laringe e língua. Depois, converse com eles sobre a respiração.

atividade 2.3 – Inspirar e expirar
Nos próximos exercícios os alunos devem observar como reagem fisicamente nos processos de 
expiração e inspiração. A consciência de como o corpo reage à respiração será fundamental para 
um bom controle no momento de utilizar o instrumento. 

Exercício a: conte com os alunos três pulsos de silêncio. No quarto pulso eles devem inspirar pela 
boca rapidamente levantando bastante os ombros. Prendam a respiração por quatro pulsos e en-
tão expirem de uma só vez soltando os ombros.

1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  

HOU expire HOU expire HOU expire

(prenda) (prenda) (prenda)

6 utilize diversas velocidades e também métricas, pedindo que realizem a 
sequência em forma ternária e também binária.

Exercício b: repitam a mesma sequência de exercícios, porém sem levantar os ombros.

6 Este exercício é muito importante, pois faz com que o aluno, de forma 
inconsciente, expanda o tórax e abaixe o diafragma.

Exercício c: deite-se no chão com os alunos e apoiem as mãos sobre a barriga. Fechem os olhos e 
sintam o movimento de sobe e desce da barriga enquanto respiram. Também é possível perceber 
o sobe e desce do abdômen colocando um livro ou caderno sobre ele. Agora inspirem e prendam 
a respiração observando como a barriga endurece. Segurem por alguns segundos e soltem a respi-
ração. Agora inspirem e pressionem a barriga com as mãos enquanto soltam o ar fazendo “tsss”. 

Exercício d: soltem o ar contido nos pulmões (“sssssssssssss”). Inspirem lentamente pelo nariz 
expandindo a barriga e enchendo os pulmões. Em seguida soltem o ar lentamente pela boca.

Exercício e: inspirem pelo nariz e encham apenas a base do tórax, segurem o ar. Continuem 
inspirando e encham a parte média e segurem. Continuem inspirando e encham a parte superior. 
Soltem lentamente pela boca. 
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6 observe se os alunos o acompanham e realizam os exercícios com posturas 
corporais corretas.

Exercício f: respirem livremente, inspirando o ar pelo nariz e expirando pela boca. Estabeleça uma 
pulsação e peça aos alunos que inspirem em 2 tempos e expirem em 2 tempos continuadamente; 
altere para 4 tempos de inspiração e 4 tempos para expiração; por fim, peça para os alunos inspi-
rarem em 4 tempos, segurarem o ar em 4 tempos e expirarem em 4 tempos.

Exercício g: toque para a turma e peça a eles que tentem imaginar o ar entrando pela boca e 
saindo pelo tubo do instrumento.

6 toque melodias lentas e revise todos os passos. Peça aos alunos que 
observem como fazer, pois em breve estarão colocando esses conceitos 

em prática.

6 Como o aprendizado da correta respiração no instrumento necessita 
de prática ao longo do tempo, repita estes exercícios no decorrer das 

unidades ou quando julgar necessário.

atividade 2.4 – apresentando os instrumentos – postura 
corporal, pontos de apoio e montagem e desmontagem 
Com esta atividade começaremos a utilizar os instrumentos com os alunos. O manuseio deve ser 
lento e cuidadoso. Peça a eles que sintam o peso do instrumento e olhem a quantidade de deta-
lhes (chaves, parafusos, botões etc...). O objetivo desta atividade é mostrar as partes do instrumen-
to, a montagem e desmontagem e a posição dele em relação ao corpo. 

6 utilize os mapas dos instrumentos no início deste livro para mostrar aos 
alunos as partes do saxofone, do clarinete e da flauta.

saXOFONE E ClariNEtE

Postura corporal

A postura corporal para tocar o saxofone e o clarinete é bastante simples. Pensem em todas as 
partes do corpo envolvidas na respiração. Pensem no equilíbrio e na força que faremos para so-
prar. Pensem no apoio físico que precisamos para controlar o sopro, ao mesmo tempo em que 
manuseamos o instrumento.

Colocaremos isso tudo em prática de duas maneiras: em pé e sentados. Seja qual for a posição, o 
corpo precisa estar relaxado, porém equilibrado, centrado e preparado para usar os reflexos rapi-
damente. Sem tensões, mas com agilidade.
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Postura para tocar em pé: sax alto

Figura 2.3a    Figura 2.3b

Postura para tocar em pé: sax tenor

Figura 2.3c        Figura 2.3d
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Postura para tocar em pé: Clarinete

Figura 2.3e           Figura 2.3f

Postura para tocar sentado: sax alto

Figura 2.4a    Figura 2.4b
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Postura para tocar sentado: sax tenor

Figura 2.4c    Figura 2.4d

Postura para tocar sentado: Clarinete

Figura 2.4e    Figura 2.4f
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Em ambas as posições, o tamanho do instrumento não deve interferir na postura corporal funda-
mental 

Pontos de apoio do saxofone

Para segurar o saxofone é necessária a utilização de uma correia de sustentação e do apoio dos 
polegares de ambas as mãos. O polegar da mão direita é responsável pelo equilíbrio da parte in-
ferior do instrumento. O polegar da mão esquerda é responsável pelo equilíbrio da parte superior 
do instrumento e também pelo acionamento de algumas chaves. Por esta ultima razão é extrema-
mente importante que não haja tensão nas mãos. 

Figura 2.5a    Figura 2.5b

a correia

A correia é um acessório fundamental para o saxofonista, pois possibilita um período maior de 
estudo, prevenindo tensões e lesões musculares, além de auxiliar no equilíbrio do instrumento. As 
correias precisam ser confortáveis (sem machucar o pescoço), de ajuste fácil e rápido e com um 
gancho de sustentação seguro, à prova de escapes do instrumento. 

Pontos de apoio do clarinete

O polegar da mão direita é apoiado em local apropriado, situado na parte de trás do corpo inferior 
do instrumento. As bases dos dedos da mão direita (metacarpos) poderão ou não ser apoiadas na 
lateral do conjunto de chaves, dependendo das notas a serem executadas. 
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Figura 2.6

Montagem e desmontagem

Para montar o clarinete os alunos devem ter muito cuidado para não danificar as chaves. 
Primeiramente une-se o barilete ao corpo superior do instrumento e a campana ao corpo inferior 
do instrumento.

Figura 2.7 - Campana e barrilete
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Para montar o corpo superior com o corpo inferior deve-
se atentar para a conexão do mecanismo das chaves. 
Segurando o corpo superior com a mão esquerda (su-
gere-se apertar as chaves para suspender a conexão de 
encaixe) e o corpo inferior com a mão direita, o aluno 
deve realizar a junção com cuidado realizando pequenos 
movimentos circulares até o completo encaixe das partes 
e alinhamento da conexão das chaves.

Figura 2.8 - Conexão das chaves 

Para montar o saxofone, basta encaixar o tudel no 
corpo do instrumento. Recomenda-se primeiro soltar 
o parafuso de precisão, logo encaixar o tudel e então 
apertar minimamente o parafuso de volta (o suficien-
te apenas para segurar o tudel), sem forçar o aperto 
para evitar o desgaste do parafuso.

Deve-se ter o cuidado de a argola da chave de registro 
do tudel cercar o pino de conexão das chaves.

Figura 2.9 - Conexão das chaves 

as cortiças

No tudel do saxofone e na união das partes do clarinete existem cortiças que permitem um ajuste 
preciso. Como a cortiça é um material muito sensível é preciso estar sempre atento a ela evitan-
do que haja ressecamento e, consequentemente, quebra desse material. É comum que a cortiça 
interaja com a umidade relativa do ar e se dilate um pouco em dias muito quentes e se contraia 
em dias muito frios. Embora isso ocorra, em nenhum momento tais variações devem impedir a 
montagem do instrumento. Caso as cortiças estejam oferecendo muita resistência recomenda-
se a utilização de um lubrificante específico. Caso o ajuste não esteja justo (oferecendo folga) 
recomenda-se trocar a cortiça. 
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Flauta

Postura corporal

Para que a postura fique equilibrada, a sustentação da flauta na posição transversal requer uma 
reorganização do corpo inteiro e não apenas da cabeça e dos braços. A posição do corpo quando 
se toca interfere na respiração, sonoridade e técnica.

Mostre aos alunos como se posicionar: traga a flauta para si na posição de tocar. Afaste-a para 
longe do ombro direito, girando levemente o tronco para a direita, de modo que as pernas se 
acomodem nesta posição e o pé direito fique um pouco atrás do esquerdo. Mantenha a flauta na 
mesma linha dos lábios, olhos e orelhas, conforme figuras a seguir.

Para exemplificar, em pé ou sentado, coloque a estante como ponto de referência: a flauta fica 
paralela à estante, o rosto e os olhos ficam de frente para a estante e o tronco levemente voltado 
para a direita. A cabeça na posição vertical. O cotovelo e o pé esquerdos apontados para o centro 
da estante. Os ombros devem estar sempre abaixados e os braços separados do corpo.

Atente para que os alunos não apóiem a flauta no ombro esquerdo ou o braço direito no encosto 
da cadeira.

Com o tempo, esta postura se tornará natural, permitindo ao aluno tocar flauta sem qualquer 
contração ou tensão.

Figura 2.10 - Postura para tocar em pé
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Figura 2.11 - Postura para tocar sentado. Observar que as costas ficam afastadas da cadeira

Pontos de apoio

Para segurar a flauta nos ângulos corretos e para mantê-la estável durante a execução, usamos três 
pontos de apoio (mostrados por setas na figura)

1. Maxilar e queixo

2. Dedo indicador da mão esquerda

3. Polegar direito 

Figura 2.12 - Pontos de apoio da flauta (maxilar e queixo, dedo indicador da mão esquerda e polegar da mão direita) 
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Observe que o único dedo que sustenta a flauta é o polegar da mão direita. Todos os outros dedos 
precisam estar livres para movimentar as chaves. O dedo mindinho da mão direita, apesar de na 
maior parte do tempo manter-se apoiado na chave do Ré sustenido, não deve servir como ponto 
de apoio. 

O peso e a posição transversal da flauta são inimigos de um aluno que está se adaptando ao ins-
trumento. Observe sempre a posição com que os alunos seguram a flauta, para que seja a mais 
natural possível, evitando que futuramente eles tenham que corrigir os erros de postura. 

A posição das mãos será vista na Unidade 4.

Montagem e desmontagem

Aprender a montar a flauta corretamente é uma tarefa simples e pode fazer uma grande diferença 
na conservação do instrumento. 

Com uma das mãos, o aluno deve segurar o corpo da flauta na parte superior do tubo, evitando 
as chaves. Com a outra mão, deve encaixar o pé, empurrando-o em sentido giratório. Ajustar fir-
memente sem deixar vazamento de ar. Alinhar a haste que sustenta as chaves do pé com o meio 
da última chave no corpo. Este alinhamento é bem variável, conforme o tamanho das mãos e dos 
dedos de cada um.

Figura 2.13 – Alinhamento da parte inferior

Segurar o bocal com uma das mãos e o corpo da flauta com a outra mão. Cuidar para segurar em 
torno do tubo e não nas chaves. Inserir o bocal no tubo, sem forçar, em sentido giratório. Neste 
movimento de encaixe, não apoiar a mão no porta-lábio – que é muito frágil.
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Figura 2.14 – Encaixe

Alinhar o orifício do bocal com a primeira chave (Dó#). Com o tempo, com experiência, o aluno 
poderá fazer pequenos ajustes para encontrar a posição ideal para obter o melhor som.

Figura 2.15 – Alinhamento do orifício do bocal
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Figura 2.16 – Alinhamento: flauta montada

Para desmontar, proceder inversamente: desencaixar o bocal e depois o pé. Cuidar para colocá-los 
nos seus respectivos lugares na caixa da flauta. 

6 alerte os alunos para a importância de guardar as partes da flauta nos 
respectivos lugares na caixa.

Exercício a: se possível, faça uma cópia do mapa de um dos instrumentos (que se encontra no 
início deste livro ou no site do Projeto Guri) e mostre aos alunos em classe. Com eles, marque na 
cópia os nomes das partes do instrumento.

Exercício b: agora vamos praticar a montagem do instrumento. Acompanhe os alunos para retirar 
um instrumento da caixa e montar as partes. Realize a montagem de um instrumento em frente 
à turma.

Exercício c: vamos agora praticar a desmontagem do instrumento. Da mesma forma, oriente a 
turma para desmontar e guardar corretamente o instrumento na caixa.

6 neste exercício é de extrema importância aprender o manuseio correto da 
correia e das partes dos instrumentos, evitando forçar chaves delicadas 

ou mesmo forçar os encaixes das partes. utilize, ainda, a boquilha sem a palheta.

Exercício d: agora vamos segurar o instrumento e fingir que estamos tocando. Ajude os alunos 
a segurar o instrumento corretamente e peça que façam de conta que estão tocando em frente à 
turma ao ouvir o solo.

6 utilizar um trecho do 2º movimento, O velho castelo, da obra Quadros 
de uma exposição de Mussorgsky. alterne os alunos e faça com que os 

movimentos sejam compatíveis com uma execução real e também com o espírito 
da música ouvida. no clarinete e no saxofone não coloque a palheta na boquilha 
ainda.

atividade 2.5 – os instrumentos de sopro de boquilhas 
com palhetas simples e de bocais livres
Os instrumentos de sopro com boquilhas simples surgiram há muitos anos. Mais adiante vamos 
abordar a história do saxofone e do clarinete. Por enquanto vamos nos concentrar no conjunto 
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boquilha – palheta – abraçadeira, que é o motor propulsor desses instrumentos, onde o som surge 
para então se propagar pelo tubo.

A montagem desse conjunto deve ser cuidadosa e o manuseio deve ser delicado. A palheta é mui-
to frágil e sensível. Um pequeno deslize pode comprometer a vibração da palheta ou até mesmo 
inutilizá-la. 

Estabeleçam a montagem do conjunto sempre na seguinte ordem:

1º Boquilha – 2º palheta – 3º abraçadeira (de cima para baixo segurando sempre pelo meio). Não 
se deve tocar a ponta da palheta durante a montagem. Uma vez montado o conjunto, encaixe a 
boquilha do saxofone no tudel e do clarinete no barrilete.

Figura 2.17 - Montagem da boquilha do clarinete: boquilha – palheta – abraçadeira 

Figura 2.18 - Montagem da boquilha do saxofone: boquilha – palheta – abraçadeira. 

Observar o sentido vertical da colocação da palheta pela base.
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as boquilhas

As boquilhas podem ser feitas de diversos materiais, predominando atualmente as boquilhas de 
ebonite (também conhecidas como boquilhas de massa) e as boquilhas de metal (estas mais espe-
cificamente para o saxofone). O orifício gerado pela curvatura da ponta da boquilha em relação à 
palheta é chamado de abertura. A abertura exerce grande influência na sonoridade e na afinação, 
sendo também determinante para a escolha da resistência da palheta. As câmaras internas das 
boquilhas também possuem diversos formatos, variando o timbre do instrumento como um todo. 

Após entender as partes e o funcionamento, os alunos irão explorar o conjunto boquilha-palheta-
abraçadeira (observe a figura 2.18) .

Exercício a: monte com os alunos o conjunto boquilha-palheta-abraçadeira algumas vezes. Sigam 
o passo-a-passo:

1º segure a boquilha com uma das mãos. 

2º coloque a palheta segurado-a pelo meio (também pela base)

3º coloque a abraçadeira (no sentido da ponta para base)

4º alinhe a ponta da palheta com a ponta da boquilha

5º ajuste a pressão da abraçadeira

Exercício b: proponha aos alunos que treinem a retirada da palheta da boquilha e explique a eles 
que palhetas de saxofone e clarinete são feitas de um material natural e muito sensível. Conte a 
eles um pouco sobre este material para entender porque ele é tão delicado.

as Palhetas

A cana utilizada na produção das palhetas de saxofone e clarinete se chama-se Arundo Donax. 
Para se cultivar essa cana é necessário um solo fértil, pouca umidade no ar, clima frio e um sol ge-
neroso, porém não muito forte. São necessários não menos que quatro longos anos de cuidados 
e atenção para que a cana atinja o ponto em que pode ser utilizada. 

É, então, delicadamente cortada com tesouras de poda, para evitar a destruição das fibras; o cor-
te é feito à mão. Em seguida, ela é desfolhada, cortada em paus de cerca de 1,80m e estendida 
ao sol até adquirir aquela tonalidade dourada que, por vezes, deixa manchas castanhas. Depois 
é acondicionada em feixes e enviada para o armazém, protegido e ventilado, a fim de secar por 
mais dois anos, antes de se iniciar a fabricação. Uma vez preparada a cana, se faz o primeiro corte, 
que dá origem às formas toscas que, depois do devido tratamento, se transformarão em palhetas. 
Fonte: www.vandoren.com

Exercício c: agora que já montamos o conjunto boquilha-palheta-abraçadeira, é chegado o mo-
mento de os alunos produzirem sons com ele. Mostre como fazer a embocadura. Peça à turma 
que experimente soprar e vamos ver que sons saem. Em seguida traga para o exercício os alunos 
de flauta com seus bocais.

6 valorize a experimentação e destaque com bom-humor os diversos sons 
que sairão da experimentação. Pouco a pouco conduza os alunos a tentar 

manter um som contínuo.
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Exercício d: toque a partitura da canção Pastorzinhos e peça aos alunos que façam sons somente 
com a boquilha do saxofone, com o clerinete montado tocando a nota Sol ou com bocal da flauta 
quando indicado. Você poderá escolher outras canções para ilustrar este exercício.

Figura 2.19 - Os sons devem ser produzidos pelas boquilhas de clarinetes e saxofones e pelos bocais das flautas

atividade 2.6 – atividade lúdica – ostinatos rítmicos
Com o grupo sentado em roda, proponha um ostinato rítmico utilizando sons corporais (palmas, 
palmas nos joelhos, estalos de dedos etc.)

Por exemplo:

Figura 2.20

Repita o ostinato em grupo até que todos estejam realizando o ritmo confortavelmente.

Agora encaixe seu nome nesse ritmo e faça com que todos o repitam várias vezes. Como no exem-
plo a seguir:

Jo – a –  quim    Jo – a –  quim  etc...

Educador

Sons com
boquilha/bocal

9
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6 Para ilustrar esta atividade, proponha a audição do Cd021 Palavra cantada 
– faixa 3.

desafios  

6 Educador, estes exercícios que denominamos desafios 
poderão ser utilizados no momento que você considerar 

mais apropriado, ao longo das aulas sugeridas para cada unidade.

desafio 2.1
Educador, solicite à turma que realize uma pequena composição com sons curtos e longos. Eles 
poderão usar voz, palmas etc. Auxilie os alunos a organizarem uma apresentação na sala de aula, 
em que cada grupo apresentará sua criação. Após se apresentarem, estimule-os a discutirem o 
que ouviram. Questões que podem ser abordadas: utilização do corpo, formato das composições, 
elementos comuns e diferentes entre as composições.

desafio 2.2
Divida a turma em grupos. Cada um criará um exercício variando os tempos de inspiração e expira-
ção, usando “sssss”e “tsssssiiiii”. Peça a eles que registrem o que os respectivos grupos realizaram, 
sem mostrar aos colegas dos outros grupos. Depois, organize uma apresentação de cada grupo, 
indicando aos alunos dos outros grupos que anotem o que ouvirem. Compare os resultados. 
Observe o grupo que conseguiu registrar de forma mais aproximada a partitura criada por outro 
grupo, estimulando a audição dos alunos. Ao final, você poderá propor a exposição de todos os 
registros, comparando os resultados e diversidades.
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atividade para levar para casa

6 Educador, faça o possível para verificar as atividades 
realizadas em casa, pelos alunos.

atividade 2.1
Enunciado para o aluno:

Desenhe o seu instrumento e coloque o nome de cada uma das partes que aprendeu nesta unida-
de. Leve o desenho na próxima aula.

atividade 2.2
Enunciado para o aluno:

Vamos tentar descobrir se existem grupos musicais em sua cidade? Converse com amigos, profes-
sores, familiares ou conhecidos e pergunte a eles se sabem da existência de algum grupo. Tente 
saber que estilo de música eles tocam e se são grupos profissionais ou amadores. Será que nesses 
grupos há instrumentos de sopro? Quais seriam e quem toca? Será que existe uma banda ou uma 
orquestra em sua cidade?

atividade 2.3
Os alunos deverão completar as lacunas com palavras que aparecem na atividade 2.4 e 2.5: respi-
ração, pontos de apoio, postura e porta-lábio para os alunos de flauta. Boquilha, palheta, abraça-
deira, correia, campana e barrilete para os alunos de clarinete e saxofone.

Modo de aferição dos resultados
Nesta segunda unidade trabalhamos a fundamentação para conceitos que se-
rão utilizados por todo o aprendizado prático dos alunos. A consciência da 
relação entre ar e som é muito importante. Verifique se todos os alunos com-

preenderam essa relação, imprescindível para a concretização da sonoridade, mais adiante.

A postura também faz parte dos fundamentos básicos e pode facilitar muito o aprendizado. 
Portanto, devemos reforçar sua importância sempre, pois no momento em que passarmos para a 
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prática instrumental é comum a postura se modificar de maneira não intencional. A razão de uma 
boa postura, bem como os cuidados para se evitar lesões ou tensões desnecessárias são muito 
importante nestes primeiros momentos.

Verifique também o cuidado e atenção nas montagens, tanto das grandes partes dos instrumentos 
quanto do conjunto boquilha/palheta/abraçadeira nos saxofones e clarinetes. Tais manuseios são 
assimilados facilmente por uns e apresentam maior dificuldade para outros. Certifique-se que os 
alunos memorizaram bem o passo-a-passo de montagens e desmontagens evitando danos aos 
instrumentos.

A verificação da emissão de sons somente com a boquilha ou bocal está diretamente ligada à 
intuição de conseguir emitir sons sem teorizar a respeito da embocadura. Verifique o controle 
e a experimentação dos alunos incentivando-os a, desde já, produzirem uma sonoridade o mais 
controlada possível.
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MadeiraS

UNIDADE 3

o coração da música

a pulsação rítmica e a articulação
Esta unidade tem por objetivo principal a percepção do 
pulso e a emissão dos primeiros sons no instrumento.
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oBjetivo geral
• Desenvolver a percepção do pulso, seus prolongamentos e subdivisões e entender o processo 
de articulação e emissão dos sons

oBjetivos espeCÍfiCos
• Desenvolver a percepção do pulso interno
• Sentir a multiplicação, divisão e subdivisão do pulso por meio de sons e silêncios
• Entender e experimentar o processo de articulação no conjunto boquilha/palheta e no bocal 
da flauta/porta-lábio
• Exercitar sons definidos a partir de uma digitação
• Conhecer informações gerais da história do instrumento e orientações para pesquisa
• Realizar passo a passo os procedimentos de limpeza do conjunto boquilha-palheta e do 
bocal da flauta

ConteÚdos
• O pulso: percebendo sons, silêncios e batimentos
• Fundamentos de articulação e embocadura
• As primeiras chaves (mão esquerda): Si-Lá-Sol (saxofone e flauta) e Mi-Ré-Dó (clarinete)
• Os sons ligados e os sons separados
• A limpeza da boquilha e do bocal da flauta

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes

Específicos:
• CD Player
• CD0083 Bolero, de Maurice Ravel
• Um estetoscópio
• Um metrônomo
• Um microfone e um amplificador (se possível) para amplificar o metrônomo
• Placa escrito SOM e placa escrito AR 
• Espelho
• Tubos diversos fechados em um dos lados: tampas de caneta, garrafas, tubos pequenos de 
bambu etc.
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dEsCriÇÃO da uNidadE

Todos nós somos sensíveis aos batimentos produzidos por uma música, entretanto, possuímos 
níveis diferentes de consciência disso. Um adolescente que teve mais contato com música na in-
fância pode identificar mais rapidamente o pulso de uma música que outro que não teve o mesmo 
contato. 

As atividades físico-corporais, principalmente a dança, também estão ligadas diretamente à per-
cepção e ao entendimento que temos do pulso musical. A percepção do pulso é fundamental para 
controlarmos os fundamentos rítmicos da notação musical, mas trabalharemos esses conceitos 
separadamente.

O importante é que o aluno seja capaz de incorporar cada conceito novo sem perder os conhe-
cimentos já adquiridos nas unidades anteriores, pois aos poucos perceberá que ao executar uma 
música utilizará diversos conhecimentos ao mesmo tempo.

Também abordaremos nesta unidade o fundamento da articulação e da emissão sonora. A articu-
lação será utilizada para iniciarmos a produção do som e para trabalharmos a diferenciação entre 
sons ligados e separados. Por meio dela poderemos realizar o ajuste fino na emissão do som para 
os exercícios com as primeiras notas. 

Fortaleceremos os conceitos de sons ligados e sons separados antes de iniciar o trabalho com as fi-
guras rítmicas. Com a articulação tenuto sob controle será muito mais fácil estabelecer os padrões 
rítmicos que posteriormente virão.

Destacaremos também a importância de uma correta higiene nos materiais que levamos à boca 
nos instrumentos de sopro. As noções de limpeza dos instrumentos são fundamentais para a saú-
de dos alunos e para a durabilidade dos equipamentos.

Exercícios preparatórios 

Exercício de respiração

Educador, solicite que os alunos fiquem em pé. Proponha uma respiração livre, inspirando pelo 
nariz e expirando pela boca. Em seguida, inicie uma contagem para a respiração dos alunos, da 
seguinte maneira:

Inspirem em 2 tempos e expirem em 2 tempos continuadamente;

Altere a contagem para 4 tempos de inspiração e de expiração;

Por fim, todos devem inspirar em 4 tempos, segurando o ar por mais 4 tempos e expirar em 4 
tempos.

Você poderá propor outros exercícios de respiração em cada início de aula, para que se torne uma 
rotina para os alunos. 
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atividade 3.1 – o pulso: sons, silêncios e batimentos
Por vezes ouvimos uma música e nos deixamos levar por ela. Um samba-enredo, por exemplo. 
Existe uma reação natural do nosso corpo ao ouvi-lo. Percebemos um movimento quase que au-
tomático dos nossos pés, mãos, cabeça, acompanhando a música. Esses batimentos fortes que 
sentimos constantemente durante a música são chamados de pulsos.

Algumas músicas possuem uma pulsação muito bem definida, outras nem tanto. Algumas produ-
zem uma sensação de movimento, outras de relaxamento. Por meio do pulso podemos controlar 
a velocidade de uma música e também seu ritmo.

