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Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura apresentam

Com mais de 51 mil alunos distribuí-

dos por todo o Estado de São Paulo, o 

Projeto Guri é considerado o maior 

programa sociocultural brasileiro. 

Desde 1995, oferece continuamente, 

nos períodos de contraturno escolar, 

cursos de iniciação musical, coral e 

instrumentos de cordas de arco, 

cordas dedilhadas, sopro (madeiras e 

metais), percussão, bateria e teclados. 

É a principal ação coordenada pela 

Amigos do Guri, cuja missão é 

promover, com excelência, a educação 

musical e a prática coletiva de música, 

tendo em vista o desenvolvimento 

humano de gerações em formação.

Iniciativa do Governo do Estado de 

São Paulo, o Projeto Guri é 

atualmente administrado por duas 

organizações sociais ligadas à 

Secretaria de Estado da Cultura. Os 

mais de 370 polos distribuídos em 

322 municípios pelo interior e litoral 

do estado, com mais de 40 mil guris 

com idade entre 6 e 18 anos, são 

dirigidos pela Amigos do Guri. A 

gestão compartilhada do Projeto Guri 

atende a uma resolução da Secretaria 

que regulamenta parcerias entre o 

governo e pessoas jurídicas de direito 

privado para ações na área cultural.

Para a gestão dos polos de ensino, a 

Amigos do Guri conta ainda com o 

apoio de prefeituras, organizações 

sociais, empresas e pessoas físicas.

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

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

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

Andrea Matarazzo
Secretário de Estado da Cultura

mensagem do secretário



este livro

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

O ensino coletivo de
instrumentos musicais

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

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



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

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

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

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



repertório relativamente diversificados, mas podem ser mais adequados 
ainda se utilizados em conjunto com livros e peças avulsas produzidos 
em nosso próprio País.

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

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

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

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

Cada unidade desenvolve objetivos e conteúdos extraídos do PPP e 
contempla atividades de apreciação, composição e execução subsidiadas 



por atividades de técnica e literatura, seguindo o Modelo (T)EC(L)A 
(SWANWICK, 2003). Nem sempre foram contempladas, na íntegra, as 
dimensões de crítica musical (materiais, expressão e forma) (SWANWICK, 
1991, 2003), e este é um ponto que você poderá adequar conhecendo o 
desenvolvimento atual e pretendido para seus alunos.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Considerações finais

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

Por isso, este livro não pretende ser um método para ser seguido à 
risca, de forma sequencial e fixa. Ao contrário: use sua criatividade 
para adaptá-lo à realidade do polo e às características de cada turma, 



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

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

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

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

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

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

Bom trabalho!







sumário

introdução
história dos instrumentos 

unidade 1
o som da metaleira – as propriedades do som na família dos metais

unidade 2
o som e o silêncio – a execução das pausas e das notas musicais

unidade 3
sensações – a apreciação dos sentimentos inerentes às obras musicais

unidade 4
quebrando a semibreve – o fracionamento das figuras musicais

unidade 5
a linguagem da metaleira – as diversas formas de expressão do discurso musical realizado pelos 

instrumentos de metal

unidade 6
de 1 a 100: a diversidade de tamanho dos grupos musicais – a execução musical com 

diversas agrupações instrumentais

unidade 7
2 + 2 = 4 – a matemática e a música

unidade 8
quantas emoções!! – as diversas emoções intrínsecas a uma obra musical

unidade 9
quatro... três... dois...! – organizando as frases musicais em compassos

unidade 10
rápido ou lento? – os andamentos musicais

projeto aberto

referências bibliográficas

23

29

63

91

125

141

159

173

191

213
233
235

111



18

os metais eufônio

campana

tubo de afinação 
do 1º pisto

bocal

tudel

tubo de afinação 
do 2º pisto

tubo de afinação 
do 3º pisto

tubo de afinação 
do 4º pisto

tubo de afinação 
principal

1º 
pisto

2º 
pisto

3º 
pisto4º 

pisto

válvula de esgotamento de água do 
tubo de afinação principal

válvula de esgotamento 
de água do tubo de 
afinação do 3º pisto

válvula de esgotamento 
de água do tubo de 
afinação do 3º pisto
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trombone

bocal

campana

tubo principal de afinação

sistema a êmbolo (vara)

chave de segurança 
do êmbolo (vara)

válvula de esgotamento de água
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os metais trompa

bocal

tudel

campana

1º rotor

2º rotor

3º rotor

4º rotor
(trompa em Bb)

tubo principal 
de afinação

tubo de afinação 
do 3º rotor da 
trompa em F

tubo de afinação do 2º rotor 
da trompa em F

tubo de afinação do 1º rotor 
da trompa em F

tubo de afinação da 
trompa em F

válvula de 
esgotamento 
de água (atrás)

tubo de afinação do 2º rotor 
da trompa em Bb (atrás)

tubo de 
afinação do 
3º rotor da 
trompa em 
Bb (atrás)

tubo de afinação do 1º rotor 
da trompa em Bb (atrás)
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trompete
bocal

tudel

campana

1º pisto

2º pisto

3º pisto

tubo de afinação 
principal

tubo de afinação do 
1º pisto

tubo de afinação do 
2º pisto

tubo de afinação do 3º 
pisto

válvula de esgotamento de água 
do tubo principal de afinação

válvula de 
esgotamento de 
água do tubo de 

afinação do 3º pisto

suporte do dedo polegar 
da mão esquerda

suporte do dedo 
anelar da mão 

esquerda

suporte do dedo mínimo 
da mão direita



22

os metais tuba

campana

tudel
bocal

1º pisto
3º pisto
3º pisto
4º pisto

tubo de afinação 
principal

tubo de 
afinação do 1º 
pisto

tubo de 
afinação do 2º 
pisto

tubo de 
afinação do 3º 
pisto

tubo de afinação do 
4º pisto

1ª válvula de 
esgotamento de água 
do 4º pisto

válvula de esgotamento de água do 3º pisto

2ª válvula de 
esgotamento 
de água do 4º 
pisto (atrás)

válvula de 
esgotamento de 
água do tubo de 

afinação principal



introdução

história dos
instrumentos
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trompete

Os trompetes possuem uma longa história, tendo sido utilizados no antigo Egito pelos povos orientais e gregos. 
Os primeiros exemplos físicos de um trompete da antiguidade foram encontrados na tumba de Tutankamon em 
1922 no Egito e datam do período anterior a 1.500 a.C. 

Durante a era romana, o trompete, ainda que proeminente nas artes e na literatura, não era conhecido como um 
instrumento musical. Estes instrumentos emitiam apenas alguns sons e eram usados em cerimoniais, anunciações 
reais e comandos com propósitos militares. Na Idade Média, os trompetes eram feitos de latão e outros metais, 
porém ainda continuavam utilizando em sua composição marfim e chifres de animais.

O shofar – citado em passagens bíblicas – é um bom exemplo de antecessor dos trompetes e também de outros 
instrumentos de metais, sendo ainda utilizado com fins religiosos em alguns países. 

Durante o século XVI houve aumento do uso do trompete das composições musicais das cerimônias reais. No 
fim desse século e no começo do século XVII há registro dos primeiros relatos a respeito de partituras escritas 
especificamente para o trompete. Foram encontradas partituras de fanfarras, clarinadas, tocatas e sonatas.

Nos séculos XVII e XVIII o trompete natural alcançou o pico do seu desenvolvimento e era usado com brilhante 
efeito por Bach, Handel, entre outros. Este período ficou conhecido como a “Era de ouro do trompete natural”.

Porém, no final do século XVIII, as limitações deste instrumento levaram a muitas tentativas de prover-lhe um 
sistema mecânico. Algumas tentativas com chaves – como as usadas nos clarinetes – foram realizadas no final 
do século XVIII com limitado sucesso. Os concertos para trompete escritos por Haydn e Hummel exploraram as 
capacidades deste instrumento.

Figura 1
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O mais importante aperfeiçoamento mecânico, entretanto, foi a invenção – por volta de 1814 – das válvulas 
(pistões) para os instrumentos de metais, desenvolvidas por alguns fabricantes, principalmente na Europa. Elas 
foram rapidamente adaptadas ao trompete e melhoradas até possibilitar a emissão de toda a escala cromática. 
Os trompetes com pistões (Figura 1) possuíam um som mais brilhante e o sistema de pistões facilitou a execução. 
Hoje em dia os trompetes estão disponíveis em diversos tamanhos e formas, entretanto os mais utilizados nas 
corporações musicais são os trompetes em Si bemol e em Dó.

Os trompetes são os instrumentos que possuem a extensão mais aguda dentro da família dos metais. Têm 
grande importância como solistas nas orquestras, bandas e grupos de jazz e blues, e são igualmente atuantes na 
composição harmônica e melódica destes grupos.

Figura 2

trompa
Chifres, presas de animais e conchas eram os instrumentos primitivos que antecederam a construção da trompa 
em metal, sobretudo em bronze. O principal ancestral da trompa moderna era simplesmente um tubo com certo 
comprimento, passado em volta do ombro e terminado em uma campana aberta, usado para chamar a atenção 
e dar sinais durante a caçada. 
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O primeiro tipo de trompa a ser incorporado à orquestra era muito semelhante ao corno da caccia e passou a 
fazer parte da orquestra nos fins do século XVII. 

O trompista moderno usa a mão esquerda para controlar as três válvulas rotativas.  A trompa moderna é 
geralmente afinada em Fá e Sib e o trompista pode mudar de uma afinação para outra por intermédio de uma 
quarta válvula rotativa acionada pelo polegar. 

Em melodias suaves e tranquilas o seu som é redondo, suave e um tanto escuro, mas a trompa pode ser tocada 
vigorosamente, tornando seu timbre vibrante e enérgico. Às vezes o trompista introduz a mão em forma de cunha 
muito para dentro da campânula produzindo um timbre metálico e anasalado (sons fechados). O trompista pode 
usar uma surdina em forma de pera de madeira, de metal ou de papelão dentro da campana tornando seu som 
abafado como se estivesse tocando à distância.

eufônio

Eufônio quer dizer soar bem. A maioria dos historiadores 
acredita que o eufônio (também conhecido como 
bombardino) foi inventado por volta de 1843, por Ferdinand 
Sommer de Weimar (Alemanha). Chegou ao Brasil por 
meio da colonização portuguesa e principalmente com os 
imigrantes italianos. Instrumento da família dos metais, de 
largo perfil cônico, é essencialmente um tipo de tuba tenor. 
Normalmente tem quatro ou e três válvulas.

Em 1847, o britânico David Blaikley criou um sistema de 
compensação de tubos que viabilizou diversas possibilidades 
técnicas de execução ao instrumento.

Pouquíssimas peças musicais importantes utilizando o 
eufônio foram escritas em um período de quase 100 anos (se 
compararmos às produzidas para outros instrumentos), devido 
à inclusão não oficial do instrumento na formação da orquestra 
sinfônica tradicional. Apenas a partir de 1960, o instrumento 
ganhou atenção especial dos compositores, já com padrão de 
formato definido e maior relação entre os músicos sobre os 
padrões globalizados do eufônio. O instrumento teve a partir 
daí inúmeras e importantes obras escritas contando com a sua  

                     participação em diversos estilos musicais.

Figura 3



27

hi
st

ór
ia

 d
os

 in
st

ru
m

en
to

s

Seu som é doce, aveludado e cheio. Está presente em bandas marciais, militares, grupos religiosos, e também em 
orquestras sinfônicas e grupos de música de câmara.

trombone

Figura 4

No seu formato mais antigo (Idade Medieval), o trombone era chamado de sackbut que literalmente quer dizer 
puxe-empurre.

A palavra trombone em italiano significa trompete grande. O trombone é, na verdade, um trompete alongado, 
dobrado e com um bocal em forma de taça, porém com maior profundidade.

O trombone é um instrumento que não mudou muito desde os tempos antigos: uma extensão de tubo com o 
formato de U, que se encaixa no tubo principal, deslizando sobre ele com extrema facilidade e suavidade, em 
lugar de válvulas. Existe também um trombone com um sistema de válvulas a pistão substituindo o sistema a 
êmbolo.

O trombonista pode ajustar fácil e imediatamente o êmbolo de forma a encurtar ou aumentar o comprimento 
total do tubo. Há sete posições para o êmbolo baseadas nas sete notas fundamentais. Hoje existem diversos 
modelos que auxiliam na execução. São os trombones com sistema de válvulas rotativas junto com o sistema a 
êmbolo. 
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O trombone pode soar solene, digno e nobre, porém pode tornar-se inflamado e agressivo ou ainda ser tocado 
com estilo leve e às vezes incluindo o glissando, no qual o trombonista continua a soprar enquanto move o 
êmbolo deslizando e escorregando de uma nota para outra. Pode-se usar uma surdina tornando o seu timbre 
sinistro. 

tuba

É o membro mais jovem da seção dos metais tendo sido 
inventada por volta de 1820. A tuba toca as notas mais 
graves. As tubas são construídas em diversos tamanhos e 
alturas e têm de três a cinco válvulas. 

O diâmetro interno, amplo e cônico, e o bocal com o formato 
de taça conferem à tuba um timbre redondo, cheio, rico e 
muito grave. Às vezes a tuba é utilizada para tocar uma 
melodia mas frequentemente ela reforça a linha do baixo 
da peça e estabelece uma base sólida para a seção de 
metais. Como todos os instrumentos de metais, a tuba pode 
também usar a surdina que consiste em um grande cone 
confeccionado geralmente de papelão e com mais de 60 cm 
de altura. 

O sousafone é um tipo de tuba que é apoiada nos ombros 
e a campana direcionada para frente. O instrumento foi 
construído para facilitar o transporte durante a execução em 
movimento.

Figura 5



unidade 1

o som da 
metaleira

as propriedades do 
som na família dos metais

A concepção de som nos instrumentos de metal é influenciada por fatores externos 
determinantes no resultado produzido. Por isso, esta primeira unidade se propõe a 
esclarecer dois destes fatores: o reconhecimento do timbre dos instrumentos de metal, 
bem como o correto posicionamento da embocadura para a produção do primeiro som no 
instrumento. Na área da saúde e bem estar, abordaremos assuntos de caráter relevante 
para a longevidade física dos alunos, tais como a correta postura corporal ao segurar o 
instrumento e os benefícios do alongamento na prevenção de lesões musculares.
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objetivo geral 
Conhecer as propriedades do som dos instrumentos pertencentes à família dos metais e os 
procedimentos para a produção do primeiro som no instrumento.

objetivos específicos
- Conhecer, por meio da apreciação, as diferenças entre os timbres dos instrumentos 

pertencentes à família dos metais e as áreas de atuação destes instrumentos
- Conhecer os benefícios da prática do alongamento na prevenção de lesões musculares
- Aprender a correta postura do corpo para segurar o instrumento
- Exercitar a criatividade por meio da improvisação rítmica livre
- Executar os procedimentos para a execução do primeiro som no instrumento

conteúdos
- Apreciação das características dos sons dos metais
- Improvisação rítmica
- Postura da embocadura
- Alongamento
- Execução de pequenas melodias acompanhadas

recursos necessários
- Aparelho de som
- Lousa e giz
- CD112 Grandes compositores da música clássica – Mussorgsky
- LV030 A orquestra Tintim por Tintim – CD anexo
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descrição da unidade

Nesta unidade inicial, em que ocorre o primeiro contato do aluno com o instrumento, iremos enfatizar os 
principais procedimentos que viabilizam a formação da embocadura para a produção do primeiro som no 
instrumento musical.

