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mensagem do secretário

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

este livro

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

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 técnicomusicais 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 ensinoaprendizagem 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 educativomusicais 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 pedagógicomusicais) podem ser motivadoras e úteis ao preparar para atividades
maiores/principais (LEUNG, 2004).
Negociação das atividades e organização do tempo
Os alunos devem ser o centro das atividades, não o repertório, o
compositor ou o instrumento. Dessa forma, será dada preferência
para a negociação sobre quais atividades serão feitas e como serão
desenvolvidas (LEUNG, 2004).
Seja flexível no planejamento de sua aula, oferecendo um espaço de
manobra para desvio das orientações básicas, procurando um equilíbrio
entre as preferências dos alunos e a sua proposta, para que eles se
apropriem das ideias, contribuam ativamente e assim se desenvolvam
mais (LEUNG, 2004).
Reserve tempo suficiente para o amadurecimento técnico e expressivo
da obra (refinamento, desenvolvimento) – algumas tarefas ou
exercícios precisam de mais do que uma aula para um refinamento e
desenvolvimento musical (LEUNG, 2004).
Cuide do foco e da organização da aula: as atividades preparatórias devem
ser feitas em um tempo mais curto que as principais (LEUNG, 2004).
Lembre: o foco da aula será, geralmente, a execução; complemente-o
com composição e apreciação, primeiramente, e depois use a técnica e a
literatura como apoio destas outras.
Reserve tempo para as discussões em grupo no planejamento das aulas.
“Os professores precisam desenvolver a habilidade de fazer as perguntas
apropriadas para seus alunos a fim de encorajá-los a refletir criticamente
sobre o que fizeram” (LEUNG, 2004, p 67).
Conceitualização musical (ou o ensino sobre música para fazer
música)
Em vários momentos será importante oferecer subsídios teóricos para
a realização das atividades práticas, porém mesmo as atividades
preparatórias baseadas em conceitos específicos precisam ter objetivos
musicais, serem feitas partindo da prática para a teoria, com objetivos
expressivos e formais. O ensino de conceitos deve ser parte de uma
atividade maior – o conceito é um meio e não um fim (LEUNG, 2004).

Parta sempre da prática para a teoria, ou seja, da vivência da
música à consciência do que foi feito. Explique os conteúdos
de maneira dinâmica e adapte a linguagem ao nível da turma.
Priorize a música e o fazer musical em todas as aulas, mesmo
quando os conteúdos forem mais técnicos.
Exposição e clareza nos objetivos e critérios de avaliação
Explicite os objetivos das aulas e os critérios de avaliação, que
precisam ser primordialmente musicais (LEUNG, 2004).
Comente consistentemente as atividades, com indicações
construtivas sobre o andamento das atividades durante sua
realização (e não apenas no final). Isso ajuda no desempenho, na
motivação e no interesse dos alunos (LEUNG, 2004).
As reflexões e discussões entre os alunos e entre eles e você
são importantes neste processo. Depois de uma atividade,
ouça novamente os resultados e converse sobre eles. Como já
destacado, peça que os alunos reflitam criticamente e deem sua
opinião sobre o processo durante a atividade, sendo acessível e
tendo comunicação aberta e constante com eles (LEUNG, 2004).
Educador como modelo musical
A imitação é uma técnica de ensino eficiente para motivar e
facilitar as composições e execuções dos alunos, principalmente
daqueles que têm pouca experiência (LEUNG, 2004). Toque com
seus alunos para acrescentar um conhecimento que verbalmente
não será possível transmitir.

Considerações finais
As propostas de atividades baseadas nos objetivos e conteúdos são
apenas uma sugestão de trabalho, apesar de serem estruturados
de acordo com um desenvolvimento lógico de conteúdos e
atividades que acompanham o desenvolvimento musical e técnico
usual dos alunos. Sua tarefa é criar outras atividades, desenvolver
outros exercícios de apoio, reforço e ampliação, a partir dos
materiais propostos para atingir o mesmo conteúdo, ou utilizar
outros livros, suplementos, partituras e atividades.
Por isso, este livro não pretende ser um método para ser seguido à
risca, de forma sequencial e fixa. Ao contrário: use sua criatividade
para adaptá-lo à realidade do polo e às características de cada
turma, inclusive se houver alunos com deficiências. Pergunte

sempre: “o que posso fazer a mais e para além do que o livro sugere
que eu faça? O que é mais adequado para este meu grupo de alunos,
que talvez não seja tão adequado para aquele outro grupo? Como este
livro me ajudará a alcançar os objetivos que propus para este grupo?”.
Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha êxito, considere o
contexto em que o seu polo está inserido, a música local, as características
do município, os gostos musicais dos alunos e sua motivação para
estudar música, preferências de atividades etc.
Equilibre repertórios e exercícios mais difíceis com outros mais acessíveis,
não sobrecarregando os alunos com quantidade de material acima das
possibilidades técnicas, priorizando a qualidade à quantidade, entre
outras questões, sabendo que os alunos reagem diferentemente e
possuem diferentes motivações, graus de persistência e resiliência.
Os exercícios de técnica e execução devem ser trabalhados expressiva e
criativamente. Lembre que o foco é fazer música não repetir exercícios
mecânicos sem sentido musical, como se fossem um fim em si mesmo. A
técnica sempre deve estar a serviço da musicalidade: “o desenvolvimento
da habilidade técnica, imprescindível e necessária, deve sempre estar a
serviço da musicalidade, do belo, enfim, da arte que nos encanta, extasia,
sublima a alma e nos humaniza” (ALMEIDA, 2004, p 24).
Mesmo com o material didático em mãos, prepare e planeje bem cada
uma das aulas – afinal, você não precisa sempre seguir a sequência
proposta (lembre-se do que falamos antes, este livro não é um método).
Tenha clareza dos objetivos e conteúdos, prepare as atividades de
forma integrada e organize os materiais necessários (CDs, cópias etc.).
Pesquise ou aprofunde o estudo dos conteúdos se você não tem certeza
de algum conceito. A aula deve seguir uma sequência e o objetivo de
cada atividade deve convergir para o alcance do objetivo geral proposto.
Esperamos que o material que você tem em mãos seja de grande ajuda
e que colabore verdadeiramente para a criação de uma aula que será
somente sua e de seus alunos.
Bom trabalho!
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(cravilha ou tarraxa)
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ou ponto)
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(ou trasto zero)
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boca

roseta
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cavalete
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sonoro)
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faixa lateral
(aro, conta ou
ilharga)
fundo
(costas ou testo
de baixo)

Esta unidade introdutória constitui o primeiro contato do estudante com o
bandolim. Os principais assuntos a serem abordados são a nomenclatura de
algumas partes do instrumento, a postura do corpo e das mãos, o som das
cordas soltas, o bandolim enquanto instrumento solista e acompanhador e a
origem do bandolim.

unidade 1

engatando
a primeira
marcha
o bandolim como instrumento
solista e acompanhador

objetivo geral
Conhecer as possibilidades do bandolim como instrumento solista e acompanhador.

objetivos específicos
- Explorar as possibilidades sonoras do bandolim
- Aprender o nome de algumas partes do instrumento
- Aprender o nome das notas das cordas soltas
- Executar o acompanhamento de Marcha soldado
- Executar o acompanhamento de Peixe vivo
- Realizar pequenas improvisações rítmicas e arranjar uma melodia conhecida
- Diferenciar, ouvindo uma gravação, o solo do acompanhamento
- Compreender a importância da escuta atenta

conteúdos
- Partes do instrumento
- Exploração sonora do instrumento
- Postura do corpo e das mãos
- Som das cordas soltas e das cordas presas
- Grave e agudo
- Noções básicas da origem e da história do bandolim
- Melodia e acompanhamento
- Improvisação e arranjos com as notas estudadas

recursos necessários
- Bandolim
- Palheta
- Cadeira
- Aparelho de som
- CD026 Chorinhos de ouro, do Acervo da Amigos do Guri
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É muito importante estar atento à postura do corpo e à posição das mãos dos alunos, pois uma postura ruim
pode levar o aluno a sentir desconforto e, possivelmente, dores no corpo e nas mãos. Para uma postura adequada,
é necessário que o aluno esteja sentado, com as costas retas e encostadas na cadeira. Os pés devem estar
inteiramente apoiados no chão e as pernas devem formar um ângulo de 90° com vértice no joelho. Se o aluno
estiver sentado e não alcançar o chão com os pés, recomenda-se o uso de um calço que dê esse apoio aos pés.
A lateral do bandolim deve estar apoiada na perna direita e o fundo do bandolim encostado no lado direito da
barriga.

unidade 1 - engatando a primeira marcha

descrição da unidade

Figura 1.1 – Postura correta
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Todas as atividades de execução desta fase inicial deverão ser feitas por imitação, sem a utilização de notações
musicais. As partituras desta unidade servirão de orientação para você.
Para um bom aproveitamento das atividades de apreciação, é muito importante enfatizar a necessidade de
estarmos atentos e em silêncio do começo ao fim.

aula 1
atividade 1.1 – os sons do bandolim
Nesta atividade, os alunos conhecerão algumas partes do instrumento (fundo, braço, espelho, trastes e casas) e
explorarão as possibilidades sonoras. Mostre aos alunos cada uma dessas partes e pergunte se eles já ouviram
esses nomes alguma vez (veja o mapa do instrumento na página 18).
Exercício a: Junte os alunos aos pares para que vejam o fundo e o braço do bandolim, de forma a identificar
semelhanças e diferenças entre os instrumentos de cada um.
Exercício b: Peça para que os alunos contem quantas casas e quantos trastes há no espelho do bandolim.
Exercício c: Peça para que procurem diversas maneiras de tirar som do instrumento.

Incentive a criatividade dos alunos. Peça para procurarem maneiras pouco usuais de tocar o
bandolim. Exemplo: golpear o fundo, tocar as cordas na altura dos trastes etc. Estimule-os a
compartilharem.

atividade 1.2 – noites cariocas
Nesta atividade toque uma música representativa do bandolim. Como exemplo, sugerimos Noites cariocas, de
Jacob Bittencourt. Depois da execução, os alunos farão alguns exercícios.

É interessante utilizar alguns recursos interpretativos durante a execução, como dinâmica,
staccatos, pizzicatos e efeitos de 2ª menor, característicos da interpretação do bandolim no
choro.
Exercício a: Após tocar a música, peça aos alunos que tentem descobrir qual dos três compositores a seguir é
o autor.
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- Caetano Veloso
- Jacob Bittencourt
- Roberta Sá
Exercício b: Leia com os alunos a frase a seguir e peça que indiquem a alternativa correta.
Jacob Bittencourt ficou conhecido na década de 1940 como:

atividade 1.3 – a postura correta
Trabalhe agora com os alunos a postura do corpo e o posicionamento das mãos em relação ao bandolim. Peça
para eles se sentarem em uma cadeira, com os dois pés apoiados no chão, e colocarem o bandolim apoiado na
perna direita, com o fundo encostado no peito. Oriente os alunos a segurarem a palheta com a mão direita e os
dedos indicador e polegar. O braço do bandolim deve estar apoiado na mão esquerda.
Exercício a: Deixe os alunos caminharem pela sala, cada um com seu bandolim. Ao seu sinal, eles devem se
sentar nas cadeiras, cuidando para manter a postura correta ao segurar o bandolim.

A mão do bandolim deve estar mais próxima da cabeça do aluno do que do colo. Observe se o
aluno segura a palheta com a ponta dos dedos.

atividade 1.4 – palhetadas

unidade 1 - engatando a primeira marcha

- Jacob do Bandolim
- Jacob da Flauta
- Jacob do Vibrafone

Serão realizados exercícios de exploração sonora das cordas soltas, exercícios técnicos de palhetada alternada
em cordas soltas por imitação (notas Mi, Lá, Ré e Sol), bem como a improvisação de uma célula rítmico-melódica
com as cordas soltas.
Exercício a: Toque livremente com os alunos as cordas soltas. Peça que escutem o som de cada corda e percebam
a diferença entre elas.
Exercício b: Toque apenas a 1ª corda, alternando a palhetada e peça aos alunos que o sigam. Faça o mesmo
com as outras cordas.
Exercício c: Indique a um aluno para improvisar um ritmo com alguma das cordas soltas. Peça aos demais que
repitam. Faça isso com vários alunos.
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Esclareça aos alunos que, apesar de o bandolim possuir oito cordas, cada par de cordas é tratado
como uma única corda, pelo fato das duas cordas de cada par serem afinadas na mesma nota.

atividade 1.5 – a história do bandolim
Nesta atividade os alunos conhecerão um pouco da origem do bandolim, bem como o seu uso na música brasileira.
Utilize o texto que segue, extraído do livro Método do bandolim brasileiro, de Afonso Machado.
“O bandolim tem suas origens na Europa. É descendente da mandola, instrumento da família do alaúde, que
era tocado por volta do século XII. Com o decorrer do tempo e à medida que se popularizava, foi passando
por diversas transformações quanto ao formato, tamanho, número de cordas e maneira de tocar. Na Itália, por
exemplo, onde se tornou muito popular no século XVI, havia o bandolim milanês que tinha cinco cordas duplas,
e o bandolim napolitano, em forma de cuia – semelhante ao alaúde – com quatro cordas duplas afinadas como
as do violino, afinação que se usa atualmente”.

aula 2
atividade 1.6 – as partes do bandolim
Comece a segunda aula relembrando as partes do bandolim (veja o mapa do instrumento na página 18 ).

Procure incitar os alunos a lembrarem os nomes das partes do bandolim já estudadas.

atividade 1.7 – a afinação
Nesta atividade peça aos alunos que toquem as cordas soltas do bandolim, identificando o nome e a afinação
de cada uma delas. Cada aluno deve tocar quatro vezes cada corda, dizendo e cantando o nome de cada uma.
Exercício a: Peça aos alunos que toquem a 1ª corda quatro vezes, dizendo Mi em voz alta.
Exercício b: Agora, a 2ª corda quatro vezes, desta vez dizendo Lá para cada nota tocada.
Exercício c: Em seguida, a 3ª corda quatro vezes, dizendo Ré cada vez que tocá-la.
Exercício d: A 4ª corda quatro vezesdeve ser tocada dizendo Sol para cada nota tocada.
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Exercício e: E, por fim, indique que toquem na sequência as cordas 1, 2, 3 e 4, dizendo o nome delas.
Exercício f: Repita a sequência de exercícios anterior, cantando as notas ao mesmo tempo em que toca.
Exercício g: Escolha um aluno para, de costas para a turma, tocar uma das cordas quatro vezes e peça para
outro aluno identificar de que corda se trata. Repita com vários alunos.

Tente propor esse exercício de maneira lúdica fazendo com que todos os alunos participem.

Nesta atividade os alunos apreciarão a música Marcha soldado. Toque a melodia da música e verifique se
os alunos a identificam. Logo depois, peça que cantem a música enquanto você toca a melodia. Em seguida,
acompanhe os alunos com acordes.

Figura 1.2 – Melodia de Marcha soldado

Exercício a: Toque a melodia e peça que os alunos respondam às perguntas:
- Qual o nome desta música?
- Você sabe quem fez esta música?

unidade 1 - engatando a primeira marcha

atividade 1.8 – marcha soldado

Exercício b: Cante com os alunos a música Marcha soldado.

Após cantarem Marcha soldado, sugira aos alunos que fiquem em pé e tentem cantar e marchar
ao mesmo tempo.

atividade 1.9 – acompanhamento de marcha
soldado
Nesta atividade os alunos tocarão por imitação o acompanhamento de Marcha soldado, utilizando as notas Sol,
Ré e Lá (cordas soltas). Toque somente os primeiros quatro compassos (1ª sequência), até os alunos memorizarem.
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Depois toque os quatro compassos seguintes (2ª sequência). Após tocarem os oito primeiros compassos (1ª e 2ª
sequências), toque a melodia de Marcha soldado, enquanto os alunos fazem o acompanhamento.