O pulso musical também pode ser usado como uma unidade de medida para estabelecer a escrita 
rítmica. Quando estabelecemos um pulso como unidade, podemos multiplicá-lo e dividi-lo durante 
a música.

Naturalmente, é mais fácil identificarmos batimentos e pulsos por meio de manifestações sonoras. 
Entretanto, o pulso também pode estar presente no silêncio. Normalmente chamamos isso de pul-
so interior ou sensação interna do pulso. Ela não depende de estímulos sonoros e é fundamental 
para um posterior controle da rítmica musical.

Esta atividade tem como objetivo abordar as vivências relacionadas ao pulso. Trabalhemos os exer-
cícios corporais com os alunos, porém, tenha consciência que o resultado pode não ser imediato e 
dependerá da idade e da vivência desses alunos (crianças mais novas geralmente são mais soltas e 
participam de atividades corporais na escola; alunos com mais idade podem nunca ter vivenciado 
o movimento do corpo por meio da dança e podem se expressar corporalmente com mais dificul-
dade). É fundamental respeitar os limites dos estudantes e adequar os exercícios, se necessário.

Exercício a: explique para os alunos que existe uma pulsação dentro de nós produzida por nosso 
coração. Com a turma toda em silêncio, questione se eles podem ouvir o coração ou apenas senti-
lo. Vamos tentar sentir o coração, sentados, colocando a mão no lado esquerdo do peito. Agora 
colocando os dedos no pescoço; em seguida, no pulso. Agora, com você, os alunos devem fazer 
20 polichinelos e tentar novamente sentir o coração.

Exercício b: agora que eles já sentiram o pulso, é hora de ouvi-lo. Com a ajuda de um estetoscó-
pio cada um irá ouvir o coração.

6 se possível, utilize o microfone para amplificar o som a fim de que seja 
ouvida a pulsação de cada aluno por toda a classe. 

Em último caso, na ausência de um estetoscópio ou amplificador, os alunos podem cantar ou 
imitar o som do próprio coração para que todos ouçam. Procure também sons gravados de bati-
mentos cardíacos para complementar a experiência. 

Exercício c: quase todas as músicas também possuem uma pulsação. Vamos ouvir Bolero, de 
Ravel, e reconhecer o pulso com as palmas.

Sem explicar, induza os alunos a bater palmas nos pulsos e de forma diferenciada no pulso forte 
da métrica. Em uma segunda audição, peça que imitem o ritmo da caixa batendo suavemente nos 
joelhos. Peça que os alunos percebam a diferença entre o pulso e o ritmo.
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Exercício d: vamos tocar novamente para a classe o Bolero, de Ravel, e continuar marcando a 
pulsação. De forma súbita abaixe o volume da música por alguns compassos e retorne ao volume 
normal para induzi-los a controlar a velocidade do pulso. Aos poucos, aumente o intervalo da 
ausência de música.

Agora peça para os alunos marcarem o pulso com as palmas, mas de olhos fechados. No momento 
do silêncio, eles devem manter o pulso mentalmente até que o som retorne, momento em que 
continuarão batendo palmas, sempre de olhos fechados.

6 utilize também outros exemplos musicais de pulsação (mais lentos ou 
mais rápidos) para os dois exercícios anteriores.

Exercício e: pergunte quem conhece uma música folclórica que toda a turma saiba. Cante com os 
alunos e peça que marquem a pulsação com palmas.

Com o auxílio do metrônomo, altere a velocidade do pulso e peça à turma que cante a mesma 
canção seguindo a nova velocidade da pulsação. Repita o exercício utilizando quantas músicas 
julgar necessário para que a turma interiorize o conceito de pulsação.

atividade 3.2 – Fundamentos de articulação e embocadura
É muito provável que nos exercícios da unidade anterior os alunos não tenham conseguido contro-
lar muito bem os momentos em que o som começa e termina.

saxofones e clarinetes

Para que possamos controlar exatamente o momento em que a palheta deve começar a vibrar, ao 
tocar saxofone ou clarinete precisamos utilizar a língua.

Encostando delicadamente a parte superior da ponta da língua na palheta fazemos com que ela 
comece a vibrar exatamente no momento em que o ar começa a passar por ela.

Nas primeiras vezes, pode ser que a sensação de encostar a língua na palheta seja um pouco es-
tranha, mas logo nos acostumamos.

Para ajustar a embocadura, o aluno deve posicionar a boquilha na boca da seguinte forma:

1. Apoiar levemente os dentes superiores sobre a boquilha.

2. Dobrar um pouco o lábio inferior para encobrir os dentes.

3. Para o saxofone, juntar os cantos da boca como para falar a sílaba “VU” ou “FU”.

4. Para o clarinete, manter a boca no formato de um leve sorriso e pronunciar o ataque com a 
silaba “TA”.
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Figura 3.1 - Posicionamento da embocadura no saxofone – atenção para os cantos da boca, lábios superior e inferior

Figura 3.2 - Posicionamento da embocadura no clarinete – atenção para os cantos da boca, lábios superior e inferior

Para articular o início do sopro, concentrem-se no posicionamento da embocadura e no início 
simultâneo do sopro com a articulação da palheta. Com a pronúncia da sílaba “DU” para o saxo-
fone e a silaba “TA” para o clarinete.
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Flautas

Para entender como se dá a emissão do som na flauta, peça aos estudantes que, primeiramente, 
pressionem o dedo indicador de uma das mãos firmemente contra o lábio inferior. Peça que pro-
nunciem a vogal “iiiiii” enquanto mantêm o dedo no lábio. Observe que o lábio inferior deve ficar 
estendido. Mostre aos estudantes como fazer. Utilize também o espelho para que se observem.

Utilizando o bocal da flauta, peça aos estudantes que o coloquem sobre a parte de baixo do lábio 
inferior e centralizem o orifício do bocal no meio do lábio inferior, de forma que o jato de ar esteja 
na mesma linha do orifício. 

6 atenção para o bocal não ficar totalmente abaixo do lábio inferior. utilize 
um espelho.

Para encontrar a posição do porta-lábio nos lábios para a produção do melhor som, peça aos es-
tudantes que segurem o bocal com as duas mãos e experimentem girá-lo para frente e para trás, 
deixando de cobrir o furo e cobrindo-o totalmente. Mostre a eles como fazer.

Figura 3.3 - Posição do porta-lábio

Provavelmente, a melhor posição do bocal no lábio inferior ficará ao redor da cobertura de um ter-
ço do orifício. Isso depende de muitos fatores, como espessura dos lábios, arcada dentária, encaixe 
do queixo. Observe os alunos para que não projetem acentuadamente a musculatura inferior para 
frente, interferindo na direção do jato de ar. Ao contrário, empurre o lábio superior para frente e 
para baixo, de modo que quando soprar ele fique mais para frente do que o lábio inferior. Estimule 
os alunos a prestarem atenção no som produzido, sua qualidade e afinação. Certamente esta é a 
melhor referência para se descobrir qual a melhor posição do bocal e quanto do orifício deve-se 
cobrir com o lábio. Não esqueça que este é um trabalho de longo prazo, que envolve a pesquisa e 
que será construído conforme os estudantes se desenvolvem no instrumento.
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Figura 3.4 - Posição da embocadura no bocal 

tirando o som de tubos

Atenção educador, neste ponto da atividade, para os alunos de clarinete, peça que realizem o 
exercício da Atividade 3.4 - montagem do instrumento.

Para os alunos que se iniciam no aprendizado da flauta transversal, a atividade a seguir tem por 
objetivo desenvolver a consciência e formar a embocadura. Utilizaremos diversos tipos de tubos 
cuja produção do som é similar ao que ocorre na flauta (embocadura livre) como, por exemplo, 
garrafas, tubos de bambu, tampas de caneta. 

Exercício a: peça aos alunos que explorem livremente os novos instrumentos. Oriente-os a apoiar 
o lábio inferior na borda destes instrumentos e procurar soprar, de forma que algum som seja 
produzido. A variedade de tubos possibilita a exploração de timbres, alturas e diferentes maneiras 
de se soprar.

Exercício b: sugira que cada estudante apresente sua experiência realizada no Exercício a. Organize 
a apresentação, propondo que os demais repitam o que foi desenvolvido por cada um. 

Exercício c: faça com os alunos uma composição com os sons explorados anteriormente. Organize 
os momentos, frases, solos, todos juntos; proponha células rítmicas, ostinatos e silêncios. Neste 
momento, inclua os demais alunos: para o saxofone toquem apenas com a boquilha e para o clari-
nete toquem a nota Sol. Desenvolva outras composições com a turma toda ou dividida em grupos 
menores, se necessário.

Exercício d: grafe na lousa com símbolos e desenhos a composição desenvolvida. Execute nova-
mente com a turma.

atividade 3.3 – Produção do som no instrumento
Nesta atividade vamos concentrar nossa atenção na produção do som a partir do princípio sonoro 
do instrumento. Se na unidade anterior o som foi obtido de maneira intuitiva, agora deverá ser 
trabalhado conscientemente. 
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Exercício a: peça aos alunos de clarinete e saxofone que montem o conjunto boquilha-palheta-
abraçadeira e anexem o barrilete no clarinete e o tudel no saxofone. Os de flauta transversal de-
vem segurar somente o bocal.

Pensando na emissão, oriente os alunos a soprarem como se fossem tocar, mas de maneira que 
não produzam notas musicais ou sons. Devem apenas ouvir o som do ar passando. 

Agora peça que façam a mesma coisa, porém, com o objetivo de produzir o som musical. Os alu-
nos devem realizar a alternância conforme a orientação do professor: som – ar – som – ar etc. O 
objetivo deste exercício é auxiliar o aluno a perceber fisicamente as mudanças que precisa realizar 
para produzir o som.

Exercício b: produza uma pulsação e, com os alunos, siga a partitura da Figura 3.6, com trechos 
de uma linha divididos com a mesma quantidade de pulsos (exemplo: 2, 3, 4, 5 etc.). Agora os 
alunos devem entender a velocidade do pulso e soprar durante as flechas. É importante manter 
a embocadura pronta o tempo todo, mesmo quando não estamos tocando. Eles devem iniciar os 
sons com “Du” para saxofone, “Tu” para o clarinete e com “Tu” para as flautas.

Figura 3.5

Exercício c: agora vamos criar um novo gráfico, com a linha dividida em 12 pedaços. Pergunte 
aos alunos quantos pulsos há em cada trecho. Qual será a velocidade da pulsação? Onde estarão 
as flechas indicando quando e por quanto tempo soprar?

Figura 3.6
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Exercício d: a partir de agora teremos vários sons para articular com a turma. Cada separação 
da linha possui quatro pulsos. Em cada flecha eles devem soprar usando, para começar, só o som 
“Du” para saxofone, o som “Ta” para clarinete e “Tu” para as flautas. Você conduzirá a veloci-
dade da pulsação.

6 nos exercícios anteriores, mais importante do que a precisão é a atenção 
na articulação do primeiro som e a relação entre som, pulso e silêncio em 

um gráfico.

Exercício e: pratique com os alunos atividades com o bocal da flauta.

1. Segure o bocal com a mão esquerda, sopre livremente utilizando a sílaba “Tu”.

2. Tampe a parte aberta do bocal com a mão direita. Explore ritmicamente as duas notas produzi-
das – bocal aberto (agudo) e bocal tampado (grave).

3. Acrescente mais uma novidade: o glissando. Insira o dedo indicador pelo tubo e movimente-o 
enquanto sopra.

Exercício f: explore em uma brincadeira a variedade de possibilidades dos sons emitidos com o 
bocal da flauta, boquilha do saxofone e a nota Sol do clarinete: longos/curtos; graves/agudos; 
graves/agudos ligados; agudos/graves ligados; sons/pausas; glissandos.

Exercício g: cortejo – célula rítmica do maracatu. Com os alunos de flauta, pratique no bocal uma 
frase do maracatu, observando a utilização do som grave e do som agudo, conforme o exemplo 
a seguir. Para os alunos de saxofone e clarinete, proponha a execução de uma frase de acompa-
nhamento do ritmo de maracatu.

Figura 3.7

6 Como até este momento do aprendizado os estudantes ainda não 
aprenderam a ler partituras, peça que memorizem a frase rítmica.

6 Essa frase é tradicionalmente executada pelo agogô no ritmo do maracatu.

Exercício h: proponha que os alunos caminhem pela sala executando o ritmo com o bocal da 
flauta e percebam o pulso enquanto andam. Utilize um instrumento de percussão para fazer a 
marcação da pulsação. Os alunos de saxofone podem utilizar a boquilha e os de clarinete usam o 
instrumento montado. 
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Proponha outros ritmos. Essa brincadeira de cortejo pode continuar nas semanas seguintes, ser-
vindo como aquecimento, trabalhando desta forma a embocadura, pressão de ar e posição dos 
lábios.

Figura 3.8 

6 no site www.flautista.net há dois vídeos do flautista James Galway 
mostrando como praticar com o bocal para se ter uma boa embocadura. 

http://www.youtube.com/watch?v=_utm2zPiaKQ      
http://www.youtube.com/watch?v=n2lfv8EtIrQ

atividade 3.4 – a casa mal assombrada: montar, tocar e 
desmontar o instrumento
Nesta atividade vamos fazer um ciclo completo de montagem, execução e desmontagem. Aproveite 
para informar aos alunos que esse procedimento deverá ser realizado toda vez que o instrumento 
for utilizado. Incentive-os a proceder um manuseio cuidadoso dos instrumentos. Ressalte a delica-
deza do material. 

Exercício a: monte com cuidado o conjunto boquilha-palheta-abraçadeira ou bocal da flauta no 
restante do instrumento. Para o saxofone, ajuste a correia. Posicione-se com a postura correta para 
soprar.

Exercício b: vamos agora trabalhar a melodia de A casa mal assombrada. Peça aos alunos que 
toquem a nota longa do exercício a seguir.
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6 os alunos devem memorizar o momento certo de tocar. a velocidade do 
pulso pode ser obtida pelo primeiro compasso da melodia e a duração 

da nota pode ser memorizada ou indicada por um gesto seu. o importante deste 
exercício é a produção de um som estável e não a precisão do que está na partitura.

A casa mal assombrada

Figura 3.9 - A casa mal assombrada
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Exercício c: façamos como no exercício anterior, mas agora com a melodia de Pastorzinhos. Um 
instrumento de cada vez acompanhará a melodia tocada por você e nos momentos indicados por 
uma sinalização sua.

Pastorzinhos
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Figura 3.10 – Pastorzinhos 

atividade 3.5 – apertando o botão certo!
Vamos abordar as primeiras chaves da mão esquerda: Si/Lá/Sol – saxofone e flauta e Mi/Ré/Dó – 
clarinete.

Explique aos alunos que tanto o saxofone quanto o clarinete e a flauta são tubos que possuem 
chaves para abrir e fechar furos que modificam as alturas dos sons. Posicionando as mãos no ins-
trumento, a turma deve produzir uma primeira nota, mas sem fechar nenhuma chave. O objetivo 
é colocar em prática tudo o que foi visto tecnicamente até agora produzindo um som musical de 
altura bem definida.

Feito isso, oriente as primeiras posições descritas a seguir. Não as trataremos ainda por nome de 
nota, pois o objetivo deve ser a concentração nas informações já vistas até aqui e a produção de 
um bom resultado sonoro.

Nesta etapa, normalmente os alunos sentem que estão finalmente começando a tocar! Entretanto, 
como o foco passa a ser a digitação e a produção de notas, muitas vezes ocorre um descontrole 
nos fundamentos vistos anteriormente de embocadura, articulação, postura e respiração. Passe 
segurança aos alunos seguindo o conceito de soprar e movimentar os dedos. É comum associar a 
mudança de digitação com a necessidade de movimentar o corpo ou até mesmo a embocadura. 
Trabalhe com os alunos a produção das notas e a busca de um movimento de dedos independen-
temente do ato de soprar. Natural e leve.
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6 Para os próximos exercícios você utilizará os diagramas que se encontram 
no início deste livro. as indicações de figuras a seguir são necessárias para 

que você saiba a ordem de apresentação das posições. Esta é a mesma ordem em 
que as figuras aparecem nos livros de alunos.

saxofone

Figura 3.11 - Nota Si

Figura 3.12 - Nota Lá

Figura 3.13 - Nota Sol

Clarinete

Figura 3.14 - Nota Mi

Figura 3.15 - Nota Ré

Figura 3.16 - Nota Dó

Flauta

Figura 3.17 - Diagrama geral da flauta com identificação dos dedos das mãos

Figura 3.18 - Nota Si

Figura 3.19 - Nota Lá

Figura 3.20 - Nota Sol

6 a digitação é realizada da mesma forma na primeira e na segunda 
oitavas. Portanto, atente para que o estudante esteja emitindo as notas 

da primeira oitava da flauta.

6 nesta unidade e na próxima os alunos ainda não serão apresentados 
às noções básicas de notação musical, portanto as notas estão sendo 

apresentadas como posições 1, 2, 3 etc. aproveite para trabalhar a relatividade 
para que os alunos possuam uma base sólida para entender, no futuro, as 
transposições.

Exercício a: faça um exercício de notas longas com todas as posições recém ensinadas, na medida 
do possível, respeitando o limite de cada aluno.

6 Educador, realize este exercício com um instrumento ou um grupo de 
instrumentos iguais de cada vez.

6 trabalhe sempre com bom humor e incentive os demais alunos a 
observarem os colegas e aplaudirem os esforços, mesmo que os resultados 

sejam engraçados ou “pouco musicais”.
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atividade 3.6 – os sons ligados e os sons separados
Na unidade anterior aprendemos alguns símbolos utilizados para diferenciar sons longos de sons 
curtos. Também conhecemos a ligadura de articulação.

Essa ligadura é utilizada quando queremos tocar mais de uma nota musical e não desejamos que 
se ouçam separações entre elas. Portanto dizemos que elas serão tocadas de forma ligada.

Quando queremos separar as notas temos duas opções: 

Colocar pausas (silêncios) entre elas.

Figura 3.21

Separá-las com a articulação (mas sem deixar que ocorra um silêncio entre elas).

Figura 3.22

6 Mesmo que as notas não estejam muito próximas umas das outras, se 
não há pausas escritas não há silêncio entre elas! Para separar os sons 

das notas sem deixar silêncios entre elas basta articular cada nota enquanto 
sopramos. saxofone e clarinete: encostar levemente a língua na palheta; flauta: 
encostar a língua levemente no palato. Para o clarinete, usar as notas aprendidas: 
Mi, ré, dó.

Duu - Sax
Taaa - Clarinete
Tuuu – Flauta 

Figura 3.23

 

 

Duu - Sax
Taaa - Clarinete
Tuuu – Flauta

Duu - Sax
Taaa - Clarinete
Tuuu – Flauta
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Quando queremos que os sons sejam ligados, utilizamos a ligadura de articulação.

Figura 3.24

Ou seja, sopramos e movimentamos os dedos.

Nesta atividade vamos exercitar a articulação. O movimento da língua é muito sutil e em razão dis-
so é extremamente importante que o aluno ouça o seu exemplo para verificar se está articulando 
de forma correta. Peça aos alunos que imitem a sonoridade de sua articulação. Execute com eles 
as partes individuais e, por último, trabalhe o arranjo em conjunto.

6 use as grades como referência e peça para os alunos memorizarem os 
ritmos e pausas.

Exercício a: execute a melodia principal da obra a seguir, do compositor Alexander Glazunov, e 
peça aos alunos que o acompanhem tocando as notas do arranjo. O arranjo objetiva a execução 
de notas iguais dentro de um compasso, que devem ser separadas levemente pela articulação. A 
sonoridade deve ser contínua e a articulação o mais delicada possível.

Canção do barqueiro do Volga
A. Glazounov, Op. 97 

Figura 3.25 – Canção do barqueiro do Volga

Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - Sax
Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Clarinete
Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - Flauta
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Exercício b: execute agora a melodia principal e peça aos alunos que o acompanhem tocando as 
notas do arranjo, que objetiva a execução de notas iguais dentro de um compasso e que devem 
ser separadas naturalmente pela pausa. Cada nota deve ser articulada, entretanto deve-se evitar 
respirar em cada pausa. Indique aos alunos onde deve ser realizada a respiração e peça que se 
concentrem na articulação.

Canção do barqueiro do Volga
A. Glazounov, Op. 97

Figura 3.26 

Exercício c: agora os alunos devem exercitar sons ligados e pausas.

Figura 3.27



Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 85

Exercício d: divida a turma em dois ou vários grupos e, como numa brincadeira do eco, faça a al-
ternância entre eles na execução de algumas frases. Exemplifique com as notas aprendidas ligadas 
e separadas.

6 vale reforçar que os alunos devem memorizar os exercícios, pois 
os conteúdos teóricos que os possibilitarão ler uma partitura serão 

introduzidos gradualmente durante as próximas unidades.

atividade 3.7 – a limpeza da boquilha e do bocal da flauta
Como vimos anteriormente, o conjunto boquilha-palheta-abraçadeira é o coração do som do sa-
xofone e do clarinete. Como é a parte que vai à boca, deve receber cuidados especiais de higiene 
por parte dos alunos. 

Como a partir de agora eles devem utilizar muito o instrumento é fundamental o asseio da boqui-
lha. Mostre aos alunos como lavar a boquilha após o uso, somente com água. Sob sua supervisão, 
deixe que eles lavem as boquilhas que usaram. O cuidado com o manuseio durante o uso e a lim-
peza são muito importantes para se evitar quedas que podem inutilizar a boquilha. Após o uso, a 
palheta também deve ser seca com uma flanela, sempre no sentido da base para a ponta (nunca 
no sentido contrário), para evitar danos à sua ponta delicada, e guardada em uma embalagem 
própria para o armazenamento de palhetas. A palheta é de uso pessoal e não deve ser lavada 
constantemente. Por essa razão deve, idealmente, ser utilizada sempre pela mesma pessoa.

O bocal da flauta é a parte que encosta na boca e deve também receber cuidados especiais de 
higiene. Mostre aos alunos como lavar o bocal com água e enxugar, utilizando a vareta e o pano 
absorvente após o uso. Sob sua supervisão, deixe que eles lavem os bocais que usaram.

Exercício a: vamos exercitar a limpeza das boquilhas e dos bocais. Peça aos alunos que desmon-
tem vagarosamente as partes do instrumento e guardem no estojo, sempre sob sua supervisão. 
Auxilie os alunos a realizarem os procedimentos de limpeza com atenção e segurança.

atividade 3.8 – atividade lúdica: roda rítmica
Com os alunos em pé, em roda, oriente-os a marcar uma pulsação nos pés. Escolha um aluno 
para começar batendo palma no tempo da pulsação. O aluno à direita deste deve bater palma no 
tempo seguinte, e assim por diante, até que um dos alunos bata duas palmas. Neste momento o 
sentido se inverte e a onda de palmas passa a correr no sentido contrário. Este é um jogo de aten-
ção e de precisão rítmica. É eliminado quem erra a palma ou a faz fora do tempo. Vence o aluno 
que ficar por último. 
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atividade 3.9 – atividade lúdica: telefone sem fio rítmico
Com os alunos sentados em roda, não muito próximos uns dos outros, invente um ritmo curto e 
cante bem baixo no ouvido do aluno à sua esquerda, que deve memorizá-lo e cantá-lo no ouvido 
do próximo colega à esquerda, e assim por diante. O último aluno deve cantar o ritmo em voz alta 
e depois você deve cantar o ritmo original para comparação. Se a sala for muito pequena as duplas 
de alunos podem sair da sala na hora da transmissão do ritmo.

desafios 

6 são exercícios que poderão ser utilizados como uma aula 
extra ou mesmo como forma de intensificar os conteúdos 

ministrados ao longo da unidade. os alunos poderão localizá-los no 
livro de aluno, ao final da unidade.

desafio 3.1
Educador, faça uma improvisação ao instrumento de modo que a frase pareça uma pergunta mu-
sical. Solicite aos alunos que respondam às suas frases, cada qual com seu instrumento. Para isso, 
eles deverão usar os seguintes conteúdos já apresentados: as 3 posições, notas longas e curtas, 
notas separadas e ligadas, andamento rápido e lento. Esta atividade vai mexer com a imaginação 
dos alunos. Não é necessário anotações, simplesmente estimule os diálogos musicais entre você e 
os alunos. Depois, proponha a separação dos alunos em grupos para que eles possam elaborar as 
perguntas e respostas musicais.

desafio 3.2
Auxilie os alunos na criação de novos acompanhamentos para a melodia da Atividade 3.6, Canção 
do barqueiro de Volga. Eles devem usar as notas que já conhecem, os sons curtos, os sons longos 
e os silêncios. 
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atividades para levar para casa

6 Passe aos alunos os seguintes exercícios:

atividade 3.1
Deitado no chão de casa coloque um ou dois livros pesados sobre a barriga. Inspire pelo nariz por 
cinco segundos fazendo com que os livros subam ao máximo pela expansão do abdômen. Prenda 
a respiração por cinco segundos. Solte a respiração pela boca (pronunciando um “tsss” como um 
botijão de gás vazando) empurrando sempre os livros para cima. Tire os livros da barriga e respire 
normalmente. Repita o exercício ao menos uma vez por dia.

atividade 3.2
Escolha algum lugar de sua casa, sente-se e fique em silêncio por alguns minutos. O que você ouve? 
Identifique todos os sons. Anote-os em uma lista, separando os sons longos e curtos. Apresente 
para a turma a sua lista. Você pode escolher outros lugares para fazer esta atividade, como por 
exemplo: uma praça, dentro de um ônibus, uma festa, uma biblioteca etc.

atividade 3.3
Tente descobrir o pulso de alguma música que você goste e depois leve o CD para a aula e mostre 
aos colegas e ao educador. Troquem suas experiências. Uma sugestão para encontrar o pulso é 
caminhar com a música, analisando de que forma o pulso da música leva você a caminhar. Ou você 
pode tentar sentir o pulso marcando o tempo com palmas, percutindo e, alguma parte do corpo 
ou em algum instrumento ou material que você tenha em casa.

