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Rudy Arnaut
Guitarrista, violonista, arranjador e compositor, 
Rudy Arnaut é autor de inúmeras publicações para 
aprendizado de guitarra e violão. Como educador, 
atua na Escola de Música do Estado de São Paulo e 
no Centro Livre de Aprendizado Musical, do Zimbo 
Trio. Participou de diversos espetáculos no Brasil e no 
exterior, tocando com artistas consagrados como, Elza 
Soares, Fabiana Cozza, Filó Machado, Laércio de Freitas, 
Ivan Lins, Zimbo Trio, Sadao Watanabe, entre outros.

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

O Projeto Guri é administrado por duas organizações sociais ligadas a 
Secretaria de Estado da Cultura, que atendem, juntas, a cerca de 50 mil 
crianças, adolescentes e jovens.

A Associação Amigos do Projeto Guri (Amigos do Guri) faz a gestão de mais 
de 360 polos de ensino, distribuídos no interior e litoral do Estado, e, por 
meio de parceria com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, mais 
de 40 centros da Fundação Casa, oferecendo cursos de música a mais de 35 
mil alunos.

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

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

Sobre o Livro do aluno do Projeto Guri 
Guitarra
Este livro foi elaborado com base na estrutura e no conteúdo musical e 
pedagógico do Livro de Guitarra – Turma A, Básico 1, Livro didático do 
Projeto Guri - Educador, de autoria de Fernando Corrêa e coautoria de 
Thiago Abdalla. Rudy Arnaut desenvolveu, para a Amigos do Guri, sua versão 
para o aluno, intitulada Livro do Aluno do Projeto Guri – Guitarra, Básico 
1 – Turma A, adaptando enunciados do Livro do Educador e elaborando 
textos de Atividades para Fazer em Casa e Desafios.
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GuITArrA
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Introdução

Você sabia que as primeiras guitarras elétricas foram 
produzidas nos anos 1930, em versões acústicas com captado-
res? No entanto, devido ao corpo da guitarra ser “oco” não era 
possível aumentar muito o volume. Foi criada então a guitarra 
semi-acústica, que é uma guitarra com corpo “oco” nas late-
rais, porém, com um bloco de madeira embaixo dos captadores.

Com o passar do tempo e a necessidade de volumes ainda 
maiores, na década de 1950 foi criada a guitarra de corpo sóli-
do, que vem sendo amplamente utilizada em bandas de rock e 
até mesmo em orquestras de baile.

Converse com o educador, pois ele certamente saberá contar 
muitas outras curiosidades sobre a guitarra.
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GuITArrA

UNIDADE 1

A Guitarra

Princípios de execução musical
Nesta primeira unidade você irá conhecer a guitarra, os nomes das cordas, das partes 
elétricas e de cada componente do instrumento. Também saberá como segurar a guitarra 
para tocar na posição correta e aprenderá a construir e usar sua própria palheta.
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8 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Aula 1

Atividade 1.1 – O instrumento
Neste primeiro momento, ouça o educador explicar a função e o nome de cada parte da guitarra. 

Em seguida, você vai desenhar uma guitarra usando caneta esferográfica em um pedaço de pa-
pelão de tamanho 110 cm X 40 cm. Peça para o educador deixar a guitarra disponível em sala de 
aula para que seja usada como modelo. Copie primeiramente o contorno da guitarra.

Uma vez que o contorno foi feito no papelão, recorte com uma tesoura sem ponta e em seguida 
desenhe cada parte do instrumento usando sempre as medidas da guitarra original. Esta guitarra 
desenhada você poderá levar para casa para praticar postura e recordar os nomes de cada com-
ponente.

Atividade 1.2 – Postura
Observe a figura a seguir e tente imitar. Preste atenção ao apoiar a guitarra no colo, para que o 
braço fique no mesmo nível do corpo do instrumento, peça ao educador para orientá-lo quanto 
à postura ideal para segurar a guitarra.

Figura 1.1
figura 1.1 do livro do educador
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Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 9

Atividade 1.3 – A utilização da palheta
Faça sua própria palheta. Precisaremos de um pedaço de plástico com espessura aproximada de 
1 a 2 mm, com tamanho de 1,5 cm X 1,5 cm. (você pode encontrar esse material em embalagem 
plástica de pote de margarina, copo plástico de requeijão, garrafa pet de refrigerante, cartão 
magnético etc.)

Use uma caneta esferográfica e desenhe sua palheta no pedaço de plástico usando como molde 
a palheta que o educador vai disponibilizar durante esta aula.

Uma vez desenhada a palheta conforme o molde, recorte utilizando uma tesoura sem ponta. 
Por fim, dê o acabamento usando uma lixa de unha comum para deixar as bordas abauladas e 
uniformes.

Mostre o resultado ao educador e siga as orientações dele para a forma correta de usar sua pa-
lheta na guitarra.

6 Decore os sinais que mostram se a palhetada é para cima ou para baixo. 

Atividade 1.4 – Palhetadas
Toque os exercícios a seguir usando palhetadas alternadas (para cima e para baixo). 

6 Use a palheta que você mesmo fez!

 

Figura 1.1cFigura 1.1a Figura 1.1b

Figura 1.2
Palhetada para baixo 

Figura 1.3
Palhetada para cima
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10 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Aula 2

Atividade 1.5 – Revisão da aula anterior
Peça ajuda ao educador para relembrar tudo que foi feito na aula anterior, se existir alguma dúvi-
da sobre o que foi estudado, pergunte!

Aluno

Figura 1.4 

Figura 1.5

Figura 1.6
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Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 11

Atividade 1.6 – Guitarristas
Como atividade de apreciação, ouça os guitarristas que o educador irá apresentar para você. 
Anote os nomes e depois continue a pesquisá-los. Responda às seguintes questões:

A – Qual é o gênero da música que você ouviu? (rock, blues, jazz, MPB etc.) __________________

__________________________________________________________________________________

B – Em que ritmo é tocada a música? (lento, médio, rápido) _____________________________

__________________________________________________________________________________

C – O que você achou do timbre da guitarra? (peça ajuda ao educador para saber o que é timbre) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

D – A guitarra só acompanha ou faz um solo também? _________________________________

__________________________________________________________________________________

E – O que você achou da sonoridade da guitarra?____________________________________________

__________________________________________________________________________________

F – Como é o volume da guitarra em relação aos outros instrumentos? _____________________

__________________________________________________________________________________

Atividade 1.7 – Cordas e casas
Com um lápis, na ilustração do braço da guitarra ao lado, escre-
va o nome de cada corda solta, junto à respectiva corda. Decore 
a ordem e o nome de cada uma.

Pratique os seguintes exercícios que ajudam a memorizar os no-
mes das cordas soltas e treinam as palhetadas. Quando tocar a 
corda sugerida no exercício, diga em voz alta o nome da corda 
tocada.

6 Não hesite, peça ajuda ao educador.

Figura 1.7
figura 1.5 do livro do educador
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12 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Atividade 1.8 – Apreciação de uma música que pode ser 
acompanhada pelas cordas soltas
Peça para o educador mostrar a música Rock around the clock. 

Ouça a música e observe quantos instrumentos estão tocando, qual o ritmo e o andamento da 
música, se tem alguém cantando e se existe algum instrumento que faz solo no meio da música. 
Após ouvir a música, peça para o educador mostrar as cordas soltas da guitarra que podem ser 
usadas para tocar essa música.

3 Se você já sabe o que é um “solo”, conte aos colegas. Mas, se não sabe, 
pergunte ao educador.

Atividade 1.9 – Execução de música com as cordas soltas
Toque quatro vezes cada nota do exercício a seguir usando as cordas soltas da guitarra. Use a 
palhetada alternada e peça ao educador que o acompanhe e toque o exercício com você.

Figura 1.9 

Figura 1.8 

Figura 1.10
figura 1.6 do livro do educador
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Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 13

Aula 3

Atividade 1.10 – Jogar com a música Rock around the clock

6 O termo "jogar" no inglês é "play", que pode significar “jogar” ou “tocar”. 
No caso, a palavra “jogar” aqui tem o sentido de tocar.