Figura 1.3 – Acompanhamento de Marcha soldado

Exercício a: Toque a 1ª sequência (compasso 1 ao 4) e peça que os alunos repitam.
Exercício b: Toque a 2ª sequência (compasso 5 ao 8) e peça que os alunos repitam.
Exercício c: Toque com os alunos as duas sequências.
Exercício d: Toque a melodia de Marcha soldado enquanto os alunos tocam a sequência.

Para tornar a atividade mais dinâmica, divida a turma em dois grupos nos Exercícios c e d. Peça
que cada grupo faça uma sequência do acompanhamento. Exemplo: os alunos do grupo 1 fazem
a 1ª sequência e os alunos do grupo 2 fazem a 2ª sequência. Depois inverta.

atividade para levar para casa
Passe para os alunos os exercícios a seguir:

Exercício a: Em uma folha em branco, faça um desenho de um bandolim e escreva ao lado o nome de três partes
já estudadas. Se você se lembrar o nome de outras partes, também pode escrever.
Exercício b: Você já ouviu falar em notas graves e notas agudas?
Exercício c: Para você, o bandolim é um instrumento com notas graves ou notas agudas? Responda à questão
e faça essa pergunta a alguém da sua casa.
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aula 3
atividade 1.10 – passando a palma

atividade 1.11 – graves e agudos I
Comece a atividade revisando as tarefas feitas em casa. Aproveite para avaliar o que os alunos sabem sobre
agudo e grave e explique o conceito.
Agudos: sons com frequência alta, geralmente relacionados à voz feminina.
Graves: sons com frequência baixa, geralmente relacionados à voz masculina.

Há vozes femininas que são percebidas como mais graves. Um exemplo é a da cantora Ana
Carolina. Há vozes masculinas que são percebidas como mais agudas. Um exemplo é a do cantor
Ney Matogrosso.

unidade 1 - engatando a primeira marcha

Peça aos alunos que formem um círculo, preferencialmente em pé. Marque um andamento cadenciado (andante),
dando passos no mesmo lugar, como se estivessem caminhando. Conte 1 para o pé direito e 2 para o esquerdo.
Escolha um aluno e bata palma em direção a ele, quando estiver no tempo 1 (pé direito). Este aluno que recebeu
a palma deve escolher um colega e bater a palma em direção a ele, quando estiver no tempo 1 (pé direito) e assim
sucessivamente. Caso os alunos superem rapidamente a dificuldade da brincadeira, sugira que cantem junto a
música Marcha soldado, enquanto passam a palma.

atividade 1.12 – graves e agudos II
Nesta atividade os alunos trabalharão a percepção de notas graves e notas agudas. Toque a melodia de Marcha
soldado, conforme escrito na Figura 1.2. Depois toque uma oitava acima da partitura e uma oitava abaixo.
Exercício a: Após tocar a melodia de Marcha soldado de três maneiras, peça aos alunos que respondam:
- Qual das três melodias é a mais grave?
- Qual das três melodias é a mais aguda?
Exercício b: Cante com os alunos a música Marcha soldado e tente identificar que palavra da canção é a mais
aguda.

Possivelmente as crianças de menor idade precisarão cantar a melodia para responder as
perguntas. Os alunos mais velhos possivelmente identificarão a nota mais aguda, pensando
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na música. A habilidade de representação mental é necessária para o desenvolvimento da competência
musical.

atividade 1.13 – acompanhamento de
marcha soldado
Nesta atividade os alunos tocarão e cantarão a música Marcha soldado. Peça a eles que formem dois grupos:
um de solistas e o outro de acompanhadores. O grupo de solistas deve cantar a música Marcha soldado e o de
acompanhadores deve fazer o acompanhamento ao bandolim. Em seguida, inverta os grupos.
Aproveite para explicar os conceitos de melodia e acompanhamento.

Melodia é, em geral, a voz principal de uma composição.

Acompanhamento: sons que acompanham a melodia com menor evidência que esta última.

Figura 1.4 – Marcha soldado, melodia e acompanhamento
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aula 4
atividade 1.14 – a 5ª casa
Nesta atividade os alunos explorarão os sons do bandolim com cordas presas, apertando a 5ª casa de cada corda
com o dedo 2 (dedo médio).

Exercício b: Agora peça aos alunos que comparem o som da 5ª casa da 2ª corda com o da 3ª corda solta. Há
alguma semelhança entre esses sons?
Exercício c: Em seguida faça o mesmo procedimento com a 5ª casa da 3ª corda e a 4ª corda solta.

Peça aos alunos que estiverem fazendo os exercícios com maior facilidade que auxiliem algum
colega que, no seu entendimento, esteja com dificuldade.

atividade 1.15 – peixe vivo
Nesta atividade os alunos apreciarão um trecho da música Peixe vivo. Toque a melodia e, em seguida, faça
algumas perguntas.

unidade 1 - engatando a primeira marcha

Exercício a: Oriente os alunos para que apertem a 5ª casa da 1ª corda e toquem escutando o som. Depois
comparem este som com o da 2ª corda solta. Questione-os quanto às similaridades.

Figura 1.5 – Peixe vivo
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Exercício a: Após tocar a melodia de Peixe vivo, pergunte aos alunos:
- Você conhece esta música? Qual o nome dela?
- Você acha que ela se parece em alguma coisa com a música Marcha soldado?

Deixe o aluno bem livre com relação à segunda pergunta, pois cada aluno pode ter uma
percepção diferente sobre as músicas.

atividade 1.16 – peixe vivo: melodia
e acompanhamento
Nesta atividade os alunos executarão o acompanhamento de um trecho da música Peixe vivo. Mostre a eles que
esse acompanhamento é parecido com o de Marcha soldado. A diferença é que eles tocarão, além das cordas
soltas, a 5ª casa da 3ª corda. Toque o acompanhamento para os alunos, ensine por imitação as sequências e
depois execute a melodia de Peixe vivo, enquanto eles tocam o acompanhamento.
Exercício a: Toque o acompanhamento do trecho de Peixe vivo e peça que os alunos escutem.
Exercício b: Toque com os alunos o acompanhamento do trecho de Peixe vivo.
Exercício c: Toque o solo enquanto os alunos tocam o acompanhamento.

atividade 1.17 – atividade de composição
Nesta atividade os alunos farão um pequeno arranjo para uma das músicas executadas na unidade. Peça aos
alunos que escolham entre Marcha soldado e Peixe vivo. O arranjo deve ser feito em conjunto. Os alunos podem
utilizar os elementos já estudados (cordas soltas, cordas presas, cantar, bater palma, bater no fundo do bandolim),
mas não necessariamente todos. Divida a turma em grupos de quatro ou cinco alunos e peça que compartilhem
os resultados no final.

atividade de ampliação

Nesta atividade os alunos farão a apreciação da primeira parte da música Doce de coco, de Jacob do Bandolim.
Serão trabalhados os conceitos de solo e acompanhamento. Além disso, os alunos tentarão perceber os
instrumentos presentes na gravação. Use a Faixa 9 do CD026 Chorinhos de ouro, do Acervo da Amigos do Guri.
Nesta gravação, a primeira parte da música vai até 1’38”.
Exercício a: Escute um trecho da música Doce de coco, de Jacob do Bandolim, e pergunte aos alunos:
- Quantos instrumentos você ouve nesta gravação? Quais?
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- Que instrumento faz o solo?
- Identifique dois instrumentos que fazem o acompanhamento

atividade para levar para casa
Passe para os alunos a seguinte tarefa:

Escolha um amigo que toque um instrumento de sopro e faça uma entrevista com as
seguintes perguntas:

modo de aferição de resultados

Observe o aproveitamento dos alunos com relação aos temas abordados nesta unidade.
Proponha que façam uma autoavaliação e discutam a respeito com base no que foi
trabalhado durante a unidade. Outros fatores a serem considerados são a participação de
cada aluno nas atividades propostas e a realização das atividades para levar para casa.

unidade 1 - engatando a primeira marcha

- Você sabe quantas cordas tem um bandolim?
- Você sabia que o bandolim tem braço? E que no braço do bandolim nós temos a escala, os trastes e as casas?
- O seu instrumento faz acompanhamento, solo ou os dois?
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O foco desta unidade é a execução de melodias e acordes ao bandolim.
Nela serão abordados também conteúdos técnicos como a preparação do
corpo antes de tocar, a notação musical (cifra e partitura), além de recursos
interpretativos e expressivos.

unidade 2

acorde,
bandolim,
que o solo
vai chegar
execução de melodias e
acompanhamentos ao bandolim

objetivo geral
Executar melodias e acompanhamentos com acordes de Ré e Sol e desenvolver a
expressividade por meio da execução com dinâmicas forte e piano.

objetivos específicos
- Aprender a preparar o corpo antes de tocar – alongamento
- Sedimentar os conteúdos da Unidade 1
- Diferenciar e executar as dinâmicas p (piano) e f (forte)
- Apreciar a música Doce de coco, de Jacob do Bandolim
- Executar e ler em cifras os acordes D7 (Ré com sétima) e G (Sol Maior)
- Executar a melodia de Marcha soldado
- Arranjar Marcha soldado
- Conhecer o pentagrama musical e a clave de Sol
- Identificar as notas das cordas soltas escritas no pentagrama
- Aprender a nomenclatura dos dedos da mão esquerda

conteúdos
- Alongamento
- Recurso interpretativo: dinâmica
- O pentagrama musical e a clave de Sol
- Notação das cordas soltas no pentagrama
- Acompanhamento com acordes: cifras
- Figuras rítmicas
- Improvisação e arranjos com os conteúdos estudados

recursos necessários
- Bandolins
- Palheta
- Papel com pentagrama musical
- Lápis preto
- Régua
- Estante de partitura
- CD026 Chorinhos de ouro, do Acervo da Amigos do Guri
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descrição da unidade

É importante conseguir organizar o tempo de cada atividade, para realizá-las com qualidade. Para isso, a partir da
Aula 2, o alongamento será feito antes das atividades e, portanto, considere esse tempo na dinâmica das aulas.
Uma série básica de alongamentos deve durar de seis a nove minutos.
É de fundamental importância orientar os alunos sobre a prática do alongamento e do aquecimento. Por isso,
antes de começar a prática, sugira alguns alongamentos como: esticar os braços e puxar as mãos em direção ao
corpo, alongar ombros, pescoço, peito e braços, alongar as pernas, entre outros.

Atenção para o aluno não exigir demais dos músculos, tendo cuidado ao se alongar.

aula 1

unidade 2 - acorde, bandolim, que o solo vai chegar

É comum ouvir reclamações de instrumentistas em relação a desconforto e dores nas mãos ou nas costas, durante
uma execução ou ao final de uma jornada de estudos. Por isso, o alongamento será abordado na Aula 1 como
atividade e, a partir daí, deverá ser realizado em todo início de aula.

atividade 2.1 – as partes do bandolim
Nesta atividade os alunos relembrarão as partes do instrumento (fundo, braço, espelho, trastes e casas) já
estudadas na Unidade 1. Peça aos alunos para formarem dois grupos (1 e 2, por exemplo). Em seguida, peça a
um aluno do grupo 1 que faça as perguntas do Exercício a para o grupo 2. Depois peça a um aluno do grupo 2
que faça as perguntas ao grupo 1.
Exercício a: Peça aos alunos que se concentrem em lembrar as partes do instrumento, e então inicie o trabalho
com as perguntas.
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Grupo 1 – Qual parte do bandolim que encostamos na barriga quando tocamos?
Peça para os alunos citarem uma parte do bandolim que começa com a letra E.
Grupo 2 – Como se chamam os pedaços de metal que separam uma casa da outra, no bandolim?
Peça para os alunos citarem uma parte do bandolim que começa com a letra B.

atividade 2.2 – alongamento
Nesta atividade os alunos aprenderão a realizar uma série de alongamentos.
Os alunos em pé aquecem primeiro as articulações dos dedos por meio de dois exercícios:
Movimento de abrir e fechar as mãos.

Figura 2.1
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Figura 2.2

Figura 2.3

Em seguida alongam-se os músculos das mãos e antebraços.

unidade 2 - acorde, bandolim, que o solo vai chegar

Com as mãos unidas, tendo os dedos intercalados, massageiam os dedos e as mãos.

Figura 2.4
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Na sequência, os braços e ombros.

Figura 2.5

Figura 2.6

atividade 2.3 – soldado forte e soldado fraco
Nesta atividade os alunos relembrarão o acompanhamento melódico de Marcha soldado, trabalhando as
dinâmicas p (piano) e f (forte) como recurso interpretativo. Peça para executarem o acompanhamento todo com
pouca sonoridade (piano) e depois com bastante sonoridade (forte).

Dinâmica é a graduação da intensidade do som; é o grau de intensidade com que o som é
emitido ou articulado (MED, 1996, p. 213). Aspecto da expressão musical resultante de variação
na intensidade sonora. As indicações de padrão de dinâmica são assim convencionadas: pp –
pianíssimo – com volume sonoro muito reduzido; p – piano – com pouco volume sonoro; mp – mezzo
piano – com volume moderado; mf – mezzo forte – moderadamente intenso; f – forte – com intensidade
sonora; ff – fortíssimo – com muita intensidade sonora (GROVE, 1994, p. 269).
Dê alguns minutos para que os alunos relembrem o acompanhamento e depois toque com eles.
Você pode repetir os exercícios algumas vezes com os alunos, se considerar necessário. Quando
os alunos forem tocar com bastante sonoridade (forte), atente-lhes para que não exagerem na
força, pois as cordas podem estourar ou o som pode não sair com boa qualidade.
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Exercício a: Peça aos alunos que lembrem e toquem o acompanhamento melódico de Marcha soldado. Depois
peça para que toquem o acompanhamento melódico de Marcha soldado com um som bem fraco.
Em seguida, solicite que toque esse o acompanhamento melódico com um som forte.
Converse com eles a respeito das diferenças das duas execuções.

Nesta atividade apresentaremos o pentagrama musical e a clave de Sol. Forme um círculo com os alunos,
preferencialmente sentados no chão, e fale um pouco sobre o pentagrama musical (para que serve, por que
o chamamos de pentagrama musical). Comente que é possível, por exemplo, escrever o acompanhamento de
Marcha soldado no pentagrama. Em seguida, em uma folha em branco, desenhe com os alunos um pentagrama
e a clave de Sol. Peça para desenharem a clave várias vezes.
Exercício a: Fale com os alunos sobre o pentagrama musical.

Pentagrama (do grego, penta: cinco, grama: escrever): O pentagrama ou pauta musical é a
disposição de cinco linhas paralelas horizontais e quatro espaços intermediários, onde se
escrevem as notas musicais. Contam-se as linhas e os espaços da pauta de baixo para cima
(MED, 1996, p. 14).
Exercício b: Peça aos alunos que desenhem o pentagrama musical e a clave de Sol, sempre sob sua orientação
e supervisão.

Alguns alunos provavelmente apresentarão dificuldade em desenhar a clave de Sol. Ressalte
que ela não precisa sair tão boa desde já e que com a prática eles conseguirão desenhá-la bem.

unidade 2 - acorde, bandolim, que o solo vai chegar

atividade 2.4 – o pentagrama

aula 2
atividade 2.5 – mão esquerda
Nesta atividade ensinaremos a nomenclatura dos dedos da mão esquerda, relacionando os números dos dedos
aos nomes dos mesmos. Após explicar a relação entre números e dedos (Figura 2.7), os alunos farão alguns
exercícios que chamaremos de exercícios de martelo.
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Figura 2.7

Os exercícios de martelo são bons para o desenvolvimento da sincronia entre palhetada e mão
esquerda e, por isso, podem ser feitos com frequência como um exercício de aquecimento. A
ideia de nomear o exercício tem a finalidade de nos lembrarmos dele com mais facilidade.
Exercício a: Toque a 2ª casa da 1ª corda, utilizando o dedo 1. Sem soltar o dedo 1, aperte a 3ª casa desta mesma
corda com o dedo 2. Fique alternando essas duas casas.