Modo de aferição de resultados
Verifique a capacidade de concentração dos alunos. Não é tarefa simples per-
ceber se o aluno pressente o pulso corretamente, porém, um olhar individual 
atento durante os exercícios pode evidenciar alunos com maior dificuldade rít-

mica. A atenção deve estar voltada para a produção sonora do aluno, que indicará se ele está colo-
cando em prática corretamente os conceitos físicos ensinados. Novamente, o resultado dos alunos 
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tende a ser desigual, portanto um olhar individual cuidadoso pode ajudar muito. Se necessário, 
ouça os alunos individualmente, mas sem expor ninguém desnecessariamente. A dificuldade neste 
momento é natural e o incentivo é muito importante.

Esteja atento também para o manuseio do instrumento. Alunos mais ativos devem ser acompa-
nhados de perto para evitar acidentes. Verifique se todos entenderam bem os procedimentos, pois 
um manuseio incorreto pode danificar o material permanentemente. 

Durante a emissão da primeira nota é natural o descontrole no sopro e consequentemente no som. 
Incentive aqueles que conseguirem e valorize também o esforço de quem ainda não conseguiu.
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MadeiraS

UNIDADE 4

Mãos que controlam 
os sons

Conceitos de postura corporal e o 
controle das chaves
Nesta unidade serão trabalhados postura corporal e as-
pectos básicos da história dos instrumentos
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oBjetivo geral
• Desenvolver a consciência da relação corpo–instrumento e a sensação do movimento vertical 
do som

oBjetivos espeCÍfiCos
• Entender a maneira correta de manusear o instrumento
• Aprender o posicionamento de mãos e dedos para movimentar chaves
• Desenvolver a consciência dos músculos envolvidos no processo de tocar o instrumento
• Entender a importância do alongamento muscular para evitar tensões, dores e lesões
• Desenvolver a percepção melódica relacionando os intervalos com movimentos verticais
• Pesquisar e conhecer informações gerais da história do instrumento

ConteÚdos
• A postura das mãos
• Mais posições para explorar os sons: digitação de Si bemol e Dó (2ª oitava) na flauta, Dó no 
saxofone e si/lá/sol no clarinete
• O movimento melódico
• O alongamento corporal
• A história dos instrumentos 

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios, cadeiras e estantes
• Lousa e giz/pincel atômico, lápis, folha de papel sulfite e régua

Específicos:
• Aparelho de som e um mapa-múndi ou globo
• Filmadora, câmera fotográfica que filme ou ainda um telefone celular com câmera filmadora
• CDs com as músicas:
• premier quatour de jean-Baptiste singeleé
(http://www.youtube.com/watch?v=shsg_wl6viQ),
• Concerto nº1 para clarinete em láM de Mozart
(http://www.youtube.com/watch?v=O0KH_Zst6_I),
• Concerto nº1 para flauta em solM de Mozart
(http://www.youtube.com/watch?v=bb0vumrouog), 
• Partita BWV 1013 de Johann Sebastian Bach
(http://www.youtube.com/watch?v=lhYnwodakBQ) ou
(http://www.youtube.com/watch?v=t6jkyzeltz0).

• CD com o Concerto para clarinete em LáM K622 de Mozart
(http://www.youtube.com/watch?v=2onnugi3ylu) 

• Partitura do 10 movimento da partita de Bach, ampliada para que toda a turma possa ver
(http://imslp.org/wiki/Partita_in_A_minor,_BWV_1013_(Bach,_Johann_Sebastian)



Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 91

dEsCriÇÃO da uNidadE

Os instrumentistas são, de certa forma, como os esportistas. Ambos utilizam seu físico para rea-
lizar tarefas muitas vezes cansativas, repetitivas e desgastantes. Mesmo que a atividade musical 
(assim como a esportiva) traga prazer e realização, é muito importante que o músico tenha plena 
consciência dos músculos envolvidos nos processos de tocar o instrumento para evitar dores e 
lesões.

No caso dos instrumentistas de sopro, especificamente, há ainda os processos físicos relacio-
nados a inspiração e expiração, que movimentam músculos internos que também precisam de 
atenção.

Nesta unidade trabalharemos alguns aspectos relacionados à postura dos braços, mãos e dedos 
para desenvolver desde o início um bom mecanismo para a execução musical. O instrumento é 
um corpo estranho para o aluno iniciante. É pesado, frio, difícil de segurar e desajeitado. Nesse 
momento cada aluno acaba por desenvolver uma maneira para se sentir mais à vontade com o 
instrumento e, por muitas vezes, “ajeitam-se” em posturas não apropriadas.

Nesta etapa é fundamental o seu olhar atento e constante para corrigir, quantas vezes forem 
necessárias, o posicionamento, o movimento, enfim, a postura para segurar e executar o ins-
trumento.

Evitar dores e lesões deve ser também um objetivo constante e a prática de alongamentos antes 
e depois da aula (ou do uso do instrumento) são de grande valia.

Como consequência do aprendizado de algumas notas, é pertinente nesta etapa que os alunos 
atentem para a percepção do movimento melódico. Para alguns, isto é intuitivo, fácil e até óbvio. 
Mas, para outros, nem tanto. Oriente a percepção dos alunos para os movimentos ascendentes 
(do grave para o agudo), descendentes (do agudo para o grave) e estáveis (sons na mesma altura).

Nesta unidade vamos trabalhar também noções históricas dos instrumentos. A contextualização, 
as curiosidades e os dados do passado nos ajudam a estabelecer laços de afeto e uma relação 
mais próxima com esta ferramenta que se tornará companheira de muitas horas em nossa vida.

Exercícios preparatórios
Respiração: oriente os alunos e observe em quantos tempos eles conseguem inspirar e expirar: 
1234 1234 1234 1234 1234 1234

Os exercícios devem ser executados sem tencionar os ombros!

Embocadura: usando apenas a boquilha do saxofone, a boquilha e o barrilete do clarinete ou 
o bocal da flauta, solicite aos alunos que repitam os exercícios e, f, g e h da atividade 3.3 da 
unidade 3.
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atividade 4.1 – a postura das mãos 
A consciência da postura das mãos deve ser trabalhada constantemente e relembrada sempre que 
necessário durante o curso. Explique aos alunos que a força necessária para apertar as chaves é 
muito pouca e que precisam estar sempre atentos a isso. Da mesma forma, os pulsos devem estar 
sempre em um ângulo natural de continuação dos braços.

saxofone e clarinete

Ensine aos alunos que para tocar as mãos devem buscar a posição o mais natural possível. Em 
primeiro lugar, o corpo deve estar equilibrado e estável. Em seguida, os alunos devem segurar o 
instrumento a partir dos apoios dos polegares e do ajuste da correia. 

6 o uso de uma boa correia é fundamental, pois auxilia o aluno com o 
desconforto inicial causado pela insegurança perante o instrumento. 

Após o ajuste da correia, todos devem posicionar as mãos naturalmente sobre as chaves, como se 
estivessem segurando uma pequena bola. A pressão dos dedos deve ser independente e a chave 
deve ser movimentada pela primeira falange do dedo, evitando pressões excessivas e o consequen-
te alinhamento das falanges. 

Figura 4.1 - Postura das mãos na lateral – clarinete e saxofone
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Figura 4.2 - Postura das mãos frontal – clarinete e saxofone

Flauta 

Assim como com o saxofone e com o clarinete, a postura das mãos na flauta deve ser o mais natu-
ral possível. Os estudantes devem manter a flauta sustentada pelos pontos de apoio (como visto na 
Unidade 2) deixando os dedos uniformemente distribuídos sobre as chaves, de modo que seja ne-
cessário apenas um pequeno movimento dos dedos para pressioná-las, sem movimentos bruscos.

Figura 4.3 - Posição das mãos para tocar a flauta – mão direita
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Atenção com a postura do indicador esquerdo (ver figura a seguir). O ângulo de apoio deve per-
mitir que ele se mova livremente. Os outros dedos da mão esquerda devem se curvar sobre as 
chaves, de forma a não ficarem esticados. Idealmente, o dedo mínimo da mão esquerda deve ficar 
gentilmente sobre a chave do Sol sustenido, nunca abaixo dela ou esticado.

Figura 4.4 - Mão esquerda

A região das digitais (1ª falange) deve ficar sempre no centro de cada chave.

Figura 4.5 - Posição das falanges nas chaves

Os estudantes devem manter os dedos aproximados das chaves o tempo todo durante a execução 
musical. O ato de apertar as chaves deve ser tranquilo, fácil e silencioso, sem força. Lembre: muito 
pouca pressão é necessária para acionar as chaves e esta pressão não é diferente nos movimentos 
rápidos e lentos.
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Exercício a: segurando o instrumento na posição de tocar, os alunos devem movimentar os dedos 
abrindo e fechando chaves. Um dedo por vez. Devem repetir cada movimento 10 vezes, lentamen-
te, observando a ação dos dedos. Depois, devem fazê-lo com os olhos fechados sentindo a pouca 
força necessária para movimentar a chaves. Realize o exercício com os alunos utilizando todos os 
dedos da mão esquerda, inclusive o polegar (na chave de registro para saxofone e clarinete) e de-
pois com os quatro dedos da mão direita (exceto o polegar).

Exercício b: com o instrumento na posição de tocar, os alunos devem fechar as chaves da mão es-
querda (3ª posição), uma por uma, começando pela primeira posição e mantendo as três fechadas. 
Deixe-os nessa posição por alguns segundos e conduza o movimento inverso, abrindo as chaves 
uma por uma até que todas fiquem soltas. 

Exercício c: ao seu comando, os alunos devem fechar e abrir as chaves como se estivessem to-
cando.

6 toque no instrumento as notas naturais que correspondem ao 
movimento dos alunos em uma pulsação lenta e constante, verificando o 

posicionamento das mãos de cada aluno. Explore neste exercício todas as posições 
já aprendidas pelos alunos em cada exercício.

atividade 4.2 – digitando, digitando... mais posições para 
explorar novos sons
Serão utilizadas nesta atividade as digitações: Dó – saxofone; Si bemol/Dó 2ª oitava – flauta; Lá – 
clarinete.

6 Para os próximos exercícios você utilizará os diagramas que se encontram 
no início deste livro. as indicações de figuras a seguir são necessárias para 

que você saiba a ordem de apresentação das posições. Esta é a mesma ordem em 
que as figuras aparecem nos livros de alunos.

saxofone

Figura 4.6 - Nota Dó 2ª oitava

Flauta transversal  

Figura 4.7 - Nota Sib

Figura 4.8 - Nota Dó 2ª oitava

6 a posição da nota dó demonstra claramente se os estudantes 
compreenderam ou não quais são os pontos de apoio na flauta. atente para 

que não utilizem outras partes da mão como apoio para segurar o instrumento.
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Clarinete 

Figura 4.9 - Nota Fá 

Figura 4.10 - Nota Sol 

Figura 4.11 - Nota Lá

Estas unidades iniciais têm como objetivo ensinar as primeiras notas no instrumento, porém, sem 
relacionar isso a uma grafia teórica. Por essa razão, utilize o máximo possível a capacidade de me-
morização dos alunos e/ou uma simbologia relativa (pauta de uma linha, gráficos etc.). Como os 
alunos já entendem o conceito de tempo e pulso, converse com eles sobre os conceitos de com-
passo, ligadura de duração, figuras de duração (longas e curtas) e pausas (longas e curtas). Não é 
necessário ainda se ater a detalhes de nomes das figuras e durações exatas. A leitura de gráficos 
deve ser intuitiva relacionando sons longos e curtos.

Exercício a: notas longas. Realize este exercício com cada uma das digitações aprendidas. Explique 
a importância da rotina de notas longas. Tanto para o controle do sopro quanto para a memori-
zação da digitação.

Figura 4.12

Realize este exercício com os alunos ligando duas notas. Comece com a primeira digitação, depois 
com a segunda digitação e assim por diante. Ressalte a importância de acompanhar o movimento 
melódico.

6 Conscientize os alunos de que podemos escrever os sons que tocamos 
usando diversas regras que aprenderemos mais a frente.
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Exercício b: a prática dos mecanismos. Peça aos alunos que pratiquem cada um dos exercícios a 
seguir e repitam algumas vezes. Use a imitação, criando ritmos diferentes com as posições apren-
didas. Atente para a respiração, a postura corporal e a embocadura dos alunos. Toque primeiro 
para eles para que possam ter uma referência sonora.

6 Explique a ligadura de articulação aos alunos.

Flauta

Figura 4.13

saxofone

Figura 4.14

Clarinete

Figura 4.15
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Exercício c: escolha uma das sequências de notas da página anterior e use uma câmera filma-
dora (ou celular com câmera) para gravar os dedos dos alunos em close realizando o exercício. 
Proponha que todos se vejam, pois o usual é que eles consigam ver apenas os colegas e não a si 
próprios. Pause as posturas e compare com as figuras 4.1 até 4.5 desta unidade. Discuta com eles 
sobre as diferenças. 

atividade 4.3 – o movimento melódico
Ainda é cedo para se preocupar com afinação, mas desde o início do aprendizado do instrumento 
de sopro é muito importante ter consciência das relações entre os sons. Para os alunos, é rela-
tivamente simples perceber o movimento melódico de intervalos grandes (como de oitavas, por 
exemplo). O objetivo neste momento é trabalhar com intervalos de um ou dois tons, que exigem 
uma percepção mais aguçada. Não se aplica, neste momento, realizar ajustes de afinação ou 
uma entoação perfeita dos intervalos. Porém, com um trabalho constante de conscientização do 
movimento melódico, aos poucos os próprios alunos sentirão necessidades de microajustes nos 
intervalos, para uma execução agradável de ouvir. É importante ressaltar que não basta apertar ou 
soltar as chaves, eles têm que ouvir atentamente o que estão tocando.

Exercício a: leitura cantada – escreva algumas alturas de uma escala maior na lousa. Toque as 
notas com seu instrumento e peça aos alunos que leiam os símbolos da partitura imitando com a 
voz as notas tocadas. Enquanto cantam, peça que movimentem a mão para cima, para baixo, ou 
mantendo-a no centro, de acordo com o movimento do som: som agudo, mão para cima; som 
grave, mão para baixo; som médio, mão no centro.

Exercício b: composição – utilizando três alturas e símbolos para sons longos, sons curtos e si-
lêncios, crie com os estudantes uma partitura para que a turma cante. Utilize o lápis, o papel e a 
régua.

Exercício c: ditado – trace uma linha no papel, divida os compassos e peça a eles que escrevam o 
que você tocou.

Crie um ditado usando os mesmo recursos do Exercício b, de acordo com o nível da turma e depois 
executem o resultado no instrumento.

Exercício d: apreciação e leitura – coloque a gravação para que ouçam a Partita BWV 1013, para 
flauta, e acompanhe os sons na partitura de Johann Sebastian Bach.

6 utilize a partitura ampliada para que os alunos possam acompanhar 
durante a execução da gravação. Mostre cada nota, com um lápis ou 

outro objeto fino, para que todos acompanhem o movimento melódico.

Exercício e: conte para os alunos um pouco sobre a vida de Bach. 

Johann Sebastian Bach (21 de março de 1685 - 28 de julho de 1750) foi um músico e composi-
tor do período Barroco da música erudita, tendo sido um organista notável. Nasceu em Eisenach 
(Alemanha), em uma família de músicos. É considerado um dos maiores e mais influentes composi-
tores da história da música, ainda que pouco reconhecido na época em que viveu. Muitas das suas 
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obras refletem uma grande profundidade intelectual, uma expressão emocional impressionante 
e sobretudo um grande domínio técnico, responsáveis pelo fascínio que diversas gerações de 
músicos demonstraram por Bach séculos mais tarde, especialmente depois de Felix Mendelssohn-
Bartholdy, um dos responsáveis pela redescoberta da obra de Bach, até então bastante esquecida.

Fonte: http://www.bach-brasil.com/index.php?page=who

atividade 4.4 – o alongamento corporal
Converse com os alunos sobre a importância de uma rotina diária de alongamentos para preparar 
os músculos que serão usados para tocar. Inicie com as partes do corpo diretamente envolvidas: as 
mãos, os braços, o pescoço, as costas e a face. É comum que alguns alunos mais velhos se sintam 
constrangidos com os exercícios de alongamento. Passe segurança e naturalidade nos movimen-
tos, ressaltando sempre a importância do alongamento e respeitando os limites individuais dos 
alunos. O cuidado com os músculos envolvidos no ato de tocar um instrumento é fundamental. 

Reúna o grupo e peça que se espreguicem e bocejem naturalmente. Em seguida, realize os exer-
cícios de alongamento lentamente e incentive os alunos a repeti-los diariamente e sempre antes 
de tocar. 

Exercício a: em pé, com o corpo reto e pernas levemente separadas, posicione a mão direita no 
centro das costas, por trás da cabeça. Com a mão esquerda segure o cotovelo do braço direi-
to e faça força levemente para baixo, até sentir o alongamento dos músculos do braço direito. 
Mantenha a posição por dez segundos e inverta o exercício, com o outro braço.

Figura 4.16 - Possibilidades de alongamento
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Exercício b: em pé, com as pernas e braços esticados e a coluna reta, posicione o tronco em um 
ângulo de 90º em relação às pernas, alongando os músculos das costas, braços e pernas.

6 auxilie os alunos nos exercícios de alongamento. segure as mãos de cada 
aluno ou faça uso dos encostos das cadeiras para o apoio das mãos.

Exercício c: em pé, com as palmas das mãos encostadas na parede (mantendo os dedos para 
cima) e com os braços retos formando um ângulo de 90º com o corpo, abaixe lentamente as mãos 
pela parede alongando os músculos do antebraço.

Exercício d: sentado, mantendo o corpo reto e apoiado no encosto da cadeira, incline lentamente 
o pescoço para a direita com o auxílio da mão direita. Sinta o alongamento do pescoço no lado 
oposto. Repita o processo para o lado esquerdo. Com as duas mãos, faça peso na cabeça inclinada 
para frente até que o queixo toque no tórax. Relaxando os braços, olhe para cima deixando a cabe-
ça para trás e alongando a parte da frente do pescoço. (mantenha a boca aberta neste exercício).

6 Em todos os exercícios de alongamento propostos é fundamental 
acompanhar os limites dos alunos e a concentração da turma. 

atividade 4.5 – a história dos instrumentos 
O saxofone foi inventado em 1840, apresentado na segunda exibição industrial de Bruxelas em 
1841 e patenteado em 1846 por Antoine Joseph “Adolphe” Sax, judeu belga pertencente a uma 
tradicional família de fabricantes de instrumentos musicais. Em 1857, Adolphe Sax tornou-se ins-
trutor de saxofone no Conservatório de Paris. Apesar de ser de metal, o saxofone pertence à 
família das madeiras, porque combina em sua construção a palheta simples, com uma boquilha 
como a do clarinete, e o corpo cônico como do oboé, com o mecanismo de chaves como o da 
flauta moderna, introduzido por Boehm em 1847. A sonoridade do saxofone é determinante para 
sua classificação como pertencente à família de madeiras. O saxofone existe em sete tamanhos: o 
sopranino em Mib, o soprano em Sib, o alto em Mib, tenor em Sib, barítono em Mib, baixo em Sib 
e Contrabaixo em Sib. Os mais utilizados são: soprano, alto, tenor e barítono. 

O clarinete descende do chalumeau, instrumento bastante popular na Europa desde a Idade Média. 
Em 1690, Johann Christoph Denner, charamelista alemão, acrescentou à sua charamela uma cha-
ve para o polegar da mão esquerda. Surgiu, assim, o clarinete contemporâneo. Introduzido nas 
orquestras em 1750, foi um dos últimos instrumentos de sopro incorporados à formação orques-
tral moderna. É um instrumento muito usado no Brasil na execução de choros, serestas e sambas.

Por volta de 1811, Iwan Muller fez vários aprimoramentos na clarineta e o sistema Muller com 13 
chaves se popularizou.

Hoje em dia o sistema de chaves mais usado é o Boehm. Ele recebeu este nome porque tem como 
base o sistema com o mesmo nome que se tornou padrão na flauta transversal criado pelo inventor 
Theobald Boehm. Esse sistema foi adaptado para o clarinete por Hyacinthe Klosé e Auguste Buffet.
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A flauta transversal é um instrumento de sopro da família das madeiras. Diferentemente do clari-
nete e do saxofone, na flauta deve-se soprar diretamente em um orifício, sem a ajuda de palhe-
tas e boquilhas. É um dos instrumentos mais antigos que se conhece e se encontra praticamente 
em todas as culturas há milhares de anos. Inicialmente era feita de osso e posteriormente de 
madeira, passando por muitas transformações ao longo do tempo, até chegar à flauta transver-
sal de metal que conhecemos hoje, que foi desenvolvida e aperfeiçoada pelo músico e inventor 
alemão Theobald Boehm por volta de 1847. Há muitos tipos de flautas, características da música 
de cada país, como por exemplo o shakuhachi na música japonesa, o bansuri na música indiana, 
o di zi na música chinesa, a flauta de pã na música andina. No Brasil, temos o pífano que é usado 
na música do Nordeste.

Esta atividade tem por objetivo iniciar um processo de contextualização histórica dos instru-
mentos que os alunos estão estudando. Informações históricas não devem ser tratadas apenas 
como curiosidades, mas sim como dados importantes que podem fazer com que os alunos se 
sintam mais íntimos do instrumento. Em conversa com os alunos tente ressaltar a importância 
das gerações de músicos que tocaram o mesmo instrumento e graças a isso eles estão agora 
aprendendo também. 

6 vale ressaltar as exposições internacionais de instrumentos que ocorriam 
na Europa no século XIX e a ligação entre países do velho Mundo com 

o Brasil, razão pela qual muitos instrumentos chegaram aos músicos brasileiros.

Exercício a: escolha alguns trechos musicais e peça aos alunos que ouçam e identifiquem o instru-
mento (clarinete, saxofone ou flauta). Pergunte a eles: como sabemos qual é qual?

6 Provoque a reflexão dos alunos para a textura do som (timbre). utilize 
trechos similares (lentos ou rápidos) e peça que usem adjetivos para 

tentar descrever o som de cada um.

desafios 

6 são exercícios que poderão ser utilizados como uma aula 
extra ou mesmo como forma de intensificar os conteúdos 

ministrados ao longo da unidade. os alunos poderão localizá-los no 
livro de aluno, ao final da unidade.
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desafio 4.1
Solicite aos alunos que ouçam o CD043 O Corpo do som dos Barbatuques – faixa 1. Auxilie os 
alunos no momento da improvisação. 

Enunciado para o aluno: 

Caminhe na pulsação da música. Observe os sons graves, médios e agudos na gravação. Reproduza 
o que está escutando utilizando seu próprio corpo. Tente utilizar também a voz! Agora, pegue o 
instrumento e improvise! Tente transferir o que fez em seu corpo e voz para o instrumento. Pense 
nos graves, médios e agudos que escutou na gravação e nos sons que criou com seu corpo e voz. 
Você pode tocar sem o CD e depois tocar junto com ele. 

desafio 4.2
Apresente aos alunos as faixas 6, 9, 12 e 14 do CD108 – Carnaval dos animais. O compositor 
desta obra inspirou-se em alguns animais para compor esta obra. Neste desafio, os alunos devem 
identificar os animais enquanto ouvem as músicas. Peça que eles digam os animais identificados.

atividades para levar para casa

6 Passe aos alunos os seguintes exercícios:

atividade 4.1
Peça aos alunos que escrevam uma composição utilizando sons longos e curtos, pausas e três altu-
ras diferentes, que eles sejam capazes de executar com o instrumento, em sala de aula. Estimule-
os compararem as novas composições às anteriores e a perceberem como as composições estão 
ficando melhores ao longo do tempo.

atividade 4.2
Peça aos alunos que pesquisem uma música de Johann Sebastian Bach que seja muito conhecida. 
Eles devem ouvir a música e fazer uma redação, explicando as ideias, sensações, sentimentos e 
pensamentos que surgiram durante a apreciação. Devem consultar a internet, os livros do acervo, 
perguntar aos parentes, professores, músicos etc.
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atividade 4.3
Nesta atividade os alunos devem pesquisar sobre a família dos instrumentos de madeiras: clarine-
te, flauta e saxofone. Eles devem apresentar em aula as ilustrações que encontraram, bem como 
devem expor as dúvidas que surgiram para comentá-las com todos.

Modo de aferição de resultados 
A postura das mãos e o posicionamento dos dedos é conhecimento fundamen-
tal para um bom desenvolvimento técnico dos estudantes de instrumentos de 
sopro. Verifique se todos memorizaram as posições e as respectivas chaves. É 

muito comum que os alunos tenham dificuldades no começo e repitam movimentos indesejáveis. 
Observe os gestos com cuidado e atenção. Corrija sempre que necessário e não se canse de repetir 
sobre a posição desejada. Verifique em conversas se os alunos entenderam os conceitos e a impor-
tância do alongamento e da postura. Motive os alunos para que se sintam seguros nos exercícios 
físicos e não se envergonhem frente aos colegas. 

Cantar nas alturas corretas é fundamental para saber se o aluno entendeu o movimento meló-
dico. Verifique se o aluno é capaz de entoar alturas e modifique a referência para se adequar ao 
aluno caso seja necessário. Alguns alunos necessitam de uma referência para conseguir entoar 
alturas. Certifique-se de que todos consigam cantar os exercícios. Verifique o interesse dos alunos 
nas histórias dos instrumentos. Utilize ilustrações, narrativas, enfim, ferramentas para tornar o 
conhecimento sobre o passado interessante. É importante aferir a retenção de conteúdos e não 
a memorização deles. É também importante verificar se os alunos são capazes de criar relações 
interdisciplinares a partir das pesquisas e conversas com pais, avós, aulas de história na escola etc. 
Tudo isso dará elementos para uma boa avaliação do desenvolvimento de cada aluno.
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MadeiraS

UNIDADE 5

a descoberta dos 
símbolos musicais

as claves e os pentagramas
Iniciaremos o trabalho com os sons musicais e ao respecti-
vos símbolos gráficos. Também iremos abordar os concei-
tos de sons ligados e sons separados.
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oBjetivo geral
• Desenvolver a consciência da relação do som com seu grafismo convencional e aprimorar o 
controle da articulação

oBjetivos espeCÍfiCos
• Conhecer o pentagrama e as principais claves
• Entender a relatividade dos símbolos
• Aprimorar o controle da articulação
• Diferenciar sons ligados de sons separados (tenuto)
• Desenvolver a coordenação motora necessária para dedilhados combinados por meio do 
aprimoramento do controle rítmico e da percepção musical
• Reforçar a importância da limpeza do instrumento e como proceder
• Aprender a montar um kit básico de limpeza

ConteÚdos
• O pentagrama, a clave de Sol e a clave de Fá (4ª linha)
• Nome das notas que já foram ensinadas
• Digitações da mão direita Fá, Mi, Ré (saxofone e flauta) e Si, Lá e Sol (clarinete)
• Dedilhados das duas mãos
• Como limpar seu instrumento

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes

Específicos:
• Aparelho de som 
• Folhas pautadas
• Folhas de papel sulfite para desenho
• Lápis e borracha
• Kits de limpeza de demonstração para os respectivos instrumentos
• Cordão, peso, fita adesiva e flanela ou pano fino de algodão (para construção de kit em sala 
de aula)
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dEsCriÇÃO da uNidadE

Até agora os alunos aprenderam os conceitos técnicos de como produzir o som, articular e até 
mesmo de como produzir algumas notas com alturas definidas.