Deve-se realizar de forma individualizada com o aluno o acompanhamento durante o aprendizado da postura 
corporal, respiração, posição do corpo em relação ao instrumento e dos procedimentos para a formação da 
embocadura, tendo em vista que são de vital importância na construção de uma embocadura eficiente.

Abordaremos as propriedades e diferenças entre os sons dos metais por meio da apreciação e da criatividade 
dos alunos, utilizando o improviso livre com a primeira nota executada no instrumento, bem como o 
reconhecimento e a execução dos primeiros símbolos musicais.

O correto posicionamento dos lábios, arcada dentária e musculatura facial para a execução 
de um determinado instrumento de sopro é chamado de embocadura. Uma embocadura bem 
formada nestas primeiras atividades é de vital importância para o futuro musical do aluno.

aula 1
atividade 1.1 – reconhecendo os sons da 
metaleira 
Nesta atividade, por meio da apreciação, será enfatizado o reconhecimento dos timbres dos instrumentos de metais.

Em uma conversa informal com os alunos, pergunte a eles: vocês conhecem alguma música com a participação 
dos instrumentos de metais: trompete, trombone, tuba, trompa e eufônio, por exemplo? Quais músicas? Qual 
é a principal característica do som destes instrumentos?
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Realize então a apreciação dos sons isolados de cada instrumento pedindo para que eles preencham as 
lacunas do quadro específico para esta atividade.

Durante a atividade deixe visíveis os instrumentos da família dos metais que o polo possui.

Exercício a: Peça aos alunos que completem com os nomes dos instrumentos da família dos metais que ouvirem:

Apreciação trompete, trompa, trombone e tuba – CD  anexo ao livro A orquestra Tintim por Tintim (LV030)
Faixas 12 a 15: trompa, trompete, trombone e tuba 

Apreciação do eufônio – CD112 Grandes compositores da música clássica – Mussorgsky
Obra: Quadros de uma exposição
Faixa 7: Bydlo
O solo da melodia principal é realizado por um eufônio.

Peça para que eles prestem muita atenção às características principais de cada instrumento. Após finalizar 
a apreciação, escreva na lousa as respostas corretas e depois pergunte aos alunos: qual som vocês mais 
gostaram? E por quê? Qual instrumento tem o som mais brilhante? E o mais suave?    

atividade 1.2 – “abelhinha” 
Nesta atividade o aluno receberá as informações necessárias para a produção da “abelhinha” (buzzing) com e 
sem o bocal, bem como para a produção do primeiro som no instrumento musical.

Pergunte aos alunos: quem poderia explicar como são produzidos os todos os sons que ouvimos?

Depois de ouvi-los, conte a eles que todos os sons que ouvimos – da natureza, das músicas, o barulho das cidades 
etc. – têm como princípio básico a vibração. E é pela vibração dos lábios – somada a uma coluna de ar eficiente 
– que produzimos o som nos instrumentos de metais.

Entregue então apenas os bocais aos alunos e oriente a realização dos procedimentos descritos no exercício seguinte.

Apreciação 1 ‐ ____________________________________________________________________

Apreciação 2 ‐ ____________________________________________________________________

Apreciação 3 ‐ ____________________________________________________________________

Apreciação 4 ‐ ____________________________________________________________________

Apreciação 5 ‐ ____________________________________________________________________
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Figura 1.1 - Trompete
                           “Abelinha sem bocal”   

Figura 1.2 - Trompete
                           “Abelinha com bocal”        

O termo inglês buzz, que em português significa zumbir, é no caso dos instrumentos de metais 
um exercício no qual o aluno imita, por meio da vibração dos lábios, a frequência de determinado 
som, buscando o equilíbrio na relação entre pressão do bocal, coluna de ar e posicionamento 
correto da embocadura. Este exercício é também conhecido como “abelhinha”.

Exercício a: Peça para os alunos realizarem a “abelhinha” (vibração dos lábios com e sem o bocal) seguindo o 
passo a passo descrito a seguir.

Quadro 1 – Produção da “abelhinha” (buzzing)
sem e com bocal

1 – Umedecer os lábios
2 – Trazer os lábios juntos como se estivesse dizendo a letra “M”
3 – Relaxar o maxilar para separar as arcadas dentárias superior e inferior
4 – Elaborar um sorriso com o qual os cantos da boca fiquem firmes
5 – Direcionar a coluna de ar através do centro dos lábios produzindo assim 

a “abelhinha” SEM bocal, articulando com a sílaba “toh”, “tah” ou “tu”
6 – Posicionar o bocal no centro dos lábios de acordo com as figuras referentes 

a cada instrumento (ver a seguir)
7 – Respirar profundamente pelos cantos da boca
8 –   Produzir a “abelhinha” COM bocal iniciando com a sílaba “toh”, “tah” ou “tu”
9 – O buzzing (“abelhinha”) deve estar centrado e compacto

Cada embocadura possui especificidades mostradas nas imagens desta unidade. Por isso, 
respeite suas particularidades.
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Figura 1.3 - Trombone/Eufônio Figura 1.4 - Trombone/Eufônio     

Figura 1.7 - Tuba Figura 1.8 - Tuba

Figura 1.5 - Trompa Figura 1.6 - Trompa
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Caso o aluno tenha dificuldade com a articulação (“TAH”), peça para que ele faça a “abelhinha” 
apenas com a vibração dos lábios. Somente depois que ele entender o mecanismo da vibração, 
insira a articulação.

No começo, alguns alunos podem alterar a embocadura tentando realizar a respiração pelos 
cantos da boca. Nestes casos, você pode permitir que o aluno respire pelo nariz e insira 
gradativamente a forma correta de respirar.

Após o Exercício a, entregue os instrumentos aos alunos. Oriente-os quanto à postura do corpo ao segurar o 
instrumento. Peça a eles que executem os mesmos procedimentos do Quadro 1, mas ao invés de executar a 
“abelhinha” com ou sem bocal, eles irão tocar a primeira nota no instrumento. 

Repita os procedimentos e realize as correções necessárias até o final desta aula. 

Figura 1.9 - Trompete - postura corporal         
                      Mão direita        
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Figura 1.10 - Trompete - postura corporal         
Mão esquerda

Figura 1.11 - Trompete - postura corporal         
Tocando
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Figura 1.12 - Trompete - postura corporal     
Respirando  

Figura 1.13 - Trompete - postura corporal         
Sentado
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Figura 1.15 - Trompa - postura corporal - Mão esquerda   

Figura 1.14 - Trompa - postura corporal - Mão direita
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Figura 1.17 - Trompa - postura corporal - Respirando    

Figura 1.16 - Trompa - postura corporal - Tocando  
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Figura 1.18 - Trompa - postura corporal - Sentado  

Figura 1.19 - Trombone - postura corporal - Mão direita
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Figura 1.20 - Trombone - postura corporal - Mão esquerda

Figura 1.21 - Trombone - postura corporal - Tocando
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Figura 1.22 - Trombone - postura corporal - Respirando

Figura 1.23 - Trombone - postura corporal - Sentado
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Figura 1.25 - Eufônio - postura corporal - Mão esquerda

Figura 1.24 - Eufônio - postura corporal - Mão direita
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Figura 1.26 - Eufônio – postura corporal - Tocando

Figura 1.27 - Eufônio – postura corporal - Respirando 
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Figura 1.28 - Eufônio – postura corporal - Sentado

Figura 1.29 - Tuba – postura corporal - Mão direita
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Figura 1.30 - Tuba – postura corporal - Mão esquerda

Figura 1.31 - Tuba – postura corporal - Tocando   
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Figura 1.32 - Tuba – postura corporal - Respirando

Figura 1.33 - Tuba – postura corporal - Sentado
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Exercício b: Peça aos alunos que toquem o primeiro som no instrumento. Indique que observem as orientações 
do Quadro 1 e das figuras de postura corporal – relativas ao instrumento de cada aluno – para um perfeito 
posicionamento do corpo e da embocadura.

Execute a nota Fá (som real) no seu instrumento, durante as tentativas dos alunos. Isto ajuda na 
percepção da frequência da nota desejada para os primeiros exercícios.

Este é o momento para realizar individualmente as correções de  durante o processo da formação 
da embocadura. Repita os primeiros procedimentos para a produção do som nas primeiras aulas 
até se tornarem naturais.

aula 2
atividade 1.3 – alongando
Nesta atividade você orientará os alunos sobre a importância do alongamento para a execução instrumental.

Para a realização desta atividade, os alunos deverão ficar em pé. Peça para os alunos respirarem de forma lenta e 
profunda. Por imitação, peça que realizem os exercícios que você irá apresentar de acordo sequência das Figuras 
1.34 (a), 1.34 (b), 1.34 (c), 1.34 (d), 1.34 (e) e 1.34 (f).

Figura 1.34 (a) Figura 1.34 (b)
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Figura 1.34 (c) Figura 1.34 (d)

Figura 1.34 (e) Figura 1.34 (f)

Explique aos alunos a importância do alongamento antes de tocar um instrumento musical, tendo em vista que 
esta prática aquece, relaxa, fortalece e prepara a musculatura para as atividades, e também ajuda na prevenção 
de lesões musculares.

Forçar o alongamento pode causar lesões nos músculos e tendões. Não ultrapasse o seu limite.

Realize uma rotina de alongamento no início das aulas e corrija a postura dos alunos durante 
os exercícios.
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Figura 1.35 - Posição do rotor - Trompa

Figura 1.36 - Posição do pisto - Trompete

atividade 1.4 – a nota fá
Nesta atividade, através da imitação, os alunos exercitarão os procedimentos para a execução da nota Fá (som real).
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Figura 1.37 - Posição do êmbolo (vara) - Trombone

Figura 1.38 (a) - Posição do pisto - Eufônio

Entregue os instrumentos para os alunos. Realize o passo a passo para a produção de som no instrumento. Realize 
as correções individuais de postura de corpo e da embocadura. Toque a nota Fá (som real) como referência de som.

Figura 1.38 (b) - Posição do pisto - Tuba 
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Figura 1.39

Utilize a seguinte variação do exercício desta atividade: um grupo toca o instrumento enquanto 
o outro faz a “abelhinha” com bocal e vice-versa.

Este é o momento em que você irá coordenar o começo e o fim de cada nota emitida. O início 
de cada nota deverá ser precedido por uma contagem (1,2,3,4). Poderá ser feita com palmas, 
estalando os dedos ou com instrumentos de percussão. Continue contando e peça para os 

alunos pararem de tocar quando você fizer um gesto de corte.

atividade 1.5 – primeira execução
Nesta atividade os alunos executarão uma melodia acompanhada por um contracanto tocado por você.

Explique aos alunos que eles irão tocar a primeira música em grupo e que utilizarão a primeira nota que 
aprenderam, mas deverão tocar apenas no momento que você indicar.

Faça um gesto muito claro no momento em que eles devem executar a nota desejada. 

Como você estará tocando, o gesto poderá ser feito com a campana do seu instrumento, por exemplo. 

Exercício a: Peça para os alunos praticarem a produção do som no instrumento. Você indicará o início e o final 
de cada execução.
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Figura 1.40

Figura 1.41
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atividade 1.6 – símbolos musicais
Selecione um texto qualquer (pode ser do próprio livro) e mostre aos alunos. Pergunte se eles reconhecem algum 
tipo de símbolo no texto.

Faça então uma comparação da importância dos símbolos para a escrita e a leitura entre os símbolos do texto – 
linhas, letras, sinais de pontuação etc. – e os sinais encontrados em uma partitura musical.

Realize uma breve explicação sobre os sinais – pentagrama, claves e as figuras semibreve e pausa de semibreve. 
Depois ajude os alunos na resolução do próximo exercício.

Pentagrama - Disposição de cinco linhas paralelas horizontais e quatro espaços intermediários, onde se escrevem 
as notas musicais. Contam-se as linhas e os espaços de baixo para cima.

Figura 1.42 - Pentagrama

Claves - Sinais encontrados no início do pentagrama e servem para dar nome às notas.

Figura 1.43 - Clave de Sol

Figuras - Símbolos musicais que servem para determinar a duração do som e do silêncio na música.

Figura 1.44 - Clave de Fá

Figura 1.45 - Semibreve
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Figura 1.46 - Pausa de semibreve

Exercício a: Peça aos alunos que desenhem as claves nos pentagramas conforme exemplo a seguir:

Figura 1.47

Figura 1.48

aula 3

atividade 1.7 – atividade lúdico-musical:   
brincadeiras rítmicas 
Forme um círculo com os alunos (sem o instrumento). Peça aos alunos que imitem as frases que você está 
executando batendo palmas. Crie fragmentos e/ou use os exemplos a seguir:

Figura 1.49
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Peça para que um aluno de cada vez crie um fragmento rítmico para que todos imitem. Dê total liberdade criativa 
para eles.

Depois converse com os alunos sobre as criações questionando-os: qual foi a invenção mais criativa? Vocês 
acham que a nossa execução foi sincronizada? Todos começaram juntos? O que faltou?

Ressalte a importância da organização do grupo com relação ao início das frases e também da manutenção de 
andamento e pulsação.

Peça novamente para que um aluno de cada vez crie um fragmento rítmico para que todos imitem. Solicite que 
este aluno mantenha um ostinato (repetição) de semínimas com palmas para que a pulsação fique constante. Isto 
mostrará a importância da organização para o sucesso do trabalho em grupo.

atividade 1.8 – localizando o fá
Esta atividade está voltada para o aprendizado da localização e grafia do Fá (som real) no pentagrama.

Peça para que os alunos realizem os exercícios a seguir. Faça uma contagem para que iniciem juntos e um sinal 
de corte para que parem. Realize as correções individuais da postura de corpo e embocadura. Toque a nota Fá 
como referência.

Para deixar o exercício mais musical, utilize também instrumentos de percussão (tamborim, 
pandeiro) para realizar as contagens.

Exercício a: Peça aos alunos que observem o passo a passo do Quadro 1 e realizem as atividades a seguir.

Figura 1.50
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Figura 1.51

Figura 1.52

Corrija o posicionamento da embocadura dos alunos para que eles consigam tocar a nota 
desejada. Use um espelho para que os alunos façam comparações entre a posição da embocadura 
com/sem bocal e as figuras desta unidade.

Depois explique aos alunos que o som tocado no exercício anterior pode ser simbolizado e organizado no 
pentagrama.

Figura 1.53
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Auxilie-os na posição correta em que cada aluno deve escrever suas respectivas notas no exercício seguinte.

Exercício b: Peça à turma que escreva no pentagrama a figura da semibreve na posição em que ela representa 
o som executado no exercício anterior.

Figura 1.54 

Após realizarem o exercício, confira se todos desenharam as notas na posição correta e depois execute a melodia 
com os alunos.

atividade 1.9 – completando a melodia
Nesta atividade os alunos exercitarão a nota que aprenderam por meio de uma melodia acompanhada.

Figura 1.55
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aula 4
atividade 1.10 – praticando detalhes
Nesta atividade os alunos fortalecerão a embocadura do revezamento na execução dos procedimentos para a 
produção do som, bem como praticarão a leitura no pentagrama da nota aprendida.

Toque o próximo exercício para os alunos e depois peça para eles executarem. Realize as contagens para o início 
e os cortes para o final de cada nota.

Divida a classe em dois grupos e faça as seguintes variações:
A – Um grupo toca e o outro faz “abelhinha” com bocal.
B – Um grupo toca e o outro faz “abelhinha” sem bocal.
Inverta os grupos para todos tocarem e corrija o posicionamento da embocadura.

Exercício a: Peça aos alunos que toquem o exercício a seguir e observem onde a nota musical está escrita.