O educador irá tocar a música Rock around the clock. Quando a gravação começar, toque acom-
panhando a música, seguindo a sequência de notas escritas no exercício da figura a seguir. 

Preste atenção para mudar as notas no tempo da música, e fique atento para que as palhetadas 
sejam sempre alternadas, para cima e para baixo. Se tiver dificuldades para “jogar” com a músi-
ca, peça ajuda ao educador. Assim que conseguir tocar a música Rock around the clock como o 
áudio, pratique também o exercício da figura a seguir.

Estes exercícios ajudam a desenvolver a habilidade técnica em tocar usando cordas soltas.

Caso tenha dificuldade para entender ou executar os exercícios, sempre peça ajuda ao educador.

Figura 1.11

Figura 1.12
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14 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Aula 4

Atividade 1.11 – Relembre as técnicas de palheta
• Segure a palheta corretamente usando o indicador e o polegar.

• Movimente o pulso somente o necessário para tocar a corda com a palheta.

• A palheta precisa deslizar pela corda quando você toca. Se for necessário, você pode polir a 
borda da palheta com uma lixa comum, para que ela deslize melhor.

• A palheta não pode enroscar na corda quando você toca.

Mostre ao educador como você está usando a palheta e peça ajuda para aprender como praticar 
os exercícios a seguir.

Atividade 1.12 – Teoria elementar da música: tom e 
semitom
Tom significa “um tom” e semitom “meio tom”. Cada casa da guitarra equivale a um semitom. 
Acompanhe a explicação do educador para entender a relação de distância entre as notas na 
guitarra.

Atividade 1.13 – As notas além das cordas soltas
O semitom é a menor distância entre uma nota e outra no braço da guitarra, isso quer dizer que 
cada casa da guitarra equivale a um semitom. Decore a relação de tom e semitom entre as notas, 
perceba que só temos semitons nas notas terminadas e “i” na ordem ascendente, ou seja do gra-
ve para o agudo. Por exemplo de Mi para Fá temos semitom e de Si para Dó também. Os demais 
intervalos são sempre de um tom, na escala de DóM (Dó maior).

Figura 1.13

Figura 1.14
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Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 15

Agora que você entendeu os intervalos entre as notas, aprenda a localizar as duas primeiras notas 
presas em cada corda na guitarra. Para realizar este exercício, peça ajuda ao educador, que irá 
acompanhá-lo nesta tarefa.

Atividade 1.14 – Jogo musical
Assim como foi feito na atividade 1.6, peça ao educador que escolha uma música do acervo dis-
ponível no Polo. Escreva abaixo os nomes de todos os instrumentos que você conseguir identificar 
na música sugerida. Na frente de cada nome de instrumento escreva suas observações, por exem-
plo, se emite um som grave ou agudo, se sola ou não, se faz o ritmo ou a melodia etc. Mostre ao 
educador e aos colegas.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Figura 1.15
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16 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Materiais utilizados nesta unidade
Material para desenhar uma guitarra
• Um quadro de papelão com espessura aproximada de 
3 mm e tamanho 110 cm X 40 cm (material encontra-
do em papelaria ou em caixas de papelão usadas em 
supermercado)

• Régua escolar de 30 cm

• Lápis

• Tesoura sem ponta

Material para construir uma palheta
• Pedaço de plástico com espessura de 1 a 2 mm, no 
tamanho de 1,5 cm X 1,5 cm (material encontrado em 
embalagem plástica de margarina, copo plástico de 
requeijão, garrafa pet de refrigerante)

• Caneta esferográfica

• Tesoura sem ponta

• Lixa de unha comum
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Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 17

Atividades para fazer em casa

Atividade 1.1
Com a guitarra de papelão devidamente desenhada e recortada, pratique em 
casa como segurar a guitarra, sentado em frente a um espelho.

Atividade 1.2
Em casa, na escola ou em outro lugar, preste atenção quando ouvir uma música. Perceba se ela 
tem guitarra e, em caso afirmativo, tente descobrir o nome da música e o nome do guitarrista.
Anote e registre também o que você achou da música, do ritmo, do timbre e da maneira que o 
guitarrista tocou. Mostre suas anotações ao educador e fale com ele sobre sua opinião. Peça a ele 
mais exemplos de guitarristas.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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18 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Desafio

Desafio 1.1
Você deve descobrir e escrever as notas presas que ainda não estão escritas na 
figura a seguir. Por exemplo, a 6˚ corda solta é a nota Mi, a primeira casa presa 
da 6˚ corda é a nota Fá. Qual é a nota da 3˚ casa e das demais casas até a 12ª 
casa. Peça ajuda ao educador caso tenha dificuldades. 

Figura 1.16

Fá
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Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 19

GuITArrA

UNIDADE 2

A mão esquerda

Um trabalho com acordes e melodias
Aprenderemos as notas presas por todo braço da guitarra, a classificação dos dedos da 
mão direita e esquerda, a cifras e acordes e as primeiras músicas na guitarra.
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20 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Aula 1

Atividade 2.1 – Todas as notas (ainda sem sustenidos e 
bemóis) no instrumento
Já sabemos que cada casa no braço da guitarra equivale a 1⁄2 tom. Com isso, ache as notas a 
partir das cordas soltas, utilizando a regra de intervalos da figura 2.1, a seguir. 

Figura 2.1   

Exercício a

Na 6ª corda da guitarra, localize a primeira nota presa, na primeira casa do braço. Pressione a nota 
com um dos dedos da mão esquerda e diga em voz alta o nome da nota pressionada. 

Vá para próxima nota presa, na segunda casa, até chegar a 12ª casa do braço da guitarra. Em 
seguida volte até chegar novamente à corda solta, sempre falando o nome de cada nota. Lembre-
se que, ao voltar, as notas estarão na ordem decrescente. Repita o exercício em todas as cordas. 

Peça ajuda ao educador caso tenha alguma dificuldade. Quando for praticar sozinho, acompanhe 
a Figura 2.2.  

Figura 2.2 
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Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 21

6 Relembre o nome das cordas soltas: (1ª corda: MI - 2ª corda: SI - 3ª corda: 
SOL - 4ª corda: RÉ - 5ª corda: LÁ e 6ª corda: MI). Lembre-se que as cordas 

sempre são contadas de baixo para cima, ou seja, da mais aguda para mais grave.

6 Procure memorizar o nome de todas as cordas soltas, o intervalo que 
existe entre uma nota e outra e as notas presas do braço da guitarra. 

Pratique todo dia um pouco, para ajudar na memorização de todas as notas 
presas de todas as cordas.

Atividade 2.2 – A mão esquerda no instrumento
Para facilitar o diálogo com o educador e com todos os guitarristas, vamos utilizar uma padroni-
zação na identificação dos dedos da mão esquerda e da mão direita.

6 Decore os números dos 
dedos da mão esquerda e 

da mão direita, essa classificação 
é um padrão conhecido e usado 
por todos que tocam guitarra, 
por isso, quanto mais cedo for 
decorado, melhor.

Figura 2.3 
A mão esquerda

Figura 2.4
A mão direita

Figura 2.3
A mão esquerda

figura 2.1 do livro do educador

Livro Aluno Guitarra.indd   21 12/03/16   14:47



22 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Atividade 2.3 – Percepção musical
Escolha uma corda solta da guitarra e encontre as notas presas até a 12ª casa, como foi feito na 
atividade 2.1. Se necessário, olhe a figura 2.2. 

Repita o exercício, só que desta vez intercalando notas tocadas com notas cantadas. Toque uma 
nota e cante o nome da nota seguinte, até a 12ª casa. Para ter certeza que a nota cantada está 
correta, confira na guitarra. Peça ajuda ao educador para fazer este exercício nas primeiras vezes, 
depois repita e pratique sozinho.

6 Agora que as notas no braço da guitarra são conhecidas, é importante 
que você se acostume com o som de cada nota presa, treinando o ouvido 

com os exercícios sugeridos pelo educador. Sua percepção auditiva ficará afiada!

Aula 2

Atividade 2.4 – As notas da música Blusão na guitarra
Na partitura escrita para guitarra, as cordas são representadas por um círculo com um número 
dentro. Já os dedos da mão esquerda são também representados por um número, mas sem o 
círculo.