Tais conceitos podem ser trabalhados, por meio de relações com diversas grafias. O objetivo dessa 
estratégia é esclarecer que a grafia musical não deve ser uma regra limitadora e sim um simbolismo 
daquilo que queremos fazer soar ou que estamos ouvindo soar.

Apesar da consciência da relatividade dos símbolos, a prática cotidiana colocará os alunos mais em 
contato com alguns símbolos do que com outros. Por exemplo, por mais que os alunos entendam 
que os nomes das notas variam de acordo com a clave, se eles só tiverem contato com a clave de 
Sol será difícil interiorizar o conceito de relatividade. Isso não é um problema. O mais importante 
é que eles saibam que essa é apenas uma entre várias maneiras de se grafar os sons e silêncios.

Antes de começarmos a trabalhar as figuras rítmicas, vamos fortalecer o conceito de sons ligados 
e sons separados. Com a articulação tenuto sob controle, será muito mais fácil estabelecer os pa-
drões rítmicos que posteriormente virão.

O cuidado com a limpeza do instrumento é um tema que deve ser abordado frequentemente. 
Nesta unidade trataremos da limpeza do corpo do instrumento e dos principais cuidados que de-
vemos tomar ao limpá-lo.

Exercícios preparatórios
Agora, os alunos vão relaxar o corpo, bocejando e espreguiçando, esticando os músculos do 
corpo. Depois, eles devem executar os exercícios de respiração realizados anteriormente. Usando 
apenas a boquilha do saxofone, a boquilha e o barrilete do clarinete ou o bocal da flauta, os alunos 
devem repetir os exercícios e, f, g e h da atividade 3.3 da Unidade 3.

atividade 5 - Introdução à escrita musical

6 Educador, esta é uma atividade introdutória, que vai ajudá-lo a apresentar 
as notas musicais da escala natural: dó, ré, Mi, Fá, sol, lá e si.

Exercício a: utilize como modelo as figuras 5.a e 5.b. Desenhe na lousa o relógio musical e a es-
cada das notas musicais. Pratique com os alunos a sequência das notas.
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Figura 5.a – Relógio musical

Na figura a seguir, a escada musical, cada nota tem uma altura diferente, formando o que chama-
mos de Escala. Cada degrau que sobe, representa o som ficando mais agudo e cada degrau que 
desce, representa o som ficando mais grave.

Figura 5.b – Escada musical

Exercício b: use como modelo a figura 5.c para desenhar na lousa as escadas musicais que devem 
ser completadas pelos alunos.
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Figura 5.c 

atividade 5.1 – o pentagrama, a clave de sol e a clave de 
Fá (4ª linha)
Para ler e escrever música utilizamos símbolos que representem os sons e silêncios que produ-
zimos. Nas unidades anteriores exercitamos a escrita de diversas formas. Agora vamos utilizar o 
pentagrama com os alunos.

6 Faça referência ao significado semântico do grego: penta + grama. 
Explique que o pentagrama é também conhecido como pauta e possui 

cinco linhas paralelas. ao se colocar as cinco linhas são gerados quatro espaços 
entre elas. Quando colocamos pequenos círculos sobre as linhas ou entre elas, 
estamos nos referindo a sons com alturas definidas.

Figura 5.1 - O pentagrama
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Conte com os alunos as linhas e os espaços de baixo para cima, do grave para o agudo.

Figura 5.2 - Pentagrama

Explique que uma pauta também representa um período de tempo. Entendemos que a contagem 
do tempo se inicia na esquerda e se movimenta em direção à direita. Quando chegamos na extre-
midade direita da pauta passamos para a pauta seguinte.

Figura 5.3 - Pentagrama com divisão por compassos

Podemos colocar notas sobre as linhas e entre elas (nos espaços).

Figura 5.4 - Pentagrama com cabeças de notas nas linhas e espaços

Mas existe um símbolo fundamental para que os alunos saibam os nomes das notas musicais que 
estão na pauta: a clave. Sabemos que existem sete notas musicais e que elas possuem uma se-
quência definida conhecida como escala. São elas:

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si

Partindo desta sequência, se tivermos um símbolo que defina onde está uma delas podemos loca-
lizar as outras. É aí que entra a clave.

Por exemplo: 
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A clave de Fá na quarta linha define uma posição da nota Fá.

Figura 5.5

A clave de Sol na segunda linha define uma posição da nota Sol.

Figura 5.6

A partir da referência dada pela clave conseguimos saber a localização de todas as outras notas 
da escala.

6 Para facilitar uma escrita musical, há várias claves e elas podem ser 
colocadas em diversas linhas (inclusive as claves de sol e Fá). Entretanto, 

para o objetivo deste livro, vamos nos ater a essas duas posições demonstradas.

A utilização do pentagrama é algo que os alunos deverão dominar, em curto prazo, uma vez que 
a alfabetização musical é fundamental para sua evolução técnica. Utilize os exercícios a seguir para 
propiciar aos alunos uma vivência de utilização do pentagrama.

Exercício a: utilizando folhas pautadas como demonstrado a seguir, peça aos alunos que escre-
vam notas livremente no pentagrama (somente as cabeças das notas, sem hastes). A atenção dos 
alunos deve estar focada em não escrever notas verticalmente sobrepostas e que as notas não ex-
cedam o espaço ou a proporção do espaço suplementar inferior/superior. Feito isso, coloque uma 
clave de Sol e peça que nomeiem as notas que escreveram. Utilizando a mesma matriz na outra 
pauta, coloque agora uma clave de Fá e peça que dêem nomes às notas. Toque alguns dos exercí-
cios criados, ao piano ou no seu instrumento. Como os exercícios não possuem ritmo, mostre aos 
alunos diversas formas de tocar.

Exercício b: desenhe na lousa trechos de partituras e toque as melodias para os alunos. Utilize as 
claves de Sol e Fá. Peça que escrevam livremente notas no pentagrama, utilizando as claves de Sol 
e Fá, utilizando o caderno de musica ou folha pautada. 

Exercício c: solicite aos alunos que escrevam os nomes das notas das figuras a seguir.
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Figura 5.7 

Figura 5.8 

Exercício d: educador, você poderá reforçar os exercícios de identificação das notas nas claves de 
Fá e Sol escrevendo na lousa o exercício a seguir e pedindo aos alunos para nomearem as notas 
musicais.

Figura 5.9

atividade 5.2 – nomes das notas nas posições que já foram 
ensinadas
Mostre aos alunos como escrever na pauta, com a clave de Sol, as notas das posições já conhecidas.

6 Para os próximos exercícios você utilizará os diagramas que se encontram 
no início deste livro. as indicações de figuras a seguir são necessárias para 

que você saiba a ordem de apresentação das posições. Esta é a mesma ordem em 
que as figuras aparecem nos livros de alunos.
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saxofone

Figura 5.10 - Referente às figuras do quadro de diagramas: 3.11, 3.12, 3.13 e 4.6.

Flauta

Figura 5.11 - Referente às figuras do quadro de diagramas: 3.18, 3.19, 3.20, 4.7 e 4.8.

6 a nota si bemol entra nesta unidade por questões de digitação. Explique 
que o símbolo altera o som da nota si. Mais detalhes sobre os símbolos 

bemol e sustenido serão apresentados nas próximas unidades.

Clarinete

Figura 5.12 - Referente às figuras do quadro de diagramas: 3.14, 3.15, 3.16, 4.9, 4.10 e 4.11.

Exercício a: vamos trabalhar mais notas longas! Tocar notas longas é o melhor estudo para se 
desenvolver tecnicamente em um instrumento de sopro. Mas nem sempre é divertido e os alunos 
querem mesmo é partir para a prática musical. Desenvolva uma rotina leve de notas longas no 
máximo de aulas possível, para que os alunos interiorizem essa prática como rotina. 

Figura 5.13 

atividade 5.3 – Mão direita: trabalhar!

6 Para melhor orientação quanto ao posicionamento dos instrumentos, 
observe as figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 na unidade 3 deste livro. 

Neste momento abordaremos as primeiras chaves da mão direita: Fá, Mi, Ré, para saxofone e 
flauta, e Si, Lá, Sol, para clarinete.

Assim como visto na Unidade 3, para executarmos o dedilhado da mão direita precisamos atentar 
para uma boa postura das mãos, mantendo os dedos arqueados, preservando o espaço entre eles 
e com o antebraço e cotovelos relaxados.
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Apesar do movimento dos dedos indicador (4), médio (5) e anular (6) ser similar ao dos dedos da 
mão esquerda, para a execução destas notas os alunos precisam manter o tempo todo as chaves 
da mão esquerda fechadas.

6 as figuras (diagramas) a seguir encontram-se no início deste livro.

saxofone

Figura 5.14 - Nota Fá

Figura 5.15 - Nota Mi

Figura 5.16 - Nota Ré

Clarinete

Figura 5.17 - Nota Si

Figura 5.18 - Nota La

Figura 5.19 - Nota Sol

Flauta

Figura 5.20 - Nota Fá

Figura 5.21 - Nota Mi

6 na flauta as digitações das notas Mi e Fá são iguais nas duas oitavas 
(primeira e segunda), portanto atente para que o aluno esteja emitindo 

as notas da primeira oitava na flauta.

Figura 5.22 - Nota Ré

6 as digitações das notas ré grave e ré média diferem entre si. a emissão 
desta nota não sai com facilidade, pois teremos diferentes posições de 

embocadura. o objetivo aqui é apenas conhecer a digitação da nota.

Exercício a: notas longas. Sugira um andamento para que os alunos toquem as notas longas da 
figura a seguir. Separadamente, cada aluno deverá praticar em seu instrumento. Depois, junte 
todos os alunos e peça que toquem.
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Figura notas longas

Exercício b: segurando o instrumento na posição de tocar, os alunos devem fechar as chaves da 
mão esquerda e as da mão direita, uma por uma, começando pela primeira posição, e mantendo 
todas fechadas. Após permanecerem nessa posição por alguns segundos, devem fazer o movi-
mento inverso, abrindo as chaves uma por uma até soltar todas. 

Exercício c: utilizando a figura 5.b – escada musical, peça aos alunos que nomeiem e toquem as 
notas a seguir. 

Figura escala em modo descendente.1: para flauta e saxofone

Figura escala em modo descendente.2: para clarinete

Figura escala em modo ascendente.1: para flauta e saxofone

Figura escala em modo ascendente.2: para clarinete
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6 toque lentamente as escalas ascendente e descendente em um andamento 
lento para que os alunos relacionem o som com o movimento! 

atividade 5.4 – Com as duas mãos na massa
Vamos agora exercitar coordenação de digitações que utilizam as duas mãos. É muito importante 
trabalhar com cuidado as digitações do saxofone, do clarinete e da flauta. Uma vez ensinadas 
e memorizadas as posições, vale sempre estar atento à postura dos dedos, mãos e braços dos 
alunos, pois ao atentar para outros detalhes como leitura de notas e ritmos, a digitação pode ser 
esquecida ou emitida com um posicionamento físico errado.

Há intervalos em que é necessário usar ambas as mãos em perfeita sincronia e movimentar si-
multaneamente até nove dedos. Tais movimentos devem ser estudados lentamente e com muito 
capricho para uma perfeita emissão das notas desejadas.

É comum também que o aluno se concentre demais nos dedilhados mais complicados e esqueça 
alguns fundamentos de respiração e/ou embocadura. É importante repetir os movimentos até que 
a ação seja automática e fácil.

Demonstre o dedilhado dos exercícios a seguir e peça que os alunos toquem por imitação. Como 
opção, pelo fato dos alunos não dominares a leitura musical, escreva as posições na lousa utilizan-
do um gráfico de movimento melódico.

Exercício a: vamos trabalhar exercícios de mecanismo com sons separados.

Figura 5.23a

Exercício b: exercícios de mecanismo com sons ligados.
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Figura 5.23b

Exercício c: a partir das quatro notas a seguir, crie alguns exercícios para que os estudantes vi-
venciem a prática da música de câmara. Trabalhe com todos juntos, divida em grupos, estimule a 
improvisação e introduza o silêncio e ostinatos. É importante que os alunos se acostumem a ouvir 
uns aos outros.

Figura 5.24

atividade 5.5 – limpando a área
Na Unidade 3 aprendemos a limpar a boquilha do clarinete e do saxofone e o bocal da flauta. 
Vamos continuar com esse importante hábito higiênico e entender como devemos limpar o corpo 
dos instrumentos.

Comente com os alunos que os instrumentos da família das madeiras são muito delicados e sen-
síveis, portanto, além de limpá-los frequentemente, devemos ter muito cuidado ao segurá-los 
para limpar. A parte interna do instrumento sempre deve estar apenas úmida de saliva. É funda-
mental não tocar o instrumento após beber café, refrigerantes, sucos nem após comer alimentos. 
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Resíduos de alimentos e açúcares podem sujar a parte interna do instrumento e danificá-lo, além 
de causar mau cheiro e dificultar a limpeza.

Peça aos alunos que, antes de iniciar a aula, lavem as mãos e façam bochecho com água para 
eliminar os resíduos alimentares da boca. 

A prática da limpeza do instrumento deve ser incorporada às outras atividades do dia.

saxofone e clarinete

Ensine a turma que para limpar a parte interna úmida de saliva, basta passar um pano seco ou 
flanela. Para passar o pano por dentro do instrumento, eles devem amarrar um cordão em uma 
das pontas do pano e colocar um peso na outra extremidade do cordão. 

6 Cubra o peso com fita adesiva para que o peso não risque o metal do 
instrumento.

Após inserir o peso pelo orifício oposto à campana, devem deixá-lo chegar até a curva e então 
girar o instrumento até que o peso saia pela campana. Então é só puxar o cordão fazendo o pano 
passar por dentro do instrumento.

6 aconselhe os alunos a secar o instrumento sempre após o uso. 

A parte externa do instrumento normalmente está suja de saliva e também de poeira. Entretanto, 
devemos lembrar os alunos de que o instrumento é recoberto por uma laca, que é uma espécie de 
verniz que pode se danificar com determinados produtos. Portanto, recomenda-se apenas passar 
uma flanela seca para retirar o pó.

6 aconselhe os alunos a efetuarem a limpeza externa do instrumento pelo 
menos uma vez por mês para evitar que se acumule muita sujeira. 

Você encontrará ilustrações demonstrando o processo de limpeza nos sites:

http://www.saxophone-guy.com/saxophone-care-and-maintenance.html

http://www.alangregory.co.uk/music/BG_A32_Clarinet_Microfibre_Body_Swab.html

Flauta

Ao final de cada aula, peça aos estudantes que limpem as suas flautas. Para isto, são necessários 
dois panos: 

1. Um pano fino e absorvente para limpeza interna. Deve-se enrolar o pano por toda a vareta que 
acompanha a flauta e inseri-lo em cada parte da flauta separadamente.

2. Uma flanela para a limpeza externa. Ao limpar a parte externa, os alunos devem cuidar para não 
tocar nas sapatilhas que são frágeis e podem se rasgar. Se precisarem secar as sapatilhas, devem 
utilizar um papel fino e absorvente (seda). Devem colocá-lo entre a chave e o tubo e apertar deli-
cadamente a chave que se encontra molhada. 
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Ocasionalmente, pode-se fazer um polimento geral em local especializado em manutenção de 
flautas.

6 alerte os alunos para que nunca utilizem produto abrasivo.

6 os panos absorventes de limpeza devem ser utilizados individualmente. 
a seu critério, esses panos podem ser levados para casa pelos estudantes 

ou guardados no polo. É importante que sejam lavados periodicamente.

6 Como os instrumentos são de uso coletivo, os bocais e as boquilhas 
deverão ser higienizados com água e sabão e secados após a utilização, 

ao final de cada aula (recomenda-se que esta atividade seja realizada com a sua 
supervisão).

Exercício a: limpar o instrumento é um conceito simples, mas realizar a limpeza na prática pode 
não ser tão fácil para os alunos. Vamos construir um pano de limpeza com peso. Com os alunos, 
utilize uma flanela de algodão ou pano suave. Verifique se o pedaço de pano passa com facilidade 
pelo menor orifício do tubo (o ideal é que ele passe justo e não com muita folga). Amarre ou cos-
ture o cordão de barbante em uma das pontas do pano. Na outra extremidade do cordão enrole 
o peso com fita adesiva.

6 lembre-se de alertar sobre os riscos de queda do instrumento e danos 
que podem ser causados às chaves.

Exercício b: mostre aos alunos como segurar o instrumento para realizar a limpeza (caso tenha 
alunos muito jovens, decida se podem ou não limpar sozinhos o instrumento). Passe o pano por 
dentro do instrumento algumas vezes e peça a eles que realizem a limpeza um de cada vez, sob 
sua orientação.

6 se algum aluno não tiver condições de realizar a limpeza interna do 
instrumento, peça que se dedique à limpeza externa utilizando uma 

flanela de algodão.

atividade 5.6 – atividade lúdica: quiz das claves
Divida a classe em duas turmas. Cada uma deve elaborar 10 perguntas a partir da lógica a seguir. 

Comece a contar um tempo determinado por você enquanto o outro grupo tem que responder.

Como são apenas duas possibilidades de resposta, a tendência é responder rápido para não perder 
tempo, portanto após três erros a equipe pode perder automaticamente. Caso nenhum grupo seja 
desclassificado ganha aquele que levou menos tempo para responder. 
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Marque o tempo que o grupo levou para responder e se o grupo acertou ou não as respostas. 

Exemplo 1: O nome da nota é Dó e está escrita no terceiro espaço do pentagrama. Qual é a 
clave? (resposta certa: Clave de Sol).

Exemplo 2: O nome da nota é Fá e está escrita no primeiro espaço. Qual é a clave? (resposta 
certa: Clave de Sol).

atividades para levar para casa

6 Passe aos alunos os seguintes exercícios:

atividade 5.1. 
Passe aos alunos o seguinte questionário:

• Do que você mais gosta nas aulas de música?

• Você está gostando do instrumento que está aprendendo?

• Que música você gostaria de tocar quando dominar bem o instrumento?

• Está sentindo alguma dificuldade? Qual?

atividade 5.2. 
Peça para os alunos colocarem os nomes nas notas da partitura a seguir. 

6 você pode dar uma dica para os alunos: o nome da primeira nota é igual 
ao nome da clave. 
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Figura 5.25

Modo de aferição de resultados
Para avaliar se os alunos atingiram os objetivos propostos nesta e em todas as 
unidades anteriores, você pode propor diferentes atividades de avaliação que 
abranjam os diferentes conteúdos recém vistos, assim como recordar conteú-
dos das unidades. Como exemplo indicamos leituras à primeira vista, exercícios 

de articulação, perguntas sobre a história dos instrumentos etc. 

A avaliação é uma parte fundamental do processo de ensino e aprendizagem. Ela tem um sentido 
tanto formativo como somativo, permite melhorar a prática e redirecionar as ações para garantir o 
desenvolvimento dos alunos. Por isso, abrange tanto a sua atuação (a metodologia e os materiais 
didáticos utilizados) como a aprendizagem demonstrada pelo aluno. 

A avaliação deve ser um processo contínuo: inicial, processual e final. Utilizaremos a avaliação ini-
cial como análise para conhecer os gostos e preferências dos alunos, o tipo de música que estão 
preparados para ouvir, seus conhecimentos e experiências musicais prévias etc. Na avaliação do 
processo, observe todos os alunos durante o decorrer das atividades e registre os acontecimentos 
no diário de classe. É importante observar o desenvolvimento musical da turma e, caso detecte di-
ficuldades, procure a causa: se as atividades propostas são as mais adequadas para aquela turma, 
se a abordagem do tema é a mais apropriada, se as atividades propostas respeitam uma gradação 
de nível de dificuldade etc. Frente às dificuldades, às vezes você terá que mudar a metodologia, os 
materiais utilizados ou os conteúdos programados, para adaptá-los aos diferentes estilos e tempos 
de aprendizagem dos alunos. 
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Além da observação, os momentos de conversa e reflexão com a turma depois das atividades 
práticas podem auxiliar o processo de avaliação. Na avaliação final comprovaremos se os alunos 
cumpriram os objetivos programados.
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MadeiraS

UNIDADE 6

Batuque com os 
dedos

Conceitos rítmicos para
desenvolver o controle dos
mecanismos dos instrumentos
Nesta unidade abordaremos a semínima como unidade de 
pulso e trabalharemos aspectos de técnica necessários 
para desenvolver a leitura e a expressão musical na 
performance.
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oBjetivo geral
• Relacionar a duração dos sons e dos silêncios com o pulso utilizando os símbolos gráficos e 
desenvolver notas na segunda oitava 

oBjetivos espeCÍfiCos
• Conhecer a figura rítmica de semínima e sua respectiva pausa, relacionando-a a uma uni-
dade de pulso
• Aprender o posicionamento das chaves e os registros das primeiras notas da segunda oitava
• Desenvolver a consciência da repetição lenta de exercícios como forma de relaxar dedos e 
mãos e agilizar o movimento da digitação
• Conhecer detalhes das palhetas e os cuidados básicos
• Conhecer um pouco da história das bandas (agrupamentos de sopro e percussão) abordando 
as bandas de coreto, as marciais e as sinfônicas  

ConteÚdos
• Os símbolos de duração – a semínima e a pausa de semínima
• A segunda oitava – dedilhado de Dó - Ré (2ª oitava) no saxofone e na flauta e a passagem 
lá - si no clarinete
• Fundamentos do mecanismo (digitação)
• As partes da palheta, o material e os cuidados com a manutenção
• A história das bandas 

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes
Específicos:
• Instrumento de percussão para toda a turma, para marcar a pulsação 
• Palhetas velhas (uma para cada aluno)
• Um aparelho de som
• Sistema de vídeo (DVD player ou computador)
• Folha de papel para desenho
• Lápis e borracha 
• CDs com música de bandas sinfônicas (Funarte) e bandas marciais
• DVD de banda sinfônica 
• Fotos de banda marcial e banda sinfônica para mostrar aos alunos
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dEsCriÇÃO da uNidadE

Apesar do cuidado em estabelecer um aprendizado musical não limitador, é de extrema importân-
cia a introdução gradual de conceitos teóricos para que os alunos possam ler exercícios escritos, 
com o intuito de desenvolver habilidades técnicas que lhe possibilitem, em breve, explorar partitu-
ras musicais por conta própria.

Nesta unidade abordaremos a semínima como figura rítmica representante da unidade de pulso. 
Sabemos que isso é apenas uma convenção, pois podemos estabelecer qualquer figura rítmica 
como unidade de pulso. Entretanto sabemos que a semínima é uma figura popular e será frequen-
temente encontrada na maioria das partituras.

Iniciaremos a escrita musical usando também a semínima como unidade de pulso, pois ela estará 
assim determinada nas métricas simples binárias, ternárias e quaternárias.

É de extrema importância que os alunos estabeleçam a relação entre o pulso interno e as figuras 
de duração. Mesmo que os instrumentistas de sopro iniciem os exercícios executando notas longas 
para desenvolver o controle do sopro, é imprescindível a consciência da existência do pulso e de 
sua velocidade.

Prosseguindo com a digitação, abordaremos passagens importantes que levarão os alunos a pro-
duzir notas da segunda oitava. No saxofone temos para isso a chave de oitava que auxilia na que-
bra de acústica; na flauta, as mudanças de pressão; e no clarinete, as novas digitações.

Grande parte da qualidade sonora dos saxofonistas e dos clarinetistas está na qualidade e no es-
tado de conservação de suas palhetas. Com efeito, vamos abordar os principais componentes das 
palhetas e alguns cuidados básicos para uma boa conservação.

É possível que muito em breve os alunos realizem práticas coletivas de sopros e percussão, se 
já não o estiverem fazendo. As bandas musicais são uma das práticas coletivas mais antigas do 
Estado de São Paulo e de todo o Brasil. Conheceremos um pouco dessa história que engloba tanto 
a flauta quanto o clarinete e o saxofone.

Exercícios preparatórios
Como de costume, os alunos vão relaxar o corpo, bocejando e espreguiçando, esticando os mús-
culos do corpo. Depois, eles devem executar os exercícios de respiração realizados anteriormente. 
Usando apenas a boquilha do saxofone, a boquilha e o barrilete do clarinete ou o bocal da flauta, 
os alunos devem repetir os exercícios e, f, g e h da atividade 3.3 da unidade 3.
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atividade 6.1 – os símbolos de duração: a semínima e a 
pausa de semínima
Já indicamos que existem sons longos e sons curtos e também que há pulsações associada à maio-
ria das músicas. Para escrevermos em uma partitura sons com durações exatas precisamos estabe-
lecer para os alunos uma relação próxima entre o pulso e os símbolos de duração. Por exemplo: 
se temos uma pulsação com 60 batimentos por minuto e temos um som que acompanha esses 
batimentos na mesma velocidade podemos usar um símbolo para representá-los. Esse símbolo 
será considerado uma unidade de pulso. Isso significa que os símbolos de pulsos mais curtos repre-
sentarão sua metade, a metade de sua metade e assim por diante e os mais longos o seu dobro, o 
dobro de seu dobro e assim por diante também.

O símbolo que representa a unidade de pulso das métricas simples é a semínima.

Figura 6.1 - Semínima

Comente com a turma que nas métricas simples ela tem a duração exata de um pulso. Para um 
silêncio com essa duração será utilizado o símbolo de pausa de semínima.

Figura 6.2 - Pausa de semínima

Exercício a: proponha aos alunos que caminhem ouvindo a pulsação constante executada por um 
instrumento de percussão. Apresente a figura de semínima (escrevendo-a na lousa ou utilizando 
cartões com a figura) e indique aos estudantes que ela representa cada pulsação. Apresente a 
figura da pausa de semínima e explique que a sua duração é a mesma da semínima. Monte uma 
sequência na lousa (ou com os cartões) contendo semínimas e pausas de semínima. Mantenha a 
pulsação e peça que executem a “partitura” com palmas, voz, pés.