Figura 1.56
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atividade 1.11 – exercitar é preciso
Nesta atividade os alunos exercitarão a nota que aprenderam por meio de uma melodia acompanhada.

Figura 1.57

atividade 1.12 – descobrindo possibilidades 
sonoras
Nesta atividade você estimulará a criatividade do aluno através da composição e da imitação de fragmentos musicais.

Toque alguns fragmentos musicais apenas com a nota que eles executaram no exercício anterior e peça que os 
alunos repitam logo em seguida.

Exemplos de fragmentos

Figura 1.58
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Peça a um aluno que toque um fragmento qualquer para que todos repitam. Deixe o aluno totalmente livre para 
criar, por mais estranho que pareça a frase. O mais importante é estimular a criatividade.

Deixe um tempo livre para os alunos tocarem algumas notas utilizando pistos, chaves, vara (êmbolo). Este tipo 
de manipulação do instrumento – controlada por você – favorece a descoberta de novas possibilidades musicais 
aos alunos.

atividade para levar para casa
Esta atividade deverá ser solicitada ao aluno na Aula 3 para a correção e comentários a 
serem realizados na Aula 4.

No dia a dia, ouvimos muitas músicas em diferentes lugares como em casa, no colégio e na igreja, por exemplo. 
Com variados estilos tais como pop, rock, orquestral, funk, gospel, entre outros. De acordo com seu hábito de 
escuta musical, pesquise três musicas que possuem instrumentos da família dos metais na sua composição.

Música:
Nome do grupo:
Instrumentos de metais que você ouviu:

Música:
Nome do grupo:
Instrumentos de metais que você ouviu:

Música:
Nome do grupo:
Instrumentos de metais que você ouviu:

modo de aferição dos resultados
Ao final desta unidade, o mais importante é observar se os objetivos específicos foram 
cumpridos, principalmente se os alunos realizam o passo a passo do Quadro 1 sem 
dificuldades. Deve-se atentar para os problemas individuais nestas primeiras aulas, pois 
uma embocadura mal formada significa insucesso na carreira musical. A avaliação deve ser 
realizada durante o processo de aplicação das atividades, levando em conta o envolvimento 

do aluno e a tendência à resolução de problemas por conta própria.
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unidade 2

o som e 
o silêncio

a execução das pausas  
e das notas musicais 

A importância do som e do silêncio para a música é o tema central desta unidade, que 
trabalhará este conteúdo por meio da apreciação, da execução e do improviso. Veremos 
ainda atividades ligadas à saúde e ao bem estar dos alunos e o correto uso da respiração 
diafragmática durante a execução instrumental.
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objetivo geral 
Descrever a importância da simbologia ligada ao som e ao silêncio, destacando sua 
relevância na construção de um discurso musical.

objetivos específicos
- Conhecer as partes que compõem os instrumentos
- Aprender a realizar a limpeza e a lubrificação do instrumento
- Conhecer o tipo de respiração mais adequada para a execução
- Por meio da apreciação, perceber personagens musicais interpretados por diferentes 

instrumentos
- Conhecer os procedimentos para a execução de uma nova nota musical – Sol (som real)
- Desenvolver a concentração na execução de melodias a duas vozes

conteúdos
- Partes dos instrumentos
- Nova nota Sol (som real)
- Respiração
- Improviso livre com as notas aprendidas
- Execução de pequenas melodias a duas vozes

recursos necessários
- Aparelho de som
- Cópias dos exercícios
- Lousa e giz
- CD112 Grandes compositores da música clássica - Mussorgsky
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descrição da unidade

Nesta unidade as atividades estão relacionadas ao aprendizado da importância do som e do silêncio para a 
música, por meio de apreciação, execução e improviso. Também traz atividades ligadas à saúde e ao bem estar 
dos alunos destacando o correto uso da respiração diafragmática durante a execução instrumental.

aula 1
atividade 2.1 – personagens
Nesta atividade de apreciação os alunos observarão a descrição de personagens, por meio de diferentes instrumentos 
musicais, bem como a importância do respeito ao silêncio (pausas) e ao som (execução) durante o discurso musical.

Comente com os seus alunos que determinados personagens podem ser representados em uma composição musical 
com a utilização de diferentes instrumentos. E como em um filme, por exemplo, os personagens não falam todos 
ao mesmo tempo, alguns ficam em silêncio (pausa), enquanto outros falam (execução). Para a apreciação utilizar:

CD112 Grandes compositores da música clássica – Mussorgsky
Faixa 10: Quadros de uma exposição

Samuel Goldenberg e Schmuyle eram dois judeus poloneses, temas de duas pinturas separadas 
que Mussorgsky reuniu em uma só peça musical, talvez para se valer do contraste entre o rico 
e bem-vestido Samuel e o pobre sombrio e tristonho Schmuyle. O judeu pobre é representado 
pelo trompete piccolo e o judeu rico, pelas cordas.

Fonte: http://plgomes.blogspot.com/2009/06/horowitz-pictures-at-exhibition.html

Auxilie os alunos durante a apreciação na resolução das questões. Mostre a figura de um trompete piccolo e 
comente as propriedades sonoras deste instrumento.
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Comparação entre o trompete piccolo e o trompete em Si bemol:

Exercício a: Peça que os alunos respondam às questões a seguir de acordo com a apreciação e as orientações 
dadas em aula:

Nome da música:  __________________________________
Nome do autor:  ___________________________________
Você sabe qual foi o instrumento utilizado para representar o judeu pobre? _________________________
E o judeu rico? ______________________

atividade 2.2 – vamos soprar
Nesta atividade serão trabalhados os procedimentos para a realização de uma respiração adequada para a 
prática musical.

Explique para os alunos que a maneira como respiramos no dia a dia é a mais adequada para sobrevivermos, 
entretanto, necessitamos de uma técnica de respiração diferenciada para a execução de um instrumento de metal 
chamada diafragmática. Mostre aos alunos como realizá-la e depois peça para que os alunos a pratiquem de 
acordo com os exercícios a seguir. Realize as contagens com palmas, estalando os dedos ou com instrumentos de 
percussão. Aproveite o momento para as correções individuais.

Figura 2.1 Figura 2.2
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Não realize os exercícios por um longo período de tempo, pois pode provocar tontura.

Realize frequentemente os exercícios – antes das atividades de execução – pois a qualidade 
sonora, a sustentação e o equilíbrio estão relacionados ao uso correto da respiração.

Figura 2.3

atividade 2.3 – duas notas
Nesta execução, os alunos deverão aprender a tocar notas seguidas – duas semibreves. Toque para a turma observar 
como deve ser feita a respiração entre as notas e depois pratique os exercícios conforme as figuras a seguir.

Figura 2.4

Exercício a: Realize com os alunos os seguintes exercícios de respiração:
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Figura 2.5

A embocadura deve estar pronta ANTES do aluno realizar a respiração para tocar a primeira nota.

aula 2
atividade 2.4 – vamos escrever
Nesta atividade os alunos aprenderão a representar graficamente a pausa de semibreve.
 
Execute junto com os alunos as melodias conforme as figuras adiante. Depois explique que o silêncio também 
pode ser representado por um símbolo musical e ajude-os a escreverem a pausa de semibreve no pentagrama.
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Figura 2.6

Figura 2.7

Exercício a: Peça aos alunos que desenhem as pausas de semibreve nos espaços, conforme a figura a seguir, e 
depois que toquem sob a sua orientação.



70

atividade 2.5 – preparação mental
Nesta atividade exercitaremos a prática da leitura das figuras aprendidas até o momento. Oriente os alunos 
para que analisem a partitura antes de tocá-la. Esclareça que este procedimento é muito importante para uma 
preparação mental antes da execução. Neste exercício os alunos deverão acompanhar a partitura e fazer a leitura 
das duas figuras aprendidas até o momento. 

Para uma melhor emissão do som, somente comece as contagens para o início dos exercícios 
após todos os alunos estarem com a embocadura formada.

Exercício a: Peça que os alunos toquem os fragmentos a seguir atenciosamente, respeitando o som e o silêncio.

Figura 2.9

Figura 2.8
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Exercício b:

Figura 2.10

atividade 2.6 – berimbau
Reúna os alunos em círculo, como em uma roda de capoeira. Nesta atividade o aluno imitará você e tentará tocar 
uma nova nota no instrumento. Para isso, toque o trecho da música Berimbau como no exemplo:

Trecho da música Berimbau, de Vinícius de Moraes e Baden Powell

Figura 2.11

Oriente todos os alunos quanto às posições do instrumento para tocar a nova nota de acordo com as figuras a 
seguir
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2.13 - Posição do pisto - Trompete

2.12 - Posição do rotor - Trompa



73

un
id

ad
e 

2 
- o

 s
om

 e
 o

 s
ilê

nc
io

2.14 - Posição do êmbolo (vara) - Trombone

Deixe um tempo livre para eles tentarem tocar individualmente. 

Execute a melodia algumas vezes para dar o exemplo e caminhe pelo círculo para corrigir os problemas individuais.

Adicione instrumentos de percussão à atividade. Pandeiros, tamborins e agogôs são bem-vindos. Realize um 
revezamento entre aqueles que tocam a melodia e os instrumentos de percussão.

2.15 (a) - Posição do pisto 2.15 (b) - Posição do pisto   
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Não se preocupe com o resultado sonoro a princípio. O mais importante para o aluno nesta 
atividade é a descoberta e a exploração por meio do lúdico.

A música é um componente fundamental da capoeira. Foi introduzida como forma de ludibriar os 
escravizadores, fazendo-os acreditar que os escravos estavam dançando e cantando, quando na 
verdade estavam desenvolvendo e treinando uma arte marcial para se defenderem. Componente 

fundamental de uma roda de capoeira, ela determina o ritmo e o estilo do jogo que é jogado.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira_(artes_marciais)

aula 3
atividade 2.7 – atividade lúdico-musical
Nesta atividade, os alunos exercitarão a criatividade por meio de improviso e imitação de fragmentos musicais.

Esta atividade se chama jogo de cartas musicais. Para realiza-la monte dois baralhos. O primeiro baralho deve 
conter os nomes dos alunos e o segundo, fragmentos musicais diversos como os exemplos a seguir:
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Figura 2.16

Regras:
1. Peça para que um aluno escolha duas cartas, sendo uma de cada baralho.
2. O aluno que tiver o nome escrito na carta deverá executar a tarefa musical da outra carta, imitando a execução
    do fragmento musical, realizado por você.
3. O aluno que executou a tarefa deverá escolher as outras duas cartas e assim sucessivamente. 

atividade 2.8 – as partes dos instrumentos
Esta atividade fornecerá aos alunos o conhecimento dos nomes das partes que compõem o instrumento, bem 
como os principais procedimentos para sua conservação. 

Para isso, desmonte e monte os instrumentos – um de cada vez – mostrando cada parte e nomeando-as. 

Peça para que os alunos acompanhem observando as seguintes figuras:
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Figura 2.17 - Quadro: Trompete (ver mapa de instrumentos)

Figura 2.18 - Quadro: Trompa (ver mapa de instrumentos)
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Figura 2.19 - Quadro: Eufônio (ver mapa de instrumentos)

Figura 2.20 - Quadro: Trombone (ver mapa de instrumentos)
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Importantes procedimentos para conservação dos instrumentos e acessórios

- Esgotar a saliva existente no instrumento antes, durante e depois das atividades.
- Lavar o bocal – parte externa e interna – após a aula usando a escova adequada para a limpeza.
- Passar uma flanela ou um lenço de pano em toda a parte externa do instrumento antes de guardá-lo.
- Lubrificar pistos, chaves, êmbolo e tubos pelo o menos uma vez por semana, sempre usando produtos 

específicos para os instrumentos de metais.

atividade 2.9 – a nota sol
Nesta atividade os alunos desenvolverão as habilidades necessárias para execução da nota Sol (som real).
Execute os exercícios a seguir utilizando a imitação do aluno como meio de aprendizagem.

Figura 2.21 - Quadro: Tuba (ver mapa de instrumentos)
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Figura 2.22

Exercício a:

Exercício b:  

Figura 2.23
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Observe se os alunos estão com a máscara da embocadura preparada ANTES de realizar a 
respiração para a execução das notas.

Exercício c:

Figura 2.24

Exercício d:

Figura 2.25
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atividade 2.10 – tocando o sol
Realize junto com os alunos as melodias conforme exercícios a seguir, com o intuito de fortalecer a execução do 
Sol (som real).

Exercício a: 

Figura 2.26

Exercício b: 

Figura 2.27
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aula 4
atividade 2.11 – localizando a nota sol
Esta atividade tem o objetivo de ensinar o aluno a localizar o local onde a nota Sol (som real) deve ser escrita no 
pentagrama. 

Os três primeiros exercícios da atividade devem ser realizados por imitação e, nos dois últimos, o aluno deverá 
acompanhar a leitura da partitura. 

Auxilie-os a escrever as notas com atenção para as diferenças entre escrever na linha e no espaço do pentagrama.

Exercício a:

Figura 2.28
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Figura 2.29

Exercício c: 

Figura 2.30

Exercício b: 
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Exercício d: Oriente os alunos para que realizem a execução do exercício observando o posicionamento da nota 
nova que aprenderam.

Figura 2.31

Exercício e: Oriente os alunos para escreverem o que está sendo pedido nas caixas de texto. 

Figura 2.32
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atividade 2.12 – velocidade máxima
Nesta atividade estimularemos a descoberta dos desdobramentos métricos dos valores das figuras.
 
Pela repetição, desafie os alunos a executarem uma nota várias vezes, o mais rápido possível. Após a execução 
escolha alguns alunos para tocarem um exemplo para todos imitarem. Este tipo de atividade lúdica favorece a 
descoberta dos desdobramentos métricos dos valores das figuras.

Figura 2.33

atividade 2.13 – concentração total
Execute com os alunos as melodias conforme exemplo a seguir. Explique que você tocará uma melodia diferente 
e, para isso, eles precisam estar concentrados para que não se percam nas contagens das pausas e das notas.
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Exemplo:

Figura 2.34

atividades para levar para casa
Nesta atividade os alunos devem receber a figura do seu instrumento para pesquisar e 
preencher os respectivos campos com os nomes das partes que o compõem.

Pesquise e complete com os nomes das partes dos instrumentos:
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Figura 2.36 - Trompete
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Figura 2.37 - Trompa

Figura 2.38 - Trombone
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modo de aferição dos resultados
Nesta unidade a avaliação deverá ser focada na aquisição de habilidades durante a execução 
e a apreciação de momentos que envolvem silêncio (pausa) e o som. Deverá também atentar 
para os problemas individuais relativos à execução da nota Sol (efeito).