Figura 2.8
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Exercício b: Em seguida, toque a 2ª casa da 2ª corda, utilizando o dedo 1. Sem soltar o dedo 1, aperte a 5ª casa
desta mesma corda com o dedo 3. Fique alternando essas duas casas.

Exercício c: Na sequência, toque a 2ª casa da 3ª corda utilizando o dedo 1. Sem soltar o dedo 1, aperte a 6ª
casa desta mesma corda com o dedo 4. Fique alternando essas duas casas.

Figura 2.10

atividade 2.6 – acordes G e D7

unidade 2 - acorde, bandolim, que o solo vai chegar

Figura 2.9

Nesta atividade ensinaremos a execução dos acordes G (Sol Maior) e D7 (Ré com sétima) e o reconhecimento da
cifra dos acordes.
Exercício a: Toque vários acordes para os alunos escutarem e pergunte a eles qual seria a definição de acorde.
Em seguida, explique o conceito de acorde e a formação de acordes na lousa.

Acorde: o soar simultâneo de duas ou mais notas (GROVE, 1994, p. 5).
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Figura 2.11

Figura 2.12

O acorde G deve ser tocado apertando a 3ª casa da 1ª corda com o dedo 2, e a 2ª casa da 2ª corda com o dedo
1. O acorde D7 deve ser tocado apertando a 2ª casa da 1ª corda com o dedo 2 e a 3ª casa da 2ª corda com o
dedo 3. Mostre as posições aos alunos. Apresente na lousa a cifra dos dois acordes, somente depois de fazerem
os dois acordes algumas vezes. Estimule os alunos a ouvirem os acordes e a executarem os acordes aprendidos
de diferentes maneiras. Por exemplo: forte e piano, rápido e lento etc.

É desejável que os alunos aprendam o acorde G primeiro e, em seguida, aprendam a fazer a
mudança para o acorde D7. Quando forem fazer a mudança, peça para manterem o dedo 2 na
1ª corda e só deslizarem da 3ª para a 2ª casa.
Exercício b: Jogo musical
Divida a turma em dois grupos. Um deles tocará os acordes e o outro, de olhos fechados, deverá adivinhar que
acorde foi tocado, falando o nome do acorde. O grupo que identificar mais acordes, ganha.

42

atividade 2.7 – os acordes na música
Nesta atividade os alunos tocarão o acompanhamento do trecho da música Peixe vivo com os acordes D7 e G.
Exercício a: Toque para os alunos o acompanhamento com acordes de Peixe vivo. Enquanto toca, peça aos
alunos que cantem a canção.

Figura 2.13

unidade 2 - acorde, bandolim, que o solo vai chegar

Exercíco b: Em seguida, divida a turma em três grupos (A, B e C). O grupo A fará o acorde D7, o grupo B fará o
acorde G e o grupo C fará o acompanhamento melódico estudado na Unidade 1. Os acordes deverão ser tocados
uma vez por compasso, palhetando para baixo em mínimas, conforme a indicação a seguir.

Figura 2.14

Oriente os alunos a tocarem com duas dinâmicas (forte, piano) e andamentos distintos. Também
faça perguntas para avaliar se os alunos têm consciência da forma ou perceberam as mudanças
e os contrastes.
Agógica: procedimento de articulação de sons, que implica alteração de andamento, expressão,
caráter etc.; modificações rítmicas: precipitações, “rallentandos”, interrupções etc. (MED, 1996,
p. 194).
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atividade 2.8 – peixe vivo
Nesta atividade os alunos tocarão o acompanhamento melódico de Peixe vivo, seguindo a partitura. Apresente a
partitura do acompanhamento. Explique que cada figura escrita representa uma nota a ser tocada.
Exercício a: Toque para os alunos o acompanhamento melódico de Peixe vivo. Enquanto toca, peça aos alunos
que leiam as notas no pentagrama musical.
Exercício b: Peça para os alunos tocarem o acompanhamento melódico de Peixe vivo e observe a posição das
notas.

atividade para levar para casa

Passe aos alunos a seguinte tarefa: desenhe o pentagrama em uma folha em branco e, nesse
pentagrama, desenhe a clave de Sol. Em seguida, tente escrever as notas do acompanhamento
melódico de Marcha soldado.

aula 3
atividade 2.9 – revisão
Inicie a aula, revisando a atividade que os alunos levaram para casa. Em seguida, depois de realizar o alongamento,
relembre com os alunos, por meio de exercícios, os assuntos novos abordados nas Aulas 1 e 2. Podemos começar
com os exercícios de martelo feitos na Atividade 2.5. Caso os alunos não apresentem dificuldades realize variações,
combinando dedos 2 e 3 ou 2 e 4, por exemplo.

Fale com os alunos sobre a importância de relembrar os conteúdos já estudados, explicando
que essa tarefa os ajuda a fixar o que já estudaram e, com isso, ficam prontos para seguirem
em frente.
Exercício a: Oriente os alunos a realizarem alguns exercícios de martelo.
Exercício b: Em seguida, reúna os alunos em duplas e peça para que relembrem os acordes estudados. Estimule
a mudança de um para o outro.
Exercício c: Forme dois grupos de quatro ou cinco alunos. Um grupo deve tocar o acompanhamento cifrado de
Peixe vivo e o outro grupo deve cantar a música. Faça algumas vezes e depois inverta os grupos.
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atividade 2.10 – atividade lúdico-musical:
escutar e interagir
Esta atividade consiste em escutar a gravação da música Doce de coco, de Jacob do Bandolim (CD026 Chorinhos
de ouro, do Acervo da Amigos do Guri – a primeira parte da música vai até 1’38”), fazendo alguns exercícios
rítmicos com o corpo.

Momento 1: Peça aos alunos que formem duas fileiras (grupos A e B), uma de frente para a outra, preferencialmente
em pé. Enquanto a música está sendo ouvida, o grupo A deve bater palma no tempo 1 da música e o grupo B
deve bater no peito com a mão direita no tempo 2 da música.

unidade 2 - acorde, bandolim, que o solo vai chegar

Para um bom aproveitamento das atividades de apreciação, é fundamental enfatizar a
necessidade de estarmos atentos e em silêncio do começo ao fim da apreciação proposta.

Peito

Figura 2.15
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Momento 2: O grupo A deve bater palma no tempo 1 e, no contratempo, bater com as costas da palma da mão
direita na palma esquerda. O grupo B deve bater no peito com a mão direita no tempo 2 e, no contratempo, bater
com as costas da palma da mão direita na palma esquerda.
Momento 3: Os dois grupos farão o Momento 1, marcando com o pé direito o tempo 1 e com o pé esquerdo o
tempo 2. Em seguida farão o mesmo com o Momento 2.

O Momento 3 só deve ser feito caso os alunos façam os Momentos 1 e 2 com segurança.

aula 4
atividade 2.11 – apreciação
Nesta atividade os alunos farão a apreciação da música Marcha soldado, observando a sua maneira de tocar. Em
seguida, os alunos farão alguns exercícios.
Exercício a: Toque a melodia de Marcha soldado para os alunos, que devem ouvir e observar com atenção. Em
seguida pergunte aos alunos:
- Quais dedos da mão esquerda foram utilizados para tocar a música?
- Quais cordas foram tocadas?
- Qual corda não foi tocada?

atividade 2.12 – a melodia
Nesta atividade os alunos tocarão a melodia de Marcha soldado, que será apresentada aos poucos, dividida em
quatro partes. Apresente uma parte de cada vez, cuidando para que os alunos aprendam bem uma parte antes
de passar para a próxima. Peça aos alunos que tiverem mais facilidade em executar o trecho para auxiliarem os
colegas com alguma dificuldade.
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atividade 2.13 – arranjo
Nesta atividade os alunos farão um arranjo de Marcha soldado. Neste arranjo deverão aparecer a letra, a melodia
e o acompanhamento melódico.

Auxilie a turma nessa atividade de arranjo, designando papéis ou funções a cada aluno. Por
exemplo: arranjar e tocar a melodia, o acompanhamento etc.

unidade 2 - acorde, bandolim, que o solo vai chegar

Figura 2.16

atividade para levar para casa

Passe aos alunos a seguinte tarefa: pesquise em livros, com amigos ou parentes músicos, ou
na internet, e tente encontrar o nome de três bandolinistas nascidos antes de 1940.

Comente sobre os bandolinistas pesquisados pelos alunos e, se puder, execute alguma música
ou toque uma gravação dos bandolinistas citados.
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modo de aferição de resultados

Observe o desenvolvimento dos alunos, considerando o que foi abordado, a participação nas
atividades e a realização das atividades para levar para casa. Converse com eles a respeito
dos conteúdos e das dificuldades que sentiram e o que pode ser feito para superá-las.
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Nesta unidade será trabalhada a relação entre os acordes e os
acompanhamentos. Também será o ritmo de valsa, com fórmula de compasso
e melodias características.

unidade 3

vamos
valsear
comparando o ritmo da valsa
a outros ritmos

objetivo geral
Compreender o ritmo da valsa.

objetivos específicos
- Apresentar as partes do instrumento
- Identificar a cifra do acorde Am
- Relacionar e executar os acordes com o acompanhamento da canção Marcha soldado
- Conhecer um pouco sobre Jacob do Bandolim
- Definir o valor da mínima e sua pausa em um compasso 2/4
- Definir o conceito de compasso, fórmula de compasso e barra de compasso
- Conhecer o ritmo de valsa, com fórmula de compasso e melodias características

conteúdos
- Figuras rítmicas
- Cifras
- Acompanhamento com acordes
- Ritmo e melodia de valsa
- Conceituação de fórmula de compasso/barra de compasso
- Arranjos com os conteúdos estudados
- Apreciação musical da obra de Jacob do Bandolim
- Apreciação de valsas

recursos necessários
- Bandolim
- Palheta
- Cadeira
- Papel sulfite
- Lápis preto
- Lápis de cor
- Borracha
- Régua
- Estante de partitura
- Lousa
- Aparelho de som
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descrição da unidade
Os principais assuntos a serem abordados nesta unidade são a duração da mínima em um compasso de 2/4, o
acompanhamento com acordes e o acompanhamento e a melodia de uma valsa.

Faça o alongamento e os exercícios de martelo, antes das atividades de execução.
Para um bom aproveitamento das atividades de apreciação, é importante enfatizar a necessidade de todos
estarem atentos e em silêncio do começo ao fim da apreciação proposta.

aula 1

unidade 3 - vamos valsar

Esteja atento para o número de atividades propostas em cada aula, pois cada uma demanda tempos diferentes
de realização. Por exemplo: a aula 1 conta com quatro atividades, enquanto a aula 4 tem duas atividades. Isso
em razão das atividades da aula 4 necessitarem de um tempo maior para serem realizadas.

atividade 3.1 – outras partes do bandolim
Nesta atividade os alunos aprenderão algumas partes do instrumento (tarraxa, pestana, rastilho e tampo).
Apresente as partes e aproveite para lembrar com os alunos aquelas já estudadas.

atividade 3.2 – jacob do bandolim
Nesta atividade os alunos aprenderão um pouco sobre Jacob do Bandolim. Comece revisando a atividade para
levar para casa. Converse com os alunos sobre os bandolinistas que pesquisaram, o que sabem a respeito deles
e se já escutaram alguma música tocada por eles.

Provavelmente os alunos encontrarão na pesquisa o nome de Jacob do Bandolim.
Independentemente disso, comente a importância de Jacob do Bandolim, tido como a maior
referência de bandolinistas brasileiros.
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Neste momento seria interessante a apreciação musical de uma execução de Jacob do Bandolim!
Jacob Pick Bittencourt nasceu em 14/02/1918 no Rio de Janeiro. Filho único do capixaba Francisco
Gomes Bittencourt e da polonesa Raquel Pick morava na casa de n°97 da Rua Joaquim Silva,
na Lapa, onde, sem ter muitos amigos e com restrições para ir brincar na rua, costumava ouvir
um vizinho francês cego tocar um violino. E esse foi o seu primeiro instrumento. Ganhou o instrumento
da mãe aos 12 anos, mas, por não se adaptar ao arco do instrumento, passou a usar grampos de cabelo
para tocar as cordas. Depois de várias cordas arrebentadas, uma amiga da família disse “...o que esse
menino quer é tocar bandolim...”. Dias depois, Jacob ganhou um bandolim, comprado na Guitarra de
Prata. Era um modelo cuia, estilo napolitano, e que segundo o próprio Jacob “...aquilo me arrebentou os
dedos todos, mas eu comecei...”. Não teve professor, sempre foi autodidata. Tentava repetir no bandolim
trechos de melodias cantaroladas por sua mãe ou por pessoas que passavam na rua. Aos 13 anos, da
janela de sua casa, escutou o primeiro choro É do que há composto e gravado por Luiz Americano.
Era tocado no prédio em frente, onde morava uma diretora da gravadora RCA. “Nunca mais esqueci a
impressão que me causou”, afirmaria Jacob, anos mais tarde.
Fonte: (www.jacobdobandolim.com.br)

atividade 3.3 – revisão da melodia de marcha
soldado
Nesta atividade os alunos relembrarão a melodia de Marcha soldado. É interessante que você toque cada parte
com eles e depois a música inteira.

atividade 3.4 – acompanhamento cifrado de
marcha soldado
Em seguida, os alunos tocarão o acompanhamento cifrado de Marcha soldado. A batida será a mesma utilizada
na música Peixe vivo. Toque o acompanhamento, enquanto canta a música. Depois de tocar algumas vezes, veja
se os alunos perceberam em que momento da letra é feita a mudança dos acordes.
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Exercício a: Toque o acompanhamento com acordes da música Marcha soldado, enquanto os alunos cantam a
música. Saliente em que momentos da letra você muda de acorde.
Exercício b: Agora os alunos devem tocar o acompanhamento com acordes de Marcha soldado.

unidade 3 - vamos valsar

Figura 3.1

aula 2
atividade 3.5 – arranjo de marcha soldado
Em seguida, os alunos realizarão um arranjo para a música Marcha soldado. Divida-os em quatro grupos (A, B, C
e D, por exemplo). O grupo A tocará os trechos 1 e 3 da melodia e o grupo B tocará os trechos 2 e 4 da melodia.
O grupo C tocará o acorde G e o grupo D tocará o acorde D7. Em seguida, inverta os grupos.
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Figura 3.2

atividade 3.6 – a mínima e o compasso
Nesta atividade os alunos aprenderão o valor da figura mínima em um compasso 2/4. Relembre com eles a
atividade lúdica realizada na Unidade 1 (Atividade 1.10, passando a palma). Em seguida, desenhe com os alunos
um pentagrama musical, a clave de Sol, o compasso 2/4 e o acompanhamento melódico de Marcha soldado.
Aproveite para mostrar a pausa de mínima e explicar o que é compasso, barra de compasso e fórmula de
compasso.