Peça ajuda ao educador para tocar a música Blusão. Aproveite e anote na partitura os números 
das cordas da guitarra e dedos da mão esquerda utilizados para tocar essa música.

Figura 2.5
figura 2.3 do livro do educador
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Aula 3

Atividade 2.5 – Relembrar aspectos elementares de teoria
Nesta terceira aula, o educador irá relembrar com você a distância entre as notas. É muito impor-
tante que decore onde as notas presas são localizadas no braço da guitarra. 

Reveja as figuras 2.1 e 2.2 e pratique da seguinte forma:

Exercício a

Fale em voz alta o intervalo entre uma nota e outra na ordem ascendente, por exemplo: Dó para 
Ré tem 1 tom, Ré para Mi tem 1 tom etc.

Exercício b

Fale em voz alta o intervalo entre uma nota e outra na ordem descendente, seguindo o exemplo 
do exercício anterior.

Exercício c

Relembre o nome das cordas soltas, também falando em voz alta o número e o nome de cada 
corda.

Exercício d

Toque as notas presas de cada corda na guitarra, conforme a figura 2.2, falando o nome das notas 
até chegar à 12ª casa. Faça o mesmo na ordem descendente, da 12ª casa até chegar à corda solta.

6 Sempre peça ajuda ao educador. Faça esses exercícios junto com ele até 
entender, depois pratique sozinho. Quando aparecer alguma dúvida, 

recorra ao educador novamente.

Atividade 2.6 – Introdução ao sistema de cifras
Cifras são letras que servem para representar os acordes. A cifra pode vir acompanhada de sinais 
numéricos e símbolos que servem como complemento para definir o acorde. 

Neste momento decore apenas a relação das notas com as cifras na Figura 2.6. Peça ajuda ao 
educador para entender mais o que são as cifras. 
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Figura 2.6
figura 2.5 do livro do educador

6 Falar ajuda a memorizar!

Atividade 2.7 – Acordes
Acorde é quando tocamos duas ou mais notas ao mesmo tempo.

Sempre quando nos referimos a acordes, usamos uma nomenclatura que chamamos de “cifra”, 
que foi estudada na atividade 2.6. Como já foi visto, a cifra tem como objetivo representar o nome 
do acorde,com apenas uma ou duas letras, (exemplo: Mi maior escrevemos apenas E; Mi menor 
apenas Em).

Decore as posições dos acordes a seguir. 

6 Procure memorizar cada posição, assim como o nome do acorde e as 
cifras, pois esses acordes serão úteis para tocar algumas músicas.

Figura 2.7
figura 2.4 do livro do educador 

Aula 4

Atividade 2.8 – Sequências de acordes
Relembre os acordes, nomes e cifras da atividade anterior.

Peça para o educador ensinar como tocar as músicas a seguir. Toque com ele!

E E‹ A A‹

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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Figura 2.8
figura 2.5 do livro do educador

Figura 2.9
figura 2.6 do livro do educador
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Figura 2.10
figura 2.7 do livro do educador
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Figura 2.11
figura 2.8 do livro do educador

6 Quando o educador mostrar como se usa a mão direita para tocar essas 
músicas, anote para não esquecer.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Atividade 2.9 – Jogo musical

Exercício a

Toque as próximas sequências harmônicas. Na mão direita, use o mesmo movimento (ou batida) 
ensinado pelo educador para tocar as músicas da atividade anterior. 
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6 Ao praticar esses exercícios, repita até que a mudança de um acorde para 
o outro fique a mais perfeita possível.

6 Procure notar a diferença de som que existe entre o acorde maior e o 
acorde menor. Comente com os colegas e com o educador.

Figura 2.12  

Figura 2.13  

Exercício b

O educador irá apresentar as gravações de três músicas diferentes. Nelas há momentos em que 
são utilizados os acordes que foram estudados nesta unidade, tocados por uma guitarra. 

Ouça com atenção e tente descobrir qual o acorde e em que momento da música ele é tocado. 
Use a guitarra para ajudar e peça orientação ao educador neste desafio de percepção auditiva.
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Atividade para fazer em casa

Atividade 2.1 
Escreva as cifras que representam os nomes dos acordes presentes na fi gura 2.13.

Desafio

Desafio 2.1
Vamos compor! Agora que você já aprendeu alguns acordes, tente criar a sua 
própria sequência harmônica. Explore ao máximo as combinações de acordes. 
Ouça com atenção e escolha aquelas sequências que mais lhe agradam! Se quiser, 
pode cantar alguma melodia que combine com os acordes que você está utilizando. 
Tente também colocar um ritmo na mão direita para fi car mais bacana!
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Anote no espaço abaixo e depois mostre para o educador e para os colegas!

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6 Dica: o mais importante é você criar um som na guitarra que mais lhe 
agrade. Talvez não seja necessário utilizar todos os acordes. Experimente! 

Teste cada combinação com calma e deixe seu ouvido te guiar durante a 
composição. Mãos à obra!
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GuITArrA

UNIDADE 3

Leitura musical (ritmo)

Introdução às figuras rítmicas, novas músicas e exercício 
de leitura
Nesta unidade, conheceremos a novos aspectos da linguagem musical e também acordes, 
figuras de pausa e músicas. Vamos treinar a leitura musical.
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Aula 1

Atividade 3.1 – Relembrar as músicas
Relembre as músicas Pop corn, Pop corn 2, Peixe vivo e Peixe morto que foram estudadas na ativi-
dade 2.8. Agora, procure cantar as melodias destas músicas enquanto toca os acordes na guitarra. 
Peça ajuda ao educador.

Atividade 3.2 – Novas cadências de acordes
Toque e decore os acordes de D, Dm, G, C e A7 a seguir.

Figura 3.1

Assim que você memorizar os acordes da figura 3.1, peça ao educador que lhe ensine e toque 
com você as músicas a seguir.

Figura 3.2

5

Rock errou
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Figura 3.3

Figura 3.4

5

Rock errou 2

5

9

13

Peixe vivo em marcha "ré"
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Figura 3.5

6 O numeral 7 altera o acorde, transformando-o num “acorde com sétima”. 
Exemplo: A7 (Lá Maior com sétima).

Aula 2

Atividade 3.3 – Relembrar as músicas
Relembre as músicas estudas na atividade 2.3 e pratique as mudanças de acordes tocando a se-
quência harmônica a seguir. Observe que o movimento da mão direita, ou batida, será o mesmo 
usado anteriormente.

Figura 3.6

5

9

13

Peixe morto em Dm

Sequência harmônica
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Figura 3.7

Atividade 3.4 – Nova cadência C-G
Aprenda a tocar a música Folk foi com a ajuda do educador. Anote tudo para não esquecer a 
maneira correta de tocar o ritmo da mão direita.

Figura 3.8

Aula 3

Atividade 3.5 – Leitura rítmica
O ritmo é representado na música pelas figuras rítmicas. Para entender melhor, observe as figuras 
a seguir, ouvindo com atenção a explicação do educador.

Sequência harmônica 2

5

Folk foi

Sequência harmônica 3

Sequência harmônica 4
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Figura 3.9
figura 3.6 do livro do educador

Atividade 3.6 – Aspectos rítmicos
Vamos praticar a leitura rítmica. O educador explicará e dará orientações para que você e os cole-
gas possam ler e tocar os exercícios a seguir.

Figura 3.10
figura 3.8 do livro do educador

Quantidade 
 de Figuras

Tipo de
 Figura

1 2 3 4

Barra de 
Compasso

              Compasso:
É um agrupamento de tempos
     em número limitado pela
       fórmula de compasso.

Pausa Figura

Sinal de repetição

                                       Fórmula de Compasso:
       Todo compasso é representado por dois números colocados um sobre
    o outro logo depois da clave no início do pentagrama. Esses dois números
são importantes pois o de cima indica a quantidade de figuras no compasso e o
                         de baixo indica o tipo de figura no compasso.

