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RESUMO 
 

Apesar do contexto rico e diverso da educação musical nas bandas e orquestras infanto-
juvenis do Brasil, nota-se a falta de sistematização dos conteúdos básicos em estágios 
didáticos. Esta seriação pode tornar o percurso de aprendizagem de instrumentos de banda 
(sopro e percussão) mais fluente e é vastamente utilizada em materiais e repertórios didáticos 
estrangeiros. Contudo, os Parâmetros Curriculares Nacionais não detalham tais estágios e seus 
conteúdos. Fundamentado em correntes atuais da filosofia de educação musical, este estudo 
teve por objetivo principal compreender os atuais métodos de Educação Musical Coletiva 
com Instrumentos de Sopro e Percussão – EMuCISP, (Barbosa, 2011b), suas sequências de 
conteúdos, repertórios, estratégias de ensino e características em geral. Os métodos e livros 
selecionados foram: Sound Innovations for Concert Band livros 1 e 2, Accent on 
Achievement livros 1 e 2, Essential Elements 2000: Comprehensive Band Method, livros 1 e 
2, Standard of Excellence: Comprehensive Band Method, livros 1 e 2, Da Capo - Método 
Elementar para o Ensino Coletivo de Instrumentos de Banda, livro 1, Da Capo Criatividade - 
Método Elementar para o Ensino Coletivo de Instrumentos de Banda, livro 1 em dois volumes 
e Livro de Exercícios Diários, livro 1. Os objetivos compreenderam: analisar estes sete 
métodos e seus 13 livros didáticos, comparar e discutir suas características e propor uma 
sequência de conteúdos que ofereça parâmetros para os dois primeiros níveis de aprendizado 
de instrumentos de sopro e percussão na escola regular e contextos semelhantes. A ferramenta 
analítica desenvolvida na metodologia permitiu revelar os conceitos pedagógicos, os 
princípios filosóficos da educação musical e a relação sistêmica entre as partes do livro 
didático e do método, além de categorizar os conteúdos e atividades didáticas dos métodos em 
tópicos, por divisões e subdivisões. A ferramenta analítica se constitui de: estrutura 
organizacional e apresentação gráfica; atividades didáticas; conteúdos; sequência de 
elementos de ritmo; sequência de notas e técnica instrumental; sequência de tonalidades; 
sequência de teoria e história da música; repertórios e exercícios; prática de conjunto; 
apreciação e criatividade, e materiais suplementares. As “atividades didáticas” foram dividas 
em: Expositiva, Práticas (De Teoria, De Performance e Especiais) e Avaliação. A partir desta 
ferramenta foi possível coletar informações detalhadas sobre cada método estudado, analisá-lo 
e compará-lo com os demais. Em seguida, constatou-se os enfoques destes materiais em 
relação aos princípios da educação musical de Swanwick (1979) e Elliott (1995). Este 
processo resultou em uma proposta de sistematização de conteúdos para os dois primeiros 
níveis do aprendizado de instrumentos de banda de acordo com os conceitos de EMuCISP.  
Esta proposta pode ser utilizada como base para elaboração e classificação de materiais 
didáticos, repertórios, planejamento e avaliação e, assim, contribuir para formação e 
manutenção de bandas e orquestras. 
 
 
 
Palavras-chave: educação musical; ensino coletivo; método; banda escolar; orquestra escolar.
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ABSTRACT 
 

Despite the rich and diverse context of musical education in bands and orchestras for 
children and adolescents in Brazil, there is a lack of systematization of the basic contents in 
instructional stages. With a systemic approach, the learning process of band instruments 
(wind and percussion) may be more fluent. It is widely used in pedagogic materials and 
teaching foreign repertoires. However, the National Curriculum Standards do not detail these 
stages and their contents. Based on nowadays trends of the music education philosophy, this 
study aimed to understand the current methods for Group Music Education with Wind 
Instruments and Percussion - EMuCISP (Barbosa, 2011b), their sequences of contents, 
repertoire, teaching strategies and general characteristics. The methods and books selected 
were: Sound Innovations for Concert Band: books1 and 2, Accent on Achievement: books 1 
and 2, Essential Elements 2000: Comprehensive Band Method: books 1 and 2, Standard of 
Excellence: Comprehensive Band Method: books 1 and 2, Da Capo - Elementary method for 
Group Teaching Band Instruments: book 1, Da Capo Creativity - Elementary Method for 
Group Teaching Band Instruments: book 1 in two volumes and Daily Workbook: book 1. The 
objectives included: to analyze these seven methods and their 13 textbooks, to compare and 
discuss their characteristics and to propose a sequence of contents that provides parameters 
for the first two levels of learning wind and percussion instruments in regular schools and 
similar contexts. The analytical tool developed in the methodology revealed the pedagogical 
concepts, the philosophical principles of music education and the systemic relationship 
between the parts of the textbook and the method. It permitted also to categorize the content 
and the teaching activities of the methods in topics, by divisions and subdivisions, such as: 
organizational structure and layout; teaching activities; contents; sequence of rhythmic 
elements; sequence of notes and instrumental technique; sequence of tonalities; sequence of 
music theory and history; repertoires and exercises; ensemble practice, assessment, creativity, 
and supplementary materials. The "teaching activities" encompass: oral explanations, 
practices (in theory, in performance and special ones) and assessment. This tool allowed to 
collect and to analyze detailed data from each method, and to compare it with others. The 
findings were discussed with Swanwick´s (1979) and Elliott´s (1995) music education 
concepts. This process resulted in a proposal to systematize contents for the first two levels of 
learning band instruments in accordance with the concepts of EMuCISP. This proposal can be 
used as a basis for production and classification of didactic materials, repertoires, planning, 
and assessment so that it may contribute to the formation and maintenance of bands and 
orchestras. 

 
Keywords: music education, group teaching, method, school band, school orchestra. 
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INTRODUÇÃO 

Experiências pessoais e questionamentos desde o aprendizado de instrumentos à prática 

do ensino e pesquisa, em diferentes grupos musicais, motivaram este estudo que envolve a 

iniciação coletiva aos instrumentos de sopro e percussão, nas suas esferas didáticas, 

pedagógicas e curriculares. 

A experiência com música ao vivo e com o fazer musical, segundo a ISME1, é 

reconhecidamente parte vital do dia-a-dia de todas as pessoas. Vivenciar e proporcionar estas 

experiências faz parte do cotidiano das bandas de música, fanfarras, filarmônicas e orquestras. 

Dentre inúmeras funções, estes grupos também têm sido locais de educação musical prática e 

convívio social em diversas instituições de ensino e comunidades. As mantenedoras destes 

grupos são prefeituras, ONGs, associações, instituições religiosas e instituições de ensino 

regular da rede pública e privada. Há também grupos musicais independentes que se auto-

sustentam (VECCHIA, 2008). É fato que as bandas de música são os locais que mais 

oportunizam o aprendizado de instrumentos de sopro e percussão e também são meios para 

iniciação profissional de instrumentistas e outras profissões ligadas à área musical. 

(NASCIMENTO, 2004) 

Considerando estes aspectos, é possível oportunizar uma educação musical com 

qualidade por meio de instrumentos de sopro e percussão no ensino regular brasileiro? 

Barbosa (1996) propõe três pontos para viabilizar o ensino da música instrumental no ensino 

regular: 

1) métodos adequados para o ensino coletivo de instrumentos musicais no 
Brasil, 2) cursos para preparar professores especializados na pedagogia deste 
método, 3) escolas públicas de música que viabilizem cursos de música 
instrumental de alto nível e exequíveis economicamente, para serem 
oferecidos a população estudantil. (Barbosa, 1996, s/p.). 

                                                 
1 The missions of ISME – Internacional Society for Music Education. www.isme.org 
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Estes três pontos propostos por Barbosa (1996) englobam o ensino de música 

instrumental como uma proposta de educação musical viável no Brasil. A educação musical 

coletiva com instrumentos de sopro e percussão (EMuCISP), segundo este mesmo autor, 

Barbosa (2011b), se fundamenta em teorias atuais, além de englobar também instrumentos, 

voz humana e audiovisuais. Barbosa ainda afirma que o EMuCISP engloba não somente o 

ensino como também o aprendizado coletivo, pois o aluno não aprende somente com o 

professor, mas também com os colegas. 

Esta pesquisa tem o propósito de focalizar o primeiro ponto acima, referente aos 

métodos, alargar as bases teóricas do EMuCISP e discutir os fundamentos musicais, 

multiculturais e filosóficos dos mesmos. A discussão engloba a modalidade de ensino coletivo 

para sopros e percussão na escola regular através de uma sistematização de conteúdos. Neste 

estudo, o termo sistematização abrange caráter de organização coerente e ordenada de 

elementos e meios que integram os processos de desenvolvimento do EMuCISP. O conceito 

de sistematização também se aplica aqui, ao conjunto de ações e meios que visam a um 

planejamento em relação a uma sequência de ensino gradual e didática. Os elementos 

interdependentes deste sistema são os conteúdos: musicais; multiculturais; artísticos; 

habilidades musicais; contexto social; identidades e objetivos de cada grupo musical. 

Este estudo visa elaborar uma proposta de níveis de EMuCISP para ser usada na 

educação musical brasileira, incluindo sua base filosófica e pedagógica, assim como sua 

sistematização didática. Trata-se de uma proposta de sistematização em dois níveis iniciais de 

aprendizado, considerando alunos por volta de 11 anos de idade, de acordo com o 

desenvolvimento físico e intelectual. 

Sendo assim, esta pesquisa compreende duas partes interdependentes que se 

complementam no processo de construção da sistematização para o EMuCISP: A formulação 
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de sua base teórica e a construção de uma proposta proveniente da análise dos métodos. Entre 

as definições do termo “método” do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986) 

destacam-se duas: 1. programa que regula uma série de operações que devem ser realizadas, 

apontando erros evitáveis, em vista de um resultado determinado 2. processo ou técnica de 

ensino. Já o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2010), traz os seguintes conceitos: 1. 

ordem pedagógica na educação; 2. tratado elementar; 3. processo racional para chegar a 

determinado fim; 4. maneira de proceder; 5. processo racional para chegar ao conhecimento 

ou demonstração da verdade 6. obra que contém, disposta numa ordem de progressão lógica, 

os principais elementos de uma ciência, de uma arte. Neste mesmo dicionário, o termo 

“metodologia” é definido como: 1. arte de dirigir o espírito na investigação da verdade 2. 

aplicação do método no ensino. Portanto, no contexto do ensino coletivo de instrumentos de 

sopro e percussão, método é um sistema didático e metodologia de ensino é uma maneira de 

se aplicar este método. Sendo assim, podemos ter várias metodologias para um mesmo 

método. A metodologia pode se apresentar em forma de materiais didáticos. O Da Capo de 

Barbosa, 2004 é um exemplo de livro didático de um método para o EMuCISP. 

O problema principal que motivou este estudo foi a ausência de uma sistematização 

específica para o ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão na legislação a 

educação brasileira. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Lei de Diretrizes e 

Bases atuais não detalham tal tipo de aprendizado musical. Nos PCN há ênfase na formação 

de conceitos e não na prática musical. Os termos que sugerem a prática musical, via de regra, 

são utilizados de maneira ocasional, vaga e imprecisa. (FONTERRADA, 2008, p. 271 e 272).  

Logo, são identificados problemas secundários como: a carência de estudos sobre os 

fundamentos pedagógicos voltados à educação musical com instrumentos de sopro e 

percussão no Brasil; a adaptação da sistematização já existente em outros países para o Brasil, 
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considerando as diferenças culturais e musicais; a falta de adequação do nível do repertório 

que dificulta o percurso de desenvolvimento musical de alunos iniciantes; a falta de 

parâmetros para classificar os métodos e arranjos em níveis didáticos; a disparidade na 

produção de materiais pedagógicos e arranjos em diferentes  níveis de aprendizado, e de 

planejamento e avaliação deve-se à falta de uma sistematização didática do ensino coletivo. O 

repertório brasileiro para banda não traz uma classificação de nível de dificuldade, (CALVO, 

2008) 

 Fundamentado em correntes atuais da filosofia de educação musical, este estudo tem 

por objetivo principal compreender os atuais métodos de EMuCISP, seus conteúdos do 

percurso de aprendizado, repertórios e estratégias de ensino, etc. 

 Os objetivos específicos são: analisar sete métodos de ECISP; comparar e discutir suas 

características e propor uma sequência de conteúdos que ofereça parâmetros para os dois 

primeiros níveis de aprendizado de instrumentos de sopro e percussão na escola regular. Estes 

podem ser utilizados para produção de métodos e repertórios didáticos, dentre outros. 

Um dos pontos que justifica este estudo é a aprovação da Lei 11.796/08, de 18/08/08 

(em implantação) que institui a música como uma área de conhecimento que não pode ser 

substituída por outras disciplinas de arte no ensino básico e se encontra em implantação. O 

fato de a música ser conteúdo curricular obrigatório no ensino básico, dentro da legislação 

educacional, possibilita a formação de grupos instrumentais como a formação de bandas e 

orquestras onde métodos de EMuCISP podem vir a fazer parte da iniciação e manutenção 

desses grupos. Outra justificativa é a Lei 11.645/08 que coloca a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no ensino básico. Esta Lei demonstra uma 

necessidade de, realmente, alargar a abrangência do conceito de cultura em nosso país, onde 

atividades musicais em grupo se destacam em diversas regiões. Ambas as leis de 2008, 
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citadas acima, surgem num momento histórico de inclusão de “culturas” no currículo escolar 

brasileiro, em que a música tem papel fundamental. 

Este estudo se justifica também pelo grande e crescente número de bandas. Atualmente 

existem 2086 bandas cadastradas no Projeto Bandas da FUNARTE-MINC, sendo que neste 

cadastro não estão incluídas inúmeras bandas militares, escolares e de entidades religiosas. 

Todos os 27 estados têm bandas registradas no Projeto. São 2023 no interior e 63 nas capitais 

(Funarte, 2009), sendo que nem toda banda civil se registra no Projeto. Dessa forma, deve 

haver um número maior se considerarmos as bandas escolares, militares, municipais, 

estaduais, religiosas, de ONG e de conservatórios. O IBGE publicou que 43,7% das cidades 

tinham bandas em 2001 e que esse número subiu para 53,2% em 2006 - um crescimento de 

21,7% (IBGE, 2007, 88). As bandas e fanfarras fazem parte nas escolas e são locais de 

aprendizado prático de música e de outras disciplinas (CISLAGHI, 2009). 