A avaliação deve ser realizada durante o processo de aplicação das atividades, levando em conta o envolvimento 
do aluno, a tendência à resolução de problemas por conta própria e a expressão da criatividade nos exercícios 
lúdicos e de improviso.
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unidade 3

sensações 
a apreciação dos sentimentos

 inerentes às obras musicais 

O improviso, a apreciação e a execução por imitação são ferramentas fundamentais no 
despertar da criatividade e da concentração musical do aluno. Exercícios com estes princípios 
serão trabalhados nesta unidade, que se propõe a utilizá-los de forma intensa durante a 
apreciação das emoções intrínsecas a uma obra musical e no aprendizado de uma nova nota 
musical por meio da execução por imitação de melodias da música popular brasileira.
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objetivo geral 
Fortalecer a execução de novas notas musicais e a identificação das emoções intrínsecas a 
uma obra musical.

objetivos específicos
- Aprender a classificar as emoções sentidas durante as apreciações musicais
- Exercitar a criatividade por meio da improvisação rítmica livre
- Aprender a execução e a notação da nota Mi bemol (som real)
- Estimular a concentração por meio de melodias acompanhadas
- Estimular a criatividade por meio da composição musical

conteúdos
- Imitação e improvisação rítmica
- Imitação de fragmentos melódicos
- Apreciação musical
- Execução e notação da nota Mi bemol (som real)
- Composição melódica

recursos necessários
- Aparelho de som
- Lousa e giz
- Cópias dos exercícios
- Instrumentos de percussão variados
- CD050 Coleção 50 anos de bossa nova – Tom Jobim
- CD090 Coleção Grandes compositores da música clássica – Debussy
- CD040 OSESP – Maracatu do Chico Rei – Francisco Mignone
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descrição da unidade

Nesta unidade iniciaremos o ensino da observação das emoções ligadas às obras musicais. Envolveremos a 
apreciação, o improviso e a execução para alcançarmos nossos objetivos, não esquecendo a notação musical 
e o estímulo à criatividade dos alunos por meio da composição de pequenas melodias.

aula 1
atividade 3.1 – sensações 
Nesta atividade daremos aos alunos a oportunidade de externar a sua percepção a respeito do que eles sentem 
ao ouvir determinada obra musical.

Primeiramente, pergunte aos alunos: vocês acham que algumas músicas podem nos deixar alegres? Ou tristes? 
Vocês conhecem alguma música que transmita alegria ou tristeza? Após essa conversa, explique aos alunos que 
eles escutarão três obras musicais e que em cada uma delas sensações distintas surgirão – alegria, raiva, medo, 
entre outras –, mas que a percepção entre os alunos pode ser diferente, pois a apreciação estética é individual. 
Entregue as cópias aos alunos e então realize o exercício proposto.

Confira o aparelho de som – cabos, fontes, controle remoto e modo de operar – antes do início 
da atividade.

CD050 Coleção Folha 50 anos de bossa nova – Tom Jobim
Faixa 12: Se todos fossem iguais a você

CD090 Coleção Grandes compositores da música clássica – Debussy
Faixa 10: Clair de lune 

CD040 OSESP – Maracatu do Chico Rei – Francisco Mignone
Faixa 14: Libertação dos escravos – dança geral e final
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Exercício a: Selecione quais sensações foram percebidas durante a apreciação. Pode-se marcar mais de uma 
sensação em cada música.

Música 1
Nome: __________________________________________
Compositor: ______________________________________
Sensações:
(  ) Alegria   (  ) Saudade   (  ) Medo   (  ) Tristeza   (  ) Raiva   (  ) Paz

Música 2
Nome: __________________________________________
Compositor: _____________________________________
Sensações:
(  ) Alegria   (  ) Saudade   (  ) Medo   (  ) Tristeza   (  ) Raiva   (  ) Paz

Música 3
Nome: _________________________________________
Compositor: ____________________________________
Sensações:
(  ) Alegria   (  ) Saudade   (  ) Medo   (  ) Tristeza   (  ) Raiva   (  ) Paz

atividade 3.2 – a nota mi bemol
Nesta atividade praticaremos uma série de exercícios que facilitam o aprendizado de uma nova nota musical  – 
Mi bemol (som real).

Bemol – Sinal de notação normalmente colocado à esquerda de uma nota e indica que a nota 
deve ter sua altura abaixada um semitom (GROVE, 1994, p. 92).

Semitom – É o menor intervalo adotado entre duas notas na música ocidental (no sistema 
temperado) (MED, 1996, p. 30).
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Figura 3.1 - Posições dos pistos, rotores e êmbolo
                                    Trompa   

Figura 3.2 - Posição do pisto
Trompete       

Figura 3.1 - Posição do rotor
Trompa
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Figura 3.3 - Posição do êmbolo (vara)
Trombone

Figura 3.4 (a) - Posição do pisto
Eufônio

Figura 3.4 (b) - Posição do pisto
Tuba
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Comece executando os exercícios e peça para que os alunos o imitem. 

Corrija a postura da embocadura e posição dos pistos, êmbolo e rotores de forma individual.

Exercício a:

Figura 3.5

Figura 3.6

Exercício b: 
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Figura 3.7

Figura 3.8

Exercício c: 

Exercício d: 

atividade 3.3 – aquarela 
Nesta atividade executaremos fragmentos melódicos para a posterior imitação dos alunos. Execute os fragmentos 
e depois peça aos alunos que o imitem. Antes da imitação dos alunos, realize uma contagem – com um instrumento 
de percussão de preferência – para que todos comecem juntos.
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Exercício a:

Figura 3.9

Exercício b:

Figura 3.10

Exercício c:

Figura 3.11
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Exercício d:
Trecho da música Aquarela do Brasil, composta por Ary Barroso

Figura 3.12

Para estimular a curiosidade dos alunos sobre a grafia destes fragmentos no pentagrama, 
confeccione cartazes com os fragmentos já estudados – Berimbau e Aquarela do Brasil.

aula 2
atividade 3.4 – tônica das escalas
Nesta atividade, a turma executará as notas aprendidas como a tônica das escalas, que serão tocadas como 
exemplo para os alunos.

Antes de iniciar o exercício, toque a primeira nota para que os alunos ouçam a referência do 
som a ser executado.
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Exercício a:

Figura 3.13

Exercício b:

Figura 3.14
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Figura 3.15

Exercício c: 

atividade 3.5 – o mi bemol no pentagrama
Nesta atividade ensinaremos como se deve escrever a nota Mi bemol no pentagrama.

Exercício a: Peça para os alunos executarem o exercício observando o posicionamento da nota nova 
que aprenderam.

Figura 3.16
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Exercício b: Com base no exercício anterior, os alunos devem escrever nos compassos o que está faltando e 
depois executá-lo. 

Figura 3.17

aula 3
atividade 3.6 – atividade lúdico-musical
Nesta atividade incentivaremos a criatividade dos alunos por meio da imitação e da composição de fragmentos 
rítmicos. Para que a atividade se desenvolva, há a necessidade do uso de no mínimo dois instrumentos de 
percussão. Os alunos que não estiverem com os instrumentos de percussão poderão bater palmas; ou se estiverem 
sentados, poderão bater as mãos nos joelhos/pernas.

IMITAÇÃO
Execute alguns fragmentos que o aluno deve imitar. Use os exemplos a seguir:

Figura 3.18
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COMPOSIÇÃO
Conforme exemplos a seguir, mantenha o ostinato rítmico 1 e escolha um aluno para realizar o ostinato rítmico 2, 
enquanto os outros alunos (ordenadamente) realizam improvisos com palmas ou com instrumentos de percussão.

Exemplo 1

Figura 3.19

Exemplo 2

Figura 3.20

Após todos terem realizado os improvisos, pergunte quais improvisos vocês acharam mais tristes? E os mais 
alegres? E o que deixou os improvisos mais tristes ou mais alegres?

atividade 3.7 – embocadura forte! 
Nesta atividade fortaleceremos a embocadura dos alunos por meio de uma série de execuções instrumentais. Para 
uma melhor percepção das alturas das notas, peça para que eles toquem duas vezes o exercício, sendo que na 
primeira você deverá tocar junto com os alunos. Em cada um dos exercícios propostos, destaque para os alunos 
os conteúdos das dicas nas caixas de texto.
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Exercício a:

Figura 3.21

Realize uma pequena pausa entre os exercícios para a recuperação muscular.

Exercício b: 

Figura 3.22
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Exercício c: 

Figura 3.23

Exercício d: 

Figura 3.24
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Exercício e: 

Figura 3.25

aula 4
atividade 3.8 – alegre ou triste?
Nesta atividade realizaremos duas execuções com as três notas aprendidas até o momento.

Primeiramente, execute os dois primeiros compassos para os alunos imitarem a sua execução quando solicitada. 
Peça para que ouçam as melodias com muita atenção. Depois converse a respeito das diferenças de humor entre 
as melodias. 

Pergunte a eles: Qual foi a melodia mais alegre? E a mais triste? Como vocês perceberam isto?
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Figura 3.26

Exercício b: 

Figura 3.27

Exercício a:
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Figura 3.28

Figura 3.29

Figura 3.30

Figura 3.31

atividade 3.9 – compondo música
Nesta atividade criaremos uma melodia com os fragmentos aprendidos até o momento. Explique aos alunos que 
eles devem criar sua própria melodia usando todos os símbolos aprendidos e que todos os oito compassos devem 
ser preenchidos com as figuras constantes no box, relativas ao instrumento do aluno.
Lembre os alunos, que a música é formada tanto pelo som quanto pelo silêncio (pausa).

Depois da composição dos alunos, peça para que toquem para a turma a criação. Auxilie aqueles que tiverem 
dificuldades, tanto para escrever a posição correta de cada nota no pentagrama, quanto para executar o exercício.

Prepare um cartaz com as seguintes imagens ou entregue uma cópia delas para os alunos.
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Figura 3.32

Figura 3.33

Execute com os alunos as composições para fortalecer a percepção rítmica e auditiva.

atividades para levar para casa
Solicite aos alunos para que realizem esta atividade após a Aula 1 e entreguem na aula 
subsequente. Esclareça aos alunos que para a resolução desta tarefa, a escolha da música 
pode ser feita em qualquer estilo – pop, rock, funk, gospel, orquestral, sertanejo, pagode, entre 
outros. Pesquisar nas músicas que você ouve no dia a dia:

Uma música que você julgue alegre e divertida:
Nome da música: __________________________
Cantor ou grupo musical: ____________________

Uma música que você julgue triste:
Nome da música: __________________________
Cantor ou grupo musical: ____________________

modo de aferição dos resultados
Nesta unidade, a avaliação deverá focar o desenvolvimento dos alunos nas atividades de 
apreciação, improviso e execução que envolvam as emoções no seu conteúdo. A avaliação 
deve ser realizada durante o processo de aplicação das atividades, levando em conta o 
envolvimento do aluno, a tendência à resolução de problemas por conta própria e a expressão 
da criatividade nos exercícios lúdicos e de improviso.

Exercício a: Peça para os alunos usarem a criatividade e criarem sua própria melodia no pentagrama. Eles 
devem usar as figuras relativas ao seu instrumento. 



unidade 4

quebrando
a semibreve

o fracionamento
das figuras musicais 

A leitura de uma partitura depende do reconhecimento de símbolos que representam os 
sons e o silêncio. Nesta unidade, além de aprenderem por meio da execução por imitação 
a subdivisão da semibreve em duas mínimas, os alunos reconhecerão os símbolos que as 
representam no pentagrama. Além disso, a percepção do equilíbrio sonoro será motivada 
pela prática da música de câmara com a execução de melodias a duas e três vozes.
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objetivo geral 
Realizar a divisão da semibreve em duas mínimas por meio de imitação, grafia e execução, 
bem como fortalecer a embocadura por meio de melodias acompanhadas a duas e três vozes.

objetivos específicos
- Conhecer por meio da imitação a subdivisão da semibreve em duas mínimas
- Fortalecer a execução da nota Mi bemol com semibreves e mínimas
- Descrever as paisagens sonoras criadas com a apreciação
- Executar melodias acompanhadas a duas e a três vozes
- Conhecer a notação da mínima e sua respectiva pausa

conteúdos
- Imitação de fragmentos melódicos
- Apreciação musical das paisagens sonoras
- Execução de melodias a duas e três vozes
- Mínima e pausa de mínima

recursos necessários
- Aparelho de som
- Lousa e giz
- Papel e lápis para cada aluno
- Cópias dos exercícios
- CD075 Só Pixinguinha – Zé da Velha e Silvério Pontes
- CD072 Beethoven Sinfonias 5 e 7 – OSESP
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descrição da unidade

Todas as atividades desta unidade irão viabilizar o aprendizado da mínima e de sua respectiva pausa. Por 
meio de exercícios de execução por imitação e por leitura, os alunos se integrarão com o fato de que a 
semibreve pode ser dividida em partes iguais, resultando em uma nova figura musical. Iniciaremos também, 
com a execução a três vozes, os trabalhos relativos à prática de música de câmara, em que o foco será a 
concentração melódica, rítmica e harmônica.

aula 1
atividade 4.1 – paisagens sonoras
Nesta atividade estimularemos os alunos a descrever – com desenho ou texto – as sensações percebidas durante 
uma apreciação musical.

Verifique se todos os alunos possuem lápis e uma folha de papel antes da realização da atividade 
de apreciação.

Explique aos alunos que durante a apreciação, criamos imagens em nossa mente para representar a música 
ouvida, independentemente do gênero. Exemplos: um campo com muitas flores, o pôr do sol em uma bonita 
praia, pessoas conversando em um mercado, crianças brincando em um parque, entre outras.

Realize as duas apreciações e peça para os alunos representarem no papel estas imagens. As representações 
podem ser feitas em forma de desenho ou texto. Esta decisão será tomada pelo aluno. Realize a atividade com 
os alunos, pois esta atitude os estimulará na execução da tarefa. Recolha as atividades e faça um resumo das 
descrições dos alunos para uma posterior divulgação.    
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Primeira apreciação
CD072 Beethoven Sinfonias 5 e 7 – OSESP
Faixa: Segundo movimento da sétima sinfonia

Segunda apreciação
CD075 Só Pixinguinha – Zé da Velha e Silvério Pontes
Música: Trombone atrevido

Durante a divulgação dos resultados, NÃO revele o nome dos alunos, pois eles podem ficar 
constrangidos, tendo em vista o caráter pessoal das informações.

atividade 4.2 – percebendo as mínimas
Nesta atividade, pela imitação, executaremos melodias acompanhadas facilitadoras do aprendizado das mínimas.

Primeiramente, realize os dois primeiros compassos de cada execução para os alunos imitarem quando solicitados.

Figura 4.1
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Figura 4.2

Figura 4.3

aula 2
atividade 4.3 – partes iguais
Agora os alunos serão conduzidos a conhecer as proporções métricas por meio da subdivisão da semibreve com 
as três notas aprendidas.

Primeiramente, peça para os alunos imitarem a execução dos seguintes fragmentos:
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Figura 4.4

Se preferir comece pela ordem inversa (H, G, F...) sem prejudicar a finalidade do exercício.

Após a execução, pergunte aos alunos: vocês perceberam qual a principal diferença entre as execuções?

Converse com eles a respeito do assunto e explique que uma determinada figura musical (a semibreve, por 
exemplo) pode ser dividida em valores iguais, e assim sucessivamente.

Proponha um desafio musical a eles, pedindo que imitem o seguinte fragmento:

Figura 4.5
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atividade 4.4 – a mínima
Nesta atividade forneceremos os meios para que os alunos conheçam a figura da mínima e sua respectiva pausa 
representadas no pentagrama.

Primeiramente, peça à turma para tocar os exemplos a seguir de acordo com a sua execução:

Figura 4.6

Depois da execução mostre a eles a próxima tabela e realize as explicações necessárias a respeito das proporções. 
Após a conversa, peça que toquem os exercícios. 

Figura 4.7

Figura 4.8

Confeccione um cartaz com esta tabela e deixe exposto na sala de aula.
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Exercício a: Peça para que os alunos toquem as melodias a seguir observando a grafia da mínima e da 
pausa de mínima.

Figura 4.9

Exercício b: 

Figura 4.10
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aula 3
atividade 4.5 – atividade lúdico-musical
Nesta atividade estimularemos os alunos a dividirem o valor de uma determinada nota musical em partes iguais.

Forme um círculo com os alunos (com os instrumentos). Explique a eles que você irá tocar uma nota longa com um 
determinado valor e que o aluno ao seu lado irá dividir o valor desta figura em duas partes iguais, executando-as 
em seguida. O resultado esperado é que você toque uma nota, o próximo toque duas notas e o seguinte, quatro 
notas. Ou seja, uma semibreve, duas mínimas e quatro semínimas.