6 varie o andamento. substitua o caminhar por palmas, estalos dos dedos, 
movimento do corpo.

Exercício b: monte uma “partitura humana” – conforme o exemplo a seguir. 

Divida a turma em dois grupos: 

1º grupo: partitura. Observe que poderá montar um único grupo ou dividir em grupos de 4, 3 ou 
2 estudantes.

2º grupo: leitura da partitura a partir de uma pulsação constante. Peça para os estudantes execu-
tarem a leitura com as palmas, pés ou com a voz.
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Exemplo:

Figura 6.3

variação 1: troque os grupos e/ou sugira que eles montem a partitura.

Exercício c: sentados em roda nas cadeiras, divida a turma em três. O primeiro grupo marcará a 
pulsação com palmas na velocidade indicada por você. O segundo grupo marcará a subdivisão do 
pulso também sob suas indicações. O terceiro grupo, com os instrumentos, executará a partitura. 
Alterne os grupos até que todos tenham passado pelas três etapas.
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Figura 6.4

atividade 6.2 – a passagem de oitava: quebras de acústica, 
mudanças de pressão e novas digitações
Um aprendizado importante nos instrumentos de sopro e principalmente no saxofone é o ma-
nuseio da chave de oitava. Passe para os alunos que, quando acionada pelo polegar da mão 
esquerda, a chave possibilita que o músico execute as notas do registro médio agudo e agudo do 
instrumento, praticamente com a mesma digitação da oitava anterior.

A chave de oitava existe especificamente para que os músicos possam estender a capacidade 
do instrumento sem precisar mudar a pressão do sopro ou alterar em demasia a embocadura. 
Entretanto, se soprarmos em um tubo com todos os furos descobertos e se fecharmos todos esses 
furos em um determinado instante, haverá uma modificação na pressão interna do instrumento. 
Se estivermos soprando corretamente não haverá perda de qualidade sonora, daí a importância de 
ensinarmos a utilização da chave de oitava sempre com um sopro com velocidade e apoio.
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Essa problemática de alternar uma digitação com poucas ou nenhuma chave envolvida e outra 
com muitas chaves envolvidas é percebida também no clarinete, quando nos movimentamos em 
direção ao registro agudo. Apesar de não ser necessária uma chave de oitava neste instrumento, 
um sopro com velocidade e apoio e uma digitação precisa do polegar esquerdo, acionando a cha-
ve de registro, devem também estar presentes e ser muito praticados pelos alunos.

Mostre que a flauta não tem chave de oitava e a digitação das notas é a mesma na primeira e na 
segunda oitavas – exceto para as notas Dó, Dó sustenido, Ré e Ré sustenido, que variam. Para que 
ocorra a mudança de oitava é necessário mudar a direção do jato de ar. Como regra geral, para a 
região mais grave a direção do sopro é mais para baixo e para a região média, a direção do sopro 
se desloca um pouco mais para cima. Há outros fatores que interferem na mudança da oitava: 
o tamanho da abertura dos lábios e consequentemente da velocidade e pressão do ar. Também 
devemos mostrar que na primeira oitava o lábio inferior cobre mais ou menos 1/3 do orifício do 
porta-lábio e na segunda oitava cobre um pouco mais do que isto.

saxofone 

Figura 6.5 - Chave de oitava

6 as figuras (diagramas) a seguir encontram-se no início deste livro.

Figura 6.6 Nota Ré 2a oitava

Flauta transversal

Figura 6.7 - Nota Ré 2ª oitava
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Clarinete

Figura 6.8 - Chave de registro

6 a figura (diagrama) a seguir encontra-se no início deste livro.

Figura 6.9 - Nota Si 2a oitava

6 lembre-se de que apesar de serem inseridas novas digitações a cada 
unidade não significa que os alunos já dominam as anteriores. Mantenha 

sempre na rotina diária dos alunos a utilização das digitações aprendidas, para 
que o progresso seja homogêneo.

Exercício a: estabeleça uma pulsação confortável. Toque as sequências a seguir e peça aos alunos 
que repitam. Antes de iniciar cada frase, eles devem inspirar generosamente. Aproveite para fazer 
as correções de postura e embocadura. 

Flauta e saxofone

Ajude os alunos a perceberem que na flauta e no saxofone a passagem do Dó para o Ré requer o 
movimento de praticamente todos os dedos. São digitações opostas e a passagem de uma nota 
para outra necessita que o instrumento esteja bem equilibrado nos pontos de apoio, evitando que 
se movimente na troca das posições. 

É um trabalho que exige bastante coordenação. Não é demais relembrar e voltar a trabalhar os 
pontos de apoio. A sustentação do instrumento de maneira correta permite que as passagens mais 
difíceis se tornem bem mais tranquilas do ponto de vista técnico.
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Flauta e saxofone

Figura 6.10

Exercício b: trabalhe os instrumentos separadamente. Trabalhe, na medida do possível, os inter-
valos ligados e separados.

Figura 6.11 

Exercício c: trabalhe os instrumentos separadamente e exercite a articulação (legato) de cada 
nota.

Figura 6.12
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Exercício d: toque no seu instrumento a melodia deste trecho da Ode à alegria, da Sinfonia nº 9 
Coral de Ludwig van Beethoven. Trabalhe individualmente com cada aluno, depois junte o grupo.

Figura 6.13
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atividade 6.3 – Fundamentos do mecanismo (digitação)
Explique que os fundamentos necessários para manuseio do mecanismo para execução das no-
tas musicais no saxofone, no clarinete e na flauta são similares. A força necessária para apertar 
as chaves ou mantê-las fechadas deve ser mínima, a fim de evitar quaisquer dores nas falanges 
dos dedos. Da mesma forma, ao se levantar os dedos para abrir uma chave, estes não podem se 
distanciar demasiadamente, devendo ficar na posição inicial para uma nova ação. Para um bom 
desenvolvimento do mecanismo é necessário que o aluno primeiramente memorize corretamente 
as posições desejadas e realize movimentos leves e relaxados. Inicialmente de forma lenta e com-
passada para depois acelerar. Para um rápido e bom desenvolvimento do controle de mecanismo 
sugerimos a que o aluno adquira um metrônomo para estudo. 

Exercício a: trabalhe com os alunos apenas a mecânica do instrumento sem levá-lo à boca. Escolha 
algumas passagens de duas notas já apreendidas e peça a eles que pratiquem, fazendo a mudança 
de uma nota para outra na mesma pulsação do metrônomo (semínima= 50 a 80).

Exercício b: em seguida, pratique o mesmo exercício tocando as notas. É muito importante obser-
var que a postura e a posição das mãos estejam adequadas.

Para flauta sugerimos as passagens:

Figura 6.14

Para os saxofones sugerimos as passagens:

Figura 6.15

Para os clarinetes sugerimos as passagens

Figura 6.16

4
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Exercício c: sentados em roda com os instrumentos, peça que cada aluno escolha duas notas dos 
exercícios anteriores para utilizar neste exercício. O aluno, sozinho, deve executar as notas em rit-
mo e velocidade constantes. O grupo todo deve repetir o exercício imitando o ritmo e a velocidade 
de quem começou o exercício. Procure estabelecer uma métrica, dentro do possível.

variação 1: faça o exercício também entre os instrumentos iguais utilizando as mesmas notas.

variação 2: aumente para três ou quatro o número de notas escolhidas por cada estudante.

atividade 6.4 – a palheta e seus cuidados
Todos os saxofonistas e clarinetistas devem saber alguns detalhes sobre suas palhetas. Na Unidade 
2, vimos que a palheta é feita de cana e possui um corte muito preciso deixando-a muito fina e 
pronta para vibrar.

Mostre que a palheta possui três partes bem definidas: a base, a ponta e o centro (também cha-
mado de “coração”).

Figura 6.17 - A palheta e suas partes

Fale para a turma que cada palheta vem com uma espessura própria e possui uma marcação de 
fábrica indicando tal espessura. A maioria das fábricas de palhetas utiliza marcações com números 
como: 1, 1 ½, 2, 2 ½ etc. Algumas delas utilizam textos como: Soft, Medium Soft etc.
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O mais importante é que a numeração da palheta esteja de acordo com a abertura de sua boqui-
lha. Leva um tempo para determinarmos a melhor combinação entre a palheta e a boquilha e por 
essa razão devemos evitar os extremos. Explique que devemos evitar usar palhetas muito brandas 
(moles) e também muito duras. A resistência ideal para cada nível de pressão da musculatura facial 
é aquela que nos permite tocar com facilidade e com uma sonoridade rica em todas as regiões do 
instrumento.

Por se tratar de um material natural, a palheta não pode ressecar, tampouco ficar encharcada. O 
ressecamento da palheta pode causar trincas e inutilizá-la. Por outro lado, o excesso de umidade 
pode mofar a palheta e inutilizá-la também.

A palheta deve ser umedecida com saliva sempre antes de tocar. Isso evitará que ela rache ao co-
meçar a vibrar. Após o uso, ela deve ser seca com um pano para que não fique encharcada.

Estojos que mantêm a palheta pressionada contra uma superfície plana também prolongam a vida 
da palheta.

Uma palheta tem uma vida útil proporcional ao seu uso. No início uma palheta não responde 
com seu maior potencial e sua melhor fase sonora ocorre a partir de vários dias de uso. Oriente os 
alunos a, sempre que possível, ter mais de uma palheta e alternar o seu uso para não desgastar 
demais uma só palheta e ter sempre uma boa para tocar.

Exercício a: com uma palheta velha, segure-a pela base e coloque de frente para a luz de modo a 
ver a claridade das partes mais finas. Com um lápis, contorne levemente o “coração” (parte mais 
escura) da palheta, da esquerda para a direita. Compare as palhetas com o grupo. Chame a aten-
ção para a espessura da ponta (fragilidade) e também para a comparação espessura–numeração.

Exercício b: amolecendo e endurecendo a palheta. Coloque a palheta na posição correta e peça 
que os alunos soprem um exercício curto. Peça agora que eles soltem a palheta e coloquem a 
ponta passando um pouquinho a ponta da boquilha (para cima). Peça agora que os alunos soltem 
a palheta e coloquem a ponta um pouquinho abaixo do limite da boquilha (para baixo). Discuta as 
diferenças com os alunos.   

6 no bocal da flauta não existem palhetas. devemos observar que a rolha 
que fica na extremidade fechada do bocal esteja sempre no lugar correto. 

apesar de ser móvel e removível, não é comum a rolha ficar mudando de lugar e 
nem tampouco precisamos corrigir sua posição a todo o momento. 

Exercício c: mostre o bocal da flauta e o local onde está a rolha. Explique que, apesar de não a 
enxergarmos, a rolha tem uma função muito importante, que é a de estabelecer a afinação interna 
do instrumento, isto é, a relação entre as notas. 

6 Enquanto os alunos de saxofone e clarinete estiverem envolvidos com as 
palhetas, escolha um livro do acervo (exemplo: a flauta mágica, um título 

da série Compositores, o guarani ou outros de sua escolha) e peça aos alunos de 
flauta que leiam uma das histórias e, ao final da atividade, contem-na aos demais 
colegas.
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atividade 6.5 – a história das bandas no Brasil 
Chamamos popularmente de banda todo grupo de músicos que se reúne para tocar. A palavra 
banda vem de grupo ou bando. Apesar de ouvirmos muito os termos bandas de rock ou bandas 
de axé etc., existem muitos agrupamentos de instrumentos de sopros e percussão que formam o 
que chamamos de bandas musicais ou bandas de coreto, bandas marciais, bandas sinfônicas etc.

Esses grupos são normalmente formados por instrumentos de sopro da família das madeiras, da 
família dos metais e diversos instrumentos de percussão. Apesar de sabermos da existência de 
grupos como esses no Brasil desde o século XVI, foi no século XIX, com a vinda da família real 
portuguesa para o Brasil, que esses grupos se modernizaram e se espalharam por todo território 
nacional. As bandas militares se incumbiam da execução das marchas e dos hinos em cerimônias 
oficiais e solenidades. As bandas civis eram responsáveis pelo entretenimento da comunidade e 
eram vistas tocando no coreto das praças, nas retretas de fins de semana.

As flautas transversais e os clarinetes sempre foram responsáveis pelas melodias principais e pela 
agilidade nas passagens leves e rápidas. Os saxofones formam parte das vozes intermediárias e 
graves da orquestração das bandas, sendo quase sempre responsáveis pela estruturação da har-
monia das músicas. 

A primeira banda brasileira a registrar suas músicas, em gravações em cilindros de cera, foi a Banda 
do Corpo de Bombeiros, coordenada pelo músico Anacleto de Medeiros. Tais gravações datam 
do início do século XX e foram registrados dobrados, xotes, valsas, polcas, maxixes, entre outros. 

O som das bandas é muito familiar aos nossos alunos. Mas qual será o repertório que eles co-
nhecem? Pesquise CDs com músicas para bandas e proponha ouvir músicas de bandas com seus 
alunos e conversar sobre as competições históricas desse tipo de agrupamento instrumental.

Exercício a: utilizando fotos, auxilie os alunos na identificação das bandas por meio de sua ins-
trumentação:

Banda marcial

Metais: trompete, trombone, bombardino, tuba, trompa, sousafone.

Percussão: bumbo, caixa, tarol, prato e surdo.

Instrumentos adicionais: lira, xilofone, metalofone, quadritom, quintotom, bateria, entre outros. 

6 algumas bandas marciais também possuem madeiras: saxofones, 
clarinetes, flautas e piccolos.

Banda sinfônica

Madeiras: oboé, corne inglês, fagote, requinta, clarinete, clarinete baixo, piccolo, flauta transver-
sal, saxofone soprano, alto, tenor, barítono.

Metais: trompete, trompa, bombardino, trombone, tuba.
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Percussão: tímpanos, naipe completo de peles percutidas, naipe completo de acessórios, naipe 
completo de teclados percutidos.

Instrumentos adicionais: piano e harpa.

6 Mas e as bandas de coreto ou bandas de música tradicionais? Qual a 
formação? discuta com os alunos.

Exercício b: utilizando uma folha de papel, peça aos alunos que desenhem uma banda vista de 
cima. Peça que desenhem os músicos e seus instrumentos.

Exercício c: pergunte aos alunos quem já assistiu a um concerto de alguma banda. E a um desfile? 
E a uma competição? Conversem sobre o assunto.

Exercício d: sentados em roda, vamos ouvir diferentes estilos de música para banda. Utilize os 
CDs com músicas de bandas sinfônicas e bandas marciais: marcha militar, dobrado, valsa, sinfonia. 
Peça que os alunos identifiquem os trechos melódicos e o ritmo da percussão. Pergunte sobre as 
diferenças de andamentos entre as músicas ouvidas e se reconhecem o som da flauta, do clarinete 
e do saxofone. Quais outros instrumentos?

Exercício e: peça aos alunos que marquem a pulsação de cada uma das músicas ouvidas. Divida a 
turma em dois grupos fazendo com que um marque a pulsação e o outro apenas o tempo forte.

Exercício f: exiba um concerto de banda sinfônica em vídeo no qual sejam visíveis os instrumentos 
em evidência (solo). Se não for possível apresentar em vídeo, utilize fotos de uma banda sinfônica. 
No vídeo ou nas fotos, destaque os instrumentos que os músicos tocam e mostre aos alunos onde 
se posicionam no grupo. 

atividade 6.6 – atividade lúdica
Em pé, faça uma roda e peça ao grupo que marque a pulsação com os pés alternadamente (direita 
esquerda direita esquerda). Estabeleça um grupo de quatro pulsos (três semínimas e uma pausa de 
semínima). Comece a atividade, sendo que um aluno de cada vez executa com palmas a semínima 
e o estudante que cair com a pausa deve abrir as mãos em silêncio. Quem errar sai da roda.

variação 1: aumente a velocidade do pulso à medida em que a roda vai diminuindo.

variação 2: movimente o local da pausa a cada giro completo. Exemplo: primeiro giro pausa no 
4º tempo, segundo giro pausa no 3º tempo, terceiro giro pausa no 2º tempo, 4º giro pausa no 
primeiro tempo e assim por diante. 
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desafios

6 os alunos poderão localizá-los no livro de aluno, ao final da 
unidade. 

6 Educador, para realizar os desafios a seguir, será necessário utilizar o Cd 
dos Barbatuques, O Corpo do som, faixas 7 e 9.

Enunciados para os alunos:

desafio 6.1
A turma estará dividida em dois grupos. A partitura a seguir possui semínimas e pausas de semí-
nimas. Siga a pulsação sugerida pelo educador e bata palmas nas semínimas. Faça silêncio nas 
pausas. As palmas e os silêncios duram 1 tempo. 

Figura 6.18

desafio 6.2
Utilizando as semínimas e suas pausas, componha um exercício a duas vozes. Anote em seu ca-
derno de música.

desafio 6.3
Ouça o CD dos Barbatuques, O corpo do som, faixa 7 – Do mangue à manga. Depois, ouça a faixa 
9 – Peixinho do mar – marinheiro e marque com palmas ou pés a pulsação que sente quando ouve 
estas músicas. Escreva uma lista com todos os sons ouvidos no CD. Depois, a turma escreverá fra-
ses rítmicas para tocar com o CD Barbatuques. Preste atenção para que as frases combinem com 
o ritmo da musica. No final, todos improvisarão com o corpo, batendo palmas e pés enquanto 
ouvem as músicas.
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atividades para levar para casa

6 Passe aos alunos os seguintes exercícios:

atividade 6.1
Pesquise se na sua cidade há alguma banda e traga informações como formação instrumental, 
repertório e gravação. Entreviste algum músico desta banda: pergunte qual instrumento toca, 
quanto tempo toca na banda e que repertório que executam. Se não houver banda na cidade, 
pesquise se já houve no passado. 

atividade 6.2
Pesquise e traga músicas de banda para compartilhar com a classe. Procure abordar repertórios 
diferentes (lentos, rápidos, enérgicos, calmos). Discuta as sonoridades com a classe e porque você 
escolheu uma música em especial. 

Modo de aferição de resultados
A cada vez que avançamos nas unidades fornecemos aos alunos informações 
fundamentais que são requisitos básicos para o desenvolvimento da técnica e 
da expressão musical. Esteja sempre atento ao resultado individual dos alunos 

quanto ao controle e domínio sobre os conteúdos transmitidos. Neste momento em que começa-
mos a fornecer dados mais concretos sobre a grafia dos sons é natural que os alunos demonstrem 
interesse em praticar mais, pois podem utilizar partituras para prática fora da aula. Não há maneira 
para dominar o mecanismo das digitações sem a prática. Esteja atento a essas manifestações e in-
centive ao máximo os alunos a praticarem o instrumento quantas vezes for possível. Utilize sempre 
os exercícios em grupo para que os mais introvertidos se sintam seguros, mas ofereça um auxílio 
individual sempre que julgar necessário. É extremamente importante que o grupo evolua homo-
geneamente para que não haja desmotivações. Nos instrumentos de sopro é comum sentir mais 
facilidade ou mais dificuldade nas diferentes regiões. Observe sempre os pontos em que os alunos 
estão tendo maior facilidade e estabeleça estratégias para que eles não se acomodem e encarem 
a região mais difícil como um desafio a ser vencido. Nesta unidade é fundamental que os alunos 
entendam que a semínima pode ser uma unidade de pulso, mas outras figuras rítmicas também 
podem ser unidades de pulso em outras ocasiões.
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MadeiraS

UNIDADE 7

todos juntos, 
porém, separados

noções básicas de harmonia
Nesta unidade introduziremos algumas figuras rítmicas 
de longa duração e apresentaremos conceitos básicos de 
harmonia.
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oBjetivo geral
• Compreender e experimentar o pulso interno de sons longos e perceber as combinações 
sonoras resultantes da sobreposição de notas diferentes.   

oBjetivos espeCÍfiCos
• Entender as figuras rítmicas que compreendem mais de uma unidade de pulso e suas res-
pectivas pausas
• Desenvolver o controle dos diferentes dedilhados com as posições já aprendidas
• Prosseguir conhecendo dedilhados do registro agudo (das notas mais agudas)
• Introduzir conceitos básicos de harmonia por meio da percepção musical
• Conhecer um pouco da história das orquestras  

ConteÚdos
• A mínima, a semibreve, a pausa de mínima e a pausa de semibreve
• Dedilhado do Mi, Fá, Sol (2ª oitava) para saxofone e flauta; e Dó, Ré, Mi para clarinete
• Sobreposição de notas (conceitos básicos de harmonia)
• A história das orquestras

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes
Específicos:
• Instrumento de percussão 
• Aparelho de som 
• Sistema de vídeo (DVD player ou computador)
• Folha de papel para desenho
• Lápis e borracha 
• CDs com músicas de orquestras sinfônicas interpretando:
• Mozart (Cd0115 e Cd0079 do acervo),
• Wagner (CD0098 do Acervo),
• Concerto em Mi bemol para saxofone e orquestra de glazounov
(http://www.youtube.com/watch?v=sMdm2tjMhru),
• Concerto nº 1 para clarinete e orquestra de Weber (CD0107 do Acervo), 
• Concerto para flauta e orquestra de jacques ibert
(http://www.youtube.com/watch?v=74MOHoemK0Y). 
• CDs de sinfonias ou poemas sinfônicos
• DVD com apresentações de orquestras sinfônicas 
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dEsCriÇÃO da uNidadE

Como instrumentistas de sopro que são, os clarinetistas, saxofonistas e flautistas trabalham fre-
quentemente com notas longas para desenvolver o controle do sopro. Uma vez apresentado o 
conceito de unidade de pulso, introduziremos algumas figuras rítmicas de longa duração. Nesta 
fase é muito importante que os alunos internalizem a velocidade da unidade do pulso sem a ne-
cessidade de bater o pé ou balançar o corpo.

Como suporte aos exercícios coletivos desenvolvidos durante todo o curso, abordaremos nesta 
unidade a sobreposição de notas para desenvolver a percepção dos alunos sobre as relações entre 
os intervalos e a formação de sensações tonais.

É de grande importância que os alunos desenvolvam desde cedo a capacidade de comparar seu 
som ao som dos demais colegas, mesmo que não toquem o mesmo instrumento. Isso será de ex-
trema utilidade para a construção de sua sonoridade e o posterior controle da afinação. Também 
é importante que os alunos tenham a referência do som produzido por você, por isso, sempre que 
possível toque para eles.

Assim como com as bandas de música, as orquestras representam um dos mais comuns agrupa-
mentos instrumentais do mundo. Principalmente a flauta transversal e o clarinete participam há 
séculos da formação destes grupos. Vamos conversar com os alunos sobre isso. 

6 Educador, lembre-se de manter a rotina de exercícios preparatórios a 
cada início de aula.

atividade 7.1 – a mínima, a semibreve, a pausa de mínima 
e a pausa de semibreve
Vimos na unidade anterior que a figura rítmica da semínima representa, nas métricas simples mais 
comuns, uma unidade de pulso.

Explique aos alunos que se considerarmos a semínima a unidade de pulso e dobrarmos sua du-
ração, teremos outra figura rítmica, a mínima. Esta nova figura e sua respectiva pausa (pausa de 
mínima) representarão um período de tempo mais longo que a semínima e sua pausa.

Figura 7.1 - Mínima                 Figura 7.2 - Pausa de mínima
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Seguindo o mesmo raciocínio, o dobro da mínima é representado pela semibreve. A semibreve é 
muito encontrada nos exercícios para instrumentos de sopro, pois representa um som (ou silêncio) 
ainda mais longo que a mínima. Conte ou exemplifique que músicas calmas e lentas utilizam fre-
quentemente as semibreves e suas pausas.

Figura 7.3a - Semibreve         Figura 7.3b – Pausa de semibreve

6 Exponha a diferença sutil entre a pausa de mínima e pausa de semibreve e 
elabore exercícios que utilizem as figuras de semínima, mínima, semibreve 

e suas respectivas pausas.

Exercício a: comece marcando uma pulsação (semínima) com um instrumento de percussão. Peça 
aos alunos que acompanhem a pulsação com os pés, palmas, voz ou caminhando. 

Divida a turma em dois grupos. Inicialmente vamos apresentar a figura da mínima aos alunos e 
solicitar que o primeiro grupo marque a semínima enquanto o outro entoa a mínima. Com a figura 
de semibreve, peça ao grupo 1 para marcar a semínima enquanto o 2 entoa a semibreve.

Em seguida, com a pausa de mínima, o grupo 1 deve marcar a semínima enquanto o grupo 2 
alterna uma mínima e uma pausa de mínima. Para encerrar a sequência do exercício, o grupo 1 
continua marcando a semínima e o 2 alterna uma semibreve e uma pausa de semibreve. Depois 
inverta a ação dos grupos para que todos os alunos tenham ambas as experiências.

Exercício b: com a colaboração dos alunos, monte na lousa uma partitura com as figuras conhe-
cidas (semínima, mínima, semibreve e pausas correspondentes), sem colocar barras de compasso e 
unidade de tempo. Primeiramente, monte a partitura com uma voz apenas, depois acrescente uma 
ou duas vozes rítmicas. Varie a maneira de praticar a leitura dividindo em grupos e vozes (palmas, 
pés, estalo dos dedos etc.). 

Não se esqueça de que é muito importante, neste momento do aprendizado, manter a semínima 
como referência de pulsação constante e exercitar a relação com as outras figuras.

Exemplo 1 

Figura 7.4
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Exemplo 2

Figura 7.5

Exercício c: toque no seu instrumento o trecho da música As pastorinhas. Trabalhe com cada 
grupo separadamente e depois junte os grupos. Oriente-os a tocarem ouvindo uns aos outros e 
depois execute a linha do educador para completar o trecho musical.

Ainda com a classe dividida em dois grupos, trabalhe individualmente com cada um deles e depois 
junte toda a classe. Faça-os tocar ouvindo uns para os outros. Toque sua parte para completar o 
trecho musical.