Ex:

Quantidade de figuras

      Tipo de figura
(figura 04 - semínima)

4

5

9

Divisão Rítmica
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Figura 3.11
figura 3.9 do livro do educador

Figura 3.12
figura 3.10 do livro do educador

Figura 3.13
figura 3.11 do livro do educador

6 A pulsação estabelecida pelo educador vai ajudá-lo a tocar no ritmo 
correto.

5

9

Divisão Rítmica
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Aula 4

Atividade 3.7 – Reforçar os conceitos de figuras rítmicas
Relembre a atividade 3.5. Toque com o educador e procure memorizar os sinais que representam 
as figuras, as pausas e seus respectivos valores.

6 Se surgir alguma dúvida, pergunte ao educador. Não deixe passar 
qualquer dúvida, por menor que seja - pergunte até entender tudo.

Atividade 3.8 – Reforçar o conceito de fórmula de 
compasso
Vamos relembrar a função do compasso, a fórmula de compasso e a barra de compasso. Utilize 
como exemplo a figura 3.11 e responda às perguntas a seguir:

No compasso 2/4 qual a unidade de tempo?_____________________________________________

Quantas mínimas cabem num compasso 2/4? E semínimas? E colcheias? _____________________

______________________________________________________________________________

6 Para praticar um pouco mais, procure as atividades desafio ao final da 
unidade!

Livro Aluno Guitarra.indd   38 12/03/16   14:47



Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 39

Atividade 3.9 – Loga ritmo
Toque a música Loga ritmo a seguir. Você irá tocá-la com o educador e os colegas. Aprenda a 
tocar a parte da Guitarra I, Guitarra II e Guitarra III e siga as orientações do educador.

Figura 3.14
figura 3.12 do livro do educador

Loga ritmo
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Atividade 3.10 – Jogo musical
Toque as sequências harmônicas a seguir. Na mão direita, use a mesma batida da música Folk 
foi, que você praticou. Treine para mudar os acordes no tempo, sem interromper o ritmo da mão 
direita. Peça ao educador que toque com você.

Figura 3.15

Figura 3.16

Materiais utilizados nesta unidade
• Caderno de música ou papel sulfie pautado, lápis e 
borracha

Atividades para fazer em casa

Atividade 3.1
Em seu caderno de música, escreva oito compassos em 2/4, variando as figuras, 
desde mínimas até colcheias. Aproveite e utilize as pausas dessas figuras.

Atividade 3.2
Em seu cadeno de música, escreva oito compassos em 3/4, variando as figuras, desde mínimas até 
colcheias. Utilize as pausas dessas figuras também.

Sequência harmônica 3

Sequência harmônica 4
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Atividade 3.3
Escreva oito compassos em 4/4, variando as figuras, desde mínimas até colcheias. Aproveite e 
utilize as pausas dessas figuras

Atividade 3.4
Escreva no caderno de música a divisão rítmica das músicas: Atirei o pau no gato e Parabéns pra 
você.

Na aula, mostre ao educador para que ele possa corrigir.

Desafio

Desafio 3.1
Estude a divisão rítmica proposta nos exercícios a seguir. Antes de tocar, 
faça a leitura do ritmo cantando. Em seguida, toque os trechos na guitar-
ra. Quando você estiver tocando com segurança mostre ao educador. Note 
que, neste exercício, temos escrita apenas a nota Lá, localizada na 2ª casa 
da 3ª corda da guitarra. O objetivo desta atividade é estudar apenas a parte 
rítmica, com auxílio do instrumento.

Figura 3.17

5

9

Divisão Rítmica
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Figura 3.18

5

9

Divisão Rítmica
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GuITArrA

UNIDADE 4

Novos elementos

O ponto de aumento, a ligadura de valor e novos acordes
Nesta unidade, estudaremos o conceito e a função da ligadura e do ponto de aumento. 
Também aprenderemos novos acordes com sétima.
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Aula 1

Atividade 4.1 – Verificação das atividades
Toque para o educador o exercício da atividade para fazer em casa da unidade 3. 

Depois, toque o mesmo exercício alternando a execução com os colegas, de modo que cada um 
toque um compasso.

Atividade 4.2 – Relembrar a música Loga ritmo
Vamos tocar novamente a música Loga ritmo, da atividade 3.9, com o educador e os colegas. 
Porém, antes de começar, observe no pentagrama “guitarra/professor” dois tipos de sinais: o 
primeiro é uma linha curva que aparece logo no final do terceiro compasso. Essa linha chamamos 
de ligadura de tempo, que une duas ou mais notas de mesma altura somando suas durações. O 
educador explicará mais sobre a função da ligadura de tempo.

Figura 4.1

6 As pausas não recebem ligaduras. 

O segundo sinal é um ponto, que aparece no quarto compasso, no lado direito da nota. Ele é 
chamado de ponto de aumento. Esse ponto aumenta a nota em metade do valor original. Ou seja, 
é o resultado da soma da duração da nota mais a metade desse valor. Observe a figura abaixo e 
peça ajuda ao educador para entender como utilizar esse recurso de grafia musical. 

Figura 4.2

(igual) (igual)

(igual) (igual)
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Atividade 4.3 – Ligadura e ponto de aumento
Toque os exercícios a seguir com o educador. Peça ajuda para entender esses exercícios.

Figura 4.3
figura 4.1do livro do educador

Figura 4.4
figura 4.2 do livro do educador

Figura 4.5
figura 4.3 do livro do educador

6 Fique atento, nesses exercícios serão usada duas notas: nota Sol, que é 
a 3˚ corda solta, e a nota Lá, que é tocada na 3˚ corda 2˚ casa da guitarra.
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Aula 2

Atividade 4.4 – Relembrar ligadura e ponto de aumento
Toque novamente os exercícios da atividade 4.3. Assim que terminar, pratique um pouco mais 
tocando os exercícios a seguir: 

Figura 4.6

Figura 4.7

Figura 4.8

1 2 3 4 1 2 3 45

1 2 3 4 1 2 3 49

& 43 Œ ˙
1 2.........3

œ œ œ œ Œ œ Œ œ Œ

& .˙ ˙ œ
1..........2 3

œ Œ œ
1 2 3

˙ œ

& Œ œ Œ Ó œ œ œ œ Œ ˙

Figura: 4.7

5

9

1   2 1 2

1 2
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Atividade 4.5 – Compondo frases rítmicas
Descubra e escreva, logo depois da clave, qual foi a fórmula de compasso usada para compor as 
linhas A, B, C, D, E e F dos exercícios a seguir. 

Figura 4.9

Atividade 4.6 – Pegou no ponto, 
tá ligado?
A música Pegou no ponto, tá ligado? foi criada para 
quatro guitarras.

Aprenda a tocar a melodia da Guitarra I, II e III. Conhecer 
as três melodias é importante: 

1) Para revezar a execução da melodia com os outros 
participantes. 

2) Para identifi car o que cada guitarra está tocando 
quando todos tocarem ao mesmo tempo.

A

B

C

D

E

F

Pegou no ponto, 

 foi criada para 

Aprenda a tocar a melodia da Guitarra I, II e III. Conhecer 

2) Para identifi car o que cada guitarra está tocando 
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Figura 4.10
figura 4.4 livro do educador

Aula 3

Atividade 4.7 – Relembrar, tá ligado?
Relembre a música da atividade 4.6, tocando com os colegas e o educador. Procure revezar a 
melodia da Guitarra I, II e III com os colegas. Se surgir dúvida, peça ajuda ao educador.

Atividade 4.8 – Relembrar acordes conhecidos
Agora, você e os colegas vão recordar os nomes e as posições dos acorde aprendidos. Quando 
terminar de recordar, toque e decore as posições e nomes dos novos acordes a seguir. 
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Figura 4.11
figura 4.5 do livro do educador

6 Esses novos acordes tem um 7 na frente da cifra, e são chamados de 
acordes com sétima. Por exemplo: E7, se pronuncia “Mi Maior com 

sétima”. Peça ao educador para falar mais a respeito.

Atividade 4.9 – Jogo de percepção musical
Com ajuda do educador, toque novamente a melodia da música Pegou no ponto, tá ligado? e 
descubra quais desses novos acordes com sétima servem para acompanhar essa música. 

6 Preste atenção na nota mais grave do acorde, veja como esta nota soa 
em relação às notas da melodia. Conte com o auxílio do educador para 

esse exercício de percepção.