Não se esqueça de informar qual nota você irá tocar e qual nota cada aluno deverá tocar respectivamente em 
cada instrumento.

Inicie uma contagem antes de tocar a sua nota para que a sensação métrica seja exposta.

Quando chegar às semínimas, recomece o exercício com outras notas: Mi bemol, Fá ou Sol (som real) e com os 
alunos que ainda não participaram.

atividade 4.6 – revisão das grafias
Agora focaremos a atenção dos alunos na grafia dos símbolos aprendidos até o momento.

Exercício a: Entregue as cópias dos exercícios propostos e peça para que os alunos completem o que está 
sendo solicitado nas caixas de texto.

Figura 4.11

Figura 4.12
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Figura 4.13

Figura 4.14

aula 4
atividade 4.7 – reforçando a embocadura
Nesta atividade os alunos fortalecerão a embocadura e a prática na leitura musical dos novos símbolos aprendidos.
Para uma melhor percepção das alturas das notas, peça que toquem duas vezes cada exercício, sendo que na 
primeira você deverá tocar junto com eles para uma melhor percepção auditiva.

Exercício a: Peça para que os alunos toquem os próximos exercícios observando as dicas das caixas de texto.

Figura 4.15
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Figura 4.16

Exercício b: 

Exercício c: 

Figura 4.17
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Exercício d: 

Figura 4.18

Exercício e: 

Figura 4.19
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atividade 4.8 – bolero
Neste momento os alunos farão a execução de uma melodia a três vozes.

Oriente-os a observarem na partitura que alguns músicos tocam em diferentes momentos e que para que isto 
aconteça de maneira musical, todos devem se concentrar na execução rítmica do som e do silêncio (pausas). 

Ensaie as vozes separadas em um primeiro momento e depois as junte. Toque o acompanhamento somente 
quando os alunos estiverem seguros melodicamente.

Exercício a:

Figura 4.20
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modo de aferição dos resultados
Nesta unidade, a avaliação deverá ser feita durante a realização das atividades que envolvam a 
percepção das mínimas como a metade do valor da semibreve. Você deverá avaliar se o aluno 
compreendeu as relações entre as proporções métricas indicadas em todas as atividades e 
também a interação rítmica, harmônica e melódica na primeira atividade a três vozes. 

A avaliação deve ser realizada durante o processo de aplicação das atividades, levando em conta o envolvimento 
do aluno, a tendência à resolução de problemas por conta própria e a expressão da criatividade no exercício lúdico.

atividades para levar para casa
cruzadinha direta 

Pausa de

Figura 4.21



unidade 5

a linguagem
da metaleira

as diversas formas de expressão
 do discurso musical realizado 

pelos instrumentos de metal

Do frevo ao jazz, da sinfonia à bossa nova: são inúmeros os idiomas que podemos utilizar 
por meio da música. Nesta unidade iremos estimular os alunos a compreenderem as 
formas de expressão do discurso musical em diferentes linguagens, por meio do improviso, 
da apreciação e da execução.
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objetivo geral 
Estimular a compreensão das diversas formas de expressão das linguagens musicais dentro 
de um determinado contexto, bem como assimilar os procedimentos relativos à execução de 
uma nova nota musical.

objetivos específicos
- Aprender os procedimentos para a execução da nota Ré (som real)
- Fortalecer a leitura da semibreve e da mínima – e suas respectivas pausas
- Distinguir as diferentes formas de linguagem dos metais em diferentes contextos por 

meio da apreciação
- Executar melodias acompanhadas a duas e três vozes
- Estimular a criatividade por meio do improviso melódico acompanhado
- Estimular a criatividade por meio da composição escrita utilizando os símbolos 

aprendidos

conteúdos
- Composição livre de melodias
- Apreciação de diferentes linguagens musicais
- Execução de melodias a duas e três vozes
- Execução da nota Ré (som real)
- Improviso melódico acompanhado

recursos necessários
- Aparelho de som
- Lousa e giz
- Papel e lápis para cada aluno
- Cópias dos exercícios
- CD013 Coleção Folha Clássicos do jazz – Duke Ellington 
- CD112 Coleção Grandes compositores da música clássica – Mussorgsky 
- CD073 100 anos de frevo (duplo)
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descrição da unidade

Nesta unidade continuaremos a fortalecer a leitura e a execução das figuras musicais aprendidas até o 
momento, bem como estimular os alunos a compreender as formas de expressão do discurso musical em 
três diferentes tipos de linguagem – jazz, frevo e música clássica. Trabalharemos também com a aquisição de 
habilidades da escuta do outro em melodias a duas e três vozes, com a execução de uma nova nota musical 
– Ré (som real).

aula 1
atividade 5.1 – a metaleira no jazz, frevo e 
música clássica
Nesta atividade de apreciação mostraremos as diversas áreas de atuação dos metais. Explique para os alunos que 
os instrumentos de metais podem atuar nas mais diversas formações tais como: orquestras, bandas de pop/rock, 
big band, entre outras. Peça para que os alunos comentem em quais contextos eles já ouviram os instrumentos 
de metais tocando. Realize a apreciação das três obras a seguir e peça para que os alunos resolvam o exercício 
proposto:

Apreciação 1
CD013 Coleção Folha Clássicos do jazz – Duke Ellington 
Faixa 3: One o’clock jump
Apreciação 2
CD112 Coleção Grandes compositores da música clássica – Mussorgsky 
Faixa 1: Promenade
Apreciação 3
CD073 100 anos de frevo (duplo) 
Faixa 11: Passo de anjo (João Lyra e Spok)
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Questione-os: qual foi a música ou o estilo de que vocês mais gostaram? Por quê?

Este questionamento tem o objetivo de provocar a discussão sobre o que os alunos identificam como interessante 
em cada obra e também sobre o respeito às preferências musicais individuais.

Exercício a: Peça aos alunos para que marquem um X nos instrumentos da família dos metais que identificarem 
durante as apreciações:

Apreciação 1 – Jazz:
(  ) Trompete (  ) Trompa (  ) Eufônio  (  ) Trombone (  ) Tuba
Apreciação 2 – Orquestra sinfônica:
(  )Trompete (  ) Trompa (  ) Eufônio (  ) Trombone (  ) Tuba
Apreciação 3 – Orquestra de frevo:
(  )Trompete (  ) Trompa (  ) Eufônio (  ) Trombone (  ) Tuba

atividade 5.2 – separando as vozes
Em seguida realizaremos uma série de exercícios com o objetivo de fortalecer a leitura e a execução das mínimas 
e semibreves e suas respectivas pausas. Explique aos alunos que em alguns momentos eles tocarão notas 
diferentes e que o ato de prestar atenção no som do outro fortalece o equilíbrio melódico e harmônico do grupo.

Exercício a:
Exercício b: 

Figura 5.1
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Exercício c:

Figura 5.2

Figura 5.3
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aula 2
atividade 5.3 – a nota ré
Nesta atividade ensinaremos, por meio da imitação, os procedimentos para a execução da nota Ré (som real).

Figura 5.4 - Posição do rotor - Trompa

Figura 5.5 - Posição do pisto - Trompete
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Figura 5.6 - Posição do êmbolo (vara) - Trombone

Figura 5.7 (a) - Posição do pisto - Eufônio Figura 5.7 (b) - Posição do pisto - Tuba

Toque a sequência adiante e depois peça para os alunos o imitarem. Esclareça todas as dúvidas com relação à 
posição do êmbolo, dos pistos e rotores para a execução da nova nota.
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Figura 5.8

Proponha agora o seguinte desafio para os alunos:

Figura 5.9

atividade 5.4 – a nova nota no pentagrama
Nesta atividade focaremos a atenção dos alunos na visualização e grafia da nova nota no pentagrama. Peça 
para que a turma toque a sequência de exercícios adiante e observe atentamente a localização da nova nota no 
pentagrama.
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Figura 5.10

Exercício a:

Figura 5.11

Exercício b:
Com base no exercício anterior, peça para que os alunos escrevam nos compassos o que está faltando e depois 
executem o que é proposto.
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aula 3
atividade 5.5 – eco melódico
Nesta atividade exercitaremos com os alunos a valorização da escuta de outros naipes durante uma execução 
instrumental.

Peça para que os alunos observem as diferenças entre os momentos em que cada grupo executa a melodia. 

Explique que são as mesmas melodias, mas tocadas em momentos diferentes. Use instrumentos de percussão 
para as contagens e ajude os alunos com gestos para indicar cada entrada da melodia.

Exercício a:

Figura 5.12
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Exercício b: 

Figura 5.13

Exercício c: 

Figura 5.14
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atividade 5.6 – manipulando os símbolos 
musicais
Nesta atividade incentivaremos a criatividade dos alunos por meio da composição e da execução de uma melodia.

Após a composição, peça para que alguns alunos toquem a melodia para o restante da classe.

Oriente os alunos durante a composição sobre a proporção dos valores em cada compasso. 
Escreva na lousa alguns exemplos desta proporção.

Exercício a: Peça para os alunos criarem uma melodia utilizando as notas e figuras descritas na caixa de texto. 

Figura 5.15

Figura 5.16

Figura 5.17

Figura 5.18
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aula 4
atividade 5.7 – atividade lúdico-musical
Nesta atividade estimularemos a criatividade dos alunos na exploração das diversas possibilidades sonoras pelo 
improviso melódico.

Primeiro peça para dois alunos realizarem os ostinatos (repetição) 1 e 2 com instrumentos de percussão 
conforme a figura a seguir. Os alunos que não estiverem participando com os instrumentos de percussão poderão 
acompanhar com palmas. Depois exemplifique um improviso melódico apenas com as notas que aprenderam e 
explique que eles poderão utilizar apenas estas notas. 

Crie melodias fáceis para não intimidar os alunos. Exemplos: repetição de uma mesma nota com 
figuras diferentes ou com notas diferentes com a métrica facilitada.

Após o exemplo, peça para um aluno tentar improvisar em cima da base rítmica – escolha o aluno com mais 
experiência para ser o primeiro. Elogie todas as criações melódicas da turma, pois isto fortalecerá a criatividade 
e estimulará os alunos em exercícios desta natureza.

Insira então o ostinato escrito para você enquanto os alunos improvisam.

Figura 5.19
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Retome nesta atividade a questão da importância da linguagem para a expressão musical. 
Utilize a melodia escrita para o educador musical para exemplificar. Toque a melodia com e sem 
swing para os alunos identificarem as diferenças.

atividade 5.8 – bailando
Agora estimularemos a leitura e a escuta por meio da execução de melodias a três vozes.

Pratique primeiro com os alunos e depois insira sua voz.

Exercício a:
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Peça para dois alunos executarem o ostinato rítmico da atividade lúdica – com instrumentos de 
percussão – com o intuito de deixar a melodia mais musical.

atividades para levar para casa
caça palavras – horizontal, vertical e diagonal
Procurar alguns exemplos de estilos musicais onde diferentes linguagens são usadas: jazz, 
frevo, pop, axé, sertanejo, rock, gospel, clássica e blues.

Figura 5.20
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Esta atividade deverá ser entregue aos alunos após a atividade de apreciação na Aula 1.

modo de aferição dos resultados
Nesta unidade a avaliação deverá ser focada no envolvimento do aluno com a atividade de 
apreciação, bem como na desenvoltura durante a execução das melodias a duas e três vozes 
com as figuras aprendidas até o momento. O uso correto dos símbolos musicais durante a 
atividade de composição deverá servir também como fonte de informações a respeito do 
desenvolvimento do aluno com relação às proporções métricas.

A avaliação deve ser realizada durante o processo de aplicação das atividades, levando em conta o envolvimento 
do aluno, a tendência à resolução de problemas por conta própria e a expressão da criatividade nos exercícios 
lúdicos e de improviso.



unidade 6

de 1 a 100: 
a diversidade
 de tamanho 

dos grupos 
musicais 

a execução musical com diversas 
agrupações instrumentais

A quantidade de músicos pode variar de acordo com a finalidade de cada grupo musical 
e essa diversidade será apresentada nesta unidade, por meio da apreciação de diferentes 
formações musicais. Estimularemos também a leitura, a execução, a apreciação e a grafia 
das semínimas por meio de um divertido jogo musical.
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objetivo geral 
Fornecer o entendimento sobre as diversas possibilidades de se fazer música com os mais 
variados tamanhos de grupos musicais, bem como orientar os alunos na execução e grafia 
das semínimas.

objetivos específicos
- Distinguir os diferentes tamanhos dos grupos musicais, por meio da apreciação
- Executar melodias acompanhadas a duas e três vozes
- Fortalecer a leitura da semibreve, mínima e semínima e de suas respectivas pausas
- Estimular o reconhecimento da proporção métrica da semínima na tabela de valores
- Conhecer a grafia da semínima e sua respectiva pausa
- Reconhecer fragmentos musicais no pentagrama por meio da apreciação

conteúdos
- Apreciação de peças executadas por grupos musicais com números variados de 

executantes
- Execução de melodias a duas e três vozes
- Execução, leitura e grafia das semínimas
- Proporção métrica da tabela de valores
- Reconhecimento de fragmentos melódicos no pentagrama

recursos necessários
- Aparelho de som
- Lousa e giz
- Papel e lápis para cada aluno
- Cópias dos exercícios
- CD004 Coleção Folha clássicos do jazz – Charlie Parker 
- CD028 João Gilberto – Voz e violão
- CD073 100 anos de frevo (duplo) 
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descrição da unidade

Nesta unidade estimularemos os alunos a apreciar os diversos tamanhos e formações dos grupos musicais, 
bem como a aprender a leitura, a execução e a grafia da semínima e sua respectiva pausa.

aula 1
atividade 6.1 – quantos músicos?
Nesta atividade de apreciação mostraremos a diversidade de tamanhos dos grupos musicais.

Explique para os alunos que a música pode ser executada por grupos dos mais variados tamanhos e que isto 
permite aos ouvintes diferentes experiências perceptivas, possibilitando aos compositores inúmeras possibilidades 
de escrita musical.

Primeiramente pergunte aos alunos: vocês já perceberam estas diferenças de tamanho nos grupos musicais? 
Vocês têm algum exemplo para dar à turma destas diferenças? Qual o maior grupo que vocês já viram tocando?

Após esta conversa, realize a apreciação das quatro obras a seguir e peça para que eles resolvam o exercício 
proposto.

Planeje esta atividade com antecedência. Controle o tempo de conversa com os alunos e de 
apreciação das obras musicais. 

Apreciação 1
CD004 Coleção Folha clássicos do jazz – Charlie Parker 
Faixa 6: Don’t blame me
Número de integrantes: 5
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Apreciação 2 
CD028 João Gilberto – Voz e violão
Faixa 5: Desafinado
Número de integrantes: 1

Apreciação 3 
CD073 100 anos de frevo – Disco 1
Faixa 14: Fantasia carnavalesca
Número de integrantes: 60 (aproximadamente)

Apreciação 4 
CD073 100 anos de frevo – Disco 2
Faixa 6: De chapéu de sol aberto
Número de integrantes: 15 (aproximadamente)

Exercício a: Peça para que os alunos façam uma estimativa de quantos integrantes cada grupo possui:

Apreciação 1
(  ) 1 músico   (  ) 5 músicos    (  ) 15 músicos  (  ) 25 músicos    (   ) 60 músicos

Apreciação 2
(  ) 1 músico   (  ) 5 músicos    (  ) 15 músicos  (  ) 25 músicos    (   ) 60 músicos

Apreciação 3
(  ) 1 músico   (  ) 5 músicos    (  ) 15 músicos  (  ) 25 músicos    (   ) 60 músicos

Apreciação 4
(  ) 1 músico   (  ) 5 músicos    (  ) 15 músicos  (  ) 25 músicos    (   ) 60 músicos

atividade 6.2 – as amigas mínimas
Nesta atividade realizaremos uma série de exercícios com o objetivo de fortalecer a leitura e a execução das 
mínimas e semibreves e suas respectivas pausas nas melodias a três vozes.