Trecho da música As pastorinhas de Noel Rosa e Braguinha.
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Figura 7.6
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Exercício d: os alunos, sentados de costas para você, devem desenhar uma semínima grande em 
um papel e uma mínima em outro. Você executará melodias utilizando as duas figuras deixando 
evidente a pulsação (sem exagerar). Os alunos devem levantar o papel com a figura que estão 
ouvindo.

variação 1: faça o exercício individualmente, para verificar se o aluno compreendeu as figuras 
ou se está apenas imitando os colegas.

atividade 7.2 – Mais algumas notas
Vamos trabalhar agora com os alunos mais dedilhados da segunda oitava. Apresente a eles as 
novas notas relacionando as alturas ao movimento melódico. Alguns alunos demonstrarão mais 
facilidade do que outros no novo registro. Acompanhe atentamente o desenvolvimento deles e 
proponha mais exercícios quando julgar necessário, para que a classe evolua homogeneamente. 
Para o clarinete, vamos praticar as notas com registro já aprendidas.

Flauta

6 as figuras – diagramas - a seguir encontram-se no início deste livro.

Figura 7.7 - Nota Mi 2ª oitava

Figura 7.8 - Nota Fá 2ª oitava

Figura 7.9 - Nota Sol 2ª oitava

Clarinete

Figura 7.10 - Nota Dó 2ª oitava

Figura 7.11 - Nota Ré 2ª oitava

Figura 7.12 - Nota Mi 2ª oitava

saxofone

Figura 7.13 - Nota Mi 2ª oitava

Figura 7.14 - Nota Fá 2ª oitava

Figura 7.15 - Nota Sol 2ª oitava

Exercício a: para flauta.

Figura 7.16
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1. Toque com os alunos o Mi 1 e depois o Mi 2. Saliente que há uma pequena variação na direção 
do jato de ar e o aumento da cobertura do furo do porta-lábio. Fale em soprar com mais veloci-
dade.

2. Repita o exercício com as notas Fá e Sol.

3. Peça aos alunos que mantenham a embocadura bem estável e a posição das mãos e do corpo 
alinhada.

4. Cuide para que os estudantes respirem adequadamente.

Exercício b: para saxofone e flauta: além de inserir as notas novas nas rotinas de notas longas, 
execute os exercícios lentamente (estabeleça a pulsação) repetindo o mesmo padrão algumas vezes.

Figura 7.17

Exercício c: para o clarinete.

Figura 7.18

8

15

21

7
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atividade 7.3 – sobrepondo notas (conceitos básicos de 
harmonia)
Conte aos alunos que desde os primórdios do fazer musical o ser humano vem buscando combi-
nações de diferentes notas tocadas ao mesmo tempo, para criar sensações e provocar emoções 
diferentes em quem ouve e também em quem toca.

Chamamos de harmonia o fato de fazermos soar várias notas sobrepostas. Existem diversos instru-
mentos musicais que podem executar várias notas ao mesmo tempo como o piano, o violão etc.

No caso do saxofone, da flauta e do clarinete, que são instrumentos melódicos (ou seja, tocam 
uma nota por vez), podemos criar harmonias quando mais de um instrumento tocam notas dife-
rentes e todos tocam ao mesmo tempo.

O princípio básico da harmonia parte da escala natural. Como já vimos anteriormente, a escala é 
uma sequência de sete notas, sendo que entre cada nota existe uma distância definida chamada 
de intervalo. Existem duas unidades de intervalo que servem para estabelecer todas as distâncias 
entre as notas: o tom e o semitom. Usando uma analogia com a matemática, a distância de tom 
seria um inteiro e o semitom metade de um inteiro. Por exemplo, se tom é igual a 1, semitom é 
igual a 0,5.

Chamamos de Maior a escala que possui uma sequência definida pelos seguintes intervalos:

Tom – tom – semitom – tom – tom – tom – semitom

Utilize gráficos para descrever uma sequência de tons e semitons como, por exemplo:

Figura 7.19

Para montarmos um acorde básico Maior (três notas sobrepostas) utilizamos a primeira, a terceira 
e a quinta notas da escala.

A escala menor possui uma sequência um pouco diferente:

Tom – semitom – tom – tom – tom – semitom – tom

Se tocarmos a primeira, a terceira e a quinta notas desta escala teremos um acorde básico menor.

Exercício a: trabalhe com os alunos a montagem dos acordes com seus respectivos instrumentos. 
Comece com a nota mais grave e indique com a regência a entrada de cada instrumento. Peça que 
ouçam uns aos outros, prestando atenção à afinação. Trabalhe também a respiração.
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Figura 7.20

Exercício b: trabalhe cada instrumento individualmente, observando que os demais fiquem aten-
tos ao que está sendo executado. Junte toda a classe e toque com eles a melodia principal. Informe 
quem irá executar o acompanhamento e a harmonia. Trabalhe para que ouçam uns aos outros e 
a melodia principal.

Trecho da música Pescaria, de Dorival Caymmi.

Figura 7.21
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Exercício c: utilizando um instrumento musical, toque para os alunos intervalos de terça Maior 
seguidos por intervalos de terça menor. 

Escreva na lousa um ditado para que os alunos diferenciem os intervalos.

variação 1: realize o mesmo exercício utilizando tríades.

Exercício d: proponha um exercício com participação de dois alunos para que seja demonstrada 
a separação dos sons. Os dois devem iniciar tocando a mesma nota. Enquanto um segura a nota, 
o outro troca de notas promovendo choques sonoros e diferentes sensações.

Exemplo:

Figura 7.22

atividade 7.4 – a história das orquestras
Conte para a turma um pouco da história da orquestra sinfônica, que está ligada ao desejo de se 
fazer música instrumental. Antes do século XVI, a música instrumental (ou seja, sem textos canta-
dos, somente com instrumentos) não era utilizada para entretenimento de plateias, mas apenas 
como apoio para a música vocal e para cerimoniais, sem uma estrutura instrumental definida.

Foi no século XVI, na Europa, que teve início o movimento para padronizar uma instrumentação 
de uma formação para o qual os compositores poderiam escrever obras, concertos e sinfonias. No 
período Barroco surgiram as primeiras orquestras.

Em cada período da história da música a orquestra e suas composições sofreram alterações, mas 
sua estrutura instrumental básica se manteve praticamente a mesma.

A orquestra possui grandes seções de cordas friccionadas (violinos, violas, violoncelos e contrabai-
xos), de sopros da família das madeiras (flautas, clarinetes, oboés e fagotes), de sopros da família 
dos metais (trompetes, trombones, trompas e tubas) e uma seção completa de percussão (tímpa-
nos, teclados, caixas, bumbos, pratos etc.).

A orquestra pode utilizar também o cravo, o piano e a harpa em suas formações tradicionais. No 
entanto, a orquestra moderna pode utilizar qualquer instrumento em sua orquestração. 

Uma orquestra sinfônica completa pode ter até 100 integrantes!

6 o saxofone foi inventado muito depois da criação das orquestras e 
apesar de não fazer parte da instrumentação básica da orquestra existem 

inúmeras composições que incluem este instrumento na seção das madeiras.
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Exercício a: leve para a aula uma gravação de obra do período Clássico (Mozart) e uma obra do 
período Romântico (Wagner). Pergunte aos alunos quais foram as principais diferenças encontra-
das ao ouvir obras de períodos diferentes.

Exercício b: mostre vídeos com o Concerto em Mi bemol para saxofone e orquestra de Glazounov, 
o Concerto nº 1 para clarinete e orquestra de Weber e o Concerto para flauta e orquestra de Ibert 
ou, caso você não encontre os vídeos com estas obras, utilize outros concertos para clarinete, sa-
xofone e flauta.

Discuta com a turma a função da orquestra nas obras com solista. Estabeleça comparações com 
outras obras em que os solos destes instrumentos apareçam “dentro” da orquestra, por exemplo 
em obras como as sinfonias ou os poemas sinfônicos.

Exercício c: converse com os alunos e pergunte a eles se já assistiram a um concerto de orques-
tra. Algum aluno já viu de perto alguém tocar um instrumento de cordas friccionadas? Sentados 
em roda, ouçam diferentes estilos de música para orquestra. Escolha entre os CDs disponíveis no 
acervo aqueles em que os alunos possam identificar:

1. Abertura

2. Valsa

3. Sinfonia

Exercício d: a partir do exercício anterior, identifique com os alunos alguns elementos na estru-
tura das músicas como: melodia principal, acompanhamento e percussão. Pergunte quais são as 
diferenças de andamentos entre estas e as músicas ouvidas no exercício anterior. Eles reconhecem 
o som da flauta e do clarinete? Quais outros instrumentos? 

atividade 7.5 – atividade lúdica: mímica orquestral
Após observarem um vídeo orquestral, peça que os alunos escolham mentalmente um instrumen-
to para fazer uma mímica como se o estivesse tocando, cada um de uma vez, para que o resto 
da turma adivinhe o instrumento escolhido. Depois coloque para tocar uma música com ritmo 
marcado (ou peça para os alunos cantarem uma canção conhecida por todos) para que o aluno 
da vez faça a mímica sob a música. Sorteie a ordem e não deixe que os instrumentos se repitam. 
Os alunos devem realizar a mímica seguindo a pulsação ou o ritmo da música. Se o colega fez a 
mímica do instrumento que o próximo aluno havia escolhido, ele precisará trocar de instrumento.

6 aproveite a descontração para trabalhar detalhes de postura como, por 
exemplo, o violoncelo se toca sentado; o contrabaixo, em pé etc.  

Outra variação desta atividade é o jogo Quem é o maestro? Com os alunos sentados em roda, es-
colha um aluno para sair da sala e outro para ser o maestro. O aluno que faz a função de maestro 
deve pensar em um instrumento e realizar os movimentos de execução do instrumento. Os outros 
alunos devem imitar os movimentos e mudar de gesto quando o maestro muda. O aluno que saiu 
da sala deve adivinhar quem está realizando a função de maestro. 
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desafios
Enunciado para o aluno:

desafio 7.1
Toque com os colegas o quarteto a seguir, com mínimas.

Figura 7.23

desafio 7.2

6 Educador, atenção para as variações a seguir, numeradas 1, 2, 3 e 4 e que 
pertencem ao desafio 7.2, que tem como base a figura 7.24. 

Toque com os colegas o acompanhamento a seguir, em semibreves.

Flauta

Clarinete

Saxofone Alto

Saxofone Tenor

Fl.

Cl.

Alto 

Tenor 

5
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Figura 7.24

variações 

variação 1: as flautas tocarão a melodia a seguir e os demais tocarão as linhas propostas na 
figura 7.24.

Figura 7.25

Flauta

Clarinete

Saxofone Alto

Saxofone Tenor

Flauta

Clarinete

Saxofone Alto

Saxofone Tenor

Fl.

Cl.

Alto 

Tenor 

5
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variação 2: seguindo o modelo da figura 7.25, agora os clarinetes tocarão a melodia com míni-
mas enquanto os demais executam as semibreves da figura 7.24.

Figura 7.26

variação 3: os saxofones altos tocarão a melodia com mínimas e os demais as semibreves.

Figura 7.27

variação 4: agora, os saxofones tenores tocarão a melodia com mínimas enquanto os demais 
tocarão as semibreves.

Figura 7.28

Clarinete

5

Saxofone Alto

4

Saxofone Tenor

4
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atividades para levar para casa 

6 Passe aos alunos os seguintes exercícios:

atividade 7.1 
Pesquise se em sua cidade (ou em alguma cidade próxima) há alguma orquestra e traga informa-
ções como formação instrumental, repertório e gravação. Convide algum músico desta orquestra 
para contar aos outros alunos sobre suas atividades na orquestra: pergunte qual instrumento toca, 
há quanto tempo toca na orquestra, que repertório executam. Se não houver nenhuma orquestra, 
pesquise se já houve no passado.

atividade 7.2
Pesquise na internet algum desenho animado em que apareçam orquestras. Se possível traga para 
assistir em aula.

Modo de aferição de resultados
É muito comum encontrar estudantes de música que aprendem a bater o pé 
no chão ou movimentar o corpo marcando o pulso. Certifique-se a partir desta 
unidade que isso não ocorra com seus alunos. O objetivo de apresentar a semí-

nima antes da mínima e da semibreve é justamente para que os alunos entendam que existe um 
pulso interno em uma nota longa, que deve ser sentido e não externado. Essa sensação interna é 
mais fácil para alguns alunos do que outros e geralmente está ligada diretamente à maneira com 
a qual o aluno se desenvolve física e emocionalmente. Fique atento às dificuldades apresentadas e 
desenvolva estratégias paralelas, se necessário, para auxiliar aqueles que apresentarem dificuldades 
além do normal. Ao acrescentar notas da segunda oitava, podemos começar a atentar para a ho-
mogeneidade de timbre entre as regiões. É claro que isso não se desenvolve de um dia para o outro, 
mas é importante desde cedo orientar aos alunos que o instrumento é como a voz humana e deve 
abordar registros diferentes com um mesmo timbre. O desenvolvimento de exercícios com abertura 
de vozes pode ter um efeito colateral: se o aluno ainda não consegue emitir uma nota com afinação 
estável, o efeito harmônico desejado não ocorrerá e dará lugar a um efeito sonoro não desejável. 
Esteja muito atento a isso, toque junto com eles quantas vezes for necessário (para que eles ouçam 
o resultado desejado) e não desista de incentivar os alunos a praticarem as notas longas. 
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MadeiraS

UNIDADE 8

o tempo

Conceitos métricos simples
Esta unidade introduz os conceitos de compassos biná-
rio, ternário e quaternário, trabalhados em atividades 
de execução, apreciação e composição.
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oBjetivo geral
• Compreender a divisão métrica simples, a relação com o pulso e a escrita  

oBjetivos espeCÍfiCos
• Conhecer as métricas simples binária, ternária e quaternária e as respectivas fórmulas de 
compasso
• Aplicar na escrita métrica as figuras rítmicas conhecidas relacionando-as com a pulsação
• Trabalhar passagens de digitações utilizando alternância de dedilhados
• Apresentar os símbolos: bemol, sustenido e bequadro
• Apresentar dedilhados que utilizam dedos mínimos, chaves laterais e chaves soltas
• Desenvolver a percepção de sons uníssonos e díssonos
• Conhecer um pouco da história do choro

ConteÚdos
• Métricas simples binária, ternária e quaternária
• Dedilhados de digitações alternadas
• Novas notas: dedilhado do Fá# e Mib (nas duas oitavas) na flauta; Fá# e Sib no saxofone, e 
Dó# e Sib no clarinete, utilizando os dedos mínimos e as chaves laterais
• Identificando uníssonos e díssonos: introdução ao conceito de afinação
• A história do choro 

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes
Específicos:
• Afinador eletrônico 
• Um instrumento de percussão para cada aluno 
• CD075 Pixinguinha 
• CD073 Spok Frevo
• CD052 Vinicius de Moraes
• CDs 004/017/014/020 Jazz 
• CDs de Abel Ferreira
• Aparelho de som 
• Lápis e borracha 
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dEsCriÇÃO da uNidadE

Em sequência ao aprendizado necessário para uma boa leitura e escrita musical, apresentamos 
nesta unidade noções sobre formas de mensuração do tempo de uma música. Trabalharemos a 
vivência de métricas simples por meio de fórmulas de compasso binárias, ternárias e quaternárias. 
Todas as fórmulas de compasso apresentadas nesta unidade utilizam a semínima como figura que 
representa a unidade de pulso, facilitando assim a conexão entre as figuras rítmicas já aprendidas 
e sua escrita musical.

É comum que os alunos encontrem mais facilidade nas digitações em que abaixam as chaves, por 
possibilitar maior equilíbrio no manuseio e, em um segundo momento, nas digitações em que 
soltam as chaves. O terceiro passo é a abordagem de dedilhados de passagem onde se abre uma 
chave e, simultaneamente, fecha-se outra.

Nesta unidade vamos abordar dedilhados com alternâncias e também digitações que utilizam os 
dedos mínimos e a lateral dos dedos, exigindo um controle fino do movimento da mão a ser de-
senvolvido pelos alunos. 

Como complemento à unidade anterior (que abordou a percepção de sobreposição de notas com 
funções tonais), você deve incentivar a vivência dos alunos na percepção de uníssonos e também 
de ajustes intervalares para começar a trabalhar o controle da afinação.

O choro faz parte de nossa música popular. Tanto a flauta e o clarinete, como o saxofone possuem 
intensa participação neste estilo musical. Vamos conhecer um pouco dessa história. 

6 Educador, lembre-se de manter a rotina de exercícios preparatórios a 
cada início de aula.

atividade 8.1 – Métricas simples binária, ternária e 
quaternária
Já ensinamos que a escrita musical é similar à escrita convencional da língua portuguesa no senti-
do de sua grafia é feita horizontalmente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Conte 
agora aos alunos que na escrita musical temos um período de tempo representado graficamente 
e que este, na maioria das vezes, possui uma pulsação definida. Quando entoamos uma melodia, 
entendemos imediatamente que existe uma velocidade de pulsação e também apoios rítmicos 
em determinados pulsos, gerando um padrão de acentos nesses pulsos à medida que alguns são 
naturalmente mais fortes e outros mais fracos.

Esses padrões possibilitam uma medição organizada desses pulsos e, por conta disso, uma repre-
sentação gráfica característica. Apesar de na música haver um movimento temporal constante, 
organizamos os pulsos na partitura agrupando-os em compassos.
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Aos padrões formados por dois pulsos em cada compasso, damos o nome de métrica binária; 
àqueles formados por três pulsos em cada compasso, de métrica ternária; e àqueles formados por 
quatro pulsos, de métrica quaternária.

6 Compasso é a divisão de um trecho musical em séries regulares de tempos; 
é o agente métrico do ritmo (MEd, 1996, p. 114). no uso moderno, 

costuma-se indicar dois números, um sobre o outro: o de baixo indica a unidade 
de medida em relação à semibreve e o de cima indica o número dessas unidades 
em cada compasso (GrovE, 1994, pp. 209-210).

Métrica binária

Figura 8.1

Métrica ternária

Figura 8.2a

Métrica quaternária

Figura 8.2b

Exercício a: escolha algumas peças de métrica binária, ternária e quaternária. Peça aos alunos que 
descubram qual é a métrica destas peças.

A seguir, algumas sugestões de CDs que você encontra no arquivo da Amigos do Guri:

Binária - 2/4: Som Pixinguinha, Choro, 100 anos de frevo, Spok Frevo Orquestra

Ternária - 3/4: Arca de Noé - Vinicius de Moraes: A casa e Menininha

Quaternária - 4/4: Coleção Folha Clássicos do Jazz

Exercício b: escreva na lousa o compasso binário.

1. Com os alunos, marque o primeiro tempo nos pés e os demais nas mãos.
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2. Divida a turma em dois grupos. O primeiro marca o tempo forte e o segundo o tempo fraco. 
Esta marcação pode ser realizada com outros sons: palavras, palmas, canto, instrumento de per-
cussão ou os próprios instrumentos dos alunos.

variações: repita este exercício com as métricas de compasso ternário e quaternário.

Exercício c: peça aos alunos que pratiquem com os instrumentos cada uma das métricas separa-
damente. Repita quantas vezes achar necessário. Varie as notas a serem executadas e andamentos.

Figura 8.3

Exercício d: divida novamente a classe em dois grupos. Peça aos alunos que componham coleti-
vamente uma sequência de métricas misturadas (utilizando ao menos quatro compassos em cada 
uma) para que o outro grupo execute conforme o Exercício b.
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6 Conforme o desempenho do grupo, aumente ou diminua a quantidade 
de compassos em cada métrica. Faça o mesmo com o andamento. 

atividade 8.2 – digitações alternadas
Neste tipo de digitação a precisão é muito importante. Para que uma chave feche imediatamente 
no instante em que a outra abre, o aluno precisa estar consciente da força necessária para realizar 
o movimento e exercitar bastante até que o reflexo para fazê-lo seja automático. Uma maneira 
eficaz de trabalhar esse tipo de digitação é não imaginar a ação em dois tempos (ou seja: primeiro 
uma chave abre para que depois a outra feche), mas sim em um tempo só: quando a segunda cha-
ve se fecha a primeira abre automaticamente. É bastante útil também pensar em um movimento 
rápido (mesmo que a velocidade dos exercícios seja lenta). É comum que em andamentos lentos 
o aluno pense em um movimento de dedos também mais lento e, em razão disso, a continuidade 
do som fique prejudicada.

Peça que os alunos imaginem, independentemente da velocidade da música, que o dedilhado 
muda somente no instante preciso em que a troca de nota ocorre.

Exemplos de digitação alternada:

Figura 8.4 - Passagem das notas do para Ré na flauta

Figura 8.5 - Passagem da nota Si para Dó no saxofone

Figura 8.6 - Passagem da nota Si para Sib no clarinete

Explique que para elevar uma nota em um semitom utilizamos um símbolo chamado sustenido. 
Para abaixar uma nota em um semitom utilizamos um símbolo chamado bemol. Para anularmos o 
efeito de um símbolo de sustenido ou de bemol usamos um bequadro. 
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6 sustenido – sinal de notação normalmente colocado à esquerda de uma 
nota indicando que a altura da nota deve ser elevada em um semitom 

(GrovE, 1994, p. 918).

6 Bemol – sinal de notação normalmente colocado à esquerda de uma nota 
e indicando que a nota deve ter sua altura abaixada um semitom (GrovE, 

1994, p. 92).

  m 	 b 	 	 	 n 	
   Sustenido    Bemol    Bequadro

Figura 8.7 

6 Explique aos alunos o que é enarmonia. 

Exercício a: reúna o grupo de flautas para realizar os exercícios a seguir.

Figura 8.8

Figura 8.9

Exercício b: reúna o grupo de saxofones para realizar os exercícios a seguir.

Figura 8.10



164 Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 

Figura 8.11

Exercício c: reúna o grupo de clarinetes para realizar o exercício a seguir.

Figura 8.12

Exercício d: brincando de improvisar: coloque para tocar o CD O Corpo do som do grupo 
Barbatuques - faixa 1, Barbapap’s Groove - e peça aos alunos que improvisem com as notas a 
seguir. A seu critério, eles poderão improvisar sozinhos ou em grupo.

Flautas

Agora cada aluno deve improvisar a partir das seguintes notas:

Figura 8.13

saxofones

Agora cada aluno deve improvisar a partir das seguintes notas:

 

 

 



Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 165

Figura 8.14

Clarinetes

Cada aluno deve improvisar a partir das seguintes notas:

Figura 8.15

variação: você pode sugerir que os alunos realizem as improvisações usando células rítmicas de 
ostinatos, como nos exemplos abaixo.

Figura 8.16

Figura 8.17

Figura 8.18 
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atividade 8.3 – novos dedilhados: dedos mínimos e chaves 
laterais
O uso dos dedos mínimos e das chaves laterais requer um aprimoramento do controle do dedi-
lhado. A utilização tanto dos dedos mínimos quanto da lateral do dedo indicador não promove 
a mesma resposta rápida do dedilhado com a ponta dos demais dedos. O controle pode parecer 
um pouco mais difícil e lento, mas com muita repetição o movimento torna-se automático e fácil 
como os demais dedilhados. 

saxofone

6 as figuras – diagramas - a seguir encontram-se no início deste livro.

Figura 8.19 - Nota Fá# ou Solb da 1ª oitava

Figura 8.20 - Nota Fá# ou Solb da segunda oitava

Figura 8.21 - Nota Lá# ou Sib da 1ª oitava

Figura 8.22 - Nota Lá# ou Sib da 2ª oitava

Flauta 

Figura 8.23 - Nota Ré# ou Mib da 1ª oitava

Figura 8.24 - Nota Ré# ou Mib da 2ª oitava

Figura 8.25 - Nota Fá# ou Solb da 1ª oitava

Figura 8.26 - Nota Fá# ou Solb da 2ª oitava

Clarinete

Figura 8.27 - Nota Lá# ou Sib 1ª oitava

Figura 8.28 - Nota Lá# ou Sib 2ª oitava

Figura 8.29 - Nota Do# ou Réb 1ª oitava

Figura 8.30 - Nota Do# ou Réb 2ª oitava

Exercício a: praticando o Mi bemol.

Para o grupo de flautas

1. Praticar as notas separadamente.

2. Ligar cada grupo de 2 ou 4 notas.
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Figura 8.31

Exercício b: praticando a nota Fá sustenido.

Para flautas e saxofones

1. Praticar as notas separadamente.

2. Ligar cada grupo de 2 ou 4 notas.

Figura 8.32

Exercício c: intervalos longos.

Para flautas e saxofones

1. Praticar as notas separadamente.

2. Ligar as notas do compasso.

Figura 8.33
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Exercício d: pratique os exercícios a seguir com os grupos de clarinetes (separadamente).

Figura 8.34

A cada exercício praticado prestar atenção à:

- correta postura corporal e das mãos; 

- emissão clara das notas;

- respiração adequada;

- manutenção de toda a classe atenta enquanto os grupos tocam separadamente. 

Auxilie os alunos a desenvolverem a prática de ouvir os colegas.

atividade 8.4 – Identificando uníssonos e díssonos: 
introdução ao conceito de afinação
Vimos anteriormente que o som musical é determinado por uma frequência estável e contínua que 
denominamos de nota musical. No momento em que os alunos iniciam práticas coletivas é comum 
o exercício de uníssonos, ou seja, a produção de sons iguais por diversos músicos. Por mais que 
todos eles procurem produzir exatamente a mesma nota musical, a geração de díssonos é bastante 
comum.

O díssono é facilmente reconhecido quanto dois músicos intencionam produzir a mesma nota. 
Entretanto, por diversos fatores, as frequências podem estar desiguais produzindo um efeito físico 
chamado batimento. Costumamos nos referir popularmente a esse efeito sonoro como desafina-
ção. A desafinação gera normalmente uma sensação desagradável a quem ouve, pois as notas 
produzem batimentos contínuos entre suas ondas. Apesar de intervalos e acordes dissonantes 
fazerem parte da composição musical é importante que desde o início do aprendizado os alunos 
estejam atentos ao fato de que, para produzir sons uníssonos, não basta apenas emitir a mesma 
nota musical, mas é preciso também ouvir atentamente a relação sonora entre tais notas. 
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Exercício a: reúna a turma e proponha que pratiquem a sequência a seguir:

1. Em grupos de alunos do mesmo instrumento.

2. Em grupos de alunos de instrumentos diferentes.

6 Para o clarinete devemos transportar o exercício inteiro para uma oitava 
abaixo. 

Figura 8.35

Exercício b: repita o mesmo exercício usando outras sequências. Por exemplo: divida os alunos 
de um mesmo instrumento em dois grupos, sendo que um começa a tocar a partitura a seguir da 
esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda. 