Compasso é a divisão de um trecho musical em séries regulares de tempos; é o agente métrico
do ritmo (MED, 1996, p. 114). No uso moderno, é comum indicar dois números, um sobre o outro:
o de baixo indica a unidade de medida em relação à semibreve e o de cima indica o número
dessas unidades em cada compasso (GROVE, 1994, p. 209-210).
Barra de compasso é a linha vertical (muitas vezes chamada apenas barra) que é traçada no
pentagrama para delimitar unidades métricas (GROVE, 1994, p. 76).
Fórmula de compasso é o sinal ou sinais colocados no início de uma composição, após a
armadura de clave, ou no decorrer da composição para indicar métrica do trecho musical que se
segue (são os números citados na definição de compasso).

atividade 3.7 – leitura de mínimas
Nesta atividade os alunos praticarão a leitura da mínima e sua pausa por meio do acompanhamento melódico de
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Marcha soldado. Divida os alunos em duas turmas (A e B, por exemplo). Enquanto você toca a melodia de Marcha
soldado, os alunos executarão o acompanhamento melódico dividido entre as turmas.

Figura 3.3

Nesta atividade os alunos farão a apreciação da música Pequena valsa, de André Ribeiro, executada por você.
Toque a valsa e, em seguida, faça algumas perguntas.
- Você já ouviu falar em valsa?
- Você acha que a valsa é escrita em um compasso de 2, 3 ou 4 tempos?

Fique em pé com os alunos e faça-os sentir as diferenças entre compasso binário e ternário por
meio da percussão corporal. Use os pés para os tempos fortes e palmas para os tempos fracos.
Toque diferentes músicas, em diferentes tempos, para que os alunos percebam em qual tempo
você está tocando.

unidade 3 - vamos valsar

atividade 3.8 – pequena valsa

atividade para levar para casa

Indique aos alunos a seguinte tarefa: escreva a cifra do acompanhamento de Marcha
soldado. Coloque a fórmula de compasso e divida os acordes com as barras de compasso.

aula 3
atividade 3.9 – acorde de lá menor
Nesta atividade os alunos aprenderão uma posição do acorde Am. Ensine a posição Am a partir do acorde G, para
que os alunos percebam a mudança dos dedos.
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Figura 3.4

Exercício a: Peça para os alunos realizarem acorde G, conforme aprenderam. Na mesma casa, eles devem subir
os dedos uma corda e colocar o dedo 4 na 5ª casa da 1ª corda, formando o Am. Pratique com eles a mudança
de um acorde para o outro.

atividade 3.10 – batida de valsa
Os alunos aprenderão a batida de valsa. Execute a batida, fazendo a posição do acorde G. Procure acentuar bem
o primeiro tempo da batida.
Exercício a: Toque uma batida de valsa e mostre aos alunos em quais cordas você toca e em qual dos três
tempos você toca mais forte.
Exercício b: Os alunos devem tocar a batida de valsa, buscando acentuar o primeiro tempo.

Figura 3.5

atividade 3.11 – acompanhamento para
pequena valsa
Agora os alunos farão o acompanhamento de Pequena valsa. Ensine este acompanhamento por imitação e, em
seguida, escreva a cifra na lousa para que os alunos façam o acompanhamento lendo a cifra. Depois toque a
melodia, enquanto os alunos tocam o acompanhamento.
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Figura 3.6

As notações musicais devem servir de apoio aos alunos, porém é desejável que eles toquem as
melodias e acompanhamentos de cor.
Exercício a: Toque o acompanhamento de Pequena valsa. Peça para a turma observar quantas batidas você toca
em cada acorde.
Exercício b: Toque o acompanhamento com os alunos.

Exercício d: Toque a melodia, enquanto eles tocam o acompanhamento.

aula 4

unidade 3 - vamos valsar

Exercício c: Agora os alunos devem tocar sozinhos, lendo a cifra na lousa.

atividade 3.12 – desenhando meu bandolim
Esta atividade consiste em fazer um desenho livre do bandolim e depois colorir. Ao final, pergunte sobre as partes
do bandolim e verifique, junto com eles, se faltou alguma.
Exercício a: Em uma folha em branco, peça aos alunos que desenhem um bandolim e depois pintem como
desejarem, individualmente.
Exercício b: Depois eles devem escrever ao lado do desenho ou no verso as partes do bandolim.

atividade 3.13 – melodia de pequena valsa
Nesta atividade os alunos executarão a melodia de Pequena valsa. A melodia será dividida em quatro trechos.
Apresente um trecho de cada vez, cuidando para que os alunos aprendam bem um trecho antes passar para o
próximo. Peça àqueles que tiverem mais facilidade em executar o trecho que auxiliem algum colega com dificuldade.
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Figura 3.7
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atividade para levar para casa

Indique aos alunos que façam uma entrevista com os professores da escola a partir das
seguintes perguntas: Você já ouviu falar em valsa? Cite o nome de duas valsas que você
conhece.

modo de aferição de resultados

unidade 3 - vamos valsar

Observe o aproveitamento dos alunos em relação aos temas abordados nesta unidade,
considerando a participação nas atividades propostas, como também a realização das
atividades para levar para casa.
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Nesta unidade os alunos conhecerão as escalas de Dó Maior e Sol Maior
e farão as primeiras composições ao instrumento.

unidade 4

o bandolim
compositor
compondo músicas no bandolim

objetivo geral
Compor uma melodia e desenvolver habilidades relacionadas à leitura musical.

objetivos específicos
- Compreender a função de um sustenido (#)
- Conhecer e executar os arpejos de Dó Maior e Sol Maior
- Conhecer e executar as escalas de Dó Maior e Sol Maior
- Perceber a relação entre tônica e dominante
- Executar o arranjo da música Pequena valsa
- Compor uma peça com os elementos apresentados na unidade

conteúdos
- Acidente ou sinal de alteração (sustenido)
- Arpejo e escala de Dó Maior
- Arpejo e escala de Sol Maior
- Figura rítmica (semínima)
- Composição com os elementos musicais praticados na unidade
- Apreciação da canção Sensível, de Pixinguinha

recursos necessários
- Bandolim
- Palheta
- Cadeira
- Estante de partitura
- Aparelho de som – CD player
- Folha com pentagrama
- CD075 Só Pixinguinha – Zé da Velha e Silvério Pontes, do Acervo da Amigos do Guri
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descrição da unidade

Com relação à leitura, você deve estar bastante atento, cuidando para que os alunos reconheçam com segurança
as notas estudadas, orientando-os a não se preocuparem em ler com rapidez, pois esse é um processo que leva
algum tempo.
No tocante à composição e execução de melodias ou arranjos, você pode auxiliar os alunos sempre que considerar
conveniente, dando sugestões e incentivando as criações.
Na Aula 3 será feita uma revisão dos conteúdos relacionados à execução, sem a apresentação de conteúdos
novos, a fim de sedimentar o que foi visto nesta unidade e na Unidade 3.
Nas duas atividades para levar para casa, os alunos repetirão os exercícios feitos em sala de aula. Oriente-os para
que façam os exercícios, se possível, no mesmo dia, pois o assunto estará mais vivo na memória.

unidade 4 - o bandolim compositor

Nesta unidade, os principais assuntos a serem abordados são as escalas, os arpejos, a leitura musical e a execução
de arranjos. A escolha de escalas e arpejos em Dó Maior e Sol Maior foi feita pela facilidade na abordagem técnica
instrumental. Aproveitamos a oportunidade para perceber a relação harmônica entre essas duas sonoridades.

Para um bom aproveitamento das atividades de apreciação, é muito importante que você enfatize a necessidade
de estarmos atentos e em silêncio do começo ao fim da apreciação proposta.

aula 1
atividade 4.1 – revisão
Nesta atividade os alunos farão, por meio de exercícios, uma revisão dos principais assuntos da Unidade 3.

Cuide para que todos tenham terminado um exercício antes de passar para o próximo, e auxilie
os alunos nas dificuldades particulares.
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Exercício a: Peça aos alunos que se lembrem das partes do instrumento estudadas na Unidade 3 e respondam
às perguntas:
- Qual é a parte do instrumento em que fica apoiado o rastilho?
- Quais são os nomes dados às partes do bandolim que utilizamos para afinar as cordas?
- Cite uma parte do instrumento que começa com a letra P.
Exercício b: Em seguida os alunos devem escrever em duas ou três linhas o que sabem sobre Jacob do Bandolim
Exercício c: Distribua os alunos em duplas para relembrar o ritmo de valsa com os acordes já apresentados.
Exercício d: Ainda em duplas, relembre a melodia e o acompanhamento de Pequena valsa.

atividade 4.2 – a semínima e sua pausa
Nesta atividade os alunos aprenderão o valor da semínima e sua pausa em um compasso 2/4, 3/4 ou 4/4. Por ser
uma figura de fácil assimilação, faça uma atividade lúdica breve, caminhando pela sala e batendo palmas a cada
passo. Explique que tanto no compasso 2/4 como em qualquer outro compasso em que o denominador (número
de baixo) seja 4, a semínima e sua pausa devem durar um tempo ou um pulso. Se for conveniente, aproveite para
explicar que a mínima e sua pausa duram sempre dois tempos cada uma em um compasso cujo denominador é 4.

atividade 4.3 – arpejo de sol maior
Agora os alunos executarão o arpejo de Sol Maior. Explique o conceito de arpejo aos alunos. No primeiro exercício,
ensine o arpejo por imitação e de forma ascendente. Logo depois, os alunos farão exercícios, acompanhando a
partitura.

Arpejo, ou harpejo (do italiano arpeggio), é a execução rápida e sucessiva das notas de um
acorde, começando geralmente com o baixo (como em uma harpa), sustentando as notas.
Indica-se com uma linha ondulada vertical, antes do acorde (MED, 1996, p. 324).
Exercício a: Toque o arpejo de Sol Maior e peça aos alunos que apenas observem.
Exercício b: Os alunos devem tocar o exercício de arpejo ascendente e dizer o nome da nota, enquanto tocam.
Exercício c: Os alunos devem tocar o exercício de arpejo descendente e dizer o nome da nota, enquanto tocam.
Exercício d: Os alunos devem tocar o exercício de arpejo ascendente e pensar no nome da nota, enquanto tocam.
Exercício e: Os alunos devem tocar o exercício de arpejo descendente e pensar no nome da nota, enquanto tocam.
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Figura 4.1

atividade de ampliação

Divida os alunos em duas turmas e peça para que fiquem de costas uma para a outra. Peça a uma das turmas
que toque o Exercício d da atividade 4.3 A outra turma tentará dizer se o arpejo foi ascendente ou descendente.
Depois inverta as turmas.

unidade 4 - o bandolim compositor

Exercício f: Os alunos devem tocar o exercício de arpejo ascendente seguido do descendente e dizer o nome da
nota, enquanto tocam.

aula 2
atividade 4.4 – um arranjo de pequena valsa
Nesta atividade os alunos executarão um arranjo de Pequena valsa. Divida os alunos em duas turmas. Uma delas
tocará a melodia e a outra um acompanhamento melódico. Depois inverta as turmas. Aproveite para explicar o
conceito do ritornello.

Ritornello ou barra dupla é um sinal que determina a repetição de um trecho musical. É
representado por uma barra dupla, sendo uma grossa e outra fina, com dois pontos (um acima
e outro abaixo da terceira linha) (MED, 1996, p. 237).
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Acompanhamento melódico

Figura 4.2

atividade 4.5 – o sustenido
Agora os alunos aprenderão qual o efeito de um sustenido. Explique a função do sustenido. Depois exemplifique
com alguma nota escrita no pentagrama que eles já reconheçam. Por exemplo a nota Sol da 4ª corda.

Sustenido: sinal de notação normalmente colocado à esquerda de uma nota, indicando que a
altura da nota deve ser elevada em um semitom (GROVE, 1994, p. 918).

atividade 4.6 – a escala de sol maior
Nesta atividade os alunos executarão a escala de Sol Maior. Apresente a escala de forma ascendente e em duas
partes, cuidando para que memorizem a primeira parte antes de passar para a segunda. Junte as duas partes
e depois pratique com eles também de forma descendente. Após realizarem os Exercícios a e b, explique os
conceitos de escala, escala ascendente e escala descendente.

Escala é uma série de notas sucessivas, separadas por tons ou semitons (LACERDA, 1961, p. 63).
É uma sucessão ascendente e descendente de notas diferentes consecutivas; conjunto de notas
disponíveis num determinado sistema musical; uma sucessão ordenada de sons, compreendidos
no limite de uma oitava (MED, 1996, p. 86).
É muito importante que os alunos estejam conscientes das notas que estão tocando. Sugira que
eles falem a nota em voz alta a fim de memorizarem com mais facilidade.
Exercício a: Toque as quatro primeiras notas da escala de Sol Maior. Os alunos devem observar e depois tocar,
acompanhando a leitura no pentagrama.
Exercício b: Toque as quatro últimas notas da escala de Sol Maior. Os alunos devem observar e depois tocar,
acompanhando a leitura no pentagrama.
Exercício c: Agora os alunos devem tocar a escala de Sol Maior ascendente, acompanhando a leitura no
pentagrama.
Exercício d: Em seguida, devem tocar a escala de Sol Maior descendente, acompanhando a leitura no pentagrama.
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Figura 4.3

atividade 4.7 – composição
Nesta atividade os alunos farão uma composição, utilizando o arpejo e a escala de Sol Maior. Os alunos devem
utilizar as figuras mínima e semínima na composição e nas pausas, se julgarem necessário. Divida os alunos em
duas turmas e peça para cada uma criar uma pequena melodia, utilizando o compasso de 2/4.

atividade para levar para casa

unidade 4 - o bandolim compositor

Acidentes ocorrentes

Peça aos alunos que escrevam em um pentagrama musical o arpejo de Sol Maior e a escala
de Sol Maior.

aula 3
atividade 4.8 – revisão da tarefa para levar
para casa
Comece a atividade revisando a tarefa para levar para casa. Em seguida, os alunos devem relembrar o arpejo e
a escala de Sol Maior por meio de exercícios. Peça para que formem duplas ou trios para realizar os exercícios.

67

Exercício a: A turma deve relembrar e tocar o arpejo de Sol Maior.
Exercício b: Em um pentagrama, os alunos devem escrever os arpejos de Sol Maior ascendente e descendente,
utilizando o compasso 2/4 e a figura mínima.
Exercício c: A turma deve relembrar e tocar a escala de Sol Maior.
Exercício d: Em um pentagrama, os alunos devem escrever as escalas de Sol Maior ascendente e descendente,
utilizando o compasso 2/4 e a figura semínima.

atividade 4.9 – de volta à pequena valsa
Nesta atividade os alunos relembrarão o arranjo da música Pequena valsa realizado na Aula 2, bem como o
acompanhamento com acordes.
Exercício a: Relembre com a turma a melodia de Pequena valsa.
Exercício b: Relembre agora o acompanhamento melódico de Pequena valsa.
Exercício c: Relembre o acompanhamento com acordes de Pequena valsa.

atividade 4.10 – arranjo de pequena valsa
pelos alunos
Nesta atividade os alunos realizarão um arranjo de Pequena valsa com os três elementos praticados na atividade
anterior. O arranjo será feito da seguinte maneira: dois alunos fazem o acompanhamento com acorde, outros
dois alunos o acompanhamento melódico e os demais a melodia. Você pode definir as funções dos alunos,
considerando as facilidades de cada um.

atividade 4.11 – apreciação musical
Agora os alunos farão a apreciação da música Sensível (CD075 Só Pixinguinha, do Acervo da Amigos do Guri),
valsa composta por Pixinguinha. A música deverá ser escutada duas vezes. Após a primeira audição, comente
sobre o compositor da música, pergunte se já ouviram falar de Pixinguinha. Você pode comentar também sobre
Joel Nascimento, bandolinista da gravação, dizendo que é um importante bandolinista brasileiro.
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Você sabia que Pixinguinha é o apelido de Alfredo da Rocha Vianna Filho, um dos mais
importantes compositores brasileiros? Esse apelido surgiu porque a avó o chamava de Pizindim
– menino bom – e os amigos da escola o chamavam de Bexiguinha por ter contraído uma
doença chamada varíola, na qual a presença de bexigas na pele é um dos sintomas. Com a junção dos
dois apelidos nasceu o nome Pixinguinha.

aula 4
Nesta atividade os alunos farão a escala de Dó Maior. Apresente a escala de forma ascendente e em duas partes,
cuidando para que memorizem a primeira parte antes de passar para a segunda. Junte as duas partes e depois
pratique com eles também de forma descendente.
Exercício a: Toque as quatro primeiras notas da escala de Dó Maior. Os alunos devem observar a execução e
depois tocar, acompanhando a leitura no pentagrama.
Exercício b: Toque as quatro últimas notas da escala de Dó Maior. Os alunos devem observar e depois tocar,
acompanhando a leitura no pentagrama.
Exercício c: Peça aos alunos que toquem a escala de Dó Maior ascendente, acompanhando a leitura no pentagrama.

unidade 4 - o bandolim compositor

atividade 4.12 – a escala de dó maior

Exercício d: Peça aos alunos que toquem a escala de Dó Maior descendente, acompanhando a leitura no pentagrama.