Aula 4

Atividade 4.10 – Reforçar a prática dos acordes com sétima
Agora, apresentando dois novos acordes: acorde de C (Dó maior), que aparece no primeiro com-
passo da figura 4.12 e o acorde de G (Sol maior), no primeiro compasso da figura 4.13. 

Procure memorizá-los praticando os exercícios de sequência harmônica, abaixo. O educador irá 
orientá-lo sobre o movimento da mão direita para tocar cada acorde da sequência.

6 É importante mudar os acorde no tempo. Experimente: comece tocando 
num andamento bem lento e vá acelerando aos poucos.
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Figura 4.12 

Figura 4.13 

Figura 4.14 

Atividade 4.11 – Percepção musical menor x maior
Na figura a seguir, escreva os nomes das posições. Observe a diferença de sonoridade entre o 
acorde maior e o acorde menor. Peça ajuda ao educador para verificar o exercício.

Figura 4.15 

Atividade 4.12 – Percepção musical maior com sétima x 
maior
No exercício a seguir, desenhe nas figuras da segunda coluna os acordes maiores com sétima re-
ferentes a cada acorde da primeira coluna. Peça ajuda ao educador, se necessário.

Livro Aluno Guitarra.indd   50 12/03/16   14:47



Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 51

6 Observe a diferença de sonoridade e posição dos dedos entre os acordes 
maiores e os acordes maiores com sétima.

Figura 4.16

Materiais utilizados nesta unidade
• Guitarra elétrica, cabos, amplificadores

• Caderno de música, lápis preto e borracha

Atividade para fazer em casa

Atividade 4.1
Pesquise duas músicas cifradas que tenham os acordes já estudados. É ne-
cessário que nas músicas apareça, no mínimo, um acorde com sétima. Peça 
ao educador para orientá-lo a fazer essa pesquisa de músicas cifradas. Ele 
dará dicas de onde encontrar material para a elaboração da atividade. Mostre 
sua pesquisa ao educador na próxima aula.
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Desafio

Desafio 4.1
Experimente tocar uma das músicas pesquisadas por você na atividade 
4.1 para fazer em casa.
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GuITArrA

UNIDADE 5

Leitura musical (alturas)

Novas versões de músicas e definições de símbolos da 
escrita musical
Músicas em novas versões, leitura das notas escritas nas partituras de guitarra, acidentes 
e novas sequências harmônicas.

Livro Aluno Guitarra.indd   53 12/03/16   14:47



54 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Aula 1

Atividade 5.1 – Leitura das notas Sol e Lá na 3a corda

Exercício a 

Com ajuda do educador, relembre os exercícios das figuras 3.9 a 3.13 e das figuras 4.3 a 4.5 
encontradas nas unidades 3 e 4. Fique atendo à divisão rítmica e note que, nesses exercícios, são 
usadas apenas duas notas: a nota Sol e a nota Lá, tocadas na 3a corda da guitarra.

Exercício b 

Após relembrar os exercícios anteriores, toque também o próximo exercício com o educador. 
Aproveitaremos para localizar a nota Si tocada na 4a casa da corda Sol. Peça ajuda ao educador.

Figura 5.1

Atividade 5.2 – Ampliação da prática anterior
Nesta atividade, observaremos a mesma divisão rítmica e o mesmo motivo melódico utilizados no 
exercício anterior, porém, com notas em cordas diferentes. Peça ajuda ao educador para executar 
os exercícios a seguir. O objetivo é fixar onde as notas são escritas, e onde elas são tocadas em 
cada corda da guitarra.

Figura 5.2 

Figura 5.3

Figura 5.4

Figura 5.5

Livro Aluno Guitarra.indd   54 12/03/16   14:47



Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra 55

Figura 5.6

Aula 2

Atividade 5.3 – O Peixe vivo em Lá maior
Toque com o educador o acompanhamento da música Peixe vivo (com E7), a seguir.

Figura 5.7
figura 5.1 do livro do educador

Peixe Vivo (com E7)Peixe Vivo (com E7)Peixe Vivo (com E7)Peixe Vivo (com E7)Peixe Vivo (com E7)
=70

Peixe Vivo (com E7)Peixe Vivo (com E7)Peixe Vivo (com E7)

 Guitarra/Professor

 Guitarra/Aluno

8

 Gtr./Prof.

 Gtr./Aluno

12

 Gtr./Prof.

 Gtr./Aluno
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6 Preste atenção e anote no caderno de música para não esquecer o 
movimento da mão direita que o educador irá ensinar.

Atividade 5.4 – O Peixe morto em Lá menor
Toque os acordes da música Peixe morto (com E7) da figura a seguir, utilizando o mesmo movi-
mento de mão direita usado para tocar Peixe vivo (com E7).

Figura 5.8
figura 5.2 do livro do educador

Aula 3

Atividade 5.5 – Relembrando os dois peixes
Toque novamente as músicas Peixe vivo (com E7) e Peixe morto (com E7). O educador irá orientar 
você e os colegas para cantarem a melodia enquanto tocam. Em seguida, tente executar sozinho.

Atividade 5.6 – O Peixe vivo em marcha Ré
Aprenda a tocar a música Peixe vivo em marcha Ré. O educador irá ensinar um novo ritmo para 
mão direita.

Fernando Corrêa
=70

Peixe Morto (com E7)

 Guitarra/Professor

 Guitarra/Aluno

7

 Gtr./Prof.

 Gtr./Aluno
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Figura 5.9
figura 5.3 do livro do educador

Atividade 5.7 – O Peixe morto em Ré menor
Toque a harmonia e cante a melodia da música Peixe morto em Ré menor com o educador.

6 Nesta música, utilize na mão direita o mesmo o ritmo praticado na música 
Peixe vivo em marcha Ré. Perceba a diferença de sonoridade entre as 

cadências das duas musicas. 

=70
Peixe Vivo em Marcha "RÉ"

 Guitarra/Professor

 Guitarra/Aluno

8

 Gtr./Prof.

 Gtr./Aluno

12

 Gtr./Prof.

 Gtr./Aluno
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Figura 5.10
figura 5.4 do livro do educador

Aula 4

Atividade 5.8 – Todos os peixes em Lá e Ré menor e maior
Relembre as músicas estudas nas aulas 2 e 3, tocando a harmonia e a melodia com o educador. Em 
seguida, pratique trocar de um acorde para o outro nas sequências harmônicas a seguir.

Para tocar essas sequências, escolha um dos ritmos aprendidos para mão direita. Dê preferência ao 
que parece mais confortável. Quando conseguir mudar de um acorde para o outro sem interrom-
per o ritmo da mão direita, experimente criar uma variação no movimento rítmico. 

Figura 5.11

Fernando Corrêa
=70

Peixe Morto em Ré Menor

 Guitarra/Professor

 Guitarra/Aluno

7

 Gtr./Prof.

 Gtr./Aluno
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Figura 5.12 

Atividade 5.9 – Notas alteradas
Peça ao educador para explicar as figuras a seguir e sua utilização na escrita musical.

Figura 5.13

Figura 5.14

#

n

## 
b

bb

ACIDENTE NOME FUNÇÃO

Sustenido

Dobrado
Sustenido

Bemol

Dobrado
Bemol

Bequadro

Aumenta a nota 
meio tom

Aumenta a nota 
um tom

Abaixa a nota
meio tom

Abaixa a nota
um tom

Anula o valor
 do # e do b

X(ou)
0

0

0

0

Figura 5.13

(I)

1 Tom

(II)

1 Tom

             Note que os acidentes
sempre vem antes da nota e na mesma
linha ou espaço que a nota está situada

(III)

1/2 Tom

(IV)

1 Tom

(V)

1 Tom

(VI)

1 Tom

(VII)

1/2 Tom

(VIII)
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Atividade 5.10 – Fortalecer os conceitos de leitura musical
Vamos recordar onde as notas são escritas na partitura e tocadas na guitarra. Observe a figura 
5.16. Toque as notas escritas prestando atenção na indicação de cordas e dedos. 

6 Procure memorizar onde as notas são escritas e tocadas na guitarra, isso 
facilita o aprendizado.

Figura 5.15

Atividade 5.11 – Qual música tocaremos agora?
Reúna os colegas e escolham uma música que já tenha sido estudada para propor ao educador 
que todos toquem juntos.