Figura 8.36

Peça que cada semibreve seja tocada sob sua regência e alterne às vezes valorizando os uníssonos 
e outras vezes valorizando os díssonos. Discuta com a classe as diferentes sensações que tiveram 
ao tocar os exercícios. 

atividade 8.5 – a história do choro 
O choro, popularmente chamado de chorinho, é um gênero da música popular brasileira que 
conta com mais de 130 anos de existência. Os conjuntos que o executam são chamados de regio-
nais e os músicos, compositores ou instrumentistas, são chamados de chorões. Apesar do nome, 
normalmente o gênero tem um ritmo agitado e alegre, caracterizado pelo virtuosismo e improviso 
de seus participantes. O choro representa a formação instrumental mais tipicamente brasileira e o 
agrupamento musical mais antigo dentro da nossa música popular. O regional de choro é tradicio-
nalmente formado por um ou mais instrumentos de solo (flauta, bandolim, clarinete ou saxofone) 
e pelo cavaquinho, violões e pandeiro no acompanhamento. O cavaquinho executa ritmos seguin-
do a harmonia, um ou mais violões de 6 cordas (juntamente com o violão de 7 cordas) executam 
a harmonia e as variações/modulações, o violão de 7 cordas atua como baixo e o pandeiro faz 
a marcação de ritmo. O cavaquinho, apesar de possuir limitações com relação à sua extensão, 
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também é usado como instrumento de solo. O choro, em sua essência, é um gênero musical pu-
ramente instrumental. Nos poucos choros com letra, pode-se dizer que em grande parte esta foi 
escrita anos após o choro ter sido composto ou mesmo após a morte do compositor. Poderíamos 
dizer que o choro, historicamente, nasce na cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX, com 
a chegada ao Brasil da família real portuguesa, que fugia da invasão de Napoleão e trazia consi-
go 15 mil europeus. O choro é o resultado da exposição do músico brasileiro aos estilos musicais 
europeus, essencialmente à polca (primeiramente apresentada no Rio de Janeiro em 1845), num 
ambiente musical já fortemente influenciado pelos ritmos africanos, principalmente o lundu, já 
presente na cultura brasileira desde o final do século XVIII. Tal como o ragtime nos Estados Unidos, 
o choro surge em decorrência das influências dos estilos musicais e ritmos vindos de dois conti-
nentes: Europa e África.

Fonte: http://www.choromusic.com.br/o-que-e-o-choro.htm

Exercício a: o grande chorão Abel Ferreira utilizava nos choros tanto o clarinete quanto o saxofo-
ne soprano. Separe alguns exemplos em áudio e peça para que a turma ouça. Compare as sono-
ridades e discuta as diferenças entre elas com a turma.

Exercício b: ouça o choro O urubu e o gavião de Pixinguinha interpretado na flauta. Peça à turma 
que repare em sua formação de pergunta e resposta. Crie coletivamente alguns possíveis diálogos 
engraçados entre as aves e escute a obra novamente pensando nos diálogos.

atividade 8.6 – atividade lúdica: enlouquecendo o 
aparelho
Utilizando um afinador, peça aos alunos, um por vez, que cantem uma nota musical para observar 
a reação do aparelho. Oriente que o aluno tente movimentar a agulha (ou o led colorido) para 
baixo (direita), depois para cima (esquerda) e que tente deixá-la estável no meio. Depois peça que 
façam glissandos e sons inesperados para “enlouquecer” o aparelho.

Ao fim da atividade discuta com os alunos a experiência e a necessidade de produzir sons com 
afinação estável quando utilizamos nossos instrumentos de sopro.

atividade 8.7 – atividade lúdica: gravador humano 
Divida a turma em dois grupos. Utilizando notas já conhecidas, cada grupo deve inventar uma me-
lodia curta (com no máximo dois compassos quaternários). Com o grupo 2 de costas, um dos alu-
nos do grupo 1 executa a melodia três vezes. O tempo começa a ser contado enquanto os alunos 
do grupo 2 tentam reproduzir a melodia com seus instrumentos. Quando o grupo 2 indicar que a 
contagem do tempo parou, um aluno do grupo 2 deve reproduzir a melodia. O grupo pontua se a 
melodia estiver exatamente igual. Depois inverta os grupos. Vence aquele que atingir a quantidade 
de pontos estipulada por você. 
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desafios
Enunciado para os alunos:

desafio 8.1
Vamos brincar de Urubu e Gavião.

Crie uma frase no instrumento a partir das notas a seguir. Toque para a turma e escolha um colega 
para imitar sua frase. Depois o colega inventará uma frase diferente para outro colega imitar até 
que todos tenham participado.

Figura Urubu e Gavião 

atividades para levar para casa

atividade 8.1
Peça aos alunos que completem os compassos com as figuras conhecidas, de acordo com a mé-
trica.

Figura 8.37
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atividade 8.2
Coloque as barras de compasso de acordo com a métrica indicada.

Figura 8.38

atividade 8.3
Selecione CDs de músicas do acervo do polo para indicar aos alunos. Escolha aquelas que apresen-
tem diferenças como: choro lento, choro rápido, samba-choro, maxixe e choro-canção. Eles devem 
escolher um CD da sua seleção e levar para ouvir em casa. Usando os CDs, os alunos devem fazer 
uma atividade de pesquisa sobre o choro, anotando no caderno as observações para compartilhar 
com os colegas. 

Modo de aferição de resultados
A sensação métrica é percebida com relativa facilidade pelos alunos, mas nem 
sempre a percepção é consciente. Verifique com cuidado se cada aluno tem 
consciência corporal da métrica. Como estamos falando de uma sensação, às 

vezes a dificuldade de um aluno não é tão evidente. Sempre que possível faça exercícios em que 
fique evidente a diferença entre pulso e métrica. Os dedilhados apresentados nesta unidade re-
querem muita repetição. Sem tornar as aulas exaustivas, repita os exercícios de dedilhado com a 
turma para que aos poucos as dificuldades diminuam. É comum, em dedilhados difíceis, que os 
alunos diminuam a atenção aos outros fundamentos básicos. Corrija sempre a postura e verifique 
se o aluno está com a respiração, embocadura e postura das mãos e dedos de forma correta. Evite 
que os alunos apertem as chaves com muita força ou movimentem todo o instrumento ao acionar 
determinada chave. A percepção dos uníssonos pode não ser muito precisa se os alunos ainda 
não conseguem produzir uma emissão sonora muito estável. Utilize notas que eles já dominam e 
valorize a sensação de “relaxamento” que um uníssono produz após uma dissonância. Aos poucos 
o refinamento dessa percepção evoluirá, o que é fundamental para o aprimoramento da afinação.
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MadeiraS

UNIDADE 9

a máquina de sons

a afinação, a sonoridade e o 
aprendizado de novos ritmos
Nesta unidade os alunos irão ampliar o conhecimento 
do controle da afinação e da execução em diferentes di-
nâmicas para aperfeiçoar a expressão musical. Também 
será introduzido o conceito de síncopa, célula rítmica mui-
to presente na música brasileira, e realizaremos a prática 
de arpejos para aprofundar a compreensão do funcio-
namento da harmonia musical. 
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oBjetivo geral
• Aperfeiçoar o controle de afinação intervalar, introduzir dinâmicas básicas e figuras rítmicas 
com duração menor que a unidade de pulso

oBjetivos espeCÍfiCos
• Conhecer figuras rítmicas com menor duração que um pulso e desenvolver a sensibilidade de 
pulsos acéfalos como introdução à síncopa
• Desenvolver o aprendizado intervalar por meio da prática de arpejos para reafirmar o conhe-
cimento tonal
• Abordar o conceito de prática de conjunto por meio da música de câmara, as formações mais 
conhecidas e a importância para o desenvolvimento musical do instrumentista

ConteÚdos
• A colcheia e a pausa de colcheia
• Novas notas: dedilhados de Lá, Sib, Si (2ª oitava) e Dó (3ª oitava) na flauta; de Fá#/Solb e 
Sol#/Láb no clarinete (1ª e 2ª oitava); e de Sol#/Láb (1ª e 2ª oitavas) e Dó#/Réb (2ª oitava) no 
saxofone 
• Dinâmicas piano e forte, crescendo e diminuendo
• Arpejos
• A música de câmara

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes
Específicos:
• Um instrumento de percussão 
• Cartões com os símbolos rítmicos: semibreve, mínima, semínima, colcheia e pausas corres-
pondentes
• Cartões de dinâmicas 
• Gravações diferentes do Boi bumbá 
• CD056 - Faixa com a música lugar comum de joão donato e gilberto gil 
• Aparelho de som
• Lápis e borracha
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dEsCriÇÃO da uNidadE

A música brasileira é recheada de uma linguagem permeada por balanço e molejo. Grande parte 
desse suingue se deve à síncopa, que é o efeito rítmico obtido com o deslocamento do acento for-
te do pulso a partir da acentuação de ritmos no tempo fraco do pulso. Até esta unidade, trabalha-
mos com os alunos figuras rítmicas que valiam uma pulsação inteira e outras que tinham duração 
maior que um pulso. Agora trabalharemos a colcheia e sua pausa, que nas fórmulas de compasso 
em que a semínima vale um pulso ela valerá meio pulso. Com ela poderemos ter a sensação de 
um som na metade do pulso, isto é, na parte fraca do pulso. A pausa de colcheia poderá ser usada 
para dar uma sensação de pulso acéfalo, isto é, um pulso que se inicia com um silêncio.

Como vimos na Unidade 7, o conceito básico de harmonia se fundamenta nas notas da escala que 
formam a tríade. Os instrumentos harmônicos podem executar as tríades em forma de acordes, já 
os melódicos, como o saxofone, o clarinete e a flauta, podem executar as tríades por meio de ar-
pejos. O exercício de arpejos é extremamente importante para o aprendizado das digitações, bem 
como para o desenvolvimento da percepção tonal.

Vamos abordar também o conceito de dinâmica ou intensidade do som. Apesar de possuirmos 
uma capacidade quase que instintiva de controlarmos a intensidade sonora do instrumento que 
tocamos, vamos entender como isto funciona e quais são os símbolos correspondentes.

Vamos prosseguir também com as digitações, ampliando o conhecimento das posições necessárias 
para produção das diferentes notas musicais.

Desde o início de nossas atividades, trabalhamos em grupo nas aulas realizando exercícios musicais 
com os colegas. Sabemos que a música pode ser executada por grandes grupos como orquestras 
e bandas, mas é muito importante, especialmente em classes coletivas, salientarmos a música de 
câmara, ou seja, música para ser executada em espaços pequenos por grupos que vão desde due-
tos até octetos ou nonetos. 

6 Educador, lembre-se de manter a rotina de exercícios preparatórios de 
alongamento e respiração a cada início de aula.

atividade 9.1 – a colcheia e a pausa de colcheia

6 Colcheia – nota com metade do valor de uma semínima e o dobro do valor 
de uma semicolcheia. atualmente é representada por uma nota preta com 

uma haste e um gancho (GrovE, 1994, p. 207).
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Figura 9.1 - Colcheia                                   Figura 9.2 - Pausa de Colcheia

6 Explique aos alunos que as hastes das colcheias são chamadas de colchetes. 

6 Quando escrevemos duas ou mais colcheias em sequência podemos unir 
suas hastes para facilitar a leitura. 

Exercício a: com o auxílio de um instrumento de percussão, marque a pulsação de semínima e 
peça aos alunos que façam as colcheias. Mostre que a cada semínima o tempo pode ser dividido 
igualmente em duas colcheias. Apresente a pausa de colcheia: substitua a segunda colcheia e de-
pois a primeira pela pausa, sempre mantendo a pulsação da semínima como referência.

Desenhe na lousa o que foi praticado. Crie outras possibilidades, acrescentando as outras figuras 
já conhecidas e organizando a classe em grupos.

Figura 9.3

Figura 9.4
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Figura 9.5

Figura 9.6

Figura 9.7

Exercício b: distribua para a turma cartões com os símbolos aprendidos (semibreve, mínima, semí-
nima, colcheia e pausas correspondentes). Peça aos alunos que montem uma partitura observando 
a métrica (2/4, 3/4, 4/4). 

Depois de montada, peça para que leiam a partitura rítmica, em grupo ou individualmente. 
Estabeleça uma pulsação constante (semínima) que pode ser executada com palmas, pés ou quais-
quer outros sons de percussão corporal.

Educador

Aluno

Educador

Aluno
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Exercício c: com a classe dividida, peça que um grupo de cada vez toque a melodia de Se esta rua 
fosse minha, cantiga de roda do folclore brasileiro, observando a subdivisão do pulso em colcheias.

1. Tocar como escrito.

Figura 9.8

2. Tocar ocultando a primeira colcheia.

Figura 9.9

6 Explique aos alunos o sentido de anacruse, que você pode pesquisar no 
Grove.

atividade 9.2 – atividade lúdica: roda de contratempo
Exercício a: com os alunos de pé, em círculo, peça para marcarem semínimas com os pés em uma 
pulsação lenta. Quando todos os alunos tiverem interiorizado a pulsação, oriente-os a introduzir 
uma colcheia a contratempo com palmas. Você pode ajudar tocando o pulso com o instrumento 
de percussão. Aos poucos comece a acelerar e desacelerar o pulso. Aos poucos retire o som do 
pulso e deixe a turma marcando apenas o contratempo. A marcação do pulso deve ser uma sen-
sação interna. 

9
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Exercício b: crie com os alunos uma sequência rítmica de dois compassos de 4/4 utilizando a sín-
copa e a percussão corporal. Os alunos executarão o padrão criado e seguidamente um aluno da 
roda vai para o centro e improvisa ritmicamente. Depois todos voltam a executar o padrão e ao 
final deste, escolha outro aluno para improvisar, e assim por diante. 

atividade 9.3 – novas notas e dedilhados*
*No saxofone e no clarinete as novas notas são obtidas por novos dedilhados e na flauta por mu-
danças na forma de soprar (ver unidades anteriores).

6 as figuras – diagramas - a seguir encontram-se no início deste livro.

saxofone 

Figura 9.10 - Nota Sol#/Láb – 1a oitava

Figura 9.11-  Nota Dó#/Réb - 2ª oitava

Figura 9.12 - Nota Sol#/Láb - 2ª oitava

Flauta

Figura 9.13 - Nota Lá - 2ª oitava

Figura 9.14 - Nota Lá#/Sib - 2ª oitava

Figura 9.15  - Nota Si - 2ª oitava

Figura 9.16-  Nota Dó - 3ª oitava

Clarinete

Figura 9.17 - Nota Fá#/Solb - 1ª oitava

Figura 9.18 - Nota Sol#/Lab - 1ª oitava

Figura 9.19 - Nota Fá#/Solb - 2ª oitava

Figura 9.20 - Nota Sol#/Lab - 2ª oitava

Adiante, indicamos uma sequência de exercícios para serem praticados pelos alunos de cada ins-
trumento, que se referem a cada uma das notas aprendidas nesta unidade. Peça para que primeiro 
toquem as notas separadamente e depois liguem as notas do compasso. Mantenha a pulsação 
num andamento confortável para todos os estudantes.

6 os alunos devem inspirar a cada um ou dois compassos, não a cada nota! 
Estabeleça um prazo para a inspiração a cada compasso, evoluindo.
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Exercício para o saxofone

Exercício a: 

Figura 9.21

Exercícios para flauta

Exercício b:

Figura 9.22

Exercício c:  

Figura 9.23
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Exercício d: 

Figura 9.24

Exercício e:

Figura 9.25

Exercício f: 

Figura 9.26
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Exercício g:

Figura 9.27

Para clarinete

Exercício h: agora, os alunos de clarinete vão praticar o trecho abaixo.

Figura 9.28

6 os exercícios anteriores deverão ser praticados até que os alunos sintam-
se confortáveis com a emissão das notas da segunda oitava. se necessário, 

corrija postura, embocadura e respiração. Procure mostrar a eles uma sonoridade 
bonita e afinada.

Os exercícios de mecanismo tendem a ser separados por instrumento e, portanto, não é possível 
praticar com toda a turma ao mesmo tempo. De acordo com as características de cada turma, 
sugerimos: 

- Alternar os grupos dos instrumentos na execução dos exercícios e concentrar a atenção de todos 
os alunos, como se fosse atividade de concerto, com plateia.

- Criar atividades de leitura, forca, palavras-cruzadas etc., para os alunos dos instrumentos que não 
estiverem praticando os exercícios.
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Exercício i: coloque para tocar a gravação da música Lugar Comum, de João Donato e Gilberto 
Gil, e oriente os alunos a refletirem a respeito da apreciação. Depois toque no seu instrumento a 
melodia em diferentes tonalidades. Pergunte aos alunos o que sentiram ou o que acharam de cada 
interpretação. 

Exercício j: agora peça para os alunos praticarem o trecho da música Lugar Comum nas tonalida-
des sugeridas:

Para flauta e saxofone

Figura 9.29

Para clarinete

Figura 9.30

7

13

19
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atividade 9.4 –  dinâmicas
Há várias maneiras de se transmitir expressividade na música. Uma delas é a dinâmica com que 
executamos os sons. 

Dinâmica – é a graduação da intensidade se som; é o grau de intensidade com que o som 
é emitido ou articulado (MED, 1996, p. 213). Aspecto da expressão musical resultante de 
variação na intensidade sonora. As indicações padrão de dinâmica são assim convencio-
nadas:

pp – pianíssimo – com volume sonoro muito reduzido; p – piano – com pouco volume 
sonoro; mp – mezzo piano – com volume moderado; mf – mezzo forte – modera-
damente intenso; f – forte – com intensidade sonora; ff – fortíssimo – com muita 
intensidade sonora (GROVE, 1994, p. 269).

Figura 9.31

Como sabemos que “ar é igual a som”, concluímos que quanto mais ar, mais som e quanto menos 
ar, menos som. Mantendo a pressão de ar constante para não comprometermos a coluna de ar 
no instrumento, estreitamos ou alargamos a cavidade corporal por onde o ar passa para obtermos 
um fluxo com muito ar ou um fluxo com pouco ar. Mas sempre mantendo a pressão constante.

Quando queremos aumentar uma dinâmica gradualmente usamos um sinal de crescendo.

Figura 9.32

Quando queremos diminuir uma dinâmica gradualmente usamos um sinal de diminuendo.

Figura 9.33



Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 185

Exercício a: faça alguns testes para utilização da dinâmica com seus alunos, pedindo a eles para 
cantarem uma nota longa com dinâmica, de acordo com seu gestual (por exemplo, mãos subindo 
ou mãos descendo para crescendos e diminuendos). Depois peça para os alunos cantarem as me-
lodias de Lugar comum, ou Boi bumbá usando as diferentes possibilidades de intensidades, mas 
você deve orientar o exercício.

atividade 9.5 – atividade lúdica: folclore e dinâmica
Você pode abordar o exercício anterior de maneira lúdica. Prepare cartões de uma cor com as 
diferentes dinâmicas e cartões de outra cor com nomes de canções folclóricas, de preferência as 
estudadas no semestre. Como por exemplo: Pastorzinhos, Se esta rua fosse minha, Toda festa que 
eu vou, entre outras.

Divida a turma em dois grupos. Um membro do grupo 1 deve escolher um ou mais cartões de di-
nâmica e outro de título de canção (sem olhar o conteúdo). O grupo 2 deve então cantar a música 
escolhida na dinâmica indicada, se conseguir realizar o exercício corretamente ganha um ponto. 
Depois é a vez do grupo 2 escolher os cartões para o grupo 3 executar, e assim por diante. O grupo 
que conseguir mais pontos ao final vence a brincadeira. 

6 Esta atividade também pode ser feita em outros momentos das unidades, 
com execução instrumental. Porém, no início é melhor interiorizar a 

dinâmica por meio da voz que é o instrumento mais natural. Cantar é um recurso 
que deve ser utilizado e aproveitado por você, já que ajuda a desenvolver o 
controle do ar e da afinação. 

atividade 9.6 – arpejos
Vimos anteriormente que sobrepondo várias notas musicais podemos criar harmonias. Lembre os 
alunos de que nos instrumentos melódicos não é possível executar várias notas ao mesmo tempo. 
Dessa forma, para estudarmos os acordes de uma harmonia com este tipo de instrumento musical, 
podemos utilizar os arpejos, isto é, as notas do acorde uma depois da outra. 

Por exemplo: um acorde de Dó Maior pode ser formado com a nota fundamental Dó, a terça Mi, 
a quinta Sol e a repetição da fundamental uma oitava acima. 

6 arpejo (do italiano arpeggio) é a execução rápida e sucessiva das notas 
de um acorde, começando geralmente com o baixo (como em uma harpa), 

sustentando as notas. Indica-se com uma linha ondulada vertical antes do acorde 
(MEd, 1996, p. 324).

Figura 9.34
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O arpejo desse acorde poderia ser executado da seguinte maneira:

Figura 9.35 - Arpejo de Dó Maior

Exercício a: construa com os alunos os arpejos de Fá Maior e Sol Maior.

6 utilize o exercício anterior (Figura 9.35) para reforçar a utilidade do bemol 
e do sustenido.

Exercício b: peça para os alunos praticarem os exercícios a seguir primeiramente sem a dinâmica 
sugerida e depois com a dinâmica. 

Figura 9.36

Exercício c: toque a frase a seguir deixando bem claras as mudanças de dinâmicas e peça aos 
estudantes que o imitem.

Figura 9.37
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6 Educador, solicite aos alunos de clarinete que executem o trecho da figura 
9.37 uma oitava abaixo .

variação 1: crie outras frases com as notas conhecidas e trabalhe com exercícios de imitação.

atividade revisão 
Exercício a: o Boi bumbá, de Waldemar Barroso. Coloque para tocar a música Boi bumbá e faça 
perguntas aos alunos a respeito da peça. 

6 se você não possui uma gravação desta música, pode executá-la no seu 
instrumento ou cantar a melodia. 

Exercício b: peça para um grupo de instrumentos por vez tocar a partitura do Boi bumbá:

1. Somente com pianos e fortes.

2. Acrescente os crescendo e diminuendo.

Figura 9.38

Exercício c: escreva a partitura do Boi bumbá na lousa sem dinâmicas. Convide a turma para criar 
coletivamente uma inserção de dinâmicas na partitura. Peça que cada grupo execute separada-
mente a partitura com as dinâmicas criadas pela turma.
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atividade 9.7 – a música de câmara
Chamamos música de câmara a qualquer formação instrumental que se limite a poucos executan-
tes. O termo vem da palavra italiana camera, que significa quarto ou, genericamente, um com-
partimento ou aposento de uma casa. É, portanto, literalmente a música destinada a pequenos 
espaços, e por isso, a música escrita para pequenas formações.

Sua história remonta às origens dos instrumentos, já que era um tipo de música feita normalmente 
em casa, que por sua vez deu origem aos saraus, aos madrigais e até às serenatas, que no Brasil 
vieram a constituir uma forma específica por meio do choro. 

A história da música registra principalmente a música executada nos palácios e residências nobres, 
mas que seguramente era praticada em ambiente caseiro há tempos. Diversas formações caseiras 
ficaram famosas, principalmente no final do período Barroco e início do Classicismo. É digno de 
nota o exemplo clássico das peregrinações de amantes da música à casa de J. S. Bach, onde o 
abundante cultivo da música e o notório talento da família para esta arte fizeram de seus famosos 
saraus verdadeiros concertos, sendo conhecidos por toda a Alemanha.

Durante o Classicismo, foi informalmente composto o mais nobre quarteto de cordas da história, 
quando Joseph Haydn visitava Viena. Ele se reunia com seus amigos e costumavam tocar, ten-
do ele próprio como primeiro violino, Karl Ditters von Dittersdorf ao segundo violino, Wolfgang 
Amadeus Mozart à viola e Johann Baptist Vanhall ao violoncelo. 

Fonte: www.mnemocine.com.br/filipe/chamber.htm

Exercício a: execução do arranjo para trio de madeiras da peça Se esta rua fosse minha.

Figura 9.39
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Exercício b: arranjo de Boi bumbá para quarteto.

Figura 9.40

atividade 9.8 – arranjo
Proponha para os alunos a realização de outra versão dos arranjos anteriores (Boi bumbá, Se esta 
rua fosse minha) desta vez incorporando outros instrumentos como a voz, a percussão corporal ou 
instrumentos de pequena percussão. Se as características do polo permitirem, você pode propor 
também realizar uma atividade de arranjo conjuntamente com outros naipes. Por exemplo: sopros-
madeiras com sopros-metais e percussão ou madeiras com coro etc. É interessante fazer a anota-
ção dos arranjos. Utilize uma grafia esquemática: qual foi a música escolhida, como foi realizado o 
acompanhamento (com instrumentos de sopro, com percussão corporal etc.)
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desafios

desafio 9.1
Peça aos alunos que toquem os trechos da melodia tradicional americana Long, long ago, prestan-
do atenção nas repetições.

Figura 9.41

Figura 9.42

Figura 9.43

Flauta

5

9

Fim

do  ao Fim

Alto

5

9

Fim

do  ao Fim



Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 191

Figura 9.44 

desafio 9.2
A partir da melodia Longo long ago, a turma deve elaborar um arranjo. Peça que eles combinem 
a forma de tocar. Por exemplo: o sax toca em quais compassos? E a flauta e o clarinete? Haverá 
outros instrumentos? Depois das definições sugeridas, todos devem anotar o arranjo nos cadernos 
de música.

desafio 9.3
A seguir, os alunos de sax tenor tocarão a melodia e os outros alunos farão o acompanhamento.

Figura 9.45

Tenor

5

9

Fim

do  ao Fim

Flauta

Clarinete

Saxofone Alto

Saxofone Tenor

Fl.

Cl.

Alto 

Tenor 

5
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Figura 9.46

desafio 9.4
Neste desafio, cada aluno vai escrever uma dinâmica para a melodia a seguir. Escolha uma dinâmi-
ca escrita por um aluno e toque-a para a turma. Peça para a turma adivinhar qual foi essa dinâmica 
e depois todos juntos vão tocá-la também.

Figura 9.47

Flauta

Clarinete

Saxofone Alto

Saxofone Tenor

Fl.

Cl.

Alto 

Tenor 

5
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atividades para levar para casa

6 Passe aos alunos os seguintes exercícios:

atividade 9.1
Descubra os três erros de escrita nesta partitura:

Figura 9.48

atividade 9.2
Escreva no caderno de música uma melodia em compasso 4 / 4, usando figuras de mínima e semí-
nima. Use as notas que aprendeu e acrescente as dinâmicas. Leve para a sala de aula e mostre sua 
composição ao educador e colegas.