Figura 4.4
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atividade 4.13 – arpejo de dó maior
Neste momento, os alunos tentarão descobrir quais notas formam o arpejo de Dó Maior. Escreva na lousa a escala
ascendente de Sol Maior. Abaixo da escala, escreva o arpejo ascendente de Sol Maior, deixando as posições das
notas do arpejo coincidirem com as mesmas notas na escala. Depois escreva a escala de Dó Maior e peça aos
alunos que tentem escrever o arpejo de Dó Maior.
Exercício a: Peça aos alunos que comparem o arpejo de Sol Maior com a escala de Sol Maior e respondam às
perguntas:
- Quantas notas da escala utilizamos para formar o arpejo?
- As notas do arpejo ocupam quais posições na escala?
Exercício b: Os alunos devem, em seguida, observar a escala de Dó Maior. Com base no Exercício a, devem
escrever em um pentagrama o arpejo de Dó Maior.

atividade 4.14 – dó ré mi fá
Nesta atividade os alunos executarão a melodia de Dó Ré Mi Fá. Apresente a melodia dividida em dois trechos e
depois junte os dois. Ensine a melodia por imitação.

Figura 4.5
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atividade para levar para casa

Passe para os alunos os exercícios a seguir:
a) Escreva as notas da música Dó Ré Mi Fá.
b) Em uma folha, escreva um resumo do que você estudou até esse momento, dizendo o que
achou mais fácil de fazer e o que achou mais difícil.

modo de aferição de resultados

unidade 4 - o bandolim compositor

Você deve observar o aproveitamento dos alunos em relação aos objetivos dessa unidade.
Outro fator a ser considerado é a participação nas atividades propostas, a atenção nas
atividades de apreciação, como também a realização das atividades para levar para casa.
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Revisão dos conteúdos já estudados, com o objetivo de aperfeiçoar
e estruturar os conceitos.

unidade 5

revisando
revisão e estruturação dos
conteúdos já estudados

objetivo geral
Estruturar os principais assuntos já estudados.

objetivos específicos
- Aperfeiçoar a palhetada
- Relembrar as partes do instrumento até aqui estudadas
- Compreender o conceito de andamento
- Aperfeiçoar a leitura musical
- Executar um acompanhamento com arpejos
- Executar um arranjo de Dó Ré Mi Fá

conteúdos
- Acidente ou sinal de alteração (sustenido)
- Arpejos, escalas e acordes
- Andamentos (lento, andante, moderato)
- Barra dupla
- Melodia de Dó Ré Mi Fá
- Partes do instrumento

recursos necessários
- Bandolim
- Palheta
- Cadeira
- Estante de partitura
- Aparelho de som
- Folha com pentagrama
- Lápis
- Borracha
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descrição da unidade
Nesta unidade será feita uma revisão dos principais assuntos abordados nas unidades anteriores. Para isso, as
aulas desta unidade apresentam atividades trabalhadas anteriormente, bem como exercícios semelhantes aos
realizados nas unidades anteriores, com pequenas variações. Alguns conceitos novos foram inseridos tais como
andamento e barra dupla, pois são de uso corrente em música formal e de fácil assimilação.

aula 1
atividade 5.1 – palhetada em cordas soltas

unidade 5 - revisando

Por se tratarem de conteúdos já estudados, esteja atento aos detalhes, observando a sonoridade nas atividades
de execução, a compreensão dos elementos técnicos estudados e a concentração durante as diversas atividades.

Nesta atividade serão realizados exercícios técnicos de palhetada alternada em cordas soltas (notas Mi, Lá, Ré
e Sol). Serão utilizadas as figuras mínima e semínima e suas respectivas pausas. Para facilitar, você poderá tocar
com os alunos. Cada exercício deve ser executado três vezes, cada vez com um andamento. Na primeira execução,
utilize o andamento lento; na segunda, o andante; e na terceira, o moderato. Aproveite para explicar o conceito
de andamento aos alunos, bem como o nome dos andamentos utilizados.
Exercícios a, b, c e d: Toque os exercícios junto com os alunos. Peça que observem a duração das figuras e o
andamento proposto por você.
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Figura 5.1

atividade 5.2 – o acompanhamento melódico
de marcha soldado
Nesta atividade os alunos tocarão o acompanhamento melódico de Marcha soldado e uma variação rítmica desse
acompanhamento. Toque a melodia, enquanto os alunos tocam o acompanhamento.
Exercício a: Toque a melodia de Marcha soldado, enquanto os alunos tocam o acompanhamento melódico já
estudado.
Exercício b: Toque a melodia de Marcha soldado, enquanto os alunos tocam a variação rítmica do
acompanhamento melódico conforme a partitura a seguir:

Figura 5.2
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atividade 5.3 – tocando e cantando a canção
marcha soldado
Agora os alunos tocarão e cantarão a música Marcha soldado. Peça a eles que formem dois grupos: um dos
solistas e outro dos acompanhadores. O grupo dos solistas deve cantar a música Marcha soldado e o grupo de
acompanhadores deve fazer a variação rítmica do acompanhamento melódico. Aproveite para lembrar aos alunos
os conceitos de melodia e acompanhamento.

atividade 5.4 – caça-palavras!

aula 2
atividade 5.5 – o acompanhamento melódico
de peixe vivo

unidade 5 - revisando

Educador, construa um caça-palavras para os alunos preencherem com os nomes das partes do bandolim já
estudadas. Divida os alunos em dois grupos (A e B, por exemplo). Cada grupo terá uma folha com o caça-palavras
e três minutos para encontrar as palavras. Ao final, escreva na lousa o que foi encontrado. Veja se ficou faltando
alguma e complete com os alunos.

Os alunos desenharão agora, em uma folha em branco, um pentagrama, a clave de Sol, a fórmula de compasso 2/4
e oito compassos. No final, deverão escrever a barra dupla. No pentagrama, devem escrever o acompanhamento
melódico de Peixe vivo. Acima de cada compasso, os alunos indicarão a cifra do trecho estudado de Peixe vivo.
Desenhe a atividade na lousa, pois possivelmente os alunos não se lembrarão de todas as etapas. Aproveite para
explicar para que serve a barra dupla.

atividade 5.6 – um arranjo de peixe vivo
Nesta atividade os alunos executarão um arranjo do trecho estudado de Peixe vivo. Os elementos utilizados serão
a voz, o acompanhamento com cifras e a percussão corporal. Peça aos alunos que se dividam em três grupos (A,
B e C, por exemplo). O grupo A deve cantar o trecho; o grupo B deve fazer o acompanhamento por cifras; e o
grupo C deve fazer a percussão corporal, batendo no peito, quando for o tempo 1 e palmas quando for o tempo
2. Faça algumas vezes e depois troque as funções dos alunos.

77

atividade 5.7 – atividade lúdica
Faremos uma atividade musical lúdica para escutar e interagir. Esta atividade consiste em escutar a gravação da
música Doce de coco, de Jacob do Bandolim, fazendo alguns exercícios rítmicos com o corpo.
Momento 1: Peça aos alunos que formem duas fileiras (A e B), uma de frente para a outra, preferencialmente em
pé. Enquanto a música está sendo ouvida, o grupo A deve bater palma no tempo 1 da música e o grupo B deve
bater no peito com a mão direita no tempo 2. Vale a pena lembrar da Atividade 2.10, Momento 1 (Figura 2.15).
Momento 2: O grupo A deve bater palma no tempo 1 e, no contratempo, bater com as costas da mão direita na
palma esquerda. O grupo B deve bater no peito com a mão direita no tempo 2 e, no contratempo, bater com as
costas da mão direita na palma esquerda.
Momento 3: Os dois grupos farão agora o Momento 1, marcando com o pé direito o tempo 1 e com o pé
esquerdo o tempo 2. Em seguida, devem fazer o mesmo com o Momento 2.

Figura 5.3
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aula 3
atividade 5.8 – quem foi jacob do bandolim?
Nesta atividade os alunos escreverão sobre Jacob do Bandolim. Com base no texto utilizado na Unidade 3, peça
aos alunos que escrevam poucas linhas a respeito do que sabem sobre Jacob do Bandolim. Peça também para
citarem o nome de uma música composta por ele. Ao final da atividade, comente com os alunos sobre o que
lembraram e acrescente alguma informação não citada que considerar importante.
Passe para os alunos os exercícios a seguir:
Exercício a: Escreva em poucas linhas o que você sabe sobre Jacob do Bandolim.

atividade 5.9 – relembrando a melodia de
marcha soldado
Nesta atividade os alunos relembrarão a melodia de Marcha soldado. A melodia foi dividida em quatro trechos. É
interessante que você toque cada um dos trechos com eles e depois a melodia inteira. Após relembrarem toda a
melodia, pratique com os alunos uma variação de timbre, conforme a palhetada que sugerimos. Peça aos alunos
que toquem a melodia toda com a palhetada mais próxima do rastilho; depois, que toquem próximo à boca do
instrumento. Em seguida, comentem a sonoridade de cada execução.

unidade 5 - revisando

Exercício b: Cite o nome de uma música composta por Jacob do Bandolim.
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Figura 5.4

atividade 5.10 – um arranjo para marcha
soldado
Nesta atividade os alunos realizarão um arranjo para a música Marcha soldado. Divida os alunos em dois grupos
(A e B). O grupo A toca a melodia e o grupo B toca o acompanhamento por cifras. Aproveite para praticar as
dinâmicas f (forte) e p (piano). Você pode sugerir que façam algumas vezes em f (forte) e outras em p (piano).

aula 4
atividade 5.11 – a escala e o arpejo de dó
maior
Nesta atividade os alunos farão exercícios, utilizando a escala e o arpejo de Dó Maior. Relembre a escala e o
arpejo com os alunos antes da prática. No último compasso de cada exercício, os alunos devem tocar as duas
notas simultaneamente com a palhetada para baixo. Toque os exercícios junto com os alunos em andamento
lento ou andante.
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Figura 5.5

atividade 5.12 – um arranjo do dó ré mi fá
Nesta atividade os alunos executarão um arranjo de Dó Ré Mi Fá. Relembre a melodia com eles e depois apresente
o acompanhamento melódico escrito no pentagrama.

unidade 5 - revisando

Exercício a: Peça para que os alunos observem a partitura e toquem os exercícios no andamento sugerido por
você.

Exercício a: Relembre a melodia de Dó Ré Mi Fá junto com os alunos.
Exercício b: Observe o acompanhamento melódico de Dó Ré Mi Fá e execute com a digitação indicada ao lado
da nota.

Figura 5.6
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atividade 5.13 – o acompanhamento de
samba-lê-lê
Nesta atividade os alunos executarão um acompanhamento da música Samba-lê-lê utilizando os arpejos já
estudados. Relembre com os alunos os arpejos de C e G. Em seguida, ensine o acompanhamento por imitação,
destacando a sequência dos arpejos executados: C, G, G e C. Toque o acompanhamento algumas vezes com os
alunos até que eles estejam executando com algum domínio. Por fim, cante a música enquanto eles fazem o
acompanhamento com arpejos.
Exercício a: Relembre com os alunos os arpejos até aqui estudados.
Exercício b: Toque o acompanhamento com arpejos de Samba-lê-lê para que os alunos observem atentamente.
Exercício c: Toque com os alunos o acompanhamento com arpejos de Samba-lê-lê.
Exercício d: Peça para os alunos tocarem o acompanhamento com arpejos de Samba-lê-lê, enquanto você canta
a música.
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Figura 5.7

Passe aos alunos as tarefas a seguir:
a) Em um pentagrama musical, escreva as notas da música Dó Ré Mi Fá.
b) Em um pentagrama musical, escreva as notas do acompanhamento de Samba-lê-lê.
c) Em uma folha, escreva um resumo do que você estudou até esse momento, dizendo o que
achou mais fácil e o que achou mais difícil de compreender ou executar.

modo de aferição de resultados

Observe o crescimento musical dos alunos, considerando os assuntos abordados até o
momento. Outros fatores a serem considerados são a participação nas atividades propostas
e a realização das atividades para levar para casa.

unidade 5 - revisando

atividade para levar para casa
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Nesta unidade os alunos aprenderão a batida de maxixe e realizarão uma
composição com os conteúdos aprendidos nas unidades anteriores.

unidade 6

maxixe da
minha terra
conhecendo o ritmo do maxixe

objetivo geral
Conhecer o ritmo de maxixe.

objetivos específicos
- Aprender uma batida de maxixe
- Executar o acompanhamento cifrado de Samba-lê-lê com a batida de maxixe
- Conhecer um pouco sobre o compositor e instrumentista Ernesto Nazareth
- Executar escalas e arpejos utilizando o grupo de colcheias
- Executar um acompanhamento melódico em colcheias da música Samba-lê-lê
- Realizar uma composição
- Executar um arranjo da música Samba-lê-lê

conteúdos
- Batida de maxixe
- Arpejos e escalas
- Acompanhamento com acordes e cifras
- Apreciação da música Brejeiro, de Ernesto Nazareth
- Breve biografia de Ernesto Nazareth
- Acompanhamento melódico em colcheias
- Composição
- Arranjos com os conteúdos estudados

recursos necessários
- Bandolim
- Palheta
- Cadeira
- Papel com pentagrama musical
- Lápis preto
- Borracha
- Estante de partitura
- Lousa
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descrição da unidade

Na atividade de composição, trabalhe as melodias compostas pelos alunos, sugerindo novos caminhos, se julgar
conveniente.
Na atividade de execução do arranjo de Samba-lê-lê, divida as turmas conforme a facilidade dos alunos para
cada função. Por exemplo: um aluno tem facilidade para executar melodia e outro tem facilidade para executar o
acompanhamento. Nesse exemplo é recomendável que, inicialmente, o primeiro fique na função de melodista e
o outro na função de acompanhador.

aula 1

unidade 6 - maxixe da minha terra

Os principais assuntos abordados nesta unidade serão o ritmo maxixe e o grupo de duas colcheias, formando
a unidade de tempo. Alguns exercícios serão realizados somente por imitação, tendo em vista a complexidade
rítmica da escrita musical. Nos exercícios divididos em partes, cuide para que cada trecho seja realizado com
qualidade e, com isso, que todo o exercício seja executado corretamente.

atividade 6.1 – batida de maxixe
Nesta unidade os alunos executarão uma batida simplificada de maxixe. A batida deve ser tocada com palhetadas
para baixo (da corda mais grave para a mais aguda) e na pausa deve-se abafar as cordas com o dedo 4. Utilize o
acorde de G para executar a batida. Ela deve ser aprendida por imitação.
Exercício a: Toque a batida para os alunos e peça que apenas observem.
Exercício b: Toque a batida junto com os alunos.
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Figura 6.1

atividade 6.2 – os acordes G e D7 com a
batida de maxixe
Os alunos executarão a batida de maxixe estudada, utilizando os acordes G e D7, conforme a sequência a seguir.
Escreva a figura no quadro e peça aos alunos que façam a batida, enquanto você indica o acorde a ser tocado.