Ensaie primeiro as duas vozes dos alunos e depois toque sua voz.
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Exercício a:

Figura 6.1

Exercício b: 

Figura 6.2
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aula 2
atividade 6.3 – as semínimas
Ensinaremos agora, por meio dos desdobramentos dos valores musicais, a execução de semínimas.

Primeiro peça para os alunos imitarem os fragmentos melódicos propostos. 

Indique o nome das notas e as posições para cada instrumento. 

A ordem dos exemplos pode ser alterada de acordo com a sua avaliação e necessidades da sua turma. 

Exercício a:

Figura 6.3

Depois da execução mostre a eles a tabela adiante e realize as explicações necessárias a respeito das proporções. 

Após a conversa, peça para que eles toquem os exercícios.
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Figura 6.4

PAUSA DE SEMÍNIMA  

Figura 6.5

Um cartaz com a tabela de valores deverá ficar exposto em um lugar visível na sala de aula.

atividade 6.4 – a leitura das semínimas
Em seguida, os alunos executarão melodias com a leitura de semínimas.

Exercício a:

Figura 6.6
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Exercício b:

Exercício c: 

Figura 6.7

Figura 6.8
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aula 3
atividade 6.5 – semínimas a duas vozes
Nesta atividade os alunos fortalecerão a execução das semínimas com melodias a uma e duas vozes.

Realize as contagens com um instrumento de percussão para tornar as melodias mais musicais.

Ajude os alunos com dificuldades nas mudanças de posição (êmbolo, pistos e rotores). A perfeita 
sincronia só acontecerá com muito treino e com o seu apoio.

Exercício a:

Figura 6.9
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Exercício b: 

Exercício c:

Figura 6.10

Figura 6.11
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Exercício d: 

Caso haja necessidade, os exercícios desta atividade devem ser repetidos em aulas subsequentes 
para uma melhor compreensão do conteúdo.

Procure fazer com que os alunos toquem as melodias musicalmente, cuidando da expressão. 
Você pode propor mudanças de caráter, com diferentes andamentos, articulações e dinâmicas.

atividade 6.6 – vamos escrever
Focaremos agora a atenção dos alunos na grafia dos símbolos aprendidos até o momento.

Exercício a: Peça para que os alunos completem o pentagrama com os símbolos solicitados nas caixas de texto.

Figura 6.12

Figura 6.13
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aula 4
atividade 6.7 – atividade lúdico-musical:  
jogo bingo musical
Nesta atividade estimularemos a apreciação de fragmentos musicais e o reconhecimento dos mesmos no 
pentagrama.

1 - Recorte as 22 cartas da tabela da página a seguir (Figura 6.17) e coloque-as em um recipiente fechado – caixa 
de papelão ou sacola plástica, por exemplo – para que se possa fazer o sorteio.

2 - Corte as cartelas a seguir para distribuir entre os alunos de acordo com cada instrumento.

3 - Sorteie uma carta do recipiente e toque para os alunos a melodia nela escrita. Separe esta carta para a 
conferência final. 

4 - Peça para que os alunos analisem se o fragmento ouvido consta em suas cartelas. Em caso positivo, eles 
devem marcar um X entre parênteses.

Figura 6.14

Figura 6.15

Figura 6.16
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5 - Repita os procedimentos até que haja um vencedor.

6 - Você tem liberdade para criar regras para o vencedor do bingo musical: 
- O aluno que preencher toda a cartela.
- O aluno que preencher os cinco primeiros fragmentos.
- Ou outros critérios definidos por você.

7 - Para uma conferência rápida da cartela do vencedor utilize os números acima de cada fragmento. 

atividades para levar para casa
Ouvimos muitas músicas no nosso dia a dia. Em nossa casa, na escola e na igreja, por exemplo. 
De acordo com o seu cotidiano de apreciação musical, pesquise três grupos musicais que 
possuam em sua formação, instrumental ou vocal, tamanhos diferentes:

Grupo musical 1
Nome do grupo/cantor:
Nome da música:
Número de integrantes (estimativa):

Grupo musical 2
Nome do grupo/cantor:
Nome da música:
Número de integrantes (estimativa):

Grupo musical 3
Nome do grupo/cantor:
Nome da música:
Número de integrantes (estimativa):

modo de aferição dos resultados
Nesta unidade a avaliação deverá ser focada no envolvimento do aluno na resolução dos 
exercícios de apreciação, bem como na desenvoltura durante o aprendizado da execução, 
leitura e grafia das semínimas. A tarefa para casa e o jogo bingo musical devem ser tratados 
como mediadores do desenvolvimento dos alunos relativo às atividades de apreciação desta 
unidade.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 6.17
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 6.18

Figura 6.19

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Figura 6.20

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 6.21

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 6.22
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Figura 6.23

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 6.24

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 6.25
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Figura 6.26

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 6.27



Por meio da apreciação, execução e composição, nesta unidade os alunos serão levados 
a compreender a exata divisão dos valores dentro de um compasso e a sua importância 
na construção de um sólido alicerce métrico e musical. A composição de melodias com 
os símbolos aprendidos até o momento será realizada em grupo, estimulando assim a 
interação social no compartilhamento de decisões musicais.

unidade 7

2+2=4 
a matemática e a música
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objetivo geral 
Conhecer a divisão dos compassos na forma quaternária, além do aprendizado de uma nova 
nota musical.

objetivos específicos
- Aprender os procedimentos para a execução de uma nova nota musical – Dó (som real)
- Estimular o trabalho em grupo durante uma composição musical
- Fortalecer a execução da semibreve, mínima e semínima e de suas respectivas pausas
- Aprender as funções do numerador e do denominador na fórmula de compasso
- Por meio da apreciação, distinguir a métrica ternária da quaternária
- Executar melodias acompanhadas a duas e três vozes

conteúdos
- Apreciação musical do compasso quaternário
- Fórmula de compasso quaternário
- Execução de melodias a uma, duas e três vozes
- Composição livre de melodia
- Composição em grupo de acompanhamento musical

recursos necessários
- Aparelho de som
- Lousa e giz
- Papel e lápis para cada aluno
- Cópias dos exercícios
- CD078 Grandes compositores da música clássica – Tchaikovsky
- CD045 O seguinte é esse... – Barbatuques
- CD039 Arca de Noé – Vinícius de Moraes
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descrição da unidade

Nesta unidade estimularemos os alunos a apreciar, identificar e executar a métrica do compasso quaternário, 
além do aprendizado de uma nova nota musical (Dó – som real). Estimularemos também a criatividade 
musical por meio de duas atividades de composição, sendo uma individual e livre e outra na qual os alunos 
tomarão decisões em grupo para um arranjo que acompanhará uma melodia tocada por você.

aula 1
atividade 7.1 – ouça o quaternário!
Nesta atividade de apreciação estimularemos a identificação do compasso quaternário.

Etapa 1: Realize as duas primeiras apreciações e, durante as músicas, mostre aos alunos as diferenças métricas 
entre elas. Conte os tempos do compasso, batendo palmas, por exemplo, para que os alunos entendam o 
fracionamento. Depois peça para que eles contem em voz alta para enfatizar o aprendizado.

Apreciação 1 – ternário
CD078 Grandes compositores da música clássica – Tchaikovsky
Faixa 1

Apreciação 2 – quaternário
CD045 O seguinte é esse... – Barbatuques
Faixa 3

Referência em percussão corporal, o grupo Barbatuques produz música orgânica utilizando o 
próprio corpo como instrumento musical. Melodias e diferentes ritmos musicais são criados a 
partir de efeitos de voz e da exploração de sons produzidos pelo corpo humano: palmas, estalos, 

batidas, mãos e pés em sintonia.
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Etapa 2: Realize então as Apreciações 3 e 4 para que os alunos resolvam os exercícios:

Apreciação 3
CD045 O seguinte é esse... – Barbatuques
Faixa 5

Apreciação 4
CD039 Arca de Noé – Vinícius de Moraes
Faixa 9

Exercício a: Pergunte aos alunos, de acordo com a apreciação, como eles percebem que estão divididos os 
compassos

Apreciação 1 
(  ) com 04 tempos em cada compasso
(  ) com 03 tempos em cada compasso

Apreciação 2 
(  ) com 04 tempos em cada compasso
(  ) com 03 tempos em cada compasso

Apreciação 3 
(  ) com 04 tempos em cada compasso
(  ) com 03 tempos em cada compasso

Apreciação 4 
(  ) com 04 tempos em cada compasso
(  ) com 03 tempos em cada compasso

Para auxiliar na identificação, bata palmas juntamente com a música, acentuando o primeiro 
tempo de cada compasso. 

atividade 7.2 – misturando as figuras
Nesta atividade realizaremos uma série de exercícios com o objetivo de fortalecer a leitura e a execução das 
figuras aprendidas até o momento em melodias a três vozes.

Ensaie primeiro somente as duas vozes dos alunos e depois insira a sua voz.
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Exercício a:

Figura 7.1

The one horse open sleigh (algo como O cavalo puxador de trenós), esse era o nome original 
de uma das músicas mais cantadas e repetidas a cada natal: Jingle bells. A canção foi feita por 
James Lord Pierpont, em 1857, para ser tocada no feriado de Ação de Graças da igreja – em 

Savannah, estado da Geórgia, Estados Unidos – onde ele era o organista. A cantiga de natal teve seu 
nome alterado para Jingle bells, dois anos depois, por escolha do público.

Exercício b: 

Figura 7.2
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aula 2
atividade 7.3 – a nota dó
Por meio da leitura de algumas melodias, ensinaremos os procedimentos para a execução de uma nova nota 
musical – Dó (som real).

Figura 7.3 - Posição do rotor - Trompa

Figura 7.4 - Posição do pisto - Trompete
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Figura 7.5 - Posição do êmbolo (vara) - Trombone

Figura 7.6 (a) - Posição do pisto - Eufônio Figura 7.6 (b) - Posição do pisto - Tuba

Antes de iniciar a execução oriente os alunos com relação ao posicionamento dos pistos, rotores e êmbolo, 
pedindo para que eles visualizem a nova nota no pentagrama.

O aluno iniciante de trompa poderá encontrar dificuldades em tocar esta nota por ser muito 
grave. Você poderá pedir a estes alunos para que toquem oitava acima a nota solicitada. 
Entretanto, peça para que eles realizem tentativas na execução da nova nota para que a escala 

se complete junto com os outros instrumentos.
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Para uma melhor afinação desta nota, oriente os alunos de trompete a realizarem uma pequena 
abertura no tubo de afinação do terceiro pisto.

Exercício a:

Figura 7.7

As notas entre parênteses da trompa indicam que você poderá orientar o aluno a tocar oitava 
acima, caso necessite.

Exercício b: 

Figura 7.8
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atividade 7.4 – fórmula de compasso   
quaternário
Agora os alunos aprenderão a fórmula de compasso quaternário. Realize uma explanação teórica sobre a fórmula 
de compasso (quaternário) ressaltando a importância deste símbolo na organização métrica das músicas.

Use a lousa para aprofundar o assunto e esclarecer as diferenças entre o numerador e o 
denominador. Faça um cartaz com as duas imagens a seguir para deixar em sala de aula.

Figura 7.9

Figura 7.10
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Figura 7.11

aula 3
atividade 7.5 – ouvindo os colegas!
Nesta atividade os alunos fortalecerão a execução musical com melodias a uma, duas e três vozes. Realize as 
contagens dos exercícios propostos com um instrumento de percussão para tornar as melodias mais musicais.

Exercício a:

Exercício b: 

Figura 7.12
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Exercício c: 

Figura 7.13

Nestes exercícios, você deve iniciar com alguns procedimentos para a correção da afinação dos acordes. Exemplos: 
isolar um dos acordes e corrigir a afinação do grupo nota por nota. Primeiro: afine a tônica do acorde. Segundo: 
afine a tônica com a quinta justa. Terceiro: insira a terça para afinar o acorde completo.

Exercício d: 

Figura 7.14
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Caso haja necessidade, os exercícios da Atividade 7.5 poderão ser repetidos em aulas 
subsequentes para uma melhor compreensão do conteúdo.

atividade 7.6 – distribuição métrica
Nesta atividade incentivaremos a criatividade dos alunos na distribuição métrica dos símbolos aprendidos até o 
momento, dentro dos compassos quaternários.

Durante a composição dos alunos esclareça dúvidas e questionamentos que surgirem a respeito 
da fórmula de compasso.

Exercício a: Peça para os alunos criarem uma melodia com os símbolos aprendidos até o momento. 

Trompete: Usar as figuras semibreve, mínima e semínima, suas respectivas pausas e as notas Ré, Mi, Fá, Sol e Lá.

Figura 7.15

Figura 7.16

Figura 7.17

Trompa: Usar as figuras semibreve, mínima e semínima, suas respectivas pausas e as notas Sol, Lá, Si bemol, Dó 
e Ré.

Trombone/ Eufônio/ Tuba: Usar as figuras semibreve, mínima e semínima, suas respectivas pausas e notas Dó, Ré, 
Mi bemol, Fá e Sol
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aula 4
atividade 7.7 – atividade lúdico-musical
Nesta atividade estimularemos trabalho em grupo com a composição de um arranjo musical para apresentação 
de toda classe. Caso o polo não tenha aulas de trompa, por exemplo, o pentagrama referente a este instrumento 
não deverá ser incluído na base do arranjo. Para a otimização do tempo, escreva na lousa a base para o exercício 
– conforme figura a seguir – antes do início da atividade.

Divida a classe em grupos. Grupo 1: trompetes. Grupo 2: trompas. Grupo 3: trombones e eufônios. Grupo 4: tubas. 
Explique aos grupos que os compassos deverão ser preenchidos apenas com as notas indicadas por você, que 
estão escritas nas caixas de texto. As pausas também deverão ser usadas.

Cada grupo deverá tomar uma decisão em relação à métrica e a sequência das notas/pausas a serem escritas 
no arranjo. 

Após a conclusão da composição execute a obra com todos os alunos. Converse e discuta com eles sobre as 
decisões composicionais tomadas.

Figura 7.18

Base para o arranjo
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atividades para levar para casa

Figura 7.19

modo de aferição dos resultados
Nesta unidade a avaliação deverá ser focada no envolvimento do aluno com a resolução 
dos exercícios métricos nas atividades de apreciação, execução e composição, bem como na 
desenvoltura durante o aprendizado da nova nota musical – Dó (som real).

A tarefa para casa deve ser tratada como mediadora do conhecimento do aluno sobre 
a proporção dos valores e você pode direcionar a atenção àqueles com mais dificuldades nas resoluções de 
questões métricas.
 