Materiais utilizados nesta unidade
• Guitarra elétrica, cabos, amplificadores

• Caderno de máusica, lápis preto e borracha
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Atividades para fazer em casa

Atividade 5.1
Estude as figuras 5.16 e 5.17 a seguir.

Figuras 5.16

Figuras 5.17

Atividade 5.2
Assim que decorar os nomes das notas nos espaços e nas linhas do pentagrama, nomeie as notas 
nos exercícios a seguir, mas sem olhar para as figuras anteriores.
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Figuras 5.18

Figuras 5.19

6 Leve o exercício na aula e mostre ao educador.
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GuITArrA

UNIDADE 6

A leitura da melodia e do ritmo

Aprimoramento da prática de leitura
Exercícios para memorização das notas escritas no pentagrama e tocadas no instrumento 
e as novas figuras musicais: sustenido, bemol e bequadro.
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Aula 1

Atividade 6.1 – Verificação da atividade para fazer em 
casa 5.1
O educador vai verificar a atividade 5.1 para fazer em casa.

Atividade 6.2 – Verificação da atividade para fazer em 
casa 5.2
Agora é a vez de verificar, com o educador, a atividade 5.2 para fazer em casa.

Atividade 6.3 – As cordas soltas e o pentagrama
Memorize as notas escritas na figura 6.1 e, em seguida, toque na guitarra. Observe e depois toque 
as notas da figura 6.2. Peça ajuda ao educador para entender melhor essa atividade. 

Figura 6.1

6 Para localizar onde tocar na guitarra qualquer nota escrita em uma 
partitura, ache onde a nota está situada no quadro a seguir. Veja em 

qual corda ela se encontra, e terá a localização exata da nota por todo braço da 
guitarra.
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Figura 6.2

6 Memorize onde cada corda solta é escrita no pentagrama. Vai agilizar o 
processo de identificação enquanto estiver tocando.
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Aula 2

Atividade 6.4 – Família Dó Ré Mi
Toque com o educador a música Família Dó Ré Mi , figura 6.3. Toque apenas na linha indicada 
para Guitarra/Aluno. 

Figura 6.3
figura 6.2 do livro do educador

Aula 3

Atividade 6.5 – Relembrar a Família Dó Ré Mi
Relembre, com os colegas e o educador, a música Família Dó Ré Mi da figura 6.3. 

Atividade 6.6 – Sustenido, bemol e bequadro.
Relembre as figuras 5.13 e 5.14 na unidade 5. Peça ao educador que explique com mais detalhes 
os conceitos de sustenido, bemol e bequadro, e como esses sinais são usados na música.
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Atividade 6.7 – Onde estão as notas?
Localize e anote em que casas as notas dos exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da figura 6.4 são tocadas na 
guitarra. Peça ao educador que lhe oriente, caso tenha dificuldade para fazer este exercício.

Figura 6.4

Atividade 6.8 – Cruzando os conhecimentos: armadura de 
clave, acidentes e Peixe vivo em Lá maior.
Toque a melodia das músicas Peixe vivo e Peixe morto, usando o conteúdo estudado nas atividades 
6.6 e 6.7. Depois, toque o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da figura 6.5 a seguir.

6 Peça ao educador que toque os exercícios da figura 6.5 com a turma. Não 
deixe nenhuma dúvida sobre os assuntos estudados nesta atividade.
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Figura 6.5
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Aula 4

Atividade 6.9 – Variação: novas interpretações de assuntos 
anteriores
Relembre o exercício da figura 6.5 da atividade 6.8. Toque cada exercício e só passe para a próxima 
atividade quando conseguir tocar os 8 exercícios sozinho, sem a ajuda do educador. 

Atividade 6.10 – Sustenido blues
Toque a música Sustenido blues, a seguir. Toque apenas a linha para Guitarra/Aluno.

Figura 6.6
figura 6.3 do livro do educador

Materiais utilizados nesta atividade
• Guitarra elétrica, cabos e amplificadores

• Caderno de música, lápis preto e borracha
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Atividade para fazer em casa

Atividade 6.1
Escreva em que casas e cordas as notas escritas na figura 6.7 são tocadas. Siga 
o exemplo e procure as notas mais próximas das cordas soltas.

Figura 6.7
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Desafio

Desafio 6.1
Toque todas as notas presas no braço da guitarra, da 1a casa até a 12a 
casa, de meio em meio tom. Toque falando o nome de cada nota referen-
te a cada casa. Comece na 6a corda, depois vá para 5a corda e assim por 
diante. Peça ajuda ao educador, se necessário. Alterne o exercício com 
os colegas. Por exemplo: o primeiro aluno faz o exercício na 6a corda, o 
segundo na 5a corda etc. Será divertido!
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GuITArrA

UNIDADE 7

blues

Criação de pequenas melodias
Nesta unidade trabalharemos temas de blues com acompanhamento, técnica para palhe-
tada, melodias com sustenido e bemol, além de improvisação.
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Antes de começar
Peça ao educador que fale sobre o blues e mostre gravações desse estilo musical. 

Aula 1

Atividade 7.1 – Verificação da atividade para fazer casa
O educador vai verificar a atividade 6.1 para fazer em casa. Depois da verificação, toque na guitar-
ra as notas escritas no exercício. Faça isso em parceria com os colegas.

Atividade 7.2 – Relembrar Sustenido blues
Relembre e toque com o educador, a música Sustenido blues. Assim que terminar, aprenda a tocar 
mais uma melodia da música C jam blues. Peça ao educador que toque junto.

Na música C jam blues, logo depois da clave aparecem três sustenidos: Fá#, Dó# e Sol#. Esses 
acidentes, encontrados no início do pentagrama, são chamados de acidentes fixos. Na música 
Sustenido blues, os sustenidos são encontrados na melodia durante a música e são chamados de 
acidentes ocorrentes. O educador explicará sobre os acidentes. Anote tudo para não esquecer.

6 Ao tocar as melodias do Sustenido blues e do C Jam blues, procure 
memorizar as notas escritas no pentagrama e as tocadas na guitarra.
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Figura 7.1

Atividade 7.3 – Bemol blues
Aprenda a tocar a música Bemol blues a seguir.
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Figura 7.2
figura 7.1 do livro do educador

Aula 2

Atividade 7.4 – Relembrar Bemol blues
Relembre e toque novamente a melodia das músicas Bemol blues e C jam blues.

6 Peça ao educador que lhe ensine o acompanhamento de C jam blues, 
tocando os acordes que estão escritos acima da melodia. Repare no novo 

movimento da mão direita e fique atento para mudar os acordes no tempo certo.

Atividade 7.5 – Técnica de palheta + acompanhamento 
musical
Toque os exercícios a seguir. Siga as orientações do educador. Cada exercício tem um movimento 
de palhetada diferente, fique atento à indicação sobre a direção da palhetada. Se tiver dúvida so-
bre os símbolos que indicam a palhetada para baixo e para cima, relembre a Unidade 1.
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Exercício a 

Palhetadas para baixo.

Figura 7.3

Exercício b 

Palhetadas para cima.

Figuras 7.4

Exercício c 

Palhetada alternadas.

Figuras 7.5

Livro Aluno Guitarra.indd   77 12/03/16   14:47



78 Livro do aluno do Projeto Guri - Guitarra

Atividade 7.6 – Acrescente os acordes
Toque o exercício a seguir, acrescentando os acordes. O educador irá orientar a turma nesta ativi-
dade, pois este exercício deve ser tocado por três guitarras. É importante saber tocar as partes de 
Guitarra 1, 2 e 3 e revezar com os colegas a execução de cada parte.

Figura 7.6
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Aula 3

Atividade 7.7 – Relembrando Bemol blues 
Toque novamente Bemol blues, C jam blues e o exercício anterior. Faça isso com os colegas e o 
educador.

Atividade 7.8 – Blues em Lá
Aprenda a tocar a música Blues em Lá, a seguir.

Figura 7.7
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Atividade 7.9 – Entender a estrutura da melodia para 
improvisar ou improvisar para entender?
Observe as duas escalas de blues em Lá, na figura 7.8. Essas escalas foram feitas para a prática da 
improvisação. Assim que as escalas forem realizadas, execute também as sugestões de frases para 
improvisação da figura 7.9. Peça ao educador que explique o que é, e como é improvisar. 