Figura 6.2

atividade 6.3 – arranjo para canção
samba-lê-lê
Agora os alunos realizarão um arranjo para a música Samba-lê-lê. Divida os alunos em três turmas (A, B e C,
por exemplo). A turma A canta a música, a turma B faz o acompanhamento com a batida de maxixe e a C faz a
mesma célula rítmica da batida de maxixe, batendo palmas. Explique para a turma B que a sequência de acordes
é a mesma realizada na atividade anterior.
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unidade 6 - maxixe da minha terra
Figura 6.3

aula 2
atividade 6.4 – variação dos acordes G e D7
Nesta segunda aula os alunos aprenderão uma pequena variação dos acordes G e D7, a partir das posições já
estudadas. Aproveite para praticar a mudança dos acordes com a batida de maxixe, que deve ser ensinada por
imitação.
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Figura 6.4

atividade 6.5 – escrevendo no pentagrama os
acordes de G e D7
Nesta atividade os alunos escreverão no pentagrama os acordes de G e D7. Forme um círculo, de preferência
sentados no chão, e escreva os acordes com os alunos.
Exercício a: Escreva a primeira posição aprendida do acorde de G e, em seguida, a segunda posição. Peça aos
alunos que confiram as posições e as notas no instrumento.
Exercício b: Escreva a primeira posição aprendida do acorde de D7 e, em seguida, escreva a segunda posição.
Peça aos alunos que confiram as posições e as notas no instrumento.

atividade 6.6 – variação da batida de maxixe
Neste momento, os alunos executarão uma variação da batida de maxixe já estudada, que deve ser ensinada por
imitação.
Exercício a: Faça a batida algumas vezes, utilizando o acorde de G e peça que os alunos apenas observem.
Explique que a batida contém quatro células e que apenas a terceira é executada com a palhetada para cima. Em
seguida, faça a batida novamente.
Exercício b: Toque com os alunos a variação da batida, utilizando o acorde de G.

Caso os alunos executem a batida com alguma facilidade, pratique o acompanhamento de
Samba-lê-lê com essa batida.
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Figura 6.5

Nesta atividade os alunos farão a apreciação da música Brejeiro de Ernesto Nazareth. Peça que os alunos escutem
com atenção e, em seguida, fale um pouco sobre o compositor da peça. Seguem trechos do texto extraído do site
www.ernestonazareth.com.br que podem ser utilizados em suas pesquisas e em sala de aula. Você pode usar a
gravação de Jacob do Bandolim que está no disco Vibrações gravado em 1969.

Ernesto Júlio de Nazareth nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 20 de março de 1863. Em 1874,
após o falecimento de sua primeira professora de piano, passou a receber lições de Eduardo
Rodolpho de Andrade Madeira, amigo da família, e, mais tarde, de Charles Lucièn Lambert,
afamado professor negro, de New Orleans, aqui radicado.
Em 1919, Ernesto começou a trabalhar como pianista demonstrador da Casa Carlos Gomes, e
dois anos depois, Villa-Lobos dedicou a ele a peça Choros nº 1, para violão. Em 1928, completou
cinquenta anos de atividades artísticas. Em janeiro de 1932, sofreu séria crise nervosa e depois
de alguns exames, recebeu diagnostico de sífilis. E diante da irreversibilidade do quadro neurológico
apresentado, foi primeiramente internado em um dos pavilhões do Hospício D. Pedro II, na Praia Vermelha,
e depois na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Lugar de onde fugiu em 1º de fevereiro de 1934,
vindo a falecer, possivelmente no mesmo dia, afogado nas águas da represa, que ainda existe na floresta
situada nos fundos daquele manicômio. Seu corpo foi encontrado no dia 4 e sepultado no dia seguinte,
no Cemitério de São Francisco Xavier.

unidade 6 - maxixe da minha terra

atividade 6.7 – apreciação musical

atividade para levar para casa

Passe aos alunos os exercícios a seguir:
a) Escreva a cifra (sequência de acordes) da música Samba-lê-lê. Lembre-se de colocar a
fórmula de compasso no início.
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b) Escreva no pentagrama musical os acordes G e D7, conforme estudado até aqui.
c) Você se lembra do Samba-lê-lê estudado na unidade 5? Tem alguma diferença deste estudado na Unidade 6?

aula 3
atividade 6.8 – trabalhando o grupo de
colcheias
Esta atividade lúdica trabalhará o grupo de colcheias. Forme um círculo com os alunos, preferencialmente em pé.
Execute os exercícios junto com os alunos.
Momento 1: Junto com os alunos, marque o grupo de duas colcheias, batendo uma vez no peito e outra vez
batendo uma palma contra a outra.
Momento 2: Repita o momento anterior, agora, simulando um compasso 2/4. Conte em voz alta 1, quando bater
no peito e pronuncie a preposição “e”, quando bater uma palma contra a outra. Depois conte em voz alta 2,
quando bater no peito e novamente a preposição “e”, quando bater a palma. O resultado será: 1 e 2 e.
Momento 3: Execute o Momento 2 com os alunos, pedindo que batam o pé direito no tempo 1 e o pé esquerdo
no tempo 2. Continue o exercício, pedindo aos alunos que caminhem pela sala, marcando os tempos a cada
passo.

atividade 6.9 – escala de sol maior em
colcheias
Nesta atividade os alunos executarão a escala de Sol Maior, utilizando o grupo de colcheias. A escala deve ser
executada com palhetada alternada.
Exercício a: Execute duas vezes a escala com o grupo de colcheias e peça aos alunos que apenas observem. Na
primeira vez, toque sem marcar as unidades de tempo e, na segunda vez, conte os tempos em voz alta e diga a
preposição “e” nos contratempos.
Exercício b: Toque a escala com os alunos.
Exercício c: Apresente o exercício escrito e peça aos alunos que toquem acompanhando a leitura.
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Figura 6.6

atividade 6.10 – arpejo de sol maior em
colcheias
Nesta atividade os alunos executarão o arpejo de Sol Maior, utilizando o grupo de colcheias.

Exercício b: Toque o arpejo com eles, marcando as unidades de tempo.

Figura 6.7

atividade 6.11 – acompanhamento melódico
da canção samba-lê-lê

unidade 6 - maxixe da minha terra

Exercício a: Apresente o exercício escrito e dê algum tempo para os alunos executarem o arpejo.

Nesta atividade os alunos farão um acompanhamento melódico na música Samba-lê-lê.
Exercício a: Apresente o acompanhamento escrito e dê alguns minutos para estudarem.
Exercício b: Execute o acompanhamento com os alunos.
Exercício c: Cante a música, enquanto os alunos fazem o acompanhamento.
Exercício d: Comente esse acompanhamento e o acompanhamento realizado na Unidade 5.
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Figura 6.8

aula 4
atividade 6.12 – exercício em sol maior
Agora os alunos executarão um exercício em Sol Maior, utilizando as figuras rítmicas mínima, semínima e colcheia.
Exercício a: Apresente o exercício escrito, ressaltando a presença das três figuras. Dê alguns minutos para os
alunos estudarem o exercício.
Exercício b: Execute o exercício com os alunos.

Figura 6.9

atividade 6.13 – composição
Nesta atividade os alunos realizarão uma composição. Forme três grupos e peça que cada um deles componha
uma melodia em oito compassos de 2/4, utilizando a escala e o arpejo de Sol Maior e as figuras rítmicas mínima,
semínima e colcheia. A melodia deve ser escrita no pentagrama. Explique que não é necessário utilizar todas as
notas da escala e do arpejo e que as notas podem se repetir, se desejarem. Determine um tempo para a atividade
(no máximo 15 minutos). Ao final, pergunte se algum grupo gostaria de executar a composição.

Alguns estudantes de música costumam ser muito críticos com relação às próprias composições.
Caso isso aconteça, enfatize que esse é apenas um exercício de composição e que, por isso, não
precisam se preocupar em julgar se fizeram ou não uma boa composição.
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atividade 6.14 – arranjo de samba-lê-lê
Nesta atividade os alunos realizarão um arranjo de Samba-lê-lê com os elementos trabalhados nesta unidade.
Divida os alunos em três turmas (A, B e C, por exemplo). A turma A canta a música, a turma B faz o acompanhamento
cifrado com batida de maxixe e a C faz o acompanhamento melódico em colcheias.
Momento 1: Pratique somente com as turmas A e B.
Momento 2: Pratique somente com as turmas A e C.

A realização do arranjo com as três turmas constitui em tarefa difícil, visto que as divisões
rítmicas das turmas B e C são muito diferentes. Tenha em mente que, possivelmente, os alunos
não consigam realizar o arranjo com grande destreza.

atividade para levar para casa

Passe aos alunos a tarefa a seguir.
Escreva em poucas linhas o que você sabe sobre Ernesto Nazareth.

modo de aferição de resultados

Observe a compreensão dos alunos em relação aos objetivos da unidade, considerando os
níveis de dificuldade das atividades. Deve levar em conta a concentração nas atividades de
arranjo e apreciação e a realização das atividades para levar para casa.

unidade 6 - maxixe da minha terra

Momento 3: Pratique com as três turmas.
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Nesta unidade trabalharemos a canção Peixe vivo. Como a canção já foi
apresentada em uma unidade anterior, os elementos técnicos de execução,
leitura e escrita musical serão aperfeiçoados.

unidade 7

o peixe
vivo está
mais vivo
o aperfeiçoamento da execução e da
leitura da canção peixe vivo

objetivo geral
Aprender a melodia inteira de Peixe vivo, trabalhando elementos que permeiam a peça.

objetivos específicos
- Relembrar o trecho de Peixe vivo estudado na Unidade 2
- Escrever no pentagrama o trecho de Peixe vivo estudado na Unidade 2
- Executar o acompanhamento de Peixe vivo, utilizando os acordes G e D7 estudados na
Unidade 6
- Executar um novo trecho da música Peixe vivo
- Fazer a apreciação da música Peixe vivo, identificando os trechos estudados
- Praticar as dinâmicas p (piano) e f (forte)
- Praticar leitura musical
- Realizar um arranjo da música Peixe vivo

conteúdos
- Figuras rítmicas (mínima e semínima)
- Acompanhamento com acordes e cifras
- Fórmulas de compasso
- Arranjo com os conteúdos estudados
- Apreciação de Peixe vivo

recursos necessários
- Bandolim
- Palheta
- Cadeira
- Lápis preto
- Borracha
- Estante de partitura
- Lousa
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descrição da unidade

Os alunos que aprendem rapidamente tendem a perder a concentração nas atividades. Nesse caso, peça que
esses alunos auxiliem outros com dificuldade.
Nos exercícios de execução fique atento às questões de postura e sonoridade.

aula 1
atividade 7.1 – executando a melodia de
peixe vivo

unidade 7 - o peixe vivo está mais vivo

O principal assunto a ser abordado será a música Peixe vivo. Por se tratar de uma música que já foi trabalhada
em parte nas Unidades 1 e 2, os alunos já apresentarão familiaridade com a peça. Com isso, a proposta desta
unidade é aprender a melodia inteira da música, além de aperfeiçoar alguns elementos técnicos de execução,
leitura e escrita musical. Também será trabalhado um arranjo para a música Peixe vivo.

Nesta atividade os alunos relembrarão um trecho estudado da melodia de Peixe vivo.
Exercício a: Toque o trecho da melodia de Peixe vivo e peça aos alunos que escutem.
Exercício b: Toque a melodia contando os tempos em voz alta e peça aos alunos que apenas observem.
Exercício c: Comente com os alunos sobre a figura rítmica predominante na melodia.
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atividade 7.2 – escrevendo no pentagrama a
melodia de peixe vivo
Nesta atividade os alunos escreverão no pentagrama o trecho estudado da melodia de Peixe vivo. Cada aluno
deve escrever em uma folha. Passe aos poucos a melodia para o quadro (lousa), cuidando para que cada aluno
esteja escrevendo corretamente.

atividade 7.3 – executando a canção peixe
vivo
Agora os alunos executarão a melodia e o acompanhamento com acordes do trecho de Peixe vivo já estudado.
Divida-os em duas turmas: solistas e acompanhadores. Diga para a turma dos acompanhadores que utilizem as
posições dos acordes de G e D7 aprendidas na Unidade 6. Toque a melodia com os solistas se julgar necessário.

aula 2
atividade 7.4 – aprendendo mais um trecho
do peixe vivo
Nesta atividade os alunos aprenderão o trecho restante da melodia de Peixe vivo, que ensinaremos por imitação,
sem a utilização de notação musical.

Caso os alunos tenham curiosidade em ver o trecho escrito no pentagrama, mostre a eles,
explicando que alguns grupos rítmicos que aparecem no trecho não serão estudados formalmente
no Básico 1.

Figura 7.1
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atividade 7.5 – apreciação da canção peixe
vivo
Em seguida os alunos farão a apreciação da melodia de Peixe vivo que deve ser executada por você.
Exercício a: Execute a melodia e peça que os alunos apenas observem.

unidade 7 - o peixe vivo está mais vivo

Exercício b: Pergunte a eles se conseguem identificar o primeiro trecho estudado e o segundo trecho estudado.

Figura 7.2

atividade 7.6 – executando a melodia de
peixe vivo
Os alunos executarão agora a melodia de Peixe vivo. Aproveite para praticar as dinâmicas p (piano) e f (forte).
Exercício a: Toque com os alunos a melodia de Peixe vivo toda em f (forte).
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Exercício b: Toque com os alunos a melodia de Peixe vivo toda em p (piano).
Exercício c: Faça uma brincadeira, pedindo que os alunos toquem em p (piano), quando você estiver agachado
e em f (forte), quando você estiver em pé. Realize algumas vezes esse exercício, conduzindo as dinâmicas em
diferentes momentos da melodia.

atividade para levar para casa

Passe a tarefa a seguir para os alunos.
Em um pentagrama musical, escreva um trecho da melodia de Peixe vivo. Lembre-se de
desenhar a clave de Sol e o compasso utilizado.

aula 3
atividade 7.7 – executando a escala de dó
maior
Nesta atividade os alunos executarão a escala de Dó Maior, utilizando o grupo de duas colcheias. Apresente o
exercício escrito e dê algum tempo para que leiam, reconheçam as notas e figuras e executem o exercício. Em
seguida, execute a escala junto com os alunos, fazendo a contagem de tempo.

Figura 7.3

atividade 7.8 – arpejo de dó maior
Nesta atividade os alunos executarão o arpejo de Dó Maior, utilizando o grupo de duas colcheias. Repita o
procedimento da atividade anterior.
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Figura 7.4

atividade 7.9 – acompanhamento melódico
da canção peixe vivo
unidade 7 - o peixe vivo está mais vivo

Os alunos devem fazer um acompanhamento melódico da música Peixe vivo. Chame a atenção deles para as
figuras mais utilizadas no primeiro trecho e as figuras mais utilizadas no segundo trecho.
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Figura 7.5

aula 4
atividade 7.10 – acorde de dó maior
Nesta atividade os alunos aprenderão uma posição do acorde C (Dó Maior). Ensine a posição a partir do acorde
de G para que a turma pratique, desde o início, a mudança de um acorde para o outro.
Exercício a: Passo a passo:
Passo 1 – Peça aos alunos que façam a posição do acorde de G conforme aprenderam: dedo 1 na 2ª corda, 2ª
casa e dedo 2 na 1ª corda, 3ª casa.
Passo 2 – Conduza a mudança dos dedos para o acorde de C (Dó Maior). O dedo 1 vai para a 3ª corda e o dedo 2
para a 2ª corda. Mostre o movimento a eles e diga para fazerem a mudança com os dois dedos ao mesmo tempo,
ressaltando que os dedos mudarão de corda, mas permanecerão nas mesmas casas.
Passo 3 – O dedo 3 deve agora apertar a 3ª casa da 1ª corda.
Passo 4 – Pratique a mudança dos acordes.