Modo de aferição de resultados
Nesta unidade a percepção rítmica e melódica teve destaque. Embora os alu-
nos tenham grande intuição é importante verificar com cuidado se os mesmos 
possuem consciência sobre as sensações que buscam ao trabalhar um ritmo, 

ao procurar uma afinação, ao executar uma dinâmica. Vamos aproveitar e refletir mais sobre o 
processo avaliativo.

Para as avaliações da apreciação:

O aluno demonstra compreensão do caráter expressivo ou da “atmosfera geral” das peças?

O aluno consegue identificar melodias, ostinatos, frases e estruturas musicais específicas?

O aluno demonstra fruição ou valorização da música escutada?
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O aluno consegue identificar timbres, intensidades, durações ou texturas?

Para as avaliações da execução:

O aluno demonstra controle técnico do instrumento, da voz e do movimento?

O aluno executa com precisão as fórmulas rítmicas, os ostinatos e as melodias propostas?

O aluno executa com fluidez o repertório trabalhado em sala de aula?

O aluno consegue tocar ou cantar de maneira expressiva manipulando elementos como dinâmica 
e andamento?

O aluno demonstra, na execução, a compreensão da frase musical e da estrutura da peça execu-
tada?

Para as avaliações da composição:

O aluno explora sons e as relações entre eles?

O aluno demonstra intencionalidade na escolha de materiais sonoros para a improvisação?

O aluno inclui elementos expressivos nas suas composições?

O aluno desenvolve ideias originais nas suas improvisações?

O aluno consegue compor ou improvisar dentro de uma estrutura formal?

O aluno consegue se autoavaliar?

O aluno demonstra engajamento com as atividades musicais propostas?

O aluno tem uma atitude participativa nas aulas?

O aluno trabalha em equipe socializando-se com os outros colegas da turma?
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MadeiraS

UNIDADE 10

Escalando os sons 
dos sopros

Conceitos sobre tonalidades, 
escalas e cromatismo
Nesta unidade final os alunos aprenderão os dedilhados 
necessários para executar peças com a escala cromática. 
Também trabalharemos o ponto de aumento, a síncopa 
e as diferenças entre a música vocal e a instrumental. 
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oBjetivo geral
• Executar peças nas tonalidades de Dó Maior (em duas oitavas), Sol Maior e Fá Maior (em 
uma oitava). desenvolver o controle da síncopa de colcheia e introduzir os dedilhados neces-
sários para tocar escala cromática (uma oitava)

oBjetivos espeCÍfiCos
• Aprimorar a compreensão rítmica das figuras que representam um pulso, mais de um pulso 
e menos de um pulso.
• Desenvolver a compreensão dos ritmos acéfalos e sincopados
• Aprender os dedilhados necessários executar músicas e escalas em duas oitavas
• Desenvolver a percepção tonal por meio de escalas e arpejos
• Conhecer a escala cromática em uma oitava
• Conhecer as características da música vocal relacionando-a com a música instrumental em 
suas propriedades melódicas e expressivas

ConteÚdos
• O ponto de aumento
• Células rítmicas
• Dedilhados até duas oitavas
• As escalas de Dó, Sol e Fá e a escala cromática
• A música vocal 

reCursos neCessários

Básicos:
• Instrumentos e acessórios
• Lousa e giz/pincel atômico
• Cadeiras
• Estantes

Específicos:
• Aparelho de som 
• Música É doce morrer no mar, de dorival Caymmi (há mais de uma versão desta música à 
disposição no acervo da amigos do guri)
• CD com interpretações de cantos gregorianos
• Folha de papel para desenho
• Folha pautada
• Lápis e borracha 

 



Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 197

dEsCriÇÃO da uNidadE

Parabéns! Chegamos ao conteúdo da última unidade do primeiro ano de trabalho. Iniciamos o 
ano nos deparando com esta novidade musical de aprender a tocar um instrumento. Enfrentamos 
desafios e superamos os obstáculos. Conhecemos, aprendemos. Você teve a oportunidade de ins-
tigar a curiosidade de seus alunos e demonstrar que com conhecimento e muita dedicação todos 
podem se expressar musicalmente por meio de um instrumento musical.

Esta última unidade pretende complementar a informação já aprendida e fornecer novos conheci-
mentos a fim de preparar os alunos para os desafios musicais que enfrentarão.

Vamos conhecer e trabalhar o ponto de aumento das figuras rítmicas e também células rítmicas 
que promovam a síncopa. Desenvolveremos o estudo de escalas e conheceremos a escala cromá-
tica que possui somente intervalos de semitom entre cada nota.

Por fim, vamos conhecer um pouco sobre a música vocal e suas semelhanças com a música instru-
mental realizada por instrumentos melódicos.

Esperamos que os alunos tenham se divertido, ao longo destas 10 unidades, e estejam motivados 
para seguir estudando música. Parabéns, novamente, pelo trabalho desenvolvido e que sigamos 
todos com muita música em nossas vidas. 

Exercícios preparatórios
Alongamento: no início de cada aula, solicite aos alunos que estiquem os braços, tronco, costas, 
mãos e dedos. Devem relaxar as pernas e ombros e, depois, soltar lentamente o pescoço em mo-
vimento circular.

respiração: peca que pratiquem os exercícios da Unidade 2 – Atividade 2.3.

Embocadura: para os clarinetes, peça que toquem a nota Dó da primeira oitava e depois as notas 
Sol e Dó da segunda oitava. Para os saxofones, peça que toquem a nota Ré da segunda oitava e 
depois as notas Sol e Dó da segunda oitava. Para as flautas, peça que toquem a nota Lá da primeira 
oitava e depois as nota Lá uma oitava acima. Usando as primeiras notas, peça a todos que inspirem 
e soprem em 4 tempos, depois em 6 tempos e em 8 tempos. Depois, com as outras notas indica-
das, peça que repitam o exercício mantendo o som contínuo e homogêneo.

atividade 10.1 – Células rítmicas: semínima pontuada e 
colcheia; pausa de semínima pontuada e colcheia; colcheia 
seguida de semínima e de colcheia
Toda a escrita musical se baseia na duração de sons e/ou silêncios em um período de tempo. 
Comente com a classe que vários símbolos foram criados para facilitar a leitura dos músicos, 
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evitando a aglomeração de sinais que possam confundir quem lê uma partitura. Quando escre-
vemos sons que possuem uma duração mais longa que um pulso, porém, se encerra no tempo 
fraco de outro pulso ou de um compasso, costuma-se usar o ponto de aumento.

6 Explique aos alunos que o ponto de aumento é colocado do lado direito 
da figura e a prolonga por um período igual à metade de seu valor.

Por exemplo, se uma semínima dura um pulso, uma semínima com um ponto de aumento dura 
um pulso e meio. Se uma mínima dura dois pulsos, uma mínima com um ponto de aumento dura 
três pulsos, e assim por diante.

Figura 10.1 a              10.1b

Figura 10.2 a               10.2b

Outra célula rítmica muito encontrada em nosso folclore e na nossa música popular é a célula rít-
mica de colcheia, seguida de semínima e de outra colcheia. Veja o exemplo a seguir.

Figura 10.3

Apesar dos alunos já conhecerem isoladamente as figuras rítmicas que compõem as células rítmi-
cas desta unidade, é natural sentir certa dificuldade para realizar ritmos sincopados. O caminho 
mais curto é executar o ritmo para que os alunos memorizem a sensação de reproduzir o ritmo 
corretamente, entretanto é muito importante verificar se os alunos estão realmente entendendo a 
construção das células rítmicas e que sejam, cada vez mais, capazes de realizar ritmos com figuras 
conhecidas sem a sua ajuda. Execute com os alunos os exercícios a seguir, com cada instrumento 
separadamente, e proponha exercícios que explorem as digitações conhecidas de cada um. 

Exercício a: utilizando células rítmicas com ligaduras de duração (que produzem o mesmo som de 
células com figuras pontuadas) preparem os alunos para o próximo exercício.

Flauta Flauta

Flauta Flaut
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saxofones

Figura 10.4

Flautas

Figura 10.5

Clarinetes

Figura 10.6

Exercício b: realize os exercícios a seguir e depois converse com os alunos sobre o som das células 
rítmicas executadas. Foi igual? Foi diferente?
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saxofones

Figura 10.7

Flautas

Figura 10.8

Clarinetes

Figura 10.9

6 Pratique com os alunos os exercícios anteriores também com os arpejos 
de sol Maior e Fá Maior.
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atividade 10.2 – atividade lúdica
Com os alunos em pé, formando uma roda, peça para que marquem a pulsação (semínimas) nos 
pés e nas palmas (compasso quaternário). Um aluno por vez entra no centro da roda e mantém a 
mesma pulsação nos pés e muda o ritmo com as palmas. Se o aluno escolher um novo ritmo que 
não seja sincopado, todos permanecem de pé e passam a imitar o novo ritmo. Quando um aluno 
tocar uma síncopa (colcheia, semínima, colcheia ou duas semínimas) todos os demais se sentam no 
chão e permanecem a imitar o ritmo sincopado. A pulsação nunca deve parar. Para isso é interes-
sante que você acompanhe com um instrumento de percussão para manter o tempo. Você escolhe 
outro aluno para o centro da roda. Quando um aluno volta a realizar um ritmo sem síncopa dentro 
do compasso de 4/4, todos se levantam novamente e seguem a imitar o ritmo.

6 Esta atividade também pode ser realizada com instrumentos de percussão, 
com o bocal, a boquilha ou com uma nota comum com a flauta, o clarinete 

e o saxofone. 

atividade 10.3 – os dedilhados em duas oitavas
Nesta atividade abordaremos com os alunos mais digitações de forma que, ao final da décima uni-
dade, todos tenham condições de realizar exercícios e músicas que utilizem qualquer nota da es-
cala cromática (dentro da tessitura definida neste primeiro ano). Como as digitações foram sendo 
ensinadas aos poucos, oriente a turma a repetir exercícios e músicas vistos nas unidades anteriores 
com as novas notas, de forma que o controle técnico progrida homogeneamente. 

6 as figuras – diagramas - a seguir encontram-se no início deste livro.

saxofone

Figura 10.10 - Nota Ré#/Mib 1ª oitava

Figura 10.11 - Nota Ré#/Mib 2ª oitava

Figura 10.12 - Nota Dó 1ª oitava

Figura 10.13 - Nota Dó#/Réb 1ª oitava

Figura 10.14 - Nota Lá 2ª oitava

Figura 10.15 - Nota Si 3ª oitava

Figura 10.16 - Nota Dó 3ª oitava
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Flauta 

Figura 10.17 - Nota Sol#/Lab 1ª oitava

Figura 10.18 - Nota Sol#/Lab 2ª oitava

Figura 10.19 - Nota Dó#/Réb 2ª oitava

6 Esta posição é desafiadora do ponto de vista da sustentação da flauta. 
observe que os pontos de apoio dos alunos estejam bem equilibrados, 

caso contrário pode ocorrer a substituição de outros apoios que vão comprometer 
o desempenho.

Figura 10.20 - Nota Dó#/Reb 1ª oitava

Figura 10.21 - Nota Dó 1ª oitava

Clarinete 

Figura 10.22 - Nota Fá 1ª oitava

Figura 10.23 - Nota Fá 3ª oitava

Figura 10.24 - Nota Ré#/Mib 1ª oitava

Figura 10.25 - Nota Ré#/Mib 2ª oitava

Para tocarmos todas as notas do instrumento precisamos aprender as digitações em toda a exten-
são. Monte um quadro com os diagramas das notas que os alunos já conhecem e também com as 
que eles ainda não exploraram, mas que podem começar a ter contato o quanto antes.

6 apresente neste momento as tabelas de dedilhado básico cromático dos 
três instrumentos com as tessituras completas! Existem vários sites na 

internet que disponibilizam gratuitamente tabelas de dedilhados. tente conseguir 
uma impressão ampliada e afixe na parede do polo.

Crie e proponha exercícios similares para que os alunos experimentem todas as novas chaves. 
Realize os exercícios nas oitavas escritas e também em outras oitavas quando possível.

Para flautas 

Exercício a:

Figura 10.26
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Figura 10.27

Para saxofones e clarinetes (um grupo de cada vez).

Exercício b:

Figura 10.28

Para todos (um grupo de cada vez).

Exercício c: 

Figura 10.29

Para saxofones e flautas

Exercício d:
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Figura 10.30

Para clarinetes

Exercício e:

Figura 10.31

6 as notas mais graves dos instrumentos, apresentadas nesta unidade, não 
são emitidas com facilidade, o objetivo neste momento é o conhecimento 

de todas as notas nas duas oitavas. não há pressa para dominar esse registro, mas 
é muito importante estimular os alunos a realizarem notas longas e exercícios de 
mecanismo com essas notas.

6 Crie outros exercícios com as notas aprendidas: jogos de imitação, 
pergunta e resposta e improvisação, ou seja, atividades que auxiliem no 

aprendizado e despertem o interesse dos estudantes.

Exercício f: sente-se em roda com os alunos para ouvir a música É doce morre no mar, de Dorival 
Caymmi. Escreva a letra na lousa e peça que os alunos a cantem junto com a gravação.

Exercício g: toque com os alunos o trecho da música É doce morrer no mar. 
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Figura 10.32

atividade 10.4 – as escalas de dóM, solM e FáM e a escala 
cromática
Vimos anteriormente como se forma uma escala e também que as escalas são responsáveis pelas 
tonalidades. O estudo das escalas é tão importante que podemos dizer que toda música é feita por 
vários pedaços de escalas, às vezes com as notas em sequência, às vezes alternada; às vezes com 
um ritmo constante, às vezes não.

Desta forma, é de grande importância o estudo das escalas desde cedo. Tanto para a memoriza-
ção dos dedilhados quanto para o aperfeiçoamento de todos os fundamentos básicos, pois em 
um estudo de escalas podemos treinar a respiração, a embocadura, o mecanismo, a sonoridade, a 
postura e até mesmo a articulação.

6 Mostre aos alunos que quando alteramos as notas de uma escala com 
acidentes, estes passam a compor a tonalidade, ou seja, sempre que essas 

notas aparecerem durante a música, sofrerão a mesma alteração. Para simplificar 
a leitura, apresentamos os acidentes todos juntos no início da pauta em um 
símbolo chamado de armadura de clave. Por exemplo, a escala de ré Maior possui 
o Fá sustenido e também o dó sustenido. 

Exercício a: escreva na lousa as escalas a seguir e peça para que os alunos a copiem. Reforce o 
conceito de armadura de clave nas tonalidades de Sol e Fá Maior.

Figura 10.33 - Escala de Dó Maior
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Figura 10.34 - Escala de Sol Maior

Figura 10.35 - Escala de Fá Maior

6 a digitação na flauta das notas dó e dó# graves são difíceis para um aluno 
iniciante. É importante, neste momento, observar os limites de cada um. 

não é necessário criar exercícios enfatizando as notas graves.

Figura 10.36 - A escala cromática

Exercício b: a escala cromática começando com a nota Dó.

saxofone e flauta 

Figura 10.37

Clarinete: realizar a escala uma oitava abaixo – vide escala da Figura 10.36.

4
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atividade 10.5 – atividade lúdica
Escolha um aluno para tocar um fragmento da escala cromática apreendido na atividade anterior. 
Os demais estarão com os olhos fechados. Quando o aluno toca uma escala ascendente os demais 
subirão as mãos, se a escala é descendente os alunos tocarão com os dedos no chão. 

6 Procure fazer com que todos os alunos participem e aproveite para avaliar 
a compreensão auditiva de ascendente/descendente. 

Exercício a: pensando apenas em distâncias intervalares, module a melodia de É doce morrer no 
mar para outras tonalidades junto aos alunos, utilizando uma escala cromática como referência. 

Exercício b: toque no seu instrumento as escalas e os arpejos a seguir. Peça aos alunos que repi-
tam. Marque as respirações necessárias para que tenham uma boa sonoridade e afinação. Observe 
a postura e embocadura.

a escala e o arpejo de dó Maior

Flautas e saxofones

Figura 10.38

Clarinetes

Figura 10.39

Exercício c: para praticar as escalas e os intervalos, sugerimos o exercício que foi desenvolvido 
pelo professor João Dias Carrasqueira, denominado por ele como peixinho.

Desenhe na lousa a escala, ligue os intervalos até formar o corpo de um peixe.



208 Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 

Figura 10.40

Depois coloque as barbatanas, olhos, boca.

Figura 10.41
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Este é o exercício do peixinho: 

Figura 10.42

O peixinho pode ser praticado primeiramente com as notas separadas e depois ligar a cada com-
passo.

Exercício d: peça para que os alunos pratiquem a escala de Dó Maior também desta forma:

Figura 10.43

Exercício e: peça que os alunos pratiquem os modelos anteriores nas escalas a seguir.

Escala de sol Maior

Figura 10.44

Escala de Fá Maior

Figura 10.45
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Escalas cromáticas

Figura 10.46

Figura 10.47 

Divida a escala cromática em duas partes para praticar o exercício do peixinho.

Figura 10.48 

Figura 10.49

6 Para o clarinete, utilize todos os exercícios anteriores uma oitava abaixo. 
a escala de Fá pode ser executada na oitava em que está escrita, caso o 

aluno não domine ainda o registro grave.
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atividade 10.6 – a música vocal
A música vocal ou música cantada é uma das formas mais antigas de expressão musical. Cultivado 
na antiguidade por transmissão oral, o canto sempre acompanhou cerimônias, festividades e ritu-
ais. Na música do ocidente o período conhecido como Idade Média acabou por determinar uma 
divisão da música vocal colocando de um lado a música sacra (ou a música aprovada pela Igreja 
Católica) e do outro a música profana ou secular.

O cantochão ou canto gregoriano surgiu como forma musical organizada e sua história se mistura 
com o início da escrita musical que conhecemos hoje, por volta do século X. 

A partir da Renascença tem início a utilização com mais frequência da música vocal para entrete-
nimento, como madrigais acompanhados por instrumentos além da grande evolução da música 
sacra com a composição de motetos e grandes obras corais.

No período Barroco surgem os oratórios e as óperas como uma forma de música vocal de alto teor 
artístico, unindo textos cantados a grandes grupos instrumentais em grandes obras dramáticas.

Do período Clássico em diante a evolução e inovação se volta mais a música instrumental sem, 
entretanto, se perder o foco nas formas de música vocal já existente.

O canto sempre foi sinônimo de expressão e lirismo e sua naturalidade melódica serve até hoje 
como referência para instrumentistas de todas as áreas. Pesquise sobre isso. Como sugestão, indi-
camos o site a seguir: http://www.oliver.psc.br/historia%20musica.htm

Proponha escutas e apreciações, também de música vocal não ocidental, como por exemplo, as 
vozes búlgaras ou cantos africanos. 

Exercício a: ouça com os alunos exemplos de cantos gregorianos e aproveite para estabelecer 
mais uma vez relações entre a música e a história. O canto gregoriano é frequentemente relacio-
nado com atividades de meditação. Proponha exercícios de relaxamento durante a apreciação. 

desafios

desafio 10.1
Os alunos devem praticar os ritmos estudados, usando os trechos a seguir. Primeiro os instrumen-
tos tocam separadamente, depois se juntam para tocarem juntos. Em seguida, no caderno de 
música, peça que eles componham uma melodia utilizando como modelo os exercícios anteriores.
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semínimas Pontuadas e colcheias em compasso 4 / 4

Para flauta

Figura 10.50

Para clarinete

Figura 10.51

Para saxofone

Figura 10.52

Figura 10.53

Flauta

5

Clarinete

5

Saxofone Alto

5

Saxofone Tenor

5
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semínimas Pontuadas e colcheias em compasso 3 / 4

Para flauta

Figura 10.54

Para clarinete

Figura 10.55

Para saxofone

Figura 10.56

Flauta

6

12

Clarinete

6

11

Saxofone Alto

6

11
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Figura 10.57

desafio 10.2
A seguir, todos vão tocar o Xote das madeiras. Aproveite para falar um pouco mais sobre o xote 
com os alunos. 

Flauta

Figura 10.58

Clarinete 

Figura 10.59

Saxofone Tenor

6

11

Flauta

5

Clarinete

5



Livro do educador do Projeto Guri - Madeiras - Clarinete, flauta e saxofone 215

saxofone

Figura 10.60

Figura 10.61

desafio 10.3
Os trechos a seguir são da musica música Lua branca, de Chiquinha Gonzaga e foi composta em 
1912. Peça aos alunos para tocarem e conte um pouco mais sobre a história desta compositora 
brasileira.

Flauta

Figura 10.62

Saxofone Alto

5

Saxofone Tenor

5

Flute

9

17

25
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Clarinete

Figura 10.63

saxofone

Figura 10.64

Clarinete   

9

17

25

9

17

25
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Figura 10.65

desafio 10.4
Todos vão executar o arranjo a seguir para a música Yara, de Anacleto de Medeiros, composta em 
1907. Educador, peça aos alunos para pesquisarem a respeito deste compositor brasileiro.

Figura 10.66

Saxofone Tenor

9

17

25

Flauta

Clarinete in B

Saxofone Alto

Saxofone Tenor

Fl.

Cl.

Alto Sax.

Ten. Sax.

5
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atividades para levar casa

6 Passe aos alunos os seguintes exercícios:

atividade 10.1
Coloque os nomes nas notas e escreva-as oitava abaixo nos compassos vazios.

Figura 10.67

atividade 10.2 
Coloque os nomes nas notas e escreva-as oitava acima nos compassos vazios.

Figura 10.68

atividade 10.3
Escreva as notas enarmônicas.

Figura 10.69
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atividade 10.4
Preencha os intervalos a seguir com as notas da escala cromática.

Figura 10.70

Modo de aferição de resultados
Esta última unidade do livro pretende consolidar o aprendizado técnico e teó-
rico dos alunos de forma a possibilitar que executem uma escala cromática em 
duas oitavas.

Sabemos que quanto mais contato com o instrumento, mais absorção dos conhecimentos os 
alunos terão e, portanto, o aprendizado dos conteúdos tende a variar de aluno para aluno. O ob-
jetivo principal destas 10 unidades é fornecer uma formação sólida de fundamentos técnicos do 
instrumento e informações teóricas básicas para que possam utilizar partituras simples e praticar 
cada vez mais. Você deve analisar os exercícios com cuidado e verificar se seus alunos estão aptos 
a executar aquele material ou até se ele é simples demais. Se necessário, alterações, adequações 
e adaptações podem e devem ser feitas para que os objetivos das atividades sejam praticados. 
Lembre-se de que a partir deste momento os alunos tendem a utilizar partituras e exercícios para 
tocar cada vez mais. Estar atento a um progresso que carregue consigo todos os cuidados que 
abordamos ao longo das unidades é fundamental. 

3
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PrOjEtOs abErtOs

os projetos abertos
Os “projetos abertos” são unidades de ensino mais amplas, que permitem trabalhar 
outro tipo de conteúdos, de maneira não linear e adaptada a realidade do polo ou as 
necessidades do momento. 

Além das 10 unidades de ensino nas que esta dividido o livro didático, sugerimos que 
a equipe de educadores do polo elabore outro tipo de atividades mais abrangentes 
que considerem o contexto onde esta inserido o polo:  a localidade, a região, os inte-
resses dos alunos, o tipo de música predominante, os temas transversais, entre outros.  
Vocês terão a liberdade de trabalhar com outros cursos  de maneira inter disciplinaria, 
por exemplo os  sopros com a  percussão, o violão com coral, etc. 

O aprendizagem baseado em projetos oferece a possibilidade de introduzir em sala 
de aula uma  extensa gama de oportunidades de aprendizagem. Pode motivar alunos 
de diferentes proveniências sócio culturais, já que os alunos podem escolher assuntos 
relacionados com as suas próprias experiências, bem como permite utilizar estilos de 
aprendizagem relacionados com a cultura dos alunos, estilo pessoal de aprender, nível 
de desenvolvimento, bagagem cultural, etc. (Katz & Chard, 1989). Trabalhar por pro-
jetos permite aos alunos ter uma experiencia educativa integral (holística). 

Algumas propostas de projetos abertos podem ser: 

Atividades com música da preferência dos alunos 

Propostas sobre festividades ou datas específicas (Dia da criança, Dia dos pais,  etc.)  

- Trabalhos de execução/composição com turmas de vários 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), temas transversais (Medio Ambiente, Reciclagem) entre outros.  

Estas práticas que vão além da sala de aula estimulam uma maior participação dos 
alunos e implicam deixar ao lado o ensino mecânico e memorístico para oferecer 
uma abordagem mais desafiador e complexo; utilizar um enfoque interdisciplinares 
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em lugar de um por área, curso ou disciplina,  e estimular o trabalho cooperativo 
(Anderman & Midgley, 1998; Lumsden, 1994). 

duração dos Projetos abertos
Aconselhamos realizar os projetos de aproximadamente cada 8 aulas (uma vez por 
mês, ou cada duas unidades de ensino) e com duração media de duas semanas (4 
aulas). 

Porém, vocês educadores deverão decidir qual é o melhor momento para introduzir 
determinado tema considerando as necessidades e circunstâncias específicas. Estas 
atividades complementarão as 40 aulas propostas nas 10 unidades do livro para che-
gar as 64 aulas nas que esta divido o ano.

organização dos Projetos abertos
Para definir o que será trabalhado nestes “momentos abertos” no momento de reali-
zar o seu planejamento semestral converse com a equipe do polo e tentem estabelecer 
alguns temas ou assuntos comuns para propor atividades comuns para todo o polo 
ou . Nem todos os projetos do semestre precisam ser trabalhados conjuntamente com 
outros cursos mas é recomendável pela interação que se cria com entre os alunos e o 
intercâmbio de experiencias. 

Depois de escolher várias propostas, que devem ser adequadas, estimulantes,  levem 
as para os alunos e deixem  eles opinarem para que eles formem parte do processo 
desde o inicio.  

Uma vez decidido o assunto e atividade a realizar, procure  seguir a seguinte estrutura 
para organizar as atividades: 

Título do projeto: 

Proposta ou descrição do projeto: (inicio, desenvolvimento, final)  

Temporalização: (numero de aulas e datas)

Cursos que envolve:

Atividades:

Avaliação: (reflexão e autoavaliação dos alunos) 

Materiais necessários: 

Relato dos resultados obtidos: 
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