Por meio da imitação, estimularemos nesta unidade a execução de alguns fragmentos 
melódicos utilizados no samba. Trabalharemos também as diferentes emoções que podem 
surgir durante a apreciação de uma obra musical.

unidade 8

quantas 
emoções! 
as diversas emoções intrínsecas 

a uma obra musical 
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objetivo geral 
Privilegiar a identificação das diferentes emoções que podem surgir da apreciação de uma 
obra musical, bem como ensinar, por meio da imitação e execução, alguns fragmentos 
utilizados no samba, além de uma nova nota musical, o Si bemol grave (som real).

objetivos específicos
- Ensinar os procedimentos para a execução de uma nova nota musical – Si bemol grave 

(som real)
- Fortalecer a prática da música de câmara por meio da execução de melodias a uma, duas 

e três vozes
- Praticar, por meio da imitação, a linguagem de alguns fragmentos utilizados no samba
- Incentivar, por meio da apreciação, o reconhecimento das várias emoções intrínsecas a 

uma obra musical
- Reconhecer a importância da prática de estudos de intervalos melódicos para o 

desenvolvimento musical

conteúdos
- Apreciação e reconhecimento das emoções musicais
- Imitação de fragmentos melódicos ligados ao samba
- Execução de melodias a uma, duas e três vozes
- Execução da nota Si bemol (som real)

recursos necessários
- Aparelho de som
- Lousa e giz
- Papel e lápis para cada aluno
- Cópias dos exercícios
- CD114 Coleção Grandes compositores da música clássica – Beethoven 2
- CD028 João Gilberto – Voz e violão
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descrição da unidade

Nesta unidade estimularemos os alunos a apreciar e a identificar as várias emoções inerentes a uma única 
obra musical, além do aprendizado de uma nova nota musical (Si bemol grave – som real). A emissão de 
som será fortalecida por meio da execução de intervalos melódicos e a prática de música de câmara com a 
execução a três vozes de um excerto da Nona sinfonia (Beethoven).

aula 1
atividade 8.1 – emoções
Nesta atividade estimularemos os alunos a apreciar as várias emoções que podem ser intrínsecas a uma única 
obra musical.

Primeiramente, relembre os alunos da atividade que realizaram na Unidade 3 em que tiveram que marcar apenas 
um sentimento que representava determinada apreciação. 

Depois explique a eles que é possível haver mais de uma emoção durante a apreciação de uma obra musical. 
Conversem a respeito.

Após essa conversa, explique aos alunos que eles escutarão uma obra musical e que emoções distintas surgirão 
– alegria, raiva, medo, entre outras. A percepção entre os alunos pode ser diferente, pois a apreciação estética é 
individual.

Confira o aparelho de som – cabos, fontes, controle remoto e modo de operar – antes do início da 
atividade.

CD114 Coleção Grandes compositores da música clássica – Beethoven 2
Faixa 4: Sinfonia nº 9 em Ré menor, op. 125, “Coral” – 4º movimento

Comece a apreciação aos 11’10”, até o final da música.
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Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) terminou de escrever a Nona sinfonia em fevereiro de 
1824. Mas esboços desta obra foram escritos a partir de 1817. Por outro lado, sabemos que 
desde 1793 Beethoven havia imaginado colocar em música verso por verso da Ode à alegria, de 

Schiller, que veio a se tornar o principal tema da sinfonia.

Exercício a: Peça para que os alunos selecionem quais emoções foram sentidas durante a apreciação. Eles 
podem marcar mais de uma emoção durante a apreciação.

Música: ___________________________________________
Nome: ___________________________________________
Compositor:________________________________________

Emoções:
(  ) Alegria   (  ) Saudade   (  ) Medo   (  ) Tristeza   (  ) Raiva   (  ) Paz 
(  ) Outras. Quais:_________________________________________________

atividade 8.2 – intervalos melódicos 
Nesta atividade realizaremos uma série de exercícios com o objetivo de fortalecer a leitura e a importância da 
execução dos intervalos melódicos com uso de uma nova articulação, o tenuto.

Tenuto – este símbolo indica que as notas devem ser sustentadas integralmente e conectadas de forma 
suave.

Antes da execução dos exercícios pelos alunos exemplifique com o seu instrumento como se 
deve tocar a nova articulação.
Exercício a:
Exercício b: 
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Figura 8.1

Figura 8.2
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aula 2
atividade 8.3 – atividade lúdico-musical
Nesta atividade incentivaremos, por meio da imitação, a prática da linguagem utilizada em alguns fragmentos 
melódicos relacionados ao samba.

Peça para que um aluno toque um ostinato (repetição) de semínimas com um instrumento de percussão.

Indique com qual nota você exemplificará e quais serão as notas que os alunos deverão tocar. Varie as notas para 
que o exercício fique mais interessante.

De acordo com o tamanho da turma, peça para que mais alunos toquem os ostinatos relacionados 
ao samba com instrumentos de percussão.

Figura 8.3 - Exemplo a

Figura 8.4 - Exemplo b
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Figura 8.5 - Exemplo c

Use sua criatividade escrevendo novos exemplos, alternando e mesclando as notas musicais.

Depois que os exemplos forem executados pelos alunos, apresente e converse com eles sobre uma melodia do 
Samba de uma nota só (João Gilberto), exemplificada na figura a seguir.

Toque a melodia para eles e peça para que eles imitem. Também utilize neste momento alguns instrumentos de 
percussão tocados por alguns alunos.

Para enriquecer o conteúdo da aula, realize uma apreciação do CD028 João Gilberto – Voz e violão.

Figura 8.6 - Excerto da música Samba de uma nota só, de João Gilberto.

atividade 8.4 – praticando os intervalos
Nesta atividade realizaremos uma série de exercícios com o objetivo de fortalecer a leitura e a execução a duas 
vozes dos intervalos melódicos.

A voz opcional da trompa é para aqueles alunos que conseguirem tocar as notas mais graves.
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Exercício a:

Figura 8.7

Exercício b: 

Figura 8.8
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aula 3
atividade 8.5 – a nota si bemol grave
Com a leitura de algumas melodias, trabalharemos a execução de uma nova nota musical – Si bemol (som real). 

Figura 8.9 - Posição do rotor - Trompa

Figura 8.10 - Posição do pisto - Trompete
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Antes de iniciar a execução, oriente os alunos quanto aos posicionamentos dos pistos, rotores 
e êmbolo, pedindo para que eles visualizem o posicionamento e a grafia da nova nota no 
pentagrama. As notas entre parênteses na voz da trompa poderão ser tocadas oitava acima sob 

sua orientação.

Figura 8.11 - Posição do êmbolo (vara) - Trombone

Figura 8.12 (a) - Posição do pisto - Eufônio Figura 8.12 (b) - Posição do pisto - Tuba
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Exercício a: 

Figura 8.13

atividade 8.6 – nona sinfonia (beethoven)
Por meio da execução de um excerto da Sinfonia nº 9 em Ré menor, op. 125, “Coral”, de Beethoven, praticaremos 
a execução da nova nota musical – Si bemol (som real).

Antes de iniciar a execução relembre com os alunos o posicionamento dos pistos, rotores e êmbolo, pedindo para 
que eles visualizem a nova nota no pentagrama.

Exercício a:

Figura 8.14
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Esta melodia para a trompa tem uma tessitura relativamente grave, entretanto, por ser conhecida, 
é uma ótima oportunidade para desenvolver a execução destas notas. 

Figura 8.15

Figura 8.16
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Figura 8.17

aula 4
atividade 8.7 – a sinfonia dividida em vozes
Nesta atividade os alunos serão estimulados à prática da música de câmara pela execução de um excerto da 
Nona sinfonia (Beethoven) transcrito para três vozes.

Para uma melhor compreensão dos alunos ensaie as vozes em separado e depois execute-as simultaneamente.

É de extrema importância que você toque junto com os alunos para dar a referência quanto à 
articulação e à afinação das notas.
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Figura 8.18 - Score para grupo de metais – Excerto da Nona sinfonia (Beethoven)
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Exercício a: 

Figura 8.19

Figura 8.20

Figura 8.21
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Figura 8.22

atividades para levar para casa
Complete a melodia com as barras de compasso que estão faltando.

Figura 8.23

Figura 8.24

Trompete/ Trompa

Trombone/ Eufônico/ Tuba
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modo de aferição dos resultados
Nesta unidade avalie a habilidade dos alunos na execução dos intervalos durante os estudos 
melódicos, com foco à correta emissão do som, durante as execuções. A execução do excerto 
da transcrição da Nona sinfonia (Beethoven) serve como uma excelente ferramenta para a 
avaliação harmônica, rítmica e melódica dos alunos.

A tarefa para levar para casa – como na unidade anterior – deve ser tratada como mediadora do conhecimento 
do aluno sobre a proporção dos valores, sendo que você pode centralizar a atenção nos alunos com mais 
dificuldades métricas.
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A identificação natural de melodias e frases divididas em diferentes formas de compassos 
será ensinada por meio de canto, apreciação, execução e composição. A inserção de novos 
alunos na prática de música de câmara será estimulada nesta unidade por um arranjo 
escrito com vozes facilitadas para este fim. Veremos também a grafia e a execução da 
mínima pontuada.

unidade 9

quatro... 
três... 

dois...! 
organizando as frases 

musicais em compassos
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objetivo geral 
Estimular a compreensão e a execução das formas binária e ternária dos compassos, bem 
como assimilar os procedimentos relativos à execução de uma nova nota musical.

objetivos específicos
- Ensinar os procedimentos para a execução de uma nova nota musical – Lá (som real)
- Fortalecer a prática da música de câmara por meio da execução de melodias a uma, duas 

e três vozes
- Ensinar por meio de apreciação, composição e execução as formas binária e ternária dos 

compassos
- Ensinar a função do ponto de aumento

conteúdos
- Apreciação musical dos compassos binários e ternários
- Execução da mínima pontuada
- Execução de melodias a uma, duas e três vozes
- Execução da nota Lá (som real)
- Composição nas formas binária e ternária

recursos necessários
- Aparelho de som
- Cópias dos exercícios
- CD048 Som Pixinguinha 
- CD038 Os Saltimbancos
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descrição da unidade

Por meio de exercícios de apreciação e execução – por imitação e por leitura – os alunos se integrarão com o 
fato de que os compassos podem ser divididos de outras maneiras além da forma quaternária aprendida até 
o momento. Continuaremos também com a prática da música de câmara estimulando assim a concentração 
melódica, rítmica e harmônica a duas e três vozes.

aula 1
atividade 9.1 – cantar para identificar
Nesta atividade estimularemos os alunos a identificar as pulsações binárias, ternárias e quaternárias das frases 
musicais por meio do canto.

Forme um círculo com os alunos e distribua instrumentos de percussão para todos. No caso da inviabilidade do 
uso de instrumentos de percussão, pode-se bater palmas.

Para o compasso quaternário:
- Peça para que todos marchem no lugar repetindo a contagem “um, dois, três, quatro”, e que no tempo “um” 
todos toquem os instrumentos de percussão ou batam palmas.
- Depois peça para que metade da classe cante um trecho do Hino nacional brasileiro e que a outra metade 
continue realizando as contagens como no procedimento anterior.

Para o compasso binário:
- Peça para que todos marchem no lugar repetindo a contagem “um, dois”, e que no tempo “um” todos toquem 
os instrumentos de percussão ou batam palmas.
- Depois peça para que metade da classe cante a música Marcha soldado e que a outra metade continue 
realizando as contagens como no procedimento anterior.
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Para o compasso ternário:
- Peça para que todos marchem no lugar repetindo a contagem “um, dois, três”, e que no tempo “um” todos 
toquem os instrumentos de percussão ou batam palmas.
- Depois peça para que metade da classe cante a música Parabéns pra você e que a outra metade continue 
realizando as contagens como no procedimento anterior.

Tente encaixar o Hino nacional brasileiro na contagem ternária para que eles observem a 
inviabilidade métrica deste procedimento.

Para finalizar, explique aos alunos que as músicas podem ter diferentes formas de divisão das frases e que na 
partitura esta diferença é definida pela divisão dos compassos nas formas binária, ternária e quaternária.

Escolha outras músicas para exemplificar as diferentes divisões dos compassos.

atividade 9.2 – mudança de compasso
Nesta atividade os alunos executarão uma mesma melodia nas formas quaternária, binária e ternária.

Conte em voz alta acompanhado de um instrumento de percussão para que as diferenças de 
acentuações das frases sejam enfatizadas.

Após a execução dos exercícios propostos pergunte para os alunos sobre as impressões deles a respeito das 
diferenças métricas dos compassos.

Exercício a:

Figura 9.1
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Para uma melhor explanação sobre o conteúdo desta atividade, realize uma recapitulação do assunto fórmula de 
compasso, abordado na Aula 2 da Unidade 7.

Exercício b: 

Figura 9.2

Exercício c:

Figura 9.3
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aula 2
atividade 9.3 – a nota lá
Nesta atividade os alunos aprenderão a execução de uma nova nota musical – Lá (som real).

Peça para os alunos visualizarem o posicionamento da nova nota na partitura e ensine o posicionamento correto 
dos pistos, êmbolo e rotores antes da execução dos exercícios.

Toque o exercício junto com os alunos para que eles imitem a frequência correta da nova nota.

Figura 9.4 - Posição do rotor - Trompa

Figura 9.5 - Posição do pisto - Trompete
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Figura 9.7 (a) - Posição do pisto - Eufônio Figura 9.7 (b) - Posição do pisto - Tuba

Figura 9.6 - Posição do êmbolo (vara) - Trombone
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Exercício a: 

Figura 9.8

Figura 9.9

Exercício b:
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Exercício c:

Figura 9.10

atividade 9.4 – em 2... em 3... e em 4!
Nesta atividade realizaremos uma série de exercícios com o objetivo de fortalecer a leitura e a execução dos 
compassos binários, ternários e quaternários, bem como de desenvolver a execução de intervalos.

Exercício a:

Figura 9.11
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Exercício b:

Figura 9.12

Figura 9.13

Exercício c: 
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aula 3
atividade 9.5 – identificação de compassos
Nesta atividade de apreciação estimularemos a identificação dos compassos binários, ternários e quaternários.

Para estimular a concentração dos alunos informe-os que eles terão apenas 30 segundos de apreciação de cada 
obra para a identificação da fórmula de compasso. Oriente os alunos com mais dificuldades e caso eles não 
consigam identificar a métrica, ajude-os batendo palmas acentuando o primeiro tempo de cada compasso.

Apreciação 1 – CD048 Som Pixinguinha 
Faixa 5: Gargalhada

Apreciação 2 – CD038 Os Saltimbancos
Faixa 4: A galinha (Chico Buarque)

Apreciação 3 – CD048 Som Pixinguinha 
Faixa 8: Carinhoso

Exercício a: Peça para que os alunos marquem um X na fórmula de compasso que corresponde à apreciação.

Apreciação 1 

Figura 9.14

Figura 9.15

Apreciação 2 
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Apreciação 3 

Figura 9.16

atividade 9.6 – o ponto de aumento
Por meio das melodias ternárias ensinaremos a função e a execução do ponto de aumento.

Ponto de aumento – É a abreviatura de uma combinação frequente de valores. É um sinal que, colocado à direita 
de uma nota ou pausa, aumenta metade da sua duração.

Para fixar melhor o conteúdo, confeccione um cartaz sobre o ponto de aumento e deixe-o na 
sala de aula como exemplo.

Figura 9.17

Nos exercícios, ensaie as vozes separadas e depois as junte. Para fixar a métrica do ponto de aumento realize as 
contagens em voz alta e com um instrumento de percussão. 
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Figura 9.18

Exercício a: 

Exercício b: 

Figura 9.19
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aula 4
atividade 9.7 – a criação de um final
Nesta atividade estimularemos os alunos a criarem um final para uma melodia dada.

Peça para que os alunos toquem os três primeiros compassos e imaginem quais notas ou pausas eles gostariam 
de inserir no final da melodia.

Oriente-os sobre o uso apenas das notas e figuras/pausas indicadas no box acima de cada melodia.

Peça para que escrevam o que imaginaram. 

Finalmente, peça para que os alunos toquem as composições para toda a classe.

Deixe os alunos tocarem os seus instrumentos durante a composição. Isto estimula a criatividade 
e dá liberdade para a criação.

Exercício a:

Figura 9.20

Figura 9.21
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Figura 9.22

Figura 9.23

atividade 9.8 – aura lee 
Nesta atividade os alunos executarão uma música a quatro vozes com o intuito de aperfeiçoar a prática da 
música de câmara.

As vozes Trompete B, Trompa B e Trombone B são facilitadas para a inclusão de alunos novos na 
prática de música de câmara.

A música Aura Lee (1861) é uma canção da guerra civil americana que se tornou popular na 
Academia Militar dos Estados Unidos. A música é de George R. Poulton e a letra de W.W. Fosdick 
e fala sobre uma linda donzela com cabelos dourados e olhos azuis. Mas foi na versão de Elvis 

Presley para Love me tender (1956), que a melodia – emprestada da versão original – ficou mundialmente 
conhecida.
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Figura 9.24 - Aura Lee – score para o educador musical

Exercício a:
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Partituras separadas

Figura 9.25

Figura 9.26
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Figura 9.27

Figura 9.28
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Figura 9.29

Figura 9.30
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Figura 9.31
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atividades para levar para casa
Ligue as nomenclaturas da primeira coluna à figura correspondente:

Barra de repetição

Barra dupla

Clave de Fá

Clave de Sol

Mínima pontuada

Pausa de semínima

Pausa de mínima

Fórmula de compasso ternária

Fórmula de compasso binária

Fórmula de compasso quaternária

modo de aferição dos resultados
Nesta unidade o foco da avaliação deverá ser a aquisição das habilidades relativas à métrica 
dos compassos ternários. A sua observação durante as atividades de apreciação, composição 
e execução viabilizará um panorama relativo ao desenvolvimento rítmico e musical do aluno.

As atividades relativas à prática da música de câmara fornecerão importantes referências quanto ao aperfeiçoamento 
da emissão dos intervalos melódicos durante uma execução a duas, três ou quatro vozes. Esta referência servirá 
como apoio no atendimento àqueles alunos que tiverem mais dificuldades na execução instrumental.
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A importância do reconhecimento da métrica musical, por meio da apreciação e da 
execução de músicas em diferentes andamentos, será o tema central desta unidade. 
Veremos também, com o canto e a execução de canções folclóricas, a percepção das 
colcheias nas frases musicais.

unidade 10

rápido ou 
lento? 

os andamentos musicais
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objetivo geral 
Fornecer aos alunos, por meio de atividades de apreciação, canto e execução, um entendimento 
inicial sobre as diferenças métricas entre os andamentos, bem como ensinar a execução de 
uma nova nota musical – Si bemol agudo (som real).

objetivos específicos
-  Ensinar os procedimentos para a execução de uma nova nota musical – Si bemol agudo 

(som real)
- Fortalecer a prática da música de câmara por meio da execução de melodia de uma a 

quatro vozes
- Ensinar por meio da apreciação e da execução as diferenças métricas entre os andamentos 

musicais
- Fornecer aos alunos o entendimento sobre a métrica das colcheias por meio do canto de 

canções folclóricas

conteúdos
- Andamentos
- Prática de música de câmara, de uma a quatro vozes
- Execução da nota Si bemol (som real)
- Canto de canções folclóricas

recursos necessários
- Aparelho de som 
- Lousa e giz
- Cópias dos exercícios
- Metrônomo
- CD046 Memória viva Guarani – Disco 1
- CD042 Hinos brasileiros
- CD048 Som Pixinguinha
- CD077 Coleção Grandes compositores da música clássica – Beethoven
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descrição da unidade

Além de trabalhar os andamentos musicais e a execução de uma nova nota musical – Si bemol agudo (som 
real) por meio do canto e execução de canções folclóricas, esta unidade se propõe também a estimular a 
percepção das colcheias nas frases musicais. Na prática de música de câmara foram incluídas vozes alternativas 
que privilegiam a introdução de alunos novos, estimulando-os desde cedo em uma rica vivência musical.

aula 1
atividade 9.1 – cantar para identificar
Nesta atividade, por meio da apreciação, estimularemos os alunos a compreender as diferenças entre os 
andamentos musicais.

Converse com os alunos sobre as diferenças de velocidade de execução de uma obra musical. Questione-os: vocês 
já perceberam que existem diferentes velocidades de execução entre diferentes músicas que ouvimos?. Vocês 
podem dar alguns exemplos? Explique então o conceito de andamento.

Andamento – É a diferença de velocidade que se imprime a determinadas execuções musicais. 
É indicado no começo da música, normalmente com termos italianos ou sinais metronômicos.

Exemplos: 

Lento -                   Sessenta semínimas por minuto.

Allegro -                          Cento e vinte semínimas por minuto. 
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Realize então as apreciações a seguir. Comente com eles os andamentos das obras. Faça comparações com o 
metrônomo entre os exemplos apreciados. 

Escolha alguns alunos de forma aleatória e pergunte: entre estas duas músicas, qual é a mais rápida e mais lenta?

Caso haja dúvidas a respeito das diferenças de andamento, repita trechos das apreciações.

Apreciação 1 – CD046 Memória viva Guarani – Disco 1
Faixa 2: Kyringue’i Peju Jajerojy 

Apreciação 2 – CD042 Hinos brasileiros
Faixa 4: Hino à bandeira nacional (Música: Francisco Braga. Letra: Olavo Bilac)

Apreciação 3 – CD048 Som Pixinguinha
Faixa 10: Odeon (Ernesto Nazareth)

Apreciação 4 – CD077 Coleção Grandes compositores da música clássica – Beethoven
Faixa 6: Concerto n. 5 em mi bemol maior: segundo movimento

Aproveite as apreciações para explicar as funcionalidades do metrônomo. Procure o andamento 
correto no aparelho e mostre aos alunos. Assim eles começarão a se familiarizar com a ideia da 
diferença de proporção matemática entre os andamentos.

atividade 10.2 – execução em diferentes    
andamentos
Nesta atividade os alunos praticarão a execução de melodias em diferentes andamentos.

Antes das execuções mostre no metrônomo as pulsações dos andamentos propostos nas músicas 
a seguir.
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Exercício a: 

Figura 10.1 - Barcarolle (excerto) – Jacques Offenbach

Jacques Offenbach nasceu em Colônia (Alemanha) em 1819 e morreu em Paris (França) em 
1880. A Barcarolle faz parte da mais famosa obra de Offenbach: Os contos de Hoffmann e foi 
inspirada nas canções folclóricas cantadas por gondoleiros venezianos.

Exercício b: 
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Figura 10.2 - Atirei o pau no gato - canção folclórica

aula 2
atividade 10.3 – o si bemol agudo
Nesta atividade os alunos praticarão a emissão de uma nova nota musical – Si bemol agudo (som real).

Antes de iniciar a execução oriente os alunos com relação ao posicionamento dos pistos, rotores e êmbolo, 
pedindo para que eles visualizem a nova nota no pentagrama.

Figura 10.3 - Posição do rotor - Trompa   
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Figura 10.4 - Posição do pisto - Trompete   

Figura 10.5 - Posição do êmbolo - Trombone   
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Figura 10.6 (a) - Posição do pisto - Eufônio Figura 10.6 (b) - Posição do pisto - Tuba

Exercício a: 

Figura 10.7

atividade 10.4 – execução de melodias
Nesta atividade os alunos executarão uma série de melodias com o intuito de aperfeiçoar a emissão da nova 
nota aprendida.
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Exercício a: 

Figura 10.8

Exercício b:

Figura 10.9
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Exercício c: 

Figura 10.10

Escala diatônica – Escala natural ou diatônica é uma sequência de sete notas diferentes 
consecutivas (a oitava nota é a repetição da primeira) guardando entre si, geralmente, o intervalo 
de um tom ou de um semitom.

Escala maior – É uma escala diatônica que tem dois semitons, entre os graus III e IV e entre os 
graus VII e I. Entre os outros graus há um tom.
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Figura 10.11

Os exercícios da Atividade 10.4 têm que ser repetidos em aulas subsequentes para uma melhor 
absorção do conteúdo. Eles podem ser usados como uma excelente forma de aquecimento.

aula 3
atividade 10.5 – atividade lúdico-musical
Nesta atividade estimularemos, por meio do canto e da execução de canções folclóricas, a percepção das colcheias 
nas frases musicais.

Peça para que os alunos, em pé, cantem a canção folclórica Marcha soldado. Eles poderão marchar no lugar para 
que a sensação métrica da colcheia seja experimentada. 

Exercício d:
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Instrumentos de percussão podem ser tocados por alguns alunos.

Enquanto eles cantam, toque a melodia para que a entoação correta das notas seja cantada. 

Entregue então a partitura com as cabeças de nota e a letra da canção Marcha soldado, para que eles tentem 
tocar a melodia.

Após o estudo individual, peça para que todos toquem juntos. 

Enquanto os alunos tocam, acompanhe com um instrumento de percussão e cante, para que eles tenham uma 
base melódica e rítmica da canção.

Deixe-os experimentar à vontade a execução. Circule pela sala de aula e auxilie aqueles com 
mais dificuldades.

NÃO entre na parte teórica sobre as colcheias. Este assunto será abordado com mais profundidade 
nas próximas unidades. 
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Figura 10.12 - Score para o educador musical

Figura 10.13

Figura 10.14
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Figura 10.16

aula 4
atividade 10.6 – rápido!
Nesta atividade os alunos executarão uma música a quatro vozes visando o aperfeiçoamento da prática da 
execução de um andamento rápido.

As vozes Trompete B, Trompa B e Trombone B/Eufônio B são facilitadas para a inclusão de alunos 
novos na prática de música de câmara.

Ensaie as vozes separadas, primeiramente, e depois as junte. Comece com um andamento mais 
lento e acelere gradativamente.

Figura 10.15
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Figura 10.17 - Score para o educador musical
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Figura 10.18

Figura 10.19

Figura 10.20
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Figura 10.21

Figura 10.22

Figura 10.23
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Figura 10.24

atividades para levar para casa
Indique aos alunos as seguintes atividades:

Escolha duas músicas dentre as que você ouve no seu dia a dia e responda às seguintes questões:

Primeira música
Nome da música:
Compositor:
Andamento: (  ) Lento  (  ) Médio   (  ) Rápido
Fórmula de compasso: (  ) Quaternária  (  ) Ternária  (  ) Binária
Emoções que sente ao ouvir: (  ) Alegria  (  ) Tristeza  (  ) Saudade  (  ) Raiva  
(  ) Outras. Quais: _______________

Segunda música
Nome da música:
Compositor:
Andamento: (  ) Lento  (  ) Médio   (  ) Rápido
Fórmula de compasso: (  ) Quaternária  (  ) Ternária  (  ) Binária
Emoções que sente ao ouvir: (  ) Alegria  (  ) Tristeza  (  ) Saudade  (  ) Raiva  
(  ) Outras. Quais: _______________
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modo de aferição dos resultados
A sua observação durante a atividade lúdica fornecerá um panorama relativo a facilidade 
ou dificuldade com que o aluno é capaz de executar melodias com a métrica das colcheias. 
Durante a apreciação e a execução dos exercícios relativos aos diferentes andamentos, 
fique atento ao envolvimento do aluno com as atividades e à capacidade de resolver 

questões ligadas ao tema.

As atividades relativas à prática da música de câmara fornecerão importantes referências quanto ao 
aperfeiçoamento da emissão dos intervalos melódicos durante uma execução a duas, três ou quatro vozes. 

Seus relatórios e observações são as principais fontes de dados que possibilitarão a criação de mecanismos 
pedagógicos capazes de interferir positivamente no desenvolvimento dos alunos.
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projetos abertos

Os Projetos Abertos são unidades de ensino mais amplas, que permitem o trabalho com outros tipos de conteúdos, 
de maneira não linear e adaptada à realidade do polo ou às necessidades de sua turma de alunos. 

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

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

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

Estas práticas, que vão além da sala de aula, estimulam uma maior participação dos alunos e implicam deixar de 
lado o ensino mecânico e de memorização para oferecer uma abordagem mais desafiadora e complexa, além de 
utilizar o enfoque interdisciplinar no lugar da atuação por área, por curso ou disciplina, de forma a estimular o 
trabalho cooperativo (ANDERMAN & MIDGLEY, 1998; LUMSDEN, 1994). 
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duração dos projetos abertos
Aconselhamos a realização dos projetos aproximadamente a cada oito aulas (uma vez por mês ou a cada duas 
unidades de ensino) e com duração média de duas semanas (quatro aulas). 

Porém, você e a equipe de educadores do seu polo deverão decidir o melhor momento para introduzir determinado 
tema, considerando necessidades e circunstâncias específicas. Estas atividades complementarão as 40 aulas 
propostas nas 10 unidades do livro para chegar às 64 aulas que completam o ano letivo dos guris.

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

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

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

Título do projeto: 

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

Duração: (número de aulas e datas)

Cursos que envolve:

Atividades:

Avaliação: (reflexão e autoavaliação dos alunos) 

Materiais necessários: 

Relato dos resultados obtidos: 
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Educação Musical pela Universidade 
Federal do Paraná. É especialista em 
educação musical e bacharel em 
trompete pela Escola de Música e Belas 
Artes do Paraná, onde é professor. Já 
realizou atividades como assistente, 
professor, regente, coordenador 
musical e maestro de banda. Atua 
como músico convidado de diversas 
orquestras no Paraná e da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo, onde 
foi trompetista.

Ary da Silveira Jr.
(colaborador)

Trompista da Orquestra Jazz Sinfônica, 
da Orquestra Filarmônica Evangélica 
Jahn Sorheim, do Quinteto de Metais 3 
+ 2, assistente dos instrumentos de 
metal da Amigos do Guri e coordena-
dor de instrumentos de sopro da 
Secretaria Municipal de Educação de 
Guarulhos, Ary da Silveira Junior foi 
trompista da Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo e da Sinfonia 
Cultura. É formado pela Universidade 
São Judas Tadeu e pelo Centro Univer-
sitário Belas Artes.
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livro didático do projeto guri

Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura apresentam

Com mais de 51 mil alunos distribuí-

dos por todo o Estado de São Paulo, o 

Projeto Guri é considerado o maior 

programa sociocultural brasileiro. 

Desde 1995, oferece continuamente, 

nos períodos de contraturno escolar, 

cursos de iniciação musical, coral e 

instrumentos de cordas de arco, 

cordas dedilhadas, sopro (madeiras e 

metais), percussão, bateria e teclados. 

É a principal ação coordenada pela 

Amigos do Guri, cuja missão é 

promover, com excelência, a educação 

musical e a prática coletiva de música, 

tendo em vista o desenvolvimento 

humano de gerações em formação.

Iniciativa do Governo do Estado de 

São Paulo, o Projeto Guri é 

atualmente administrado por duas 

organizações sociais ligadas à 

Secretaria de Estado da Cultura. Os 

mais de 370 polos distribuídos em 

322 municípios pelo interior e litoral 

do estado, com mais de 40 mil guris 

com idade entre 6 e 18 anos, são 

dirigidos pela Amigos do Guri. A 

gestão compartilhada do Projeto Guri 

atende a uma resolução da Secretaria 

que regulamenta parcerias entre o 

governo e pessoas jurídicas de direito 

privado para ações na área cultural.

Para a gestão dos polos de ensino, a 

Amigos do Guri conta ainda com o 

apoio de prefeituras, organizações 

sociais, empresas e pessoas físicas.

A música é nosso instrumento, os Guris são nossa obra-prima.