104

Figura 7.6

Nesta atividade os alunos executarão um arranjo da música Peixe vivo. Divida os alunos em quatro turmas (A,
B, C e D, por exemplo). A turma A tocará o primeiro trecho estudado da melodia, a turma B tocará o segundo
trecho da melodia, a turma C fará o acompanhamento melódico estudado nesta unidade e a turma D fará o
acompanhamento por cifras. Troque as turmas de função.

unidade 7 - o peixe vivo está mais vivo

atividade 7.11 – executando o arranjo de
peixe vivo
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Figura 7.7

atividade para levar para casa

Peça aos alunos que escrevam no pentagrama musical os acordes que conhecem.

modo de aferição de resultados

Observe o aproveitamento dos alunos em relação aos temas abordados nesta unidade.
Proponha que façam uma autoavaliação e discutam a respeito, com base no que foi
trabalhado durante a unidade. Outro fator a ser considerado é a participação nas atividades
propostas, como também a realização das atividades para levar para casa.
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Nesta unidade trabalharemos a peça Implorando, de Anacleto de Medeiros.

unidade 8

schottisch
ou xótis?
aprendendo uma melodia do schottisch

objetivo geral
Conhecer um pouco sobre Anacleto de Medeiros e sua schottisch Implorando.

objetivos específicos
- Fazer a apreciação da melodia da primeira parte de Implorando, de Anacleto de Medeiros
- Conhecer um pouco sobre o compositor e instrumentista Anacleto de Medeiros
- Compreender a anacruse
- Compreender o efeito de um bemol
- Compreender a duração da semibreve em um compasso 4/4
- Criar um exercício rítmico a partir de outros realizados
- Executar um acompanhamento melódico da primeira parte de Implorando
- Executar a melodia da primeira parte de Implorando
- Escrever a melodia da primeira parte de Implorando
- Praticar as dinâmicas p (piano) e f (forte)
- Realizar um arranjo da primeira parte de Implorando

conteúdos
- Apreciação da primeira parte de Implorando, de Anacleto de Medeiros
- Breve biografia de Anacleto de Medeiros
- Anacruse
- Sinal de alteração – bemol
- Figura rítmica – semibreve
- Escrita e leitura musical
- Atividade rítmica lúdica
- Acompanhamento melódico
- Melodia da primeira parte de Implorando de Anacleto de Medeiros
- Arranjo de Implorando
- Recurso interpretativo – dinâmica

recursos necessários
- Bandolim, palheta, cadeira
- Papel com pentagrama musical, lápis preto, borracha
- Estante de partitura e lousa
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descrição da unidade

aula 1
atividade 8.1 – apreciando a primeira parte
da melodia de implorando
Nesta atividade os alunos farão a apreciação da primeira parte da melodia da música Implorando, tocada por
você, uma schottisch (pronuncia-se xótis) de Anacleto de Medeiros.
Exercício a: Toque a melodia algumas vezes e peça que os alunos escutem atentamente.

unidade 8 - schottisch ou xótis?

Os principais assuntos a serem abordados serão o instrumentista e compositor Anacleto de Medeiros e a peça
Implorando do mesmo compositor.

Exercício b: Toque novamente a melodia, contando os tempos em voz alta. Comente com os alunos sobre a
fórmula de compasso e as figuras utilizadas na melodia.

Figura 8.1
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atividade 8.2 – conhecendo a história de
anacleto de medeiros
Nesta atividade os alunos conhecerão um pouco da história de Anacleto de Medeiros e sobre a schottisch. O
texto a seguir, retirado do livro choro – do quintal ao Municipal de Henrique Cazes, pode ser utilizado como base
para a explanação.

No dia 13 de julho de 1866, na paradisíaca ilha de Paquetá (RJ), nasceu Anacleto Augusto de
Medeiros, um dos pilares do Choro. Filho de uma escrava liberta com um médico que cuidava
dos pobres da ilha, foi batizado com esse nome por ter nascido no dia de Santo Anacleto.
Desde os nove anos de idade Anacleto tocou flauta e flautim em bandas, tendo como seu primeiro mestre
o compositor e regente Antônio dos Santos Bocot, na Companhia de Menores do Arsenal de Guerra.
Em 1884, ao entrar para o Imperial Conservatório de Música, Anacleto já dominava todos os instrumentos
de sopro e tinha especial predileção pelo sax soprano. Mas foi de professor de clarinete o diploma que
recebeu dois anos depois.
A partir daí, Anacleto ficou conhecido como compositor, sendo apontado como o grande introdutor do
sotaque brasileiro na schottisch, dança europeia mais lenta que a polca e que, ao contrário do que sugere
o nome, não tem ligação conhecida com a Escócia. Originalmente escrita em compasso binário, pelo fato
de comportar andamentos mais lentos, a schottish passou gradativamente a ser escrita em compasso
quaternário.

atividade 8.3 – executando o
acompanhamento melódico da primeira
parte da música implorando
Nesta atividade os alunos farão um acompanhamento melódico da primeira parte da música Implorando, de
Anacleto de Medeiros. Apresente o acompanhamento melódico escrito, explicando que a semibreve é uma figura
que deve durar quatro tempos, sempre que o denominador (número de baixo) da fórmula de compasso for 4.
Exercício a: Toque o acompanhamento melódico com os alunos até que estejam executando com alguma
facilidade.
Exercício b: Toque a melodia de Implorando, enquanto os alunos tocam o acompanhamento melódico.
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No início, é comum os estudantes de música confundirem as figuras semibreve e mínima.
Explique que a semibreve jamais apresenta haste e a mínima sempre apresenta a haste.

unidade 8 - schottisch ou xótis?

Figura 8.2

aula 2
atividade 8.4 – conhecendo a anacruse
Neste momento, os alunos aprenderão o que é anacruse. Apresente a primeira parte da melodia de Implorando
escrita no pentagrama, toque o início da melodia e em seguida explique o que é anacruse.

atividade 8.5 – conhecendo o bemol
Em seguida os alunos aprenderão qual o efeito de um bemol. Explique o efeito de um bemol e depois dê alguns
exemplos com notas no pentagrama que eles já conheçam.
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Bemol: sinal de notação normalmente colocado à esquerda de uma nota e indicando que a nota
deve ter sua altura abaixada um semitom (GROVE, 1994, p. 92).

atividade 8.6 – executando um trecho de
implorando
Nesta atividade os alunos executarão um trecho da melodia da primeira parte de Implorando. O trecho que foi
dividido em dois deve ser ensinado por imitação, uma parte e depois outra.

Figura 8.3

atividade 8.7 – escrevendo no pentagrama o
trecho de implorando
Nesta atividade os alunos escreverão no pentagrama o trecho de Implorando, executado na atividade anterior.
Lembre os alunos de colocarem a clave de Sol e o compasso 4/4 no início da pauta. Não utilize armadura de clave.
Escreva o trecho junto com eles, cuidando para que marquem corretamente.

atividade para levar para casa

Com base no que foi estudado na Aula 1, peça aos alunos que respondam às perguntas:
a) Onde nasceu Anacleto de Medeiros?
b) Quem foi o primeiro professor de Anacleto?
c) Quais instrumentos Anacleto tocava?
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aula 3
atividade 8.8 – relembrando o trecho de
implorando
No início da terceira aula desta unidade, os alunos relembrarão o trecho de Implorando executado na Aula 2.
Toque o trecho com os alunos algumas vezes, até que estejam executando com alguma facilidade.

Nesta atividade rítmica e lúdica apresente os exercícios escritos a seguir e peça aos alunos que leiam e executem
conforme proposto. Após executarem os Exercícios a e b, peça aos alunos que escrevam alguma combinação
rítmica em quatro compassos, diferente das que foram executadas anteriormente. Nos Exercícios b e c, o ritmo da
voz deve ser executado pronunciando a sílaba “tá”.
Exercício a: Trabalhe a partitura a seguir, utilizando palmas e pés.
Exercício b: Em seguida, utilizando voz e palmas.
Exercício c: E, por fim, crie com os alunos uma sequência de figuras rítmicas, utilizando voz e pés.

unidade 8 - schottisch ou xótis?

atividade 8.9 – atividade lúdico-musical

Figura 8.4
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atividade 8.10 – executando o segundo
trecho de implorando
Nesta atividade os alunos executarão o segundo trecho da primeira parte da melodia de Implorando. O trecho
que foi dividido em dois deve ser ensinado por imitação, uma parte e depois outra.

Figura 8.5

atividade 8.11 – praticando
Agora os alunos praticarão a melodia da primeira parte de Implorando com as dinâmicas p (piano) e f (forte).
Exercício a: Pratique com os alunos a melodia em f (forte).
Exercício b: Pratique com os alunos a melodia em p (piano).
Exercício c: Sugira as dinâmicas em diferentes momentos da melodia.
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aula 4
atividade 8.12 – relembrando a primeira
parte da melodia
A aula final dessa unidade inicia com os alunos relembrando a melodia da primeira parte de Implorando. Toque
a melodia com os alunos algumas vezes, até que estejam executando com alguma facilidade.

atividade 8.13 – executando um arranjo
Agora os alunos executarão um arranjo da primeira parte de Implorando. Divida os alunos em duas turmas (A e B,
por exemplo). Os alunos da turma A executarão a melodia e os alunos da turma B executarão o acompanhamento
melódico do trecho.

unidade 8 - schottisch ou xótis?

Comente com os alunos que é muito importante que uma melodia seja praticada várias vezes,
de modo que o instrumentista a execute com qualidade e segurança.

Figura 8.6
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atividade 8.14 – escrevendo sobre o
compositor
Neste momento, os alunos escreverão sobre Anacleto de Medeiros. Peça a eles que escrevam em poucas linhas
o que sabem sobre Anacleto de Medeiros. Dê algum tempo para que façam a pequena redação e, em seguida,
converse com os alunos, perguntando se alguém quer comentar sobre o que escreveu.
Exercício a: Dê alguns minutos para que os alunos escrevam algo sobre Anacleto de Medeiros.
Exercício b: Pergunte se alguém quer comentar o que escreveu.
Exercício c: Relembre com os alunos um pouco da história de Anacleto.

atividade para levar para casa

Passe aos alunos a tarefa a seguir:
Escreva em oito compassos de 2/4 uma sequência rítmica, utilizando mínima, semínima e o
grupo de duas colcheias. Depois pratique, cantando com a sílaba “tá”.

modo de aferição de resultados

Avalie os alunos no decorrer das aulas, considerando a participação nas atividades propostas.
Observe o crescimento dos alunos durante a unidade, sem perder de vista as particularidades
de cada um, procurando não fazer comparações entre eles e sim avaliar o desenvolvimento
mediante as dificuldades individuais.
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Nesta unidade serão trabalhados aspectos de acompanhamento cifrado,
ritmo e melodia. A maioria das atividades parte da polca Flor amorosa, de
Antônio Callado.

unidade 9

a polca e
a flor
acompanhamento, ritmo e melodia
de flor amorosa

objetivo geral
Executar uma melodia e uma batida de polca.

objetivos específicos
- Fazer a apreciação de uma polca ligeira de Pixinguinha
- Executar uma batida de polca
- Executar os acordes G7 e F
- Conhecer um pouco sobre o compositor e instrumentista Antônio Callado
- Realizar um acompanhamento com acordes da primeira parte de Flor amorosa, de
Antônio Callado
- Realizar exercícios de percepção rítmica
- Compreender a pausa de colcheia em exercícios com o corpo
- Executar a melodia da primeira parte de Flor amorosa, de Antônio Callado

conteúdos
- Apreciação
- Atividade rítmica e lúdica
- Acordes G7 e F
- Acompanhamento com acordes
- Breve biografia de Antônio Callado
- Figuras rítmicas e pausa
- Acompanhamento melódico
- Melodia da primeira parte de Flor amorosa

recursos necessários
- Bandolim, palheta, cadeira
- Papel com pentagrama musical, lápis preto e borracha
- Estante de partitura e lousa
- CD048 Som Pixinguinha, do Acervo da Amigos do Guri
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descrição da unidade

Organize as aulas de modo a designar o tempo que julgar necessário para cada atividade, de acordo com sua
complexidade, não se preocupando em dividir igualmente o tempo para cada uma delas. Em relação à atividade
de ditado rítmico, tenha em mente que se trata de uma tarefa relativamente difícil para alunos iniciantes. Caso
julgue necessário, enfatize a importância de os alunos se manterem em silêncio, enquanto o ditado é cantado.

aula 1

unidade 9 - a polca e a flor

Os principais assuntos desta unidade serão o ritmo da polca e a primeira parte da música Flor amorosa, de
Antônio Callado. Serão realizados exercícios rítmicos com o corpo, utilizando as figuras rítmicas relativas à polca.
Apesar de a polca ser escrita normalmente com as figuras colcheia e semicolcheia, optamos por escrevê-la
com semínimas e colcheias, a fim de possibilitar aos alunos a leitura da batida de polca e da melodia que será
executada nesta unidade. Sugerimos no início das atividades a apreciação da música O gato e o canário, uma
polca de Pixinguinha, para que os alunos possam ter um primeiro contato com o ritmo.

atividade 9.1 – apreciação da polca o gato e
o canário (pixinguinha)
Nesta atividade os alunos farão a apreciação de uma polca. Comece a atividade colocando a música O gato e o
canário (CD048 Som Pixinguinha), uma polca ligeira de Pixinguinha, sem dizer aos alunos o nome da música e
o compositor.
Exercício a: Após o término da música, peça para cada aluno escrever um título que imagina que essa música
poderia ter, sem a preocupação de acertar o nome.
Exercício b: Revele aos alunos o nome da música e o compositor.

Comente com os alunos que nem toda polca apresenta um andamento rápido. Há polcas mais
lentas, como poderão ver em apreciação na Aula 2.
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atividade 9.2 – batida de polca
Neste momento os alunos realizarão uma atividade lúdica com a divisão rítmica de uma batida da polca,
aproveitando para lembrar o nome de algumas partes do bandolim. Pratique com os alunos várias vezes a
partitura a seguir, em andamento médio, até que estejam realizando com facilidade. Após apresentarem algum
domínio do exercício, experimente com andamentos mais rápidos.
Exercício a: Cante com os alunos a partitura, falando o nome das partes do instrumento.
Exercício b: Repita o Exercício a, desta vez com todos andando pela sala e marcando a semínima com os pés
a cada passo.

Essa batida de polca seria normalmente escrita em dois compassos de 2/4, utilizando-se as
figuras colcheia e semicolcheia. A opção por escrever em 4 compassos de 2/4, utilizando as
figuras semínima e colcheia se deu pelo fato dos alunos já conhecerem essas figuras.