Figura 7.8

Figura 7.9

Aula 4

Atividade 7.10 – Relembrar Blues em Lá
Toque, novamente, com os colegas e o educador: Blues em Lá, Bemol blues e C jam blues.
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6 Não basta aprender as músicas, é preciso praticar tocando várias vezes 
bem devagar e acelerar aos poucos. Só assim será possível melhorar a 

cada dia, tocando sua guitarra.

Atividade 7.11 – Acordes E7, A7 e B7
Toque a sequência de acordes no ritmo. Procure praticar para não parar nas trocas de acordes.

6 É importante decorar as posições de cada acorde assim como tocar, no 
tempo, a sequência harmônica proposta. Peça ao educador que lhe ensine 

um novo ritmo para mão direita.

Figura 7.10
figura 7.9 do livro do educador

 Materiais utilizados nesta unidade
• Guitarra elétrica, cabos, amplificadores

• Caderno de música, lápis preto e borracha
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Atividades para fazer em casa

Atividade 7.1
Pratique os exercícios de divisão rítmica das figuras a seguir. Nesse exercício 
você utilizará apenas a nota Lá, localizada na 2˚ casa da 3˚ corda. Se for praticar 
esses exercícios sem a guitarra, marque o tempo com a mão e cante a divisão 
rítmica. Na aula, mostre ao educador como praticou.

Figuras 7.11

Figuras 7.12

Figuras 7.13

Figuras 7.14

Figuras 7.15
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Figuras 7.16

Atividade 7.2 
Complete as frases rítmicas de oito compassos

Figura 7.17
figura 7.10 livro do educador

Figura 7.18
figura 7.11 livro do educador

Figura 7.19
figura 7.12 livro do educador
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Desafio

Desafio 7.1
Toque com os colegas a melodia do Blues I e Blues II. Se necessário, peça auxílio do educador.

Figura 7.20

Figura 7.21
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GuITArrA

UNIDADE 8

A escala maior

E outras notas...
Nesta unidade, iremos ampliar a prática de improvisação, cromatismo, escalas e conhecer 
um pouco mais sobre o blues.
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Aula 1

Atividade 8.1 – Improvisação melódica
Toque, na guitarra, a melodia a seguir. Em seguida, de acordo com os exemplos das figuras 8.2 
e 8.3, crie três novas melodias com a mesma divisão rítmica, variando as notas utilizadas. Escreva 
suas melodias na figura 8.4. Peça ajuda ao educador para fazer essa tarefa.

Figura 8.1

Figura 8.2

Figura 8.3

6 Crie suas melodias e toque na guitarra. Em seguida, anote-as para não 
esquecer

Figura 8.4
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Atividade 8.2 – Blues em Mi
Toque com o educador e colegas a música Blues em Mi. 

6 Toque apenas a linha de Guitarra/Aluno e preste atenção na orientação 
do educador.

Figura 8.5
figura 8.2 do livro do educador

Aula 2

Atividade 8.3 – Melodia cromática?
Toque com o educador as melodias cromáticas a seguir.
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6 O educador vai explicar o que é o cromatismo, apresentando exemplos de 
melodias cromáticas em músicas conhecidas por todos.

Figura 8.6
figura 8.3 do livro do educador

Figura 8.7
figura 8.4 do livro do educador

Figura 8.8

Figura 8.9

Atividade 8.4 – Relembrar Blues em Mi
Toque novamente o Blues em Mi. Com ajuda do educador, procure cantar a melodia ao mesmo 
tempo que toca o acompanhamento na guitarra.
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Atividade 8.5 – Música acidentada
Aprenda a tocar a melodia da Música acidentada, com auxílio do educador. Toque apenas a linha 
de Guitarra/Aluno.

Figura 8.10
figura 8.5 do livro do educador
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Atividade 8.6 – Apreciação musical
Com ajuda do educador, aprenda a tocar a melodia de Blue monk. Em seguida, o educador 
mostrará a você e os colegas duas gravações dessa música. Depois de tocar a melodia e ouvir as 
gravações, converse sobre suas impressões com o educador.

Figura 8.11

6 Observe e veja se a melodia da música Blue monk está no mesmo tom 
que as gravações mostradas pelo educador. Converse com o educador e 

os colegas sobre esse assunto.

Aula 3

Atividade 8.7 – Relembrando a Música acidentada
Relembre a Música acidentada. Em seguida, toque a sequência de acordes a seguir com o movi-
mento de mão direita que o educador irá lhe ensinar.

6 Peça ao educador que lhe explique qual a relação dessa sequência de 
acordes com a Música acidentada.
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Figura 8.12

Atividade 8.8 – A escala maior
Toque as escalas maiores da figura a seguir. Cada escala está escrita em duas oitavas diferentes, o 
objetivo é ajudar no conhecimento do braço da guitarra. Peça ao educador que toque junto e lhe 
explique o que é uma escala maior, e como essas escalas são formadas.

Figura 8.13
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Aula 4

Atividade 8.9 – Continuação da explicação de escalas 
(acréscimo do bemol)
Toque as escalas maiores a seguir. 

Figura 8.14

Atividade 8.10 – Forma musical: o improviso 
em Blues em Lá e Música acidentada
Toque novamente a fi gura 8.12. Com ajuda do educador, tente criar 
uma improvisação sobre essa sequência de acordes. É necessária a 
orientação do educador para fazer esta tarefa.
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Atividade para fazer em casa

Atividade 8.1
Usando a mesma sequência harmônica de blues já estudada, crie e escreva no 
segundo pentagrama da Figura 8.15 seu próprio blues. Para criar essa melodia, 
use o padrão rítmico sugerido no primeiro pentagrama. 

6 Não é preciso ter um instrumento para fazer esta atividade. O importante é 
usar as notas que o educador ensinar e seguir a divisão rítmica, imaginando 

o som de cada nota. Toque a atividade pronta na sala de aula. Assim, observe se as 
notas tocadas são as mesmas notas que você imaginou ao criar essa melodia.

Figura 8.15
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Desafio

Desafio 8.1
Toque a melodia criada pelo colega na atividade 8.1 para fazer em casa. 
Peça ao educador que lhe acompanhe. Aproveite e entregue a melodia 
que você criou para outro colega tocar.
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GuITArrA

UNIDADE 9

Tocando escalas e músicas

As tonalidades maiores (C e G)
Nesta atividade, estudaremos as escalas de Dó e Sol Maior por meio de exercícios, de me-
lodias criadas a partir dessas escalas e conheceremos novas músicas.
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Aula 1

Atividade 9.1 – Verificação das atividades para fazer em 
casa
Mostre e toque para o educador a atividade 8.1 para fazer em casa. Não se esqueça de entregar a 
melodia que você criou para um colega tocar, seguindo as orientações do Desafio 8.1.

Atividade 9.2 – Escala de Dó maior
Nesta atividade, trabalharemos com a escala de Dó maior. Toque os exercícios das figuras a seguir 
com a ajuda do educador. Preste atenção na divisão rítmica sugerida nos exercícios.

6 Aprenda a tocar as melodias das figuras 9.2 e 9.3 com os colegas.

Exercício a 

Pratique a escala de Dó maior na primeira posição

Figura 9.1

Exercício b  

Pratique a 1ª variação da escala de Dó maior (imitação canônica). 

Figura 9.2
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Exercício c 

Pratique a 2ª variação sobre a escala de Dó maior (contraponto). Siga as instruções do educador.

Figura 9.3

Aula 2

Atividade 9.3 – Relembrar as escalas de Dó maior
Relembre os exercícios da atividade 9.2. Assim que terminar, aprenda a tocar a música Ninth sym-
phony. Primeiro toque a melodia, depois a harmonia. 