Outras justificativas são que o ensino coletivo é poderoso instrumento de motivação ao 

estudo da música e que é uma alternativa viável economicamente, colaborando para o acesso 

ao ensino musical (CRUVINEL, 2005; CISLAGHI; 2009; BARBOSA, 1996). O ensino 

coletivo ou em grupo tem tido cada vez mais aceitação por professores e instituições de 

ensino no Brasil. (MONTANDON, 2004). As iniciativas de sucesso animam a pensar na 

possibilidade de se concretizar um ensino musical de instrumentos, de forma coletiva, na 

escola regular. (TOURINHO, 2004). Na educação social, este tipo de ensino pode se mostrar 

ferramenta de inclusão em instituições que tem como característica a diversidade.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Esta pesquisa fundamenta-se em dois teóricos e educadores musicais: Swanwick, 

através da obra A Basis for Music Education (1979) mais especificamente, o modelo 

C(L)A(S)P, e, Elliott com sua filosofia praxial e seu conceito de multiculturalismo presentes 

na obra Music Matters (1995). Ambos os autores contribuem com conceitos e idéias que são 

aplicáveis ao contexto da EMuCISP – educação musical coletiva através ou por meio de 

instrumentos de sopro e percussão. 

O modelo C(L)A(S)P
2 de Swanwick, (1979) é um acróstico composto por cinco 

parâmetros da educação musical em que cada letra se refere, de forma traduzida, à: 

composição, literatura musical, apreciação musical, técnica e execução.  Swanwick afirma 

que estes parâmetros são complementares e devem ser trabalhados de forma integrada. Este 

modelo de parâmetros de educação musical é utilizado nesta pesquisa por refletir uma 

filosofia atual onde são envolvidos os diversos aspectos da experiência musical. A seguir, 

cada um dos parâmetros musicais propostos por Swanwick e como eles podem estar presentes 

no EMuCISP. 

A Composição compreende a formulação de uma ideia musical, ou seja, todas as formas 

de invenção sonora. Este parâmetro pode ser explorado em atividades de improvisação, 

composição e arranjo ou orquestração, estas podem ser baseadas no conteúdo de repertório ou 

de elementos de leitura e escrita musical desde o início do aprendizado musical. 

                                                 
2 Cada um dos parâmetros C(L)A(S)P, Swanwick (1979) corresponde a: C – Composition, (L) – Literature 

studies, A – Audition, (S), Skill aquisition e P – performance. 
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 A “Literatura de” e a “Literatura sobre” música inclui não somente o estudo 

contemporâneo ou histórico da literatura da música em si, por meio de textos, partituras e 

execuções, mas também por meio de criticismo musical, histórico e musicológico. Além do 

repertório, o histórico de cada instrumento e os elementos teóricos que serão usados fazem 

parte deste parâmetro. A Apreciação se dá em forma de audição receptiva, através de 

audiência ou gravação, com a finalidade de desenvolver o senso de estilo musical relevante à 

ocasião e, também, a habilidade em responder e relacionar-se com o objeto musical como 

uma entidade estética. O Skill Aquisition, traduzido como Técnica, contempla a aquisição de 

habilidades instrumentais e de escrita musical. É o controle técnico, a execução em grupo, as 

habilidades de leitura à primeira vista e a fluência com notação. A Performance ou execução 

trata da comunicação da música. Implica em audiências formais e informais. Ainda dentro 

deste conceito, Swanwick recomenda que, tanto para a apreciação quanto para a execução, 

sejam utilizadas elementos musicais específicos de cada cultura. 

Elliott com sua filosofia praxial explica a relevância do termo em relação aos novos 

conceitos apresentados por ele ao destacar a importância de conceber música como uma 

forma particular de ação que é proposital e situada e, por conseguinte, reveladora da 

singularidade de cada indivíduo e da relação de cada indivíduo com outros numa comunidade. 

Esta filosofia abrange vários aspectos da música e da educação musical, como as suas 

naturezas, valores e significados. Este autor defende que a música deve ser entendida de 

forma multidimencional e recomenda ainda que a prática musical, particularmente a 

performance e a improvisação, devem ser componentes centrais dos currículos de música. 

Além disso, ele ressalta a importância de uma educação multicultural, para uma formação 

abrangente que prepare os estudantes como músicos e indivíduos. Ele explica:  
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“Como resultado da natureza multicultural da música, os programas das escolas de 

música são também um caminho primário pelo qual os estudantes podem alcançar sua 

identidade própria, respeito próprio, e senso de tolerância para com eles mesmos e para com 

os outros. Já que as escolas hoje estão preocupadas em preparar os estudantes para o trabalho 

e para a vida em sociedades pluralistas e já que as escolas elas próprias são, mais do que 

nunca, diversas culturalmente, é lógico pensar que as escolas deveriam incentivar 

experiências multiculturais, agradáveis, acumulativas e ricas de aprendizado, inerentes a 

programas de escolas de música que incentivam as crianças a uma variedade de culturas 

musicais.” (Elliott, 1995, p. 309). 

Diante de seu conceito de multiculturalismo, a análise e a proposta também focarão este 

aspecto em relação ao repertório e suas possibilidades. 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

A literatura estrangeira abrange inúmeros assuntos relacionados ao tema aqui 

apresentado, tanto referente a conteúdos de ensino coletivo de instrumentos de sopro e 

percussão como suas estratégias didáticas. Predominam publicações estadunidenses. Já a 

literatura brasileira ainda é incipiente se comparada a estrangeira, no entanto, está em 

expansão e possui contribuição significativa para os objetivos desta pesquisa. 

Cruvinel (2005) relata a história da metodologia coletiva na Europa, Estados Unidos e 

Brasil, assim como o impacto que trouxe para a educação musical nestes locais. Esta autora 

também traz entrevistas com alguns dos principais professores que difundem o ensino 

coletivo de instrumento musical em nosso país, como Joel Barbosa, Cristina Tourinho e João 

Maurício Galindo, dentre outros. 
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1.2.1 Estudos sobre o método Da Capo 

O livro didático Da Capo (Barbosa 2004), editado em 2004, mas em uso no Brasil desde 

1998, é o primeiro e, até 2009, o único material de ensino coletivo de instrumentos de sopro e 

percussão brasileiro para bandas, disponível comercialmente e na internet. Este material vem 

obtendo aceitação por parte de regentes de bandas e filarmônicas em todas as regiões do 

Brasil. Ele consiste em uma adaptação da metodologia estadunidense para a educação musical 

brasileira e compreende 15 livros individuais para instrumentos de sopro e percussão e um do 

professor/regente. O do professor/regente contém diretrizes de como aplicar o material 

didático, considerando o processo de educação musical através da formação da banda. 

Contém, também, em cada livro, um quadro ilustrativo com o dedilhado do referido 

instrumento e a sua correspondência em partitura. Inclui exercícios que tratam das várias 

habilidades musicais gerais e da música instrumental, como solfejo e canto, percepção através 

de ditados rítmicos e melódicos, improvisos em estruturas simples, duetos, cânones, além de 

indicações técnicas, teóricas e práticas. Em 2010 foi publicado o Da Capo Criatividade.  Este 

traz o mesmo nível didático do Da Capo, porém expande as atividades de criatividade e de 

percepção em dois volumes. 

Em pesquisa anterior o autor do presente trabalho, Vecchia (2008) fez um estudo sobre 

a iniciação aos metais junto ao Da Capo. Sua pesquisa de campo traz entrevistas com 

maestros e alunos onde se procura descrever como os professores têm instruído os alunos a 

emitirem as primeiras notas num instrumento de metal. Como resultado apresentou: 1- a 

proposta do REPE dos metais, onde aborda Respiração, Embocadura, Postura e Emissão 

como os principais fundamentos de se tocar metais; 2 – Uma sequência dos 10 primeiros 

passos para a emissão do som; 3 – uma tabela dos problemas e soluções mais comuns na 

iniciação aos metais. Faz um paralelo entre a aprendizagem dos fundamentos e o rendimento 
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das aulas de ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão, onde observa que os 

fundamentos básicos (REPE) precisam ser assimilados pelos alunos anteriormente, para que 

as atividades de aprendizado em grupo se tornem dinâmicas e eficazes. 

Nascimento (2007) realizou um estudo de caso onde utilizou o Da Capo e obteve 

resultados que confirmaram sua eficiência na formação de uma banda de música do interior 

de Minas Gerais. Esta pesquisa teve o propósito de identificar os benefícios da iniciação 

musical realizada através deste livro didático ao longo do percurso de aprendizagem da 

música e do instrumento. Para obter tais informações, recorreu-se a um protocolo de avaliação 

baseado na análise do desenvolvimento educacional e técnico-instrumental de alunos da 

Banda 24 de Setembro. O pesquisador (Nascimento, 2010) prosseguiu os estudos com o 

mesmo grupo nos quatro anos de formação musical que sucederam a iniciação musical. Esse 

estudo analisou hipóteses por meio de depoimentos e entrevistas, e constatou benefícios 

educacionais significativos no modelo de aprendizagem adotado. 

A dissertação de Moreira (2007) foca a iniciação musical em duas bandas de Sergipe. 

Uma, da cidade de Indiaroba, utilizou-se do Da Capo e a outra, de Itabaiana, da metodologia 

tradicional de ensino. Ele demonstra em seu estudo que ambos os métodos podem ter os 

mesmos resultados de aprendizagem, no entanto, o método Da Capo influenciou 

positivamente a motivação do grupo e tornou a taxa de evasão mais baixa em relação a outros 

métodos utilizados anteriormente na banda centenária. 

O Da Capo está sendo usado no curso superior de licenciatura em música na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) nas disciplinas Ensino Coletivo de Sopros I e 

II (Silva, 2007). Silva (2007) relata a experiência de utilizá-lo como base didática para as 

disciplinas. Este relato demonstra uma possibilidade de seu uso para formação de professores 

de banda. 
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Em sua dissertação de mestrado Santana (2000) utiliza o Da Capo, parcialmente, como 

suporte das observações do grupo experimental e de controle. Nesta pesquisa, ele analisa 

efeitos do uso de modelos de performance ao vivo no ensino de instrumentos de sopro a fim 

de observar se a inclusão desses modelos pode melhorar a execução instrumental. 

Foi possível constatar que a partir de 2000, houve, no meio acadêmico, alguns trabalhos 

relacionados ao Da Capo, como as dissertações de Santana (2000), Nascimento (2007), 

Moreira (2007) e Vecchia (2008). O método Da Capo também tem sido utilizado em trabalhos 

de conclusão de curso de licenciatura em música e bacharelado de instrumento de instituições 

de nível superior dos estados do Paraná, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Pará e em disciplinas 

dos cursos de licenciatura em música de diversas universidades, entre elas UFC, UERN e 

UFBA. Há diversos artigos publicados através da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Música (ANPPOM), Associação Brasileira de educação musical (ABEM) e 

Internacional Society of Music Education (ISME) que citam exemplos de aplicação do Da 

Capo.  

1.2.2 Estudos sobre Métodos de EMuCISP Estadunidenses 

O estudo de Devito (2002) explora oito métodos de ensino coletivo de instrumentos de 

sopro e percussão e seus materiais complementares usados com iniciantes de escolas públicas 

dos EUA. Ele afirma que a seleção do método para iniciação dos estudantes afeta o currículo, 

o crescimento e o desenvolvimento destes na educação musical da escola pública. A primeira 

seção deste survey engloba as concepções destes métodos, a escolha das músicas utilizadas 

para transmitir seus conceitos e as mídias que auxiliam o professor no aprendizado dos 

estudantes. Afirma ainda que os inúmeros métodos de ensino coletivo de instrumentos de 

sopro e percussão para iniciantes, geralmente, não seguem um mesmo nível didático. Como 

resultado, os maestros são obrigados a se familiarizarem com o conteúdo e a metodologia 
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apresentada em cada um deles. A segunda seção discute os suplementos didáticos que 

acompanham os livros didáticos dos métodos, tais como repertórios para banda, música de 

câmara, solo, livros de aquecimento, técnica para banda, de teoria e história. Ele discute e 

revisa 14 materiais didáticos.  

Buttery (1983) realizou uma análise com quatro métodos para banda iniciante utilizando 

os princípios de Kodály. Ele ainda investigou a opinião de professores a respeito dos métodos. 

O estudo de Buttery (1983) teve dois propósitos para a educação musical: primeiro, 

determinar quais métodos precisavam de revisão; e segundo, determinar o valor dos princípios 

de Kodály no ensino de banda. Ele concluiu que o melhor “método” é o “professor 

competente” e apontou que os métodos precisam de revisão e a possibilidade de 

desenvolvimento de um novo método completo, o qual derive da pedagogia fundada na arte 

da performance em banda. 

1.2.3 Métodos e Didáticas Musicais Coletivas para a educação musical no Brasil 

Dentre os trabalhos que tratam de assuntos ligados a presente pesquisa encontram-se os 

de Kruger (1990), Barbosa (1994), Oliveira (1998), Galindo (2000) e Ying (2007). Eles 

tratam de reflexões e elaborações de métodos coletivos para iniciantes em instrumentos com 

músicas brasileiras como estrutura de atividades cujos métodos de ensino coletivo já eram 

pesquisados, utilizados e sistematizados nos EUA, desde 1950. Galindo e Kruger 

desenvolveram seus métodos para cordas e Barbosa para sopros e percussão. Já Oliveira e 

Ying desenvolveram trabalhos que envolvem o ensino coletivo de instrumentos de corda. 

Em relação a métodos e processos de ensino utilizados em bandas de música, Alves da 

Silva (2009) apresenta um panorama histórico das bandas escolares no Brasil. Ele cita Villa-

Lobos, quando em 1934 lança, dentro das Novas Diretrizes da Educação Cívico Artístico 
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Musical, o Curso Especializado de Música Instrumental para a formação de músico de banda, 

juntamente com o ensino de canto orfeônico. Apresenta autores que descrevem projetos e 

experiências com bandas escolares recentes. Por fim, ele discute soluções para uma melhor 

musicalização das bandas escolares e a criação de políticas públicas para as mesmas. 

Quanto à sistematização de níveis no ensino coletivo de instrumentos de sopro e 

percussão para a música brasileira, não há nenhum estudo desenvolvido. Entretanto, Calvo 

(2008) apresenta um trabalho de classificação de níveis de dificuldade técnica instrumental 

para classificar o repertório de banda brasileiro. Em seu artigo, ele apresenta uma discussão 

sobre como ocorre tal classificação nos países europeus e norte americanos e a inexistência de 

seu uso no Brasil e nos países da América Latina. Em seguida, Calvo faz considerações sobre 

os fatores históricos que contribuíram para a construção dos parâmetros, e quais seus 

principais detalhes estruturais. Ressalta a impossibilidade de apenas traduzirmos métodos e 

usarmos arranjos de músicas européias ou estadunidenses se as bandas brasileiras tocam 

ritmos com síncopes, tais como samba, maxixe, baião e outros. Por fim, ele traz uma proposta 

de tabela de parâmetros para instrumentos de banda e leitura musical, seguindo características 

da música brasileira.  
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

Devido às características deste estudo foi adotada a metodologia de pesquisa quali- 

quantitativa. Para a análise de cada método de EMuCISP foi necessário coletar dados 

numéricos referentes às quantidades de suas diferentes atividades didáticas e conteúdos a fim 

de verificar sua ênfase didática e, por conseguinte, seu perfil educativo. Estes dados 

permitiram fazer abordagens descritivas, analíticas e comparativas entre os métodos e assim, 

pôde-se compreender suas posturas pedagógicas frente aos referenciais teóricos de Keith 

Swanwick e David Elliott. A discussão serviu para a elaboração da proposta de EMuCISP do 

presente trabalho, suas idéias e sistematização de conteúdo.  

Segundo Kemp (1995, p.17) em alguns países todas as pesquisas são consideradas 

filosóficas. É possível afirmar que toda a pesquisa se utiliza da filosofia para confrontar ou 

visualizar idéias e construir raciocínios, chegando a novos resultados por meio de métodos 

como o dialético ou dedutivo, entre outros. O mesmo autor se refere ao método comparativo 

como aquele que opera no seu tempo e, geralmente, pode experimentar em primeira mão as 

situações que estão a ser analisadas ou comparadas.  

O método comparativo ou investigação comparada tem uma tendência de se enveredar 

pelo “empréstimo multicultural”, ou seja, tentar adaptar conceitos, práticas e materiais a um 

contexto cultural diferente da sua origem. Este procedimento pode acarretar problemas de 

incompatibilidade. Sendo assim, é importante haver uma atenção especial ao contexto social e 

educacional para que um estudo desta natureza possa ser válido e apontar questões comuns a 

países diferentes ou a comunidades diferentes, onde soluções possam ser adaptadas e auxiliem 

a realização dos objetivos específicos de cada grupo nas suas peculiaridades culturais. 
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2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Os procedimentos estão apresentados em uma ordem sequencial e são interdependentes.  

Análise e comparação crítica de métodos de ensino coletivo de instrumentos de sopro e 

percussão estadunidenses e brasileiros, por meio de seus livros didáticos, a fim de levantar 

dados que orientem a sistematização do conteúdo e dos procedimentos didáticos que 

comporão a discussão e proposta didática de EMuCISP; 

Coleta de dados por meio de questionários com professores que atuam no ensino 

coletivo de instrumentos de sopro e percussão; 

Cruzamento dos dados dos itens anteriores para discutir as atividades didáticas e 

sistematizar o conteúdo da proposta de EMuCISP.  

A proposta apresentará elementos de técnica instrumental e teoria da música 

sistematizada de forma gradativa e paralela para cada instrumento de sopro e percussão de 

banda sinfônica. Ela compreenderá dois níveis iniciais de EMuCISP voltados ao ensino 

fundamental, para alunos a partir de 11 anos de idade, buscando abranger dois anos escolares. 

Ou seja, o conteúdo é delimitado e sua sequência didática será definida. No caso da técnica 

instrumental é necessário, primeiro, analisar as peculiaridades de cada instrumento, depois, 

construir uma sequência de notas a serem aprendidas por cada instrumento ao longo de cada 

um dos dois níveis didáticos. O conjunto dessas sequências de notas feitas para cada 

instrumento deve permitir ao grupo de instrumentos tocarem juntos, com o mínimo de 

prejuízo técnico e pedagógico para cada um deles. Ou seja, cada sequência de notas deve ser, 

ao mesmo tempo, o mais didática possível para seu instrumento e o mais compatível à dos 

outros para tocarem juntos no trabalho coletivo. 
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2.2. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se deu em duas etapas. A primeira etapa compreendeu a coleta de 

dados provenientes das análises dos métodos estadunidenses e brasileiros. Para esta etapa foi 

elaborada uma ferramenta analítica própria. A outra etapa abrangeu os dados coletados a 

partir dos questionários aplicados com professores que têm utilizado o Da Capo. 

A ferramenta analítica permitiu revelar os conceitos pedagógicos, os princípios 

filosóficos da educação musical e a relação sistêmica entre as partes do livro didático e do 

método. Categoriza os conteúdos e atividades didáticas dos métodos em tópicos, por divisões 

e subdivisões. Por meio de tabelas permite visualizar tais conteúdos e atividades, quantitativa 

e qualitativamente, a fim de serem descritos e comparados analiticamente, constituindo-se da 

seguinte forma: 

Título do Método – Estágio que contém a apresentação do livro e seus objetivos; 

Estrutura organizacional e apresentação gráfica; 

Atividades didáticas; 

Conteúdos; 

Sequência de elementos de ritmo; 

Sequência de notas e técnica instrumental; 

Sequência de tonalidades; 

Sequência de teoria e história da música; 

Repertórios e exercícios; 

Prática de conjunto; 

Apreciação e criatividade; 

Materiais suplementares 
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As “Atividades didáticas”, item “3”, foram dividas em: 

Expositiva: atividades expostas nos livros didáticos dos métodos por meio de textos e 

figuras sobre teoria, história, estilo, compositor e técnica instrumental (dedilhados, por 

exemplo), 

Prática: atividades presentes nos livros para serem praticadas nas seguintes 

modalidades: 

De Teoria: exercícios de leitura de partitura, de interpretação de símbolos e de escrita de 

música; 

De Performance: atividades de tocar, ensaiar, apresentar concertos, solar e reger; 

Especiais: atividades práticas voltadas à: 

Apreciação; 

Criatividade (improvisação, composição e elaboração de arranjos); 

  Interpretação (com informações textuais a serem seguidas); 

Memorização; 

Percepção/Imitação 

Avaliação: auto-avaliação/avaliação formativa  

 

A partir desta ferramenta analítica foi possível traçar informações bem detalhadas sobre 

cada método analisado. As informações são descritas no capítulo seguinte. 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados referentes aos fundamentos pedagógicos dos métodos de EMuCISP foram 

abordados dialeticamente. Esta abordagem ofereceu caminhos para determinar diretrizes da 

educação musical que comporão a proposta de EMuCISP em relação às realidades educativas, 
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sociais e culturais brasileiras. Já os dados referentes à sistematização do conteúdo e diretrizes 

das atividades didáticas da proposta foram abordados por meio de coleta de dados e de 

cruzamento descritivo, comparativo e analítico dos mesmos, assessorado por meio da 

ferramenta analítica descrita anteriormente. Assim, a descrição de métodos de EMuCISP, 

estadunidenses e brasileiros, se deu por meio de tabelas referentes a seus conteúdos de técnica 

instrumental, leitura musical, teoria da música, percepção e criatividade. Em seguida, os 

dados destas tabelas foram cruzados, comparados e discutidos à luz dos princípios dos 

educadores musicais Keith Swanwick e David Elliott.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO COLETIVO DE 
INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSÃO 

O objetivo deste capítulo é compreender os métodos atuais de ensino coletivo de 

instrumentos de sopro e percussão da atualidade através da análise de seus livros didáticos. A 

análise é precedida pelas definições, funções e aspectos históricos que envolvem métodos de 

ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão nos EUA e Brasil. O livro didático traz 

suas propostas didáticas, contudo cada professor tem a sua própria maneira de abordar estas 

propostas. 

3.1 DEFINIÇÕES E FUNÇÕES DO ENSINO COLETIVO DE 
INSTRUMENTOS DE SOPROS E PERCUSSÃO 

Os estudiosos que desenvolvem e difundem o ensino coletivo de instrumento no Brasil, 

trazem diversas definições e conceitos sobre esta modalidade de ensino. Montandon (2004) 

ressalta que as definições sobre “ensino coletivo” ou “ensino em grupo” são particulares e 

múltiplas, podendo se referir a diferentes objetivos, formatos, metodologias e população alvo. 

Cruvinel (2005) expõe que os conceitos, as definições e as metodologias necessitam de maior 

aprofundamento sobre a temática, bem como produção de conhecimento. 

Uma das principais características do ensino coletivo é a maneira como se distingue da 

aula individual. Montandon (2004) coloca que ministrar aula coletiva para um grupo de 

alunos da mesma forma que a individual não caracteriza ensino coletivo. Esta autora afirma 

que no ensino coletivo as aulas buscam envolver todo o grupo ativamente. Contudo a autora 

não define, exatamente, como são tais formas. 
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Outros diferenciais, colocados por Tourinho (2008) e Barbosa (2011b), é que ensaio e 

master class não são necessariamente ensino coletivo. Tourinho (2008) defende que no ensino 

coletivo o repertório é individual, porém compartilhado.  

Tenho visto muitos professores utilizarem-se de master class, ensaios, 
orquestras de violões e chamarem este trabalho de ensino coletivo. Embora 
todas estas atividades façam parte das aulas de ensino coletivo, este se 
caracteriza por trabalhar a priori um repertório individual, no mesmo espaço 
e para vários estudantes simultaneamente. Não se trata de “atividades em 
grupo”, mas de aulas compartilhadas, onde a interação e auto-observação são 
imprescindíveis... Nas classes de ensino coletivo de violão da UFBA existe 
uma seleção básica de repertório que se constitui o cerne do programa 
mínimo a ser cumprido. Mas outras peças, optativas, podem ser escolhidas, 
para que estudantes mais dedicados ou habilidosos possam ampliar o 
repertório. Uma das estratégias é colocar peças com conteúdo técnico muito 
parecido e que possibilitem a ampliação de repertório com a escolha de 
outros materiais. (TOURINHO, 2008, s/n.) 

Já Barbosa (2010) coloca que no master class o aprendizado é ouvido pela maioria, mas 

poucos tocam, sendo que no ensino coletivo todos tocam. Ambos, Tourinho e Barbosa 

consideram que o ensaio não é, necessariamente, ensino coletivo, mas faz parte dele. Uma vez 

que o ensaio é um momento de preparação para uma apresentação pública, o ensino coletivo 

engloba aula coletiva, ensaio e apresentação ou concerto.  

A partir do princípio de que todo o grupo deve estar envolvido, Barbosa (2011b) expõe 

que no contexto do ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão a abordagem 

pedagógica é tanto “ensino” como “aprendizagem”, pois muitos conhecimentos e habilidades 

musicais, nem sempre são apenas ensinados pelo professor. Devido ao fato do conhecimento 

ser construído coletivamente, também entre os alunos, o “ensino” está tão presente quanto o 

“aprendizado”. Dentro desta perspectiva, Tourinho (2008), afirma que ensino coletivo se 

constitui de aulas compartilhadas, onde a interação e a auto-observação são imprescindíveis. 

A aula de ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão tem como característica 

principal um professor lecionar para vários alunos, semelhante ao formato de aula da escola 

regular. Especificamente, quanto à prática do ensino coletivo de instrumentos de sopro e 
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percussão, Barbosa (2011b) opta pelo termo “ensino em grupo” “... para referir-se a 

estratégias pedagógicas de dividir o conjunto maior (a banda) em grupos instrumentais 

menores a fim de trabalhar, em horários distintos da aula coletiva, aspectos técnicos e ou 

musicais específicos destes grupos.” (BARBOSA, 2011b) Já Montandon (2004), com piano, e 

Tourinho (1995), com violão, utilizam a nomenclatura de “ensino em grupo” para estes 

instrumentos. No entanto, mais recentemente, Tourinho (2008) prefere utilizar o termo 

“ensino coletivo de violão”. Cruvinel (2005) opta por “ensino coletivo” de cordas, para cordas 

friccionadas3. Segundo estes autores, há uma predominância em utilizar o termo “ensino em 

grupo” para grupos de instrumentos homogêneos (piano, teclado, violão etc.) e para os naipes 

da banda ou orquestra. E, o termo “ensino coletivo” para coletivos de instrumentos 

heterogêneos como percussão, orquestra de cordas friccionadas, banda, orquestra etc. 

Segundo estes autores, os grupos normalmente incluem menos alunos, são compostos 

por, aproximadamente, 4 a 10 alunos. Já os coletivos tendem a ultrapassar 10 alunos. Barbosa 

(2004) indica no Da Capo – Método coletivo e/ou individual, que “Havendo apenas um 

professor, sem ajuda de um monitor, defina uma classe com no máximo 30 alunos.” 

(BARBOSA, 2004, p. 4). Estes números variam conforme o contexto e o tipo de 

instrumentos.  

Quanto às funções do ensino coletivo de instrumento, são frequentes os estudos que 

apontam as características sociais presentes nesta modalidade de ensino. A seguir, alguns 

estudos que abrangem estes aspectos. Cruvinel (2005) traz o relato de uma experiência com 

ensino coletivo de cordas e seus aspectos de transformação social, em Goiânia. Esta 

experiência averiguou que a educação inclusiva e a motivação são alguns dos pontos que se 

destacam neste tipo de ensino, tornando-o muito mais acessível e prazeroso. 

                                                 
3 Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. 



22 
 

 

Martins (2009), professor e regente em Alagoas, busca traçar interfaces entre bandas, 

educação, ensino coletivo e identidade, discute sobre as possibilidades do ensino coletivo de 

instrumentos de sopro e percussão, sua prática na escola regular e os fatores sociais 

envolvidos neste contexto. Dantas (2010), em estudo referente a grupos musicais da Bahia, 

aborda as relações entre ensino coletivo, desenvolvimento psicossocial e motivação.  

Têm-se ainda Negreiros (2003) e Queiroz (2005) apud Vieira e Ray (2006), que vêem o 

“ensino coletivo” como ferramenta para o processo de socialização do ensino de música. Eles 

também afirmam que a educação musical, através do ensino coletivo, democratiza o acesso à 

formação musical através da motivação e interação social. Galindo (1998, p. 2) reforça este 

aspecto ao enfatizar que “o aprendizado musical em grupo e a consequente atividade de uma 

orquestra de estudantes favorecem os sentidos de socialização, responsabilidade e 

solidariedade”. Verificou-se, em pesquisa anterior, que as classes de ensino coletivo de 

instrumentos de sopro e percussão brasileiras e seus contextos se configuraram da seguinte 

maneira: 30% são vinculados a administrações municipais ou estaduais, 30% à ONG, 25% a 

escolas regulares da rede pública e 15% a escolas regulares particulares (Vecchia, 2008, p. 73). 

Nesta pesquisa verificou-se, através de questionários, que as classes de ensino coletivo de 

instrumentos de sopro e percussão têm estado presentes em projetos sociais e culturais 

vinculados a administrações públicas municipais, estaduais, federais e em ONGs. Esses dados 

apontam o papel social desta modalidade de ensino musical. 

Neste sentido, a modalidade coletiva permite que a aula de música seja também um 

momento para se formar interações sociais significativas entre os alunos. Portanto, o que mais 

define o ensino coletivo, no ponto de vista deste estudo, não é a quantidade de alunos em cada 

classe, mas sim, os objetivos que se pretende atingir durante o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Sendo assim, este estudo considera o termo “Ensino Coletivo” incompleto para seus 

fins, pois, como mencionado acima, em tal prática o aprendizado colaborativo está, 

naturalmente, presente. Desta forma, este estudo entende esta prática como um processo de 

educação musical. Portanto, é utilizada a sigla EMuCISP - Educação Musical Coletiva com 

Instrumentos Musicais de Sopro e Percussão (Barbosa, 2011b) por ser mais apropriada a suas 

finalidades. A EMuCISP emprega a preposição “com” e não a locução prepositiva “através” 

porque suas estratégias didáticas incluem outros meios que não apenas os instrumentos 

musicais, tais como meios audiovisuais e a voz humana. Entretanto, este estudo considera que 

este processo de educação musical se dá “com” e “através” dos instrumentos de banda. Esta 

sigla compreende uma metodologia de educação musical que faz uso de formações 

instrumentais de banda e de parte de suas práticas musicais.4 Esta metodologia criou, ao longo 

dos seus 90 anos nos EUA, uma prática de banda própria, a Banda Escolar. 

3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO ENSINO COLETIVO DE 
INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSÃO NOS EUA E NO BRASIL 

O ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão, na concepção em que será aqui 

tratado, inicia, em meados da década de 1910, nos Estados Unidos, junto a um contexto de 

mudanças sociais. O surgimento das classes de ensino instrumental (ensino coletivo) nas 

escolas se dá em paralelo ao desenvolvimento das bandas.  

Na época, o declínio da música nos parques, restaurantes e teatros causaram o 

desemprego de muitos músicos. Após o término da Primeira Guerra Mundial, muitos regentes 

de banda dos EUA encontraram um local de trabalho nas escolas. Segundo Holz e Jacobi 

(1966, p. 7), as bandas escolares cresceram em quantidade e qualidade. Os concursos e 

                                                 
4 São muitas as práticas musicas de banda. Estas variam a depender de sua natureza (filarmônica, militar, 
religiosa etc) ou regiões geográficas e culturais.  
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festivais que ocorreram em todo o país estimularam o seu desenvolvimento. Isto assegurou à 

escola um novo campo de trabalho para os músicos de outrora.  

O primeiro método de ensino coletivo para banda, que também era para orquestra, foi 

“The Universal Teacher for Orchestra and Band Instruments” de Maddy e Giddings, 

publicado em 1923 (DEVERICH; INTERLOCHEN CENTER FOR THE ARTS). Segundo 

Holz e Jacobi (1966, p. 78), ele reunia abordagens pedagógicas desenvolvidas nos primeiros 

treze anos da experiência com instrução coletiva, 1910-1923, que foram apresentados em 

congressos das associações profissionais e publicados em periódicos educacionais. 

Barbosa (2011b) observa que os métodos de banda das décadas de 1950, 1960 e 1970 

priorizavam a aquisição e o desenvolvimento das habilidades de técnica instrumental, de 

leitura de partitura e de performance em conjunto. Essas habilidades eram trabalhadas 

simultaneamente, ou seja, uma não era pré-requisito da outra. Tal abordagem permanece até 

os dias atuais. As atividades se davam, principalmente, através do tocar melodias tradicionais 

estadunidenses, religiosas e de compositores da música de concerto, do exercitar estudos 

técnicos instrumentais e para banda, e do executar composições, adaptações e arranjos dos 

repertórios de banda e, novamente, da música européia de concerto. Eles tinham como 

principal objetivo a formação da banda escolar. Assim eram os métodos e materiais 

suplementares das editoras e distribuidoras Belwin5 e Hal Leonard6.  

Colwell e Goolsby (1994, p.8), citam que na década de 1990 a disciplina de banda era 

ministrada em 93% das escolas dos EUA, a disciplina mais ministrada depois de língua 

inglesa. 

No Brasil, o primeiro relato sobre a prática do ensino coletivo de instrumentos de sopro 

e percussão que se tem registro é de José Coelho de Almeida, ex-professor e ex-diretor do 
                                                 
5 DOUGLAS, Wayne. The Belwin Band Builder. New York: Belwin Inc., 1953. 
6 RUSH, Harold. Hal Leonard Band Method. Wisconsin: Hal Leonard Music Inc., 1966.  
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Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí, SP (CRUVINEL, 2005). 

Almeida, (2004) relata que no início da década de 1960, devido a questões didáticas, 

econômicas e sócio-culturais, percebeu a possibilidade de utilizar a metodologia coletiva para 

formar uma banda com os filhos dos operários de uma fábrica de tecidos na cidade de Tatuí. 

Naquele contexto não haveria tempo e nem possibilidades de investimentos em um professor 

para cada tipo de instrumento, na modalidade tutorial. Nesta ocasião, o professor se viu diante 

do desafio de iniciar um grupo de alunos em instrumentos de sopro e percussão de forma 

coletiva, onde um professor atenderia a uma turma, ou pequenos grupos. O professor Coelho 

cita que sofreu duras críticas de outros professores. Naquela época era costume o aluno só 

pegar no instrumento depois de conseguir solfejar uma considerável parte do Método para 

Divisão Musical de Paschoal Bona (1944) e, era costume o aluno ter aulas individuais antes 

de começar a tocar na banda. No entanto, em poucos meses a banda da fábrica de tecidos fez 

sua primeira apresentação e tornou-se um grupo musical de êxito. 

Barbosa (1996) descreve duas experiências usando métodos coletivos estadunidenses no 

Brasil, em que os níveis de desistência foram significativamente menores que na metodologia 

tradicional, onde os alunos aprendiam, separadamente, teoria da música e instrumento. Com o 

uso do método Hal Leonard Elementary Band Method de Harold Rush (1966), utilizado em 

Sumaré e o de James Burden (1977) que tem por título, o nome do autor em Nova Odessa. 

Barbosa (1996) observou que os alunos ficavam muito entusiasmados quando reconheciam 

melodias nos métodos estadunidenses como “Jingle Bells” correspondente a “Bate o Sino” no 

Brasil. 

Em Nova Odessa e Sumaré, Barbosa (1996) observou que os seguintes itens ocorreram 

para o sucesso destas experiências: 
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“1) A atividade em grupo causou interações sociais e competitivas entre os alunos, que 

de alguma maneira os ligaram com o grupo, reduzindo a taxa de desistentes do curso; 2) os 

métodos baseados em canções produziram uma experiência musical mais satisfatória do que 

os métodos baseados em exercícios utilizados pela metodologia tradicional; 3) a instrução 

instrumental, desde o início do curso, teve uma importante função no entusiasmo geral dos 

alunos; 4) as aulas coletivas facilitaram o aprendizado dos alunos menos talentosos; e 5) o 

desenvolvimento da habilidade de tocar em conjunto, trabalhada desde o início do 

aprendizado, facilitou o desempenho do aluno nas etapas posteriores” (BARBOSA, 1996, p. 

sn). 

Outra experiência, das mais relevantes, foi o Projeto Guri7, criado em 1995 pela 

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para promover a inclusão social e cultural de 

crianças e adolescentes por meio do ensino coletivo da música. Segundo Kruger e Vilela 

(2010, p. 148), ele foi oferecido em 383 pólos de ensino musical em diversas cidades do 

Estado de São Paulo. O Projeto Guri ofereceu 52.421 vagas para crianças e adolescentes de 6 

a 18 anos no contra turno escolar, em cursos de iniciação musical, coral infantil e infanto-

juvenil, instrumentos de cordas, madeiras, sopro e percussão. Até então o maior projeto 

sociocultural no Brasil. 

Experiências como a do Projeto Guri, de ensino de música para crianças e adolescentes, 

têm demonstrado a grande viabilidade do ensino coletivo. Eles têm utilizado materiais 

didáticos brasileiros e estrangeiros. Estes materiais didáticos se adéquam a necessidade de 

resultados rápidos. 

Dadas as perspectivas de crescimento do ensino coletivo de instrumentos de sopro e 

percussão e o momento histórico atual no Brasil é possível afirmar que os educadores 

                                                 
7 Disponível em: http://www.projetoguri.org.br/Site3/index.php - Acesso em 23/05/2011.  
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musicais estão, a partir de 2008, num período de otimismo e de desafios. Um dos motivos é a 

Lei n.11769/2008 (em implantação), a qual altera a LDBEN n.9394/96, pois institui a 

obrigatoriedade do ensino de música nas escolas regulares. Outro motivo foi as mudanças nas 

políticas culturais ocorridas a partir do governo Lula (2002-2010), como os pontos de cultura, 

por exemplo. Esta afirmação também se reflete nos encontros científicos promovidos na área 

de educação musical e de projetos como o Guri, que têm empregado muitos músicos 

educadores. Esse desenvolvimento da educação musical como um todo, se deve também a 

organização e união de educadores, músicos e profissionais afins, que através de associações 

como a ABEM8, fizeram-se representar nacionalmente e pressionar a melhoria e alteração da 

lei anterior (LDBEN n.9394/96) dentre outras ações, informar a população e aos setores 

envolvidos a importância da música na escola. 

A partir de 2004, tem ocorrido bienalmente o Encontro Nacional de Ensino Coletivo de 

Instrumento Musical, o ENECIM. Esses encontros têm por objetivo promover troca de 

experiências entre professores que trabalham com o ensino coletivo, democratizar e difundir a 

prática do ensino coletivo como método de ensino musical. Através das discussões e 

pesquisas apresentadas no ENECIM pode-se afirmar que a modalidade coletiva de ensino é 

uma possibilidade, ainda recente, porém viável nas escolas regulares do Brasil e sua história 

conta com uma base cada vez mais sólida. 

O ensino coletivo, principalmente na iniciação musical, pode ser muito eficaz também 

nos países da América Latina. Moreira (2007) e Nascimento (2007 e 2010) relatam pesquisas 

de mestrado sobre as contribuições do ensino coletivo para a formação de músicos 

profissionais. Ambos comprovam a eficiência da iniciação na modalidade coletiva. 

                                                 
8 ABEM - Associação Brasileira de educação musical - disponível em: 
http://www.abemeducacaomusical.org.br/. Acesso em 23/04/2011. 



28 
 

 

3.3 ANÁLISE DESCRITIVA DE MÉTODOS DE ENSINO COLETIVO 
DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSÃO 

Através da análise de materiais didáticos elaborados para ensino coletivo de 

instrumentos de sopro e percussão, mais precisamente livros para ensino de instrumento, 

pretendeu-se compreender diferentes métodos desta pedagogia, considerando principalmente 

suas sistematizações. Enquanto produtos culturais de uma época (Choppin, 2002; Corrêa, 

2000), livros didáticos assumem funções múltiplas, pois a definição, organização dos seus 

conteúdos e metodologias veiculam sistemas de conceitos, filosofias, políticas e leis 

educacionais e isso interfere nas práticas educativas por meio de processos de instrução e 

doutrinação dos indivíduos. Neste sentido, Santos e Carneiro (2006) destacam que o livro 

didático assume essencialmente três grandes funções: de informação, de estruturação da 

aprendizagem e, finalmente, a função de guia do aluno no processo de apreensão do mundo 

exterior. 

A partir da compreensão das estruturas dos livros didáticos analisados foi possível 

projetar uma sistematização para o Brasil. Uma sistematização que pode ser usada para dar 

uniformidade estrutural ao ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão e, ao mesmo 

tempo, incluir diversidade de repertórios. 

Sete diferentes métodos e seus respectivos livros didáticos foram analisados. Esta 

análise foi dividida em duas partes. Na primeira, foram analisados métodos estadunidenses e, 

na segunda, métodos brasileiros. Os critérios de seleção dos métodos foram: 1) 

contemporaneidade - publicações recentes das principais editoras da área e 2) disponibilidade 

- facilidade de compra através de sítios na rede mundial de computadores, uma vez que os 

títulos, com exceção de três, são estadunidenses. O primeiro critério foi escolhido por 

considerar que os métodos mais recentes buscam refletir as atuais filosofias da educação 

musical. Foram selecionados métodos da década de 1980, até o ano de 2010. No entanto, as 
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editoras têm publicado métodos de ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão 

desde a década de 1920 e esses métodos têm sido objeto frequente de estudos. Os atuais 

métodos trazem a experiência desses anos de publicação e propõem agregar resultados desses 

estudos. Portanto, esta análise traz pedagogias que resultam da evolução do ensino coletivo de 

instrumentos de sopro e percussão nos últimos 90 anos e que estão atualizadas com as 

recentes filosofias da educação musical. A pedagogia utilizada nos métodos mudou 

sensivelmente nesses anos, contudo, a organologia dos instrumentos e a instrumentação das 

bandas, praticamente se mantiveram. Mais recentemente, a maioria dos métodos de banda 

incorporou o piano e o baixo elétrico, pois servem tanto de base rítmica e como referencial 

harmônico. A técnica básica de se tocar instrumentos de sopro e percussão também avançou 

nas últimas décadas, mas seu conteúdo não sofreu alteração significativa em diferentes 

contextos culturais.  

Os métodos e livros selecionados, conforme os critérios anteriormente estabelecidos 

foram: 

Sound Innovations for Concert Band: A Revolutionary Method for Beginning 

Musicians, livros 1 e 2, de Sheldon et al., publicado pela editora Alfred em 2010. Sigla: S.I. 

(Para simplificar a identificação dos livros didáticos, seus títulos serão citados de forma 

abreviada, por siglas.) 

Accent on Achievement: A Comprehensive Band Method that Develops Creativity and 

Musicianship, livros 1 e 2, de O’Reilly e Williams, publicado pela Alfred em 1998. Sigla: 

A.A. 

Essential Elements 2000: Comprehensive Band Method, livros 1 e 2, de Lautzenheiser 

et al., publicado pela Hal Leonard em 1999. Sigla: E.E. 
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Belwin 21st Century Band Method, livros 1 e 2, de Bullock e Maiello, editado pela 

Belwin em 1997. Sigla: B.T.  

Standard of Excellence: Comprehensive Band Method, livros 1 e 2, de Pearson, Bruce, 

editado pela Neil A. Kjos Music Company, Publisher em 1993. Sigla: S.E. 

Da Capo - Método Elementar para o Ensino Coletivo de Instrumentos de Banda, livro 1, 

de Joel Barbosa, editado pela Keyboard em 2004. Sigla: D.C. 

Da Capo Criatividade - Método Elementar para o Ensino Coletivo de Instrumentos de 

Banda , livro 1 em dois volumes, de Joel Barbosa, editado pela Keyboard em 2011. Sigla: 

D.C.C. 

Livro de Exercícios Diários, livro 1, de Frederico Dantas, Edição Eletrônica do Selo 

Casa das Filarmônicas, Bahia. s/d. Sigla E.D. 

Esses livros têm diversos aspectos em comum. Todos os estrangeiros, exceto o S.I., 

estão divididos em três livros sequênciais. Cada um é planejado para atender uma série 

escolar. Devido a isto, encontramos inúmeras semelhanças nos conteúdos de métodos de 

mesmo nível, ainda que, de editoras diferentes. As diferenças estão no repertório e na ênfase 

dada ao desenvolvimento das diversas habilidades musicais. Por exemplo, alguns métodos 

priorizam mais a técnica instrumental que a criatividade, outros mais a leitura etc. Contudo, 

eles buscam seguir os national music education standards (parâmetros nacionais para a 

educação musical do MENC - The National Association for Music Education). Outras 

características em comum são: instrumentação, materiais complementares, impressão 

colorida, identidade visual voltada para juvenis, ilustrações ou desenhos e mídias 

complementares como CD de áudio e de mp3, DVD e programas para computador. 

Dentre os métodos citados, somente os livros didáticos serão analisados. A análise 

compreenderá apresentação gráfica, estrutura organizacional, prática de performance, 
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criatividade, suporte tecnológico, materiais suplementares e as sequências de: células rítmicas, 

termos, símbolos, tonalidades, técnicas instrumentais, notas e repertórios. Serão observados e 

questionados as decisões de ordenação e suas implicações nos aspectos anteriormente citados. 

Na descrição textual será usada a nota de efeito, ou nota real, chamada nos métodos 

estadunidenses de concert note. A intenção é facilitar a compreensão da análise. Vale lembrar 

a regra básica da transposição: quando o instrumento toca a nota Dó escrita, soa a nota de sua 

afinação.  

Quanto aos instrumentos de percussão, nesta pesquisa, será usado o termo “percussão 

melódica” para designar os instrumentos de teclado e tímpano. E “percussão não melódica” 

para caixa-clara, bombo, pratos e acessórios. É sabido que também há melodia nos 

instrumentos que utilizam pele como os surdos e atabaques, no entanto, optou-se por esta 

terminologia por falta de outra mais apropriada. 

Os primeiros livros dos métodos estadunidenses são, geralmente, escritos para a quinta 

ou sexta série escolar, compreendendo alunos com idades entre 10 a 12 anos. Esses alunos 

passaram por um processo de educação musical nas séries anteriores e na pré-escola 

(kindergarden). Por isso, esses métodos apresentam conteúdos que dão continuidade ao 

processo por meio do aprendizado de instrumentos na prática de banda. Esses conteúdos são 

distribuídos de maneira a atender os períodos do ano letivo da escola regular. Normalmente, 

os livros didáticos dos métodos têm correspondência com o número de semanas do calendário 

escolar e até mesmo com datas festivas, como o Natal. 

3.3.1 SOUND INOVATIONS - LIVRO DIDÁTICO 1 

O método Sound Inovations (S.I.) é da editora Alfred. Em seu título e no decorrer dos 

livros didáticos, os autores brincam com o sentido da palavra sound, como adjetivo e/ou 
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substantivo. O sentido principal, como adjetivo, pode ser traduzido como saudável, segura, 

confiável, competente, sensata e substancial.  Assim sendo, o título poderia ser interpretado 

como “inovações saudáveis, substanciais e/ou sensatas”. Porém, eles destacam a palavra 

sound no título e na ilustração da capa, o que a separa da palavra innovations. Isso chama a 

atenção para seu sentido como substantivo: som. No decorrer do livro, eles empregam a 

palavra sound nos dois sentidos, utilizando, por exemplo, os termos First Sounds, Sound 

Notation, Sound Advice, Sound  Beginnings etc. 

O método está dividido em dois níveis e foi lançado em 2011. Cada nível é destinado a 

uma série escolar e não houve divulgação do lançamento do nível três até o fechamento desta 

pesquisa. No total são dois diferentes livros e diversos materiais suplementares direcionados 

aos alunos. O livro didático 1 do aluno acompanha CD com gravações em MP3 de 

acompanhamentos específicos para cada instrumento, de todas as lições presentes no livro. 

Ele traz também DVD com master classes específicos para cada instrumento, nos livros dos 

alunos e do professor, e referências de técnicas iniciais e avançadas. Acompanhando o livro, 

há ainda o Smartmusic, um software com os primeiros 100 pentagramas de música do livro 1. 

Correlaciona as atividades do livro com os educational packs, que contém notas sobre a 

composição, sua pedagogia, informações históricas e sugestões de performance provenientes 

dos compositores. O Smartmusic contém também links para sites de relacionamento, como 

facebook, youtube, twitter e blog, que oferecem suporte e oportunidades de colaborações entre 

os usuários, tanto para alunos como para professores (www.alfred.com/soundinvations). 

Outro material é a série de repertório (Performance Music Series) que são peças 

musicais comercializadas individualmente em diversos níveis, inclusive níveis intermediários, 

assim como em outros métodos já descritos anteriormente. Um exemplo é o nível 1.5 (Very 

Easy to Easy) para ser utilizado na passagem do livro 1 para o 2. Além desta série de 
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repertório, a editora Alfred publica inúmeras outras. Elas estão dividas em 12 níveis, indo do 

nível 0.5 (Very Easy) até o 6 (Difficult). As séries dos níveis 0.5 a 2.5 são compatíveis aos 

livros didáticos e trazem consigo os educational packs. Essa classificação dos materiais 

didáticos seriados pode facilitar o percurso de aprendizagem do aluno. 

Esse método se apresenta como um revolutionary new method, um método novo e 

revolucionário que combina concepções consagradas ao longo do tempo e utilizadas por 

milhares de professores à tecnologia moderna e avançada. Ele se direciona a banda de 

concerto e sua instrumentação é formada por flauta, oboé, fagote, clarineta soprano (Si 

bemol), clarineta alto (Mi bemol), clarineta baixo (Si bemol), saxofone alto (Mi bemol), 

saxofone tenor (Si bemol), saxofone barítono (Mi bemol), trompa (Fá), trompete (Si bemol), 

trombone, bombardino (com livros em claves de Sol e Fá), tuba (escrito em Dó), baixo 

elétrico, teclados de percussão e tímpano, os dois últimos reunidos em um mesmo livro, caixa 

clara, bombo e acessórios em um mesmo livro e percussão combinada em outro livro (toda a 

percussão junta). Traz ainda, de forma complementar, um livro de acompanhamento escrito 

para piano, mas não traz parte para guitarra. 

Na abertura do livro didático 1, os autores parabenizam o estudante por ele ter decidido 

ser um membro da banda. Eles afirmam que o livro ajudará a iniciar um período excitante na 

vida e que as gravações de áudio e DVD ajudarão a praticar e desenvolver novas habilidades. 

É afirmado também que ao concluir o livro o aluno estará apto a interpretar diversos tipos e 

estilos musicais e que tocar na banda propiciará muitas experiências incríveis. Em seguida, 

ainda se dirigindo ao estudante, os autores informam que talvez a música se torne uma parte 

importante da vida, onde o aluno poderá fazer parte de concertos, tocar na banda da 

comunidade onde vive e dar suporte a outras artes e, quem sabe, seguir carreira na música 
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como instrumentista, professor, compositor, engenheiro de som ou regente. Por fim, eles 

desejam boa sorte pela escolha de começar a fazer parte do maravilhoso mundo da música. 

A partir do título e das palavras de abertura do livro, é possível concluir que o objetivo 

principal do livro é formar banda, principalmente banda escolar. O título diz que é um método 

de banda e as palavras iniciais dos autores são “Parabéns por ter decidido se tornar um 

membro da banda!”. O método busca prover uma educação musical através da prática de 

banda escolar que segue os parâmetros do MENC. 

Uma característica própria do S.I. é se apresentar como o primeiro método a dar 

oportunidade ao professor e/ou instituição de personalizar a versão do livro didático, 

adicionando ou retirando partes de seu conteúdo. Isso pode ser feito através do site na internet 

e o livro é impresso com as escolhas desejadas por um custo diferenciado da versão padrão. 

As opções são: capa personalizada com nome do professor e instituição; escolha das notas 

musicais iniciais; escolha das figuras rítmicas iniciais; escolha da lista de canções sem direitos 

autorais; escolha da lista de canções com direitos autorais; e, ainda, 12 ou 32 páginas 

adicionais. A seguir, é apresentada uma análise detalhada da versão padrão do livro didático 

do estudante 1, que faz parte do método Sound Innovations. 

3.3.1.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

Por motivo de análise, dividiu-se o livro em Seções e Partes. A estrutura organizacional 

do livro 1 está dividida em três Seções: A) introdução, páginas 1 a 4, do livro do estudante: B) 

conteúdo principal, páginas 5 a 42; C) revisão, fixação e complementos das páginas 43 a 48. 

A estrutura do livro visa atender ao ano letivo estadunidense. 
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Quadro 1 - Estrutura do livro didático S. I. livro 1 
 

Seção A B C 
Páginas 1-4 5-42 (seis partes) 43-48 (cinco partes) 
Conteúdo a) Capa e contracapa, 

b) Montagem e cuidados 
com o instrumento, 
c) Postura e posição de 
tocar, embocadura, 
respiração, tocando os 
primeiros sons e 
equipamentos 
necessários. 
d) Notação do som 

Atividades nas 
Modalidades Expositiva, de 
Teoria, de Performance, 
Especiais e de Avaliação. 

 

Revisão e fixação: escalas, 
técnica instrumental e corais 
instrumentais. Exercícios de 
ritmo 
Complementos: Sound Check 

(ficha de avaliação ou 
progresso), glossário e quadro 
de dedilhados com posições de 
notas. 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na Seção A, após um pequeno texto de incentivo ao aluno escrito pelos autores, são 

trabalhados os fundamentos de como emitir os primeiros sons e de leitura musical. Seu 

conteúdo pode ser trabalhado nas duas primeiras semanas de aula e está dividida em: a) capa e 

contracapa com apresentação e créditos; b) explicações para montagem e cuidados com o 

instrumento que o livro abrange; c) Explicações sobre a posição e postura para tocar, 

explicações sobre embocadura, respiração, como produzir a primeira nota e, ainda, dicas de 

como praticar o instrumento. Os dois últimos itens também estão presentes no DVD; d) 

Rudimentos básicos de teoria da música como pentagrama, clave, fórmula de compasso e 

notas musicais. Todos esses passos são ilustrados com desenhos em tons de azul, cinza e 

preto. 

Quadro 2 - Seção B da estrutura do S.I. livro 1 
 

Atividade 
 

Parte 1 
p. 5-10 

Parte 2 
p. 11-20 

Parte 3 
p.21-27 

Parte 4 
p. 28-32 

Parte 5 
p.33-38 

Parte 6 
p.39-42 

Total 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e história da 
música 

4 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo e solfejo 36 
De Performance Exercícios de técnica instrumental e de prática de conjunto 83 

Especial 

Apreciação 2 - - - - - 2 
Criatividade - 1 1 1 - 1 4 
Interpretação 4 5 5 9 7 - 30 
Memorização - - 1 2 1 - 4 
Percepção e 
Imitação 

- - - - - - 0 

Avaliação 1 1 1 1 1 1 6 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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A Seção B é a maior de todas e está dividida em seis níveis pelos autores, contudo para 

homogeneizar a análise dos diferentes métodos em estudo, serão chamadas aqui de Partes. 

Cada Parte possui de quatro a dez páginas, em um total de 37 páginas. São 183 lições, 

incluindo dez pequenas peças para banda completa e duas para solo com acompanhamento de 

piano. 

Considerando a diagramação das páginas, são utilizados retângulos, semi-retângulo 

azuis e, em média, oito a nove pentagramas em cada uma delas. Os retângulos e semi-

retângulos apresentam o conteúdo Expositivo. Os pentagramas trazem melodias e exercícios 

para atividades práticas de Performance e de Teoria. A de Teoria se localiza entremeando a de 

Performance e, em diversos casos, ocorrem juntos.  

O método inclui um quadro referente aos conteúdos das Seções A e B, chamado de 

“Quadro de Habilidades”, no sítio eletrônico da editora, e de “Habilidades de Banda” no livro 

didático. 

Quadro 3 - Seção C e totais da estrutura do S.I. livro 1 
 

Atividade Seção C 
(p. 43 a 48) 

Total 
Seção C 

Total 
Livro 1 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria 
da música, textos e história 
da música 

0 54 

Prática De Teoria Exercícios de teoria da 
música e de leitura de ritmo 

Glossário 
36 

De Performance Exercícios de técnica 
instrumental e de prática de 
conjunto 

16 183 

Especial Apreciação - - 0 2 
Criatividade - 4 0 4 
Interpretação - - 0 30 
Memorização - - 0 4 
Percepção e 
Imitação 

- - 0 0 

Avaliação - - - 6 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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A Seção C, última do livro, tem cinco Partes que são complementares ao método e 

podem ser praticadas ao longo das atividades principais da Seção B. Elas se apresentam na 

seguinte ordem: 1) escalas onde há para cada tonalidade um exercício com escala completa 

seguida de arpejo, um coral para banda completa, um estudo de escala e um estudo de 

intervalos, em duas páginas; 2) ritmos, em uma página; 3) atividade de Avaliação (Sound 

check), uma lista para marcar os conteúdos e habilidades adquiridas, em uma página; 4) 

glossário, em uma página 5) dedilhados, posições e localizações de notas específicas do 

instrumento, também em uma página.  

Figura 1 - Gráfico das Atividades do S.I. livro 1 
 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

É possível concluir que a modalidade de Performance recebe maior ênfase com 57% 

dos exercícios, seguida da Expositiva com 17%.  A modalidade Especial, responsável por 

13%, foi representada basicamente pelos exercícios que incluem interpretação, bem presentes 

Expositiva

17%

De Teoria

11%

De Performance

57%

Especial

13%

Avaliação

2%
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na parte central do livro, e ainda inclui Apreciação, Criatividade, Interpretação, Memorização, 

Percepção e Imitação. No entanto, as atividades de Apreciação, Criatividade, Memorização, 

Percepção e Imitação são pouco trabalhadas nesse livro, como visto no Quadro anterior. A 

Avaliação se faz presente ao fim de cada uma das seis Partes. Logo, é possível perceber que 

as habilidades de tocar e interpretar em grupo são mais estimuladas que outras. 

3.3.1.2 Atividades didáticas 

Como explicado anteriormente, as atividades didáticas se entrelaçam, de maneira que 

em uma mesma lição, duas ou mais modalidades de atividades podem ser praticadas 

simultaneamente. O S.I. apresenta todas as modalidades de atividades incluídas na ferramenta 

analítica proposta na metodologia de pesquisa, são: Expositiva, de Performance, de Teoria, 

Especial e de Avaliação. No entanto, a modalidade Especial não é contemplada plenamente. 

A modalidade Expositiva se resume em apresentações de conteúdos por meio de textos 

e ilustrações. Ela demonstra conteúdos de técnica instrumental, teoria e história da música. A 

modalidade de Performance é, predominantemente, realizada por meio de execução 

instrumental, contudo, inclui leitura rítmica com palmas e voz, regência instrumental, 

entonação de melodia, batendo ou não o compasso; lembrando-se que nenhuma das melodias 

trazem letras. A execução instrumental ocorre em grupo, onde se trabalha em uníssono, dueto, 

trio, cânone, banda completa e solo com piano.  

A modalidade de Teoria constitui-se em exercícios práticos para compreensão do 

conteúdo de teoria de música, por exemplo, nomear notas, dar valores às figuras, desenhar 

figuras, determinar tonalidades. A modalidade Especial aborda cinco tipos de atividades: 

apreciação, percepção, imitação, improvisação, composição e interpretação. As atividades de 
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composição são realizadas por meio de grafia musical e execução. As outras duas por meio de 

indicações escritas a serem realizadas por execução própria ou do(s) colega(s). 

A atividade de Avaliação está presente na página 46, Sound Check. As diferentes 

habilidades trabalhadas em cada Parte são colocadas em tópicos, a fim de serem marcadas, em 

uma tabela ou quadro, após serem dominadas pelo aluno. Nessa tabela há espaço para se 

inserir uma nota, conceito ou “x”. Isto permite que o aluno tenha uma visualização de seu 

desenvolvimento. 

Com exceção das atividades de Apreciação e Avaliação, todas as outras são encontradas 

nas cinco Partes da Seção B do livro. Contudo, a modalidade de Performance predomina o 

livro todo, enquanto as atividades de Apreciação e Criatividade são pouco trabalhadas. 

Entende-se que, neste volume do método, a formação da banda é mais enfatizada que a 

educação musical integral dos alunos – uma educação que trabalhe de maneira equilibrada 

todas as habilidades musicais.  

3.3.1.3 Conteúdo 

O conteúdo do livro é cumulativo e pode ser dividido em sete categorias: figuras e 

células rítmicas; técnica instrumental; tonalidades; teoria e história da música; repertórios e 

exercícios; prática de conjunto; apreciação e criatividade. Estas setes categorias serão as 

mesmas na análise de cada livro. 

3.3.1.4 Sequência de elementos de ritmo 

As figuras e células rítmicas são introduzidas a partir do fim da Seção A, durante a 

Seção B e praticadas na Seção B e C do método. A sequência de suas apresentações é 

demonstrada no quadro abaixo. 
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Figura 2 - Sequência de introdução de figuras e células rítmicas do S.I. livro 19 
 

 
Fonte: http://www.alfred.com/img/aoa/concepts.html - acesso em 20 de setembro de 2011. 

Ainda no fim da Seção A, página 4, são introduzidas as duas primeiras figuras, 

respectivamente, semínima e semibreve. A mínima, sua pausa e a pausa de semínima só são 

apresentadas na página 7, da Parte 1 - Sound Beginnings. Nessa Parte também são trabalhados 

compasso quaternário e fermata. Os ritmos da percussão, apresentados no quadro com 

asterisco (*) serão comentados posteriormente. 

Na Parte 2, Sound Fundamentals, página 11, são incluídas as células de colcheia em 

pares e em grupos de quatro, compasso binário e anacrusi. Na sequência, a Parte 3 Sound 

Musicianship, trabalha compasso ternário, semínima e mínima pontuadas, colcheia, pausa de 

colcheia e síncope. Na Parte 4, Sound Development, Parte 5, Sound Techniques e na Parte 6, 

Sound Performance não são apresentados novos conteúdos de figuras rítmicas para os 

instrumentos melódicos. A percussão sem altura definida ou não melódica inclui caixa, 

bombo, pratos e acessórios como triângulo, pandeiro etc. Devido as suas características 

próprias, esses instrumentos praticam algumas figuras rítmicas a mais que os instrumentos 

melódicos. Na Parte 1, a percussão não melódica aprende par de colcheias e pausa de 

semibreve, conteúdos que os outros instrumentos aprenderão somente na Parte 2. Na Parte 3, 

                                                 
9 As figuras com * são somente para percussão. 
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consta, para ela, grupo de quatro semicolcheias e a célula de duas semicolcheias e colcheia. A 

célula de colcheia e duas semicolcheias encerram a sequência de conteúdos na Parte 4. As 

semicolcheias só se apresentam para os instrumentos melódicos no livro 2. 

As figuras e células rítmicas introduzidas aos instrumentos melódicos e não melódicos 

permitem criar composições variadas e trabalhar diferentes repertórios. 

3.3.1.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Na Seção A, o S.I. apresenta os primeiros passos para se tocar o instrumento e de como 

montar e cuidar dele, apresentando suas partes. Em seguida, descreve a posição, postura, 

embocadura e como produzir os primeiros sons no instrumento. Também dá dicas de como 

praticar e estudar.  

Só a partir da Seção B, os autores trazem as primeiras notas musicais com seus devidos 

dedilhados, posições e prática ao instrumento. Elas são introduzidas gradualmente e 

praticadas de maneira cumulativa. Como a caixa clara e a percussão não melódica não 

utilizam notas com alturas definidas, os autores ampliam as células rítmicas apresentadas no 

tópico anterior em seu livro. Os dois quadros a seguir demonstram a sequência de notas para 

os instrumentos de sopro e de ritmos específicos do livro de percussão. Os dois se referem à 

Seção B, sendo o primeiro da página 5 a 23, Partes 1 a 30 e o segundo da página 24 a 41, 

Partes 4 a 6. No quadro vê-se a nota do instrumento, transposta, mas para efeito de análise 

será utilizada a nota real ou de concerto, sem transposição. 
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Figura 3 - Sequência de apresentação das notas – S.I. livro 1 Partes 1 e 210  
 

 

Fonte: www.alfred.com/soundinovations. Acesso em 26 de setembro de 2011. 

                                                 
10 *Os livros de oboé e trompa contem páginas alternativas usando notas iniciais mais fáceis. (tradução nossa) 
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.Na Parte 1 - Sound Beginnings, o S.I. inicia o percurso de todos os instrumentos 

melódicos com a nota Ré em uníssono, página 5, como 3º grau da tonalidade de Si bemol 

maior. Segue para o 2º grau, Dó, e então para a tônica da tonalidade, Sib11, ainda na primeira 

página. De maneira geral, essas notas estão localizadas entre o registro grave e médio de cada 

instrumento. As notas Ré, Dó e Sib formam uma disposição em graus conjuntos que 

possibilita a execução de melodias simples, tal como a lição 18, Hot Cross Buns, primeira 

melodia do método, página 8. Por essas notas apresentarem, ao iniciante, dificuldades de 

dedilhado, no caso do oboé, e de emissão, no caso da trompa, os autores oferecem uma 

segunda opção para ambos os instrumentos: Lá, Sol e Fá – entre parênteses no quadro acima. 

Dessa maneira, ao utilizar as páginas alternativas, esses instrumentos tocam uma quinta 

acima. 

A fim de ampliar o acesso a um número maior de melodias, são adicionados os 4º e 5º 

graus da escala de Si bemol maior, Mib e Fá, página 8. Caso o oboé e a trompa tenham feito o 

percurso alternativo, neste passo aprendem as notas Sib e Dó. Porém, aprenderão as notas Ré, 

Mib e Fá em páginas alternativas, páginas 9 e 10 do livro do estudante. Dessa maneira, busca-

se trabalhar a técnica instrumental através de melodias da cultura infantil em uníssono. A 

decisão da sequência de notas ocorre em função da busca pelo desenvolvimento musical 

associado ao instrumental, por meio de melodias. 

Na Parte 2 - Sound Fundamentals, páginas 11 a 20, os instrumentos aprendem a 

seguinte sequência de notas em relação às anteriores: Sol agudo, Lá grave e Sol grave. A 

sequência atingiu o 6º grau da escala, seguiu para a sensível grave e, depois, para o 6º grau 

grave. 

                                                 
11 Neste trabalho se utilizará “b” para se referir ao termo bemol. 
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A Parte 3 - Sound Musicianship, inicia com o Láb agudo, 7º grau menor, na página 21. 

Na lição 87 da página 23, todos os instrumentos ainda aprendem uma mesma nota, Láb grave.  

Figura 4 - Sequência de apresentação das notas – S.I. livro 1 
 

 

Fonte: www.alfred.com/soundinovations. Acesso em 26 de setembro de 2011. 
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Ainda na página 23 e na 24, a sequência de aprendizado se divide em dois caminhos. A 

flauta, oboé, saxofone alto e barítono aprendem as notas Fá grave, Lá e Sib, agudos. Para a 

clarineta em Mib, fagote, sax tenor e metais, com exceção da trompa, são introduzidas 

somente as notas Lá e Sib, agudos. As clarinetas em Sib e trompa aprendem o Fá grave. A 

nota introduzida na sequência, página 25, é Mi grave para metais graves e fagote, o trompete 

tem a nota Mi no registro médio. Nas madeiras, há o Mi médio para clarinetes e saxofones e 

Mi agudo para flauta e oboé que finaliza a Parte 3. 

Na página 28, onde inicia a Parte 4 - Sound Development somente as clarinetas em Sib, 

saxofone tenor e trompa aprendem novas notas. Para os outros instrumentos há uma pequena 

pausa na sequência. A nota apresentada é Mib grave, sendo que, para sax tenor há também o 

Fá. Apresenta-se em seguida, página 29, a nota Réb para todos os instrumentos. A Parte 4 

termina com dedilhados alternativos de notas já aprendidas para clarinetas e saxofones.  

Na Parte 5 - Sound Techiniques, página 33, é introduzida a sequência de Ré, Mib e Fá 

para clarinetes e percussão melódica. O saxofone tenor e a trompa aprendem a nota Ré grave. 

Em seguida, página 34, é vez do registro agudo, com as notas Dó para flauta, oboé, clarinetas, 

saxofone alto, saxofone barítono e percussão melódica. As clarinetas aprendem, ainda, o Sib e 

Mi, ambos agudos, enquanto a percussão melódica apenas o Mi. O sax tenor aprende Dó e Mi 

graves, enquanto a trompa, apenas o Mi grave. Na sequência, página 35, as clarinetas em Sib 

aprendem o Ré grave e o Lá médio, harmônico da anterior, enquanto as clarinetas em Mib as 

notas agudas Sol e Lá. Concluindo a Parte 5, o Dó agudo é introduzido para o fagote e o 

metais, com exceção da trompa. 

A Parte 5 é elaborada em função da técnica da clarineta, onde as clarinetas são 

introduzidas no registro agudo. Há, portanto, uma interrupção na sequência de introdução de 

novos ritmos e de melodias mais complexas a fim de possibilitar que as clarinetas toquem no 
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registro agudo. Possivelmente, a passagem de registro para as clarinetas é o momento técnico 

mais complicado do livro 1. São dedicadas três páginas a introdução do registro agudo, 

páginas 33 a 35, e uma para a passagem de registro agudo, 36, com exercícios próprios para 

isso. Na passagem de registro, os autores recomendam para as clarinetas em Sib, manterem os 

dedos pressionados durante a passagem entre as notas Sol e Lá. Contudo, indicam o caminho 

mais difícil, partindo da nota Sol ao invés da nota Lá. Apesar desse cuidado, a clarineta Mib 

aprende esta mesma passagem na lição anterior sem nenhuma indicação e em uma melodia 

mais complexa. 

Na Parte 6 - Sound Performance, no último nível são inseridas as notas Si e seu 

enarmônico Dób e Fá# e seu enarmônico Solb. Essas notas finalizam o livro 1. Outro recurso 

é a quebra de registros que passa a ocorrer a partir da página 33 para clarinete e trompa. A 

última Parte, Parte 6 é dedicada a escala cromática. São apresentadas as notas que faltam para 

completar a escala cromática em Si bemol, utilizando-se de enarmonia: Si, Dó#, Fá# e Sol #, e 

seus respectivos enarmônicos, Dób, Réb, Solb e Láb. As notas são acrescentadas por graus 

conjuntos em relação às aprendidas no grave e no agudo. Sendo assim, a extensão é expandida 

para o grave e o agudo, alternadamente.  De maneira geral, as notas graves são aprendidas 

antes das agudas. 

3.3.1.6 Sequência de tonalidades 

As tonalidades são apresentadas na Seção B e revisadas por meio de escalas, arpejos, 

estudos e corais na Seção C. A seguir, apresenta-se o quadro das tonalidades e suas relações 

com as Seções e Partes onde são introduzidas.  
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Quadro 4 - Tonalidades do S. I. livro 1 
 

SEÇÃO B 
Parte 1 - 

Sound 
Beginnings 

Parte 2 -  
Sound 

Fundamentals 

Parte 3 - 
Sound 

Musicianship 

Parte 4 - Sound 
Development 

Parte 5 - 
Sound 

Techniques 

Parte 6 - 
Sound 

Performance 

- pág . 13 pág . 25 pág. 29  pág. 32 - pág. 42 

- Si bemol maior 
Mi bemol 
maior e Fá 

maior 

Lá 
bemol 
maior 

Introdução 
ao modo 
menor 

- Pentatônica 

 
SEÇÃO C 

pág. 43 e 44 

Escalas com arpejos, 
corais, estudos de escala e de intervalos nas tonalidades anteriores 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

As notas apresentadas no início do livro comporão a tonalidade de Si bemol maior. 

Todavia, sua indicação de tonalidade é demonstrada apenas na página 13. Até então, as notas 

alteradas recebiam acidentes ocorrentes. Em seguida, é acrescentada a indicação de tonalidade 

de Mi bemol maior, na página 21, e Fá maior, na página 25. Ambas na Parte 3. Na Parte 4, 

são trabalhadas as tonalidades anteriores e é apresentada a de Lá bemol maior, a partir da 

página 29. Ainda nesta Parte, é introduzido o modo menor, página 32. Na página 42, Parte 6, 

é apresentada uma escala pentatônica (Sib, Mib, Fá, Sol, Láb) no exercício Take a ride on the 

blues train, melodia composta pelos autores. Ela é usada num exercício de improvisação. 

Apesar da implicação com o Blues, essa escala pentatônica não é de blues. No início da Seção 

C, há nas páginas 43 e 44, exercícios de fixação nas quatro tonalidades trabalhadas, divididos 

em escalas, arpejos, corais, estudos de escala e de intervalos. Na página 48, Seção C, há a 

escala cromática, em mais de duas oitavas, tessitura básica do instrumento. Ela possui notas 

que não foram apresentadas e nem trabalhadas nas Seções A e B, no entanto, constam no 

quadro de posições e dedilhados da Seção C.  
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Resumindo, o livro 1 do S.I. trabalha as quatro primeiras tonalidades com bemóis e 

estão relacionadas as afinações12 dos instrumentos predominantes da banda. 

3.3.1.7 Sequência de conteúdos de teoria e história da música 

De maneira geral, o método inclui os elementos rudimentares de teoria da música 

referentes à leitura musical. Ele concentra o foco na apresentação e execução de seus termos e 

sinais de expressão. Também apresenta dados referentes aos compositores e melodias 

tradicionais nos livros dos alunos. 

Na Seção A, estão os rudimentos básicos de teoria da música: pentagrama, clave, 

indicação de compasso e notas musicais. Na Seção B, os autores trazem os termos e sinais 

com suas explicações em quadros distribuídos entre os exercícios práticos. Em seguida, os 

termos e sinais são incluídos nas melodias, a fim de serem praticados. O quadro abaixo 

apresenta a sequência dos conteúdos de teoria da música. 

Quadro 5 - Sequência de conteúdos de termos e sinais do S.I. livro 1 
 

Seção Parte Página Conteúdo 
A 

- 4 
Pentagrama, clave, indicação de compasso, compasso, o alfabeto musical 
(nome das 7  notas no sistema Anglo-saxônico e suas posições na pauta) 

B 

1 

5 
Clave, compasso quaternário, semibreve, sua pausa e bemol para os livros em 
Fá e Dó 

6 Solo e marca de respiração 
7 Mínima, sua pausa e sinal de repetição 
8 Semínima, sua pausa e frase 
9 Compasso quaternário C, fermata e compositor 
10 Cânone, ligadura de prolongação, aquecimento e coral 

2 

11 Compasso binário simples 

12 
Condução de compasso binário simples (pintura de compasso) e marcas de 
ensaio 

13 Divisi, uníssono e indicação de clave de Si bemol maior 
14 Colcheias 
15 Dinâmica forte e piano 
16 Intervalos de uníssono a oitava e crescendo e decrescendo 
17 Ligadura de articulação e anacrusi 
18 Tema e variação e barra dupla 
19 Andamentos Largo, Andante, Allegro, condução de compasso quaternário 

                                                 
12 Nas instrumentações das Bandas, de forma geral, predominam os instrumentos afinados em Si bemol, como as 
clarinetas soprano e baixo, saxofone soprano e tenor, trompete e bombardino, seguidos dos instrumentos em Mi 
bemol, clarineta alto e saxofones alto e barítono, e Fá, trompa. 
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(pintura) 
20 Mezzo forte e Mezzo piano 

3 

21 
Indicação de tonalidade de Mi bemol maior, indicações de estilo, repetição 
interna (ritornello) e casa de primeira e segunda vez 

22 
Compasso ternário simples, mínima pontuada e condução de compasso 
ternário (pintura) 

23 Acidentes e sinal de repetição do lado esquerdo 

24 
Articulação, acento, sinal de repetição de compasso, colcheia seguida de sua 
pausa 

25 Indicação de Fá maior e marca de respiração 
26 Semínima pontuada, Da Capo al fine e síncope. 
27 Acidente de precaução, D. S. al Fine e contagem de múltiplos compassos 

4 

28 Escala, valsa, legato(-) e staccato (.) 
29 Indicação de tonalidade de Lá bemol maior 
30 Escala cromática 
31 - 
32 Modo maior e menor 

5 

33 Interlúdio 
34 - 
35 - 
36 Arpejo 
37 - 
38 Estudo, Rallentando e Ritardando 

6 

39 Solo 
40 Trio 
41 Enarmônico 
42 - 

C 

43 e 44 Escalas, arpejos, corais e estudos 
45 Estudos de ritmo 
46 Sound Check 

47 Glossário que inclui os tópicos de teoria 
48 Quadro de dedilhados e posições de notas 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Alguns conteúdos de teoria mudam de um instrumento para o outro em função da 

técnica. Por exemplo, os instrumentos que lêem em Dó, no início, aprendem o bemol, usado 

na nota Mi bemol, já os instrumentos em Si bemol não, naquele momento. 

Quanto aos elementos de história da música, o livro do aluno traz a indicação de 

compositor em cada melodia e pequenos textos sobre sete. Os textos falam dos países de 

origem, algumas das principais composições, estilo, datas de nascimento e morte. Estas 

informações aparecem em retângulos entre os exercícios da Seção B. No quadro abaixo, 

encontram-se todos os compositores contemplados, com os sete compositores destacados em 

negrito. A faixa histórica dos compositores abrange de J. S. Bach (1685 – 1750) a A. L. 

Dvorak (1841 – 1904). 
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Quadro 6 - Sequência de conteúdos de história da música do S.I. livro 1 
 

Seção Parte Página Compositor 

B 

1 

2 W. A. Mozart 
3 J. Strauss Jr. 
5 W. Billings 

10 R. Sheldon 

2 

11 S. C. Foster 
12 J. P. Sousa e R. Milburn 
13 F. W. Meacham 
14 J. Brahms, R. Wagner, F. J. Haydn 
16 G. Verdi 
18 G. Holst 
20 J. Brahms 

3 

21 J. Brahms e S. Chantey 
22 R. Wagner e G. Rossini 
26 J. Pachelbel e S. Foster 
27 R. Burns 

4 

28 J. Newton 
29 C. M. Von Weber 
30 T. Allen e S. A. Ward 
31 J. Sanderson, P. D. McCormick e D. Butterfield 
32 P. I. Tchaikovsky e W. Steffe 

5 34 G. F. Handel 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.1.8 Repertórios e exercícios 

O repertório do livro didático, para efeito de análise, será dividido em melodias, 

composições, arranjos e exercícios. As melodias utilizadas pertencem à música de tradição 

oral de diversos países, chamadas pelos autores de world music. As composições se referem a 

excertos da música de concerto, de banda e peças compostas pelos autores do método. Os 

arranjos também são elaborados pelos autores. Quanto aos exercícios, estes são compostos em 

forma de melodias e corais instrumentais para desenvolver técnica, prática de conjunto e 

leitura de partitura. Essas melodias não são chamadas de exercícios e possuem títulos 

próprios. No entanto, para a análise serão chamadas de exercícios.  

Quanto às melodias tradicionais, elas são provenientes de, aproximadamente, 10 países, 

além de outras conhecidas internacionalmente. O predomínio delas é dos EUA, seguido pelos 

países de proximidade cultural decorrente da língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, 

Canadá, França e México. Outros países também são representados, porém com menos 
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frequência como a China, Coréia, Japão, Rússia, Itália, República Tcheca, Alemanha e países 

árabes. Além disso, há uma melodia do gênero spiritual afro-americano e uma caribenha. Não 

foi encontrada nenhuma melodia que representasse o Brasil ou a América do Sul.  

Já o repertório de composições é contemplado por, aproximadamente, 30 compositores, 

contando com, pelo menos, uma obra de cada um deles. A predominância é da música de 

concerto com compositores europeus. A música de banda é representada, basicamente, por 

estadunidenses. Os autores do método compõem, para banda completa, peças, além de 

arranjos e corais para esta formação. Os exercícios são escritos em uníssono e dedicados à 

prática dos conteúdos de teoria e técnica instrumental.  

Como descrito anteriormente, a editora também publica peças avulsas para o livro 1, 

classificadas nos níveis 1 e 1.5. Elas são obras indicadas para apresentações públicas e 

complementam o livro didático. 

3.3.1.9 Prática de conjunto 

A prática de conjunto do S.I. é realizada pelas seguintes texturas musicais: uníssono, 

dueto, cânone, arranjo para banda completa, polifonia coral, melodia acompanhada e solo 

com acompanhamento de piano. Ela ocorre nas Seções B e C do livro e, em algumas ocasiões, 

é iniciada com atividades de aquecimento (warm up).  

As melodias em uníssono são constantes no início e ao longo do livro. A partir da 

página 13, há escalas com acordes e peças para banda completa. Do início até a página seis, 

exercício sete, as primeiras notas são trabalhadas em forma de uníssono. O exercício oito 

alterna solo e banda. A partir da página sete, é introduzido o primeiro dueto no exercício 14. 

O exercício 27 é dueto, o 28 é dueto solo e tutti, nesta lição estimula-se variar o solista que 

alterna com a banda a cada dois compassos. Na página 10, há o primeiro cânone, este é a 
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quatro vozes. Nesta página, exercícios 32 e 33, há o primeiro coral destinado ao aquecimento 

da banda. Estes dois exercícios também podem ser tocados, simultaneamente, em forma de 

dueto. 

No quadro abaixo, as atividades especiais de performance, chamadas de banda completa 

(full band arrangement), se referem aos arranjos e composições elaborados para 

apresentações públicas, onde há predominância de melodias com contracantos e harmonias ao 

invés de uníssonos. 

A Parte 2 da Seção B, apresenta duetos nas lições 36 e 44. Na página 13 apresenta-se a 

escala de Si bemol maior com divisi, em seguida, dois arranjos para banda completa e um 

dueto rítmico, somente com figuras e sem melodia. Na página 15, há um dueto e na página 17, 

o segundo cânone, Frère Jacques, sendo este também a quatro vozes. Somente na página 19, 

aparecem os próximos três arranjos para banda completa e, na página seguinte, o primeiro 

solo com piano que encerra a Parte 2. 

A Parte 3 apresenta duetos rítmicos nas lições 93 e 94 da página 24 um cânone a quatro 

vozes na página seguinte. Nas páginas 26 e 27 há dois arranjos para banda completa que 

encerram esta Parte. 

A lição 123, na página 30, é o primeiro e único dueto da Parte 4 onde não há lições para 

banda completa. Na página 37 da Parte 5, há um arranjo para banda completa e, na página 

seguinte, um coral instrumental e outro arranjo para banda completa que finaliza a Parte. Um 

solo para piano, o segundo do livro, inicia a Parte 6. Na página seguinte há um dueto e o 

primeiro trio do livro. Na página 42, apresenta-se um cânone a três vozes e um arranjo para 

banda completa. Este arranjo é o primeiro e único do livro planejado para ter improvisos. Ele 

finaliza a Parte 6 e a Seção B do livro.  
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Quadro 7 - Prática de conjunto do S.I. livro 1 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na Seção C, há quatro corais para banda completa, cada um em uma tonalidade das 

quatro trabalhadas durante o livro.  

Em resumo, o livro traz, inicialmente, exercícios que fazem uso de intervalos 

harmônicos de terças e quintas, em seguida, inclui dois arranjos de solo e coro e, no decorrer 

do livro, apresenta arranjos diversos. Todos estes entremeados por atividades em uníssono. O 

livro contém três cânones, 10 arranjos para banda completa, dois arranjos para solo com piano 

e cinco duetos, sendo três com palmas. 

3.3.1.10 Percepção e criatividade 

O livro 1 traz dois exercícios que envolvem percepção e três que envolvem criatividade. 

A seguir a descrição de cada um deles:  

O exercício oito (percepção) utiliza a textura de solo e banda repetindo uma mesma nota 

em semibreve. Nele, os membros da banda se alternam a cada compasso. A mesma 

alternância solo/tutti ocorre no exercício 28 (percepção), no entanto, este é com uma melodia 

e a alternância ocorre de dois em dois compassos. 

SEÇÃO B 
Divisões Totais 

Parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 6 
Página 5-10 11-20 21-27 28-32 33-38 39-42  42 
Lições 1 a 33 34 a 76 77 a 109 110 a 136 137 a 172 172 a 183 183 

Tipo de 
prática e a 
quantidade de 
lições 
corresponden-
tes 
 

Uníssono 27 33 29 25 - 6 120 
Imitação 2 - - - - - 2 
Dueto 2 1 - 1 - 1 5 
Dueto 
rítmico 

- - 1 - - - 1 

Trio - - - - - 1 1 
Cânone 1 1 - - - 1 3 
Banda 
completa 

- 5 2 - 2 1 8 

Solo com 
Piano 

- 1 - - - 1 2 

Coral 
Instrumental 

1 1 - - 1 - 3 



54 
 

 

O exercício 70, página 18, é o primeiro exercício do livro que trata de criatividade. 

Nele, o aluno, após um exemplo, é convidado a escrever uma variação da melodia dada e 

tocá-la. Já no exercício 124, página 30, é indicado ao aluno completar quatro compassos de 

uma melodia de oito e, em seguida, compor outra melodia de oito compassos utilizando os 

conteúdos aprendidos até então. Na Parte 5 há uma atividade de improvisação somente para 

percussão. Por fim, na página 42, exercício 183, Take a ride on the blues train, apresenta a 

única atividade coletiva de improvisação – já comentado anteriormente.  

Quadro 8 - Percepção e criatividade do S.I. livro 1 
 

SEÇÃO B 
Partes 1 2 3 4 5 6 
Páginas 5-10 11-20 21-27 28-32 33-38 39-42 
Exercícios 8 e 28 70 - 124 ? 183 

Atividades Percepção Composição - Composição 
Improvisação 

para 
percussão 

Improvisação 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.1.11 Materiais suplementares 

Como material suplementar, o S.I. traz um CD e um DVD junto ao livro didático. O CD 

contém gravações em arquivos mp3 com exemplos de todos os exercícios, melodias, no 

instrumento abordado, e acompanhamentos. O DVD possui vídeo aulas para cada 

instrumento. O CD traz ainda acesso a mais de 100 linhas melódicas para serem trabalhadas 

através do programa Smart Music. O livro do educador contém CDs e DVDs  com o conteúdo 

de todos os instrumentos. Além disso, há dicas e sugestões espalhadas pelo livro todo.  

O repertório que complementa o livro didático, níveis 1 e 1.5 do performance music 

series, é acompanhado pelos Educational Packs, pacotes para o educador. Eles incluem notas 

sobre o repertório e sua pedagogia, exercícios para serem reproduzidos para os alunos e 



55 
 

 

sugestões de interpretações feitas pelos próprios compositores. Possuem ainda o Sound 

pedagogy escrita de acordo com os national music education standards13.  

Além disso, o método também estimula o relacionamento através de comunidades 

virtuais relacionadas a ele onde há suporte e oportunidades de colaboração entre os usuários 

através de facebook, twiter, blog e youtube. 

3.3.2 SOUND INOVATIONS - LIVRO DIDÁTICO 2 

O livro didático 2 do S.I. apresenta-se como a continuação da jornada musical dos 

alunos no site da sua editora. Nele é dado seguimento na apresentação de novos conceitos e à 

performance em grupo. Ele busca facilitar o entendimento e o avanço no material ao isolar 

conceitos e os ensinar separadamente. Continua com a organização própria do Sound 

Inovations em níveis, os quais, nesta pesquisa, são chamados de Partes. O livro contém quatro 

Partes, cada qual dividida de maneira a introduzir novos conteúdos, prover várias formas de 

praticá-los e oportunidades de performance para consolidá-los. 

3.3.2.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

A estrutura organizacional e apresentação gráfica do livro 2 é mantida da mesma forma 

que no livro 1. A distinção se dá pela utilização da cor vermelha para destacar os conteúdos 

ao invés da azul, como no livro 1. Para esta análise, o livro 2 foi dividido em três seções. A 

Seção A é formada por capa e apresentação. Na Seção B se desenvolvem os novos conteúdos, 

através da prática, e na Seção C, a revisão e fixação do que foi visto anteriormente, 

principalmente escalas e ritmos, seguidos de complementos.  

  

                                                 
13 Os National Music Education Standards nos EUA tem função semelhante aos PCNs no Brasil. 
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Quadro 9 - Estrutura do livro didático S. I. livro 2 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

1-2 3-37 (quatro partes) 38-48 (duas partes) 

Conteúdo 

a) Capa e Apresentação 
 

Atividades nas 
Modalidades Expositiva, de 
Teoria, de Performance, 
Especiais e de Avaliação 
 

Revisão e fixação: escalas, 
técnica instrumental e corais 
instrumentais. Exercícios de 
ritmo. 
 
Complementos: Sound Check 

(ficha de avaliação ou 
progresso), quadro de 
dedilhados com posições de 
notas e glossário. 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção A é formada por capa colorida e apresentação através de um texto de 

motivação referente à prática de banda. 

Quadro 10 - Seção B, C e totais da estrutura do S.I. livro 2 
 

Atividade 
 

Parte 1 
 (p. 5-10) 

Parte 2 
 (p. 11-20) 

Parte 3 
 (p. 21-27) 

Parte 4 
 (p. 28-32) 

Total 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e 
história da música 

106 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo e 
solfejo 

32 

De Performance Exercícios de técnica instrumental e de prática de 
conjunto 

203 

Especial 

Apreciação 15 - - 16 31 
Criatividade - - - - 0 
Interpretação 22 13 17 14 66 
Memorização - - - - 0 
Percepção e 
Imitação 

- - 1    - 1 

Avaliação 1 1 2 - 4 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B é a maior das três e possui quatro Partes que se caracterizam, segundo a 

editora, da seguinte forma. Parte 1 - Sound Review, dividida em duas, a primeira é a revisão 

completa do livro 1 e a segunda fornece reforços através de corais, escalas e exercícios de 

aquecimento presentes em cada uma das quatro tonalidades aprendidas no livro 1. Esta 

revisão finaliza com uma peça para performance para banda completa. A Parte 2 - Sound 

Fundamentals, que pode ser traduzida como sons fundamentais, introduz novos ritmos e 



57 
 

 

compassos na primeira metade e novas notas e tonalidades na segunda. São fornecidas duas 

performances de banda completa como oportunidade para praticar. Similar a Parte 2, a Parte 3 

- Sound Development é dividida em três sub-partes com variados exercícios e uma 

performance solo com acompanhamento de piano. Esta Parte combina tonalidades, notas, 

ritmos e andamentos aprendidos na parte anterior, além de introduzir mais conceitos. A quarta 

e última Parte - Sound Musicianship tem por função ser um apêndice e incluir páginas que 

podem ser usadas durante o ano para reforçar conceitos. Também inclui exercícios que podem 

ser usados para aquecimentos e para desenvolver técnica para serem usados com a 

performance de músicas, além das do livro.  

Figura 5 - Gráfico das atividades do S.I. livro 2 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Assim como no livro 1, os exercícios de Performance predominam e, nesse livro são 

seguidos pela modalidade especial. No entanto, na Modalidade Especial, neste caso, privilegia 

as atividades de Interpretação e Apreciação e é mais enfatizada que no livro 1. A 

Interpretação é direcionada aos elementos expressivos, como estilos, dinâmicas e fraseados, já 

Expositiva

11%

De Teoria

11%

De Performance

52%

Especial

25%

Avaliação

1%
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a Apreciação está presente quando os autores indicam ouvir o acorde para equilibrar a própria 

nota, ouvir para afinar e fundir o som com o grupo etc. Neste livro não há nenhuma atividade 

de improviso ou memorização. A Apreciação é trabalhada em um exercício que instrui o 

aluno a tocar a segunda parte da melodia “de ouvido”. 

As modalidades Expositiva e de Teoria figuram na mesma quantidade e se equilibram 

com as demais, já a Avaliação é pouco trabalhada mas está presente. 

No livros didáticos 2 do S.I. por vezes trabalha-se mais de uma habilidade num mesmo 

exercício, por exemplo, há dois exercícios de performance onde o enunciado diz para executar 

ao instrumento e também reger o grupo. Há também, dois exercícios de Performance com 

Leitura a primeira vista e outros dois que pedem para realizar a Performance e localizar o país 

de origem das melodias. 

3.3.2.2 Atividades didáticas 

As atividades didáticas do livro 2 são as mesmas do livro 1, ou seja, Expositiva, de 

Performance, de Teoria, Especial e de Avaliação. 

3.3.2.3 Conteúdo 

Assim como afirmado anteriormente, o conteúdo deste livro também é cumulativo e 

pode ser dividido em sete categorias: figuras e células rítmicas, técnica instrumental, 

tonalidades, teoria e história da música, repertórios e exercícios, prática de conjunto, 

apreciação e criatividade. 

3.3.2.4 Sequência de elementos de ritmo 

Após a revisão do livro 1, nas páginas 2 a 10, o livro 2, traz a seguinte sequência de 

figuras na Seção B:  
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Quadro 11 - Sequência de introdução de elementos de ritmo do S.I. livro 2 
 

Seção Seção B 

Partes 
Parte 2 

(p. 11-24) 

Página pág.11 pág. 12 pág. 13 pág. 14 pág. 15 pág. 16 

Nome 
Compasso 
dois por 

dois 

Semi -
colcheias 

Colcheia e 
duas semi-
colcheias 

Duas 
Semi-

colcheias e 
colcheia  

Colcheia 
pontuada e 

semicolcheia 

Compasso 
composto 

seis por oito 

Tercina de 
colcheia em 
compasso 
simples 

Elemento 
       

 
Seção 

 

 
Seção B 

 

Partes 
Parte 3 

(p. 25-37) 

Página pág. 27 pág. 32 

Nome 
Colcheia, pausa de colcheia e colcheia em compasso 

composto 
Sinal de repetição de dois 

compassos 

Elemento  
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
 

A Parte 1 do livro 2 faz a revisão do livro 1, portanto não traz novos elementos de 

ritmo. A Parte 2 concentra a maioria dos conteúdos de ritmo do livro. Após a introdução do 

compasso dois por dois, se apresentam as células que utilizam combinações com 

semicolcheias. Neste livro, as novas células vão sendo apresentadas como desdobramento das 

anteriores e sempre são relacionadas ao compasso. Vide exemplo abaixo. 

Figura 6 - Elementos de ritmo do S.I. 2 
 

 

 
Fonte: www.alfred.com/soundinovations. Acesso em 26 de janeiro de 2012. 
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Dando continuidade, como último conteúdo da Parte 2, é introduzida tercina em 

compasso simples. 

Figura 7 - Elementos de ritmo do S.I. 2 – continuação 
 

 
Fonte: www.alfred.com/soundinovations. Acesso em 26 de janeiro de 2012. 

Em seguida, há uma pausa na apresentação de novas figuras. Nesse momento, são 

trabalhadas e fixadas as células aprendidas até então. Somente da segunda metade do livro em 

diante, Parte 3, são apresentadas mais células em compasso composto e, em seguida, o 

símbolo de repetição de dois compassos. Na Parte 4, não há introdução de novos ritmos. 

3.3.2.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Como descrito anteriormente, o livro 2 apresenta uma revisão do livro 1 em seu início e 

traz todos os quadros de teoria e notas trabalhadas em 49 exercícios e uma performance para 

banda completa. Esta revisão ocupa nove páginas. A partir da página 11, novos conteúdos e 

outras notas são introduzidos gradualmente. Assim como no livro 1, os livros de percussão 

não melódica abordam suas técnicas específicas e apresentam células rítmicas mais 

complexas que as dos instrumentos de sopro e percussão melódica e estão relacionadas com a 

técnica do instrumento e os repertórios abordados no livro. Os dois quadros a seguir 

demonstram a sequência de notas para os instrumentos de sopro e de ritmos específicos do 

livro de percussão. Ambos se referem à Seção B. O primeiro inclui a metade da Parte 2. O 

segundo aborda a outra metade da Parte 2 e a Parte 3. Os elementos técnicos de percussão 

serão detalhados no fim deste tópico. 
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Figura 8 - Sequência de apresentação das notas – S.I. livro 2 
 

 
Fonte: www.alfred.com/soundinovations. Acesso em 26 de janeiro de 2012. 
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No livro 2, a tessitura é expandida para o agudo e para o grave, por vezes, em uma 

mesma página. Na Parte 2, página 17, todas as madeiras, com exceção do fagote, aprendem a 

nota Fá#, enquanto os metais, fagote e baixo elétrico, com exceção da trompa, aprendem a 

nota Ré agudo. A trompa aprende a nota Si. A percussão melódica não tem nenhuma nota 

nova nesta página. Ainda na mesma página é apresentada a nota Dó para a clarineta em Mib e 

a nota Ré para flauta, clarineta em Mib, e saxofones alto e barítono. Na página seguinte, são 

inseridas quatro notas para clarineta, Lá, Sib, Dó e Sib (posição alternativa). Para a percussão 

melódica se apresentam três notas, Sol, Láb e Sib, a flauta possui as notas Sib em posição 

alternativa e Mib grave. Oboé, saxofones alto e barítono também possuem a nota Mib. Para a 

trompa é inserida a nota Dó. Na página 19, são inseridos o Ré e Mi graves para flauta e oboé, 

Ré grave para a trompa, Láb e seu enarmônico Sol# para clarineta soprano e clarineta baixo, 

além de, Fá# e seu enarmônico Solb para saxofone tenor. Em seguida, consta Mib agudo para 

flauta, fagote, saxofones alto e barítono, todos os metais e baixo elétrico, com exceção da 

trompa. Em seguida, constam para flauta as notas Dó e Réb agudos. Nesta página, o método 

insere e desenvolve o uso do bemol, do sustenido e a prática dos enarmônicos como Si e Dob, 

para flauta, oboé, fagote e metais com exceção da trompa. Também com as notas Mib e Ré#, 

além de, Réb e Dó# em outros instrumentos. 
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Figura 9 - Sequência de apresentação das notas – S.I. livro 2 – continuação 
 

 
Fonte: www.alfred.com/soundinovations. Acesso em 26 de janeiro de 2012. 
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Na sequência, o momento da expansão do registro agudo ocorre na página 20 e começo 

da 21.  A partir destas páginas a percussão melódica não tem mais notas a trabalhar até o fim 

do livro. Em seguida, trabalham-se algumas notas mais graves com exceção dos saxofones. A 