Figura 9.1

atividade 9.3 – execução da batida de polca
Os alunos executarão agora uma batida de polca. Explique que a batida tem a mesma divisão da atividade anterior.
Todas as palhetadas serão feitas para baixo, exceto a da segunda colcheia. As palhetadas dos tempos 1 e 3 serão
feitas apenas na 3ª corda e as demais nas 1ª e 2ª cordas simultaneamente. Realize a batida com o acorde C.
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Figura 9.2

atividade 9.4 – acorde de sol com sétima
Nesta atividade os alunos aprenderão uma posição do acorde G7, que deve ser feita da seguinte maneira: dedo 3
na 1ª corda e 3ª casa, dedo 1 na 2ª corda e 2ª casa, dedo 2 na 3ª corda e 3ª casa, conforme a partitura a seguir.
Exercício a: Mostre aos alunos a posição do acorde G7 e comente sobre a diferença da posição do acorde G.
Exercício b: Pratique com os alunos a mudança do G7 para o C, fazendo a batida de polca. Diga aos alunos que,
na mudança, o dedo 3 não deve sair da 1ª corda e 3ª casa.

unidade 9 - a polca e a flor

aula 2

Figura 9.3
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atividade 9.5 – acorde de fá
Em seguida os alunos aprenderão uma posição do acorde F, que deve ser feita da seguinte maneira: dedo 3 na 2ª
corda e 3ª casa, dedo 2 na 3ª corda e 3ª casa, dedo 1 na 4ª corda e 2ª casa.
Exercício a: Mostre aos alunos a posição do acorde F e comente a semelhança da posição do acorde C.
Exercício b: Pratique com os alunos a mudança do F para o C, fazendo a batida de polca. Ressalte que a primeira
corda não deve ser tocada no acorde F.

Figura 9.4

atividade 9.6 – apreciação de flor amorosa
(antônio callado)
Neste momento, os alunos farão a apreciação da primeira parte da melodia da música Flor amorosa, polca de
Antônio Callado. Execute a melodia para os alunos.

Antônio Callado nasceu em 1848. Compôs mais de 60 músicas, sendo seu maior sucesso Flor
amorosa uma das mais tocadas em rodas de choro até hoje. Curiosamente, Callado não viu essa
música ser editada, pois faleceu um mês antes, em março de 1880, vítima de meningite.
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Figura 9.5

Nesta atividade os alunos farão um acompanhamento com acordes da música Flor amorosa. Divida os alunos em
três grupos (Azul, Amarelo e Verde, por exemplo). O grupo Azul tocará o acorde G7, o Amarelo tocará o acorde
C e o grupo Verde o acorde F. Os alunos devem fazer o acompanhamento, lendo a linha correspondente a seu
grupo na grade.
Exercício a: Pratique a sequência de acordes do acompanhamento com os alunos. Ressalte que todos devem
estar atentos para tocar somente o acorde designado ao seu grupo. Exemplo: o grupo Azul toca somente quando
for a vez do acorde G7, e assim por diante.
Exercício b: Toque a melodia, enquanto os alunos fazem o acompanhamento com acordes.

unidade 9 - a polca e a flor

atividade 9.7 – acompanhamento de flor
amorosa em grupos
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Figura 9.6

atividade para levar para casa
Passe para os alunos as seguintes tarefas:
a) Escreva na partitura os acordes G7 e F.

b) Você se lembra da sequência de acordes praticada na última atividade da Aula 2? Escreva
a sequência cifrada do começo até onde você consegue lembrar.

aula 3
atividade 9.8 – ditado rítmico: semínima e
colcheia em 2/4
Nesta atividade os alunos farão exercícios de ditado rítmico. Cante o ditado, utilizando a sílaba “tá” para cada
figura escrita. Antes de cantar o ditado, você deve dizer aos alunos que serão utilizados quatro compassos de 2/4,
e que as figuras utilizadas serão semínima e colcheia. Os alunos podem deixar os compassos escritos e depois
preencher com as figuras.
Exercício a: Diga aos alunos que o exercício será cantado quatro vezes. Dê um pequeno intervalo entre cada
uma das vezes que você cantar, para que os alunos escrevam.
Exercício b: Repita o procedimento do exercício anterior, porém cantando três vezes.
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Exercício c: Pergunte aos alunos qual dos dois ditados corresponde à divisão da batida de polca estudada.

atividade 9.9 – acompanhamento de flor
amorosa com acordes
Trabalharemos agora com os alunos o acompanhamento de Flor amorosa com acordes. Os alunos devem fazer o
acompanhamento, lendo as cifras.
Exercício a: Pratique a sequência de acordes com os alunos até que estejam executando com alguma facilidade.
Exercício b: Toque a melodia, enquanto os alunos fazem o acompanhamento.

unidade 9 - a polca e a flor

Figura 9.7

Figura 9.8

atividade 9.10 – exercício rítmico: colcheia e
pausa de colcheia
Na sequência os alunos farão exercícios rítmicos, utilizando colcheia e pausa de colcheia. Escreva primeiramente
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os Exercícios a e b (a seguir) na lousa. Após a execução do Exercício a, compare com a do Exercício b e explique
que são parecidas. Esclareça também que eles apenas não baterão palma no momento da pausa. Logo depois,
escreva outras combinações com colcheias e pausas de colcheia.
Exercício a: Explique aos alunos que eles devem bater palmas em todas as colcheias, contando 1 na primeira
colcheia, pronunciando a preposição “e” na segunda colcheia, contando 2 na terceira colcheia e pronunciando a
preposição “e” na quarta colcheia, e assim seguindo nos compassos seguintes.
Exercício b: Repita o procedimento do exercício anterior sem as palmas onde houver pausa.
Exercício c: Realize outras combinações com colcheias e pausas de colcheia.

Figura 9.9

atividade para levar para casa

Entregue aos alunos a partitura da melodia da primeira parte de Flor amorosa. Peça a eles
que copiem a partitura à mão, imaginando onde as notas são tocadas no bandolim.
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aula 4
atividade 9.11 – trecho da melodia de flor
amorosa

Figura 9.10

Exercício a: Peça aos alunos que apenas observem o trecho escrito, imaginando onde as notas são tocadas no
bandolim.
Exercício b: Toque a melodia junto com os alunos, cuidando para que todos executem corretamente.

unidade 9 - a polca e a flor

Nesta atividade os alunos executarão apenas o primeiro trecho da melodia da primeira parte de Flor amorosa.

O exercício deve ser realizado devagar.

atividade 9.12 – antônio callado
Os alunos conhecerão um pouco do compositor e instrumentista Antônio Callado. Você pode utilizar as informações
a seguir, extraídas do livro Choro – Do Quintal ao Municipal, de Henrique Cazes.

Filho de um pistonista e mestre de banda, Joaquim Antônio da Silva Callado nasceu no Rio em
1848. Iniciou os estudos musicais aos oito anos de idade com Henrique Alves de Mesquita.
Aos 15, Callado escreveu sua primeira composição e aos 23 tornou-se professor de flauta do
Conservatório de Música e passou a ser reconhecido como o flautista mais importante de seu tempo.
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atividade 9.13 – primeira parte de flor
amorosa
Nesta atividade os alunos executarão a melodia da primeira parte de Flor amorosa. Sugira que os alunos com
facilidade na execução auxiliem aqueles que tem dificuldade.

Figura 9.11

Exercício a: Peça aos alunos que apenas observem na partitura o trecho estudado na primeira atividade e
comparem com o trecho restante (segundo trecho).
Exercício b: Pratique com os alunos a melodia da primeira parte, cuidando para que executem as notas
corretamente e com boa sonoridade.

modo de aferição de resultados

Avalie o desenvolvimento dos alunos, considerando os elementos trabalhados na
unidade. Converse com eles sobre as atividades realizadas e as dificuldades que sentiram,
principalmente, em relação aos exercícios rítmicos e às atividades para levar para casa.
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Esta unidade revisita os principais conteúdos trabalhados até agora e
introduz alguns novos elementos: variação melódica, o tremolo, a pausa
de semibreve e a função de algumas partes do bandolim.

unidade 10

hora da
revisão
fixação dos conteúdos

objetivo geral
Revisar alguns pontos trabalhados nas unidades anteriores e introduzir elementos novos.

objetivos específicos
- Praticar três das seis melodias trabalhadas nas unidades anteriores
- Praticar uma variação melódica de Marcha soldado
- Praticar as dinâmicas p (piano) e f (forte)
- Praticar a escrita e a leitura musical
- Conhecer e praticar o tremolo
- Executar arranjos
- Relembrar as partes do instrumento estudadas
- Compor uma melodia

conteúdos
- Execução de melodias
- Dinâmica
- Variação melódica
- Escrita e leitura musical
- Tremolo
- Arranjo
- Figuras rítmicas
- Partes do instrumento
- Composição

recursos necessários
- Bandolim
- Palheta
- Cadeira
- Aparelho de som
- Estante de partituras
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descrição da unidade

As propostas de atividades para levar para casa visam a estimular o contato do aluno com o conteúdo a ser
trabalhado na aula seguinte. A última aula desta unidade conta com duas atividades apenas. A ideia é que você
possa ter um tempo razoável para conversar com os alunos, após as atividades e avaliar o trabalho realizado até
o momento.

aula 1

unidade 10 - hora da revisão

O objetivo principal desta unidade é visitar parte do conteúdo trabalhado nas unidades anteriores, acrescentando
pouco conteúdo novo e de fácil assimilação. Serão trabalhadas três melodias e uma composição, utilizando
alguns elementos estudados até o momento. Além disso, os alunos exercitarão a leitura e a escrita musical. Os
conteúdos novos serão a variação melódica, o tremolo, a pausa de semibreve e a função de algumas partes do
bandolim.

atividade 10.1 – revisão de marcha soldado
Os alunos relembrarão a melodia de Marcha soldado. A melodia deve ser executada com palhetada alternada.
Após o Exercício a, divida os alunos em duas turmas (A e B, por exemplo). Cada uma delas deverá executar a
peça, conforme as dinâmicas indicadas na partitura correspondente. Enquanto uma turma executa, a outra deve
observar. Ao final, comente as diferenças entre as propostas de dinâmica.
Exercício a: Peça aos alunos que apenas observem a melodia escrita, lembrando onde as notas são tocadas no
instrumento.
Exercício b: Peça aos alunos da turma A que executem a melodia, conforme as indicações de dinâmica da
partitura correspondente. A turma B deve escutar atentamente.
Exercício c: Peça aos alunos da turma B que executem a melodia, conforme as indicações de dinâmica da
partitura correspondente. A turma A deve escutar atentamente.
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Figura 10.1

atividade 10.2 – apreciação de variação
melódica
Os alunos farão agora a apreciação de uma variação melódica de Marcha soldado a ser executada por você.
Antes da execução, explique aos alunos o conceito de variação melódica.
Variação melódica: trata-se de modificações da melodia, acrescentando ou retirando sinuosidades e ornamentações,
de forma a simplificar ou complicar o contorno melódico com omissões, alterações, adições e variantes (rítmicas
e de alturas). As articulações e durações das notas podem não ser coincidentes com a melodia original.
Exercício a: Toque a variação melódica e peça que os alunos escutem atentamente.
Exercício b: Converse a respeito das diferenças entre a melodia como conheciam e a variação melódica.
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Figura 10.2

Agora a turma deve escrever no pentagrama a variação melódica executada por você. Escreva na lousa, enquanto
os alunos copiam. Coloque também a digitação ao lado das notas. Ao final, confira se os alunos escreveram
corretamente.

atividade 10.4 – execução de variação
melódica
Agora os alunos irão executar a variação melódica de Marcha soldado. Os alunos devem utilizar a melodia por
eles escrita na atividade anterior. Você deve tocar com os alunos em um andamento lento, de modo que eles
consigam tocar a melodia.

unidade 10 - hora da revisão

atividade 10.3 – notação da variação
melódica

atividade para levar para casa

Passe para a turma a seguinte tarefa:
Em uma folha em branco desenhe as figuras rítmicas estudadas até o momento com os
respectivos nomes.
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aula 2
atividade 10.5 – leitura rítmica
Os alunos realizarão exercícios de leitura, utilizando as figuras estudadas e suas respectivas pausas. Comece
revisando a atividade para levar para casa. Desenhe na lousa as figuras e ao lado de cada figura a pausa
equivalente.

Destaque a diferença entre o desenho da pausa de semibreve e o desenho da pausa de mínima,
pois os estudantes costumam confundir as duas.
Exercício a: Trabalhe a partitura a seguir, utilizando semibreves e mínimas.
Exercício b: Agora com semínimas e colcheias.

Figura 10.3

atividade 10.6 – revisão de dó ré mi fá
Nesta próxima atividade os alunos relembrarão a melodia de Dó Ré Mi Fá. Apresente a melodia escrita no
pentagrama e pratique com os alunos.

Figura 10.4
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atividade 10.7 – arranjos de dó ré mi fá
Vamos fazer com os alunos pequenos arranjos de Dó Ré Mi Fá, utilizando algumas figuras rítmicas estudadas.
Divida a classe em dois grupos, o dos solistas e o dos acompanhadores. O grupo dos solistas deve tocar a melodia
e o dos acompanhadores, o acompanhamento melódico. Realize os exercícios, mantendo as funções e depois
inverta os grupos.
Exercício a: O grupo A toca a melodia e o grupo B o acompanhamento 1.

Figura 10.5

atividade para levar para casa

unidade 10 - hora da revisão

Exercício b: O grupo A toca a melodia e a turma B o acompanhamento 2.

Passe aos alunos a seguinte atividade:
Escreva em poucas linhas o que você sabe sobre Anacleto de Medeiros.

aula 3
atividade 10.8 – notação de implorando
Nesta atividade os alunos escreverão no pentagrama a melodia da primeira parte de Implorando (partitura da
Figura 8.1), de Anacleto de Medeiros. Escreva a melodia na lousa aos poucos, cuidando para que os alunos
copiem corretamente.
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atividade 10.9 – execução de implorando
Agora os alunos executarão a melodia da primeira parte de Implorando, a partir da melodia por eles escrita na
atividade anterior.

atividade 10.10 – tremolo
A turma aprenderá a executar o tremolo. Explique aos alunos o conceito de tremolo e, em seguida, realize alguns
exercícios com eles.

Tremolo é a repetição rápida de uma nota. Ao bandolim, utilizamos a palhetada alternada na
execução do tremolo.
Exercício a: Toque o trecho a seguir, escrito em tremolo, e peça que os alunos apenas observem atentamente.
Exercício b: Peça que cada aluno toque o trecho uma vez, utilizando o tremolo. Enquanto um aluno toca, os
demais apenas observam.

Figura 10.6

atividade 10.11 – arranjo de implorando
Os alunos devem agora realizar um arranjo da primeira parte de Implorando. Divida os alunos em dois grupos (A
e B, por exemplo). O grupo A deve executar a melodia e o grupo B o acompanhamento em tremolo.
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atividade para levar para casa

Passe para os alunos as seguintes tarefas:
a) Escreva o nome das partes do bandolim que você lembra.
b) Para que servem as tarraxas? E os trastes?

unidade 10 - hora da revisão

Figura 10.7

aula 4
atividade 10.12 – revisão sobre as partes do
bandolim
Comece esta última aula, revisando as atividades para levar para casa. Relembre as partes do bandolim e converse
com os alunos sobre a função das tarraxas e dos trastes. Se julgar oportuno, comente sobre a função de outras
partes do instrumento.
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atividade 10.13 – composição
Nesta última atividade os alunos realizarão uma composição. Cada um deve compor uma melodia, utilizando
os seguintes conteúdos: oito compassos de 2/4, a escala e o arpejo de Dó Maior e as figuras rítmicas mínima,
semínima e o grupo de duas colcheias. Para facilitar, você pode escrever os conteúdos na lousa para que os
alunos consultem. Reserve bastante tempo para esta atividade (aproximadamente 25 minutos), pois trata-se de
tarefa difícil para alunos iniciantes. Ao final, pergunte se alguém gostaria de executar a melodia. Você pode se
oferecer para executar alguma melodia também.

modo de aferição de resultados

Após a última atividade reserve um tempo para conversar com os alunos e avaliar o trabalho
realizado. Comente com eles a respeito do que foi trabalhado, as dificuldades e facilidades
que sentiram. Converse também sobre a importância de estudarem bastante tempo, até
que sintam o retorno dos estudos. Você pode acrescentar algo que julgar importante, como
também pode perguntar aos alunos se gostariam de discutir algum assunto relativo ao
trabalho realizado.
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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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