6 Note que as notas da melodia dessa música estão dentro da escala de Dó 
Maior em oitava. A única nota que está numa oitava mais grave, é a nota 

Sol (terceira nota do 12˚ compasso).
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Figura 9.4

Atividade 9.4 – Escalando
Toque a linha da Guitarra/Aluno, na música Escalando. Essa música foi elaborada com as notas da 
escala de Dó maior. Converse com o educador a respeito e tire suas dúvidas.
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Figura 9.5
figura 9.4 do livro do educador

Aula 3

Atividade 9.5 – Relembrando a música Escalando
Toque mais uma vez música Escalando. Agora, cante a melodia ao mesmo tempo que a executa 
na guitarra. Peça ajuda ao educador.

Atividade 9.6 – Escala de Sol maior
Pratique a escala de Sol maior em duas oitavas, tocando os exercícios das figuras a seguir. Peça 
ajuda ao educador para entender os exercícios.

6 Fique atento à divisão rítmica sugerida nos exercícios e aprenda a tocar a 
melodia escrita nos dois sistemas: das figuras 9.7, 9.8 e 9.9. Pratique com 

os colegas.
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Exercício a

Toque, com o educador, a escala de Sol maior em duas oitavas, na 1ª posição.

Figura 9.6
figura 9.5 do livro do educador

Exercício b 

Agora, pratique com o educador a escala de Sol maior em duas oitavas com imitação canônica.

Figura 9.7
figura 9.6 do livro do educador

Exercício c 

Vamos ampliar nossa técnica. Toque com o educador a escala de Sol maior a duas vozes, em duas 
oitavas e na 1ª posição.

Figura 9.8
figura 9.7 do livro do educador
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Exercício d

Com os colegas, realize o exercício a seguir, de acordo com as orientações do educador. Nesse 
exercício haverá três grupos, cada um responsável por tocar uma linha melódica da partitura.

Figura 9.9
figura 9.8 do livro do educador

Aula 4

Atividade 9.6.a – Relembrar o trabalho desenvolvido com 
a escala de Sol maior

Exercício a 

Relembre as exercícios da Atividade 9.6 com o educador e os colegas. 

Exercício b 

Agora, você tocará os exercícios a seguir, que também foram construídos sobre a escala de Sol 
maior. Para tocá-los, peça ajuda ao educador.

6 O movimento de palheta deve ser sempre alternado: se começar tocando 
com a palheta para baixo, a próxima palhetada é para cima e assim por 

diante.
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Figura 9.10

Figura 9.11

Figura 9.12

Atividade 9.7 – Escalando pro Sol
Com o educador e os colegas, toque a música Escalando pro Sol. 
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Figura 9.13
figura 9.9 do livro do educador

Atividade para fazer em casa

Atividade 9.1
Crie um melodia usando o padrão rítmico sugerido e as notas da escala de Dó 
maior e da escala de Sol maior nas figuras a seguir. Peça ajuda ao educador, 
caso tenha dúvidas.

Figura 9.14

Figura 9.15
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Desafio

Desafio 9.1
Toque o exercício das figuras a seguir com os colegas e o educador. Esses exer-
cícios foram criados a partir das notas da escala de Dó maior e Sol maior que já 
foram estudadas. O objetivo é tocar as escalas de uma forma diferente, memori-
zando onde as notas são escritas e tocadas.

Figura 9.16

Figura 9.17
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GuITArrA

UNIDADE 10

Interpretação musical e improvisação

A prática de tocar, cantar, compor e improvisar
Veremos nesta unidade, a escala de Fá maior, outros exercícios com escalas, novas músi-
cas, bases para improvisação e praticaremos a improvisação em grupo.
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Aula 1

Atividade 10.1 – Relembrar Escalando pro Sol
Relembre, tocando com os colegas e o educador, a música Escalando pro Sol. Cante a melodia 
enquanto toca.

Atividade 10.2 – Escala de Fá maior
Toque os exercícios a seguir. Se necessário, peça ajuda ao educador.

Esses exercícios foram construídos com a escala de Fá maior. Preste atenção na divisão rítmica e 
aprenda a tocar a melodia dos dois sistemas (figuras 10.2 e 10.3).

Figura 10.1

Figura 10.2
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Figura 10.3

Aula 2

Atividade 10.3 – Relembrar as escalas de Fá maior
Relembre a escala de Fá maior, tocando os exercício a seguir. Peça ao educador que toque junto.

6 Toque com palhetadas alternadas, para baixo e para cima.

Figura 10.4
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Atividade 10.4 – Fás de conta
Aprenda a tocar a música Fás de conta. Toque apenas a linha de Guitarra/Aluno.

6 Observe como a melodia soa quando tocada com o acompanhamento da 
guitarra do educador.

Figura 10.5
figura 10.4 do livro do educador

Aula 3

Atividade 10.5 – Relembrando Fás de conta
Relembre a música Fás de conta. Toque e cante a melodia da linha de Guitarra/Aluno.
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Atividade 10.6 – A guitarra 2 de Fás de conta
Aprenda a cantar e tocar o próximo exercício. Esse é o acompanhamento da música Fás de conta. 
O educador irá bater palmas e cantar a acentuação do exercício. Repita, com ele e os colegas, até 
entender como é a acentuação. Em seguida, siga as orientações para tocar esse acompanhamento 
com a acentuação e palhetadas corretas. 

6 Essa base também pode ser usada para improvisar usando a escala de Dó 
maior.

Figura 10.6
figura 10.5 do livro do educador

Aula 4

Atividade 10.7 – Prática de conjunto com Fás de conta
Toque com os colegas a música Fás de conta, revezando a parte do acompanhamento e do solo. 
Siga a orientação do educador.

6 Procure improvisar sobre essa base usando a escala de Dó maior.

Atividade 10.8 – Bases para a prática da improvisação em 
Dó, Sol e Fá maior
Observe, a seguir, as bases para improvisar nas tonalidades de Dó, Sol e Fá maior. Peça ajuda ao 
educador para entender as possibilidades de improviso usando essas bases.
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Figura 10.7 

Figura 10.8
figura 10.9 do livro do educador

Atividade para fazer em casa

Atividade 10.1
Relembre e toque todas as músicas, exercícios rítmicos, acordes e escalas, 
realizados até aqui. 

É importante ter certeza se os conhecimentos que obteve sobre os conteúdos, 
na teoria e na prática, foram realmente compreendidos antes de dar o próximo 
passo. Durante a recapitulação, se surgir alguma dúvida, peça orientação ao 
educador. Não fique com dúvidas. Boa sorte!
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Desafio

Desafio 10.1
Divida este desafio com um colega. Toquem o exercício a seguir. Essa é uma adaptação para duas 
guitarras de um trecho da música Invention N˚ 01 de Johann Sebastian Bach. Aprenda a tocar as 
vozes da Guitarra 01 e Guitarra 02. Depois, você e o colega poderão dividir e inverter as vozes. 
Você precisará da orientação do educador para executar este desafio.

Figura 10.9
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Guitarrista, violonista, arranjador e compositor, 
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Sobre o Projeto Guri
Mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior 
programa sociocultural brasileiro e oferece desde 1995, nos períodos de 
contraturno escolar, cursos de iniciação musical, canto coral, instrumentos 
de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão.

O Projeto Guri é administrado por duas organizações sociais ligadas a 
Secretaria de Estado da Cultura, que atendem, juntas, a cerca de 50 mil 
crianças, adolescentes e jovens.

A Associação Amigos do Projeto Guri (Amigos do Guri) faz a gestão de mais 
de 360 polos de ensino, distribuídos no interior e litoral do Estado, e, por 
meio de parceria com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, mais 
de 40 centros da Fundação Casa, oferecendo cursos de música a mais de 35 
mil alunos.

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

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

Sobre o Livro do aluno do Projeto Guri 
Guitarra
Este livro foi elaborado com base na estrutura e no conteúdo musical e 
pedagógico do Livro de Guitarra – Turma A, Básico 1, Livro didático do 
Projeto Guri - Educador, de autoria de Fernando Corrêa e coautoria de 
Thiago Abdalla. Rudy Arnaut desenvolveu, para a Amigos do Guri, sua versão 
para o aluno, intitulada Livro do Aluno do Projeto Guri – Guitarra, Básico 
1 – Turma A, adaptando enunciados do Livro do Educador e elaborando 
textos de Atividades para Fazer em Casa e Desafios.
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Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura apresentam

Projeto Guri, 18 anos. Referência na música e na vida.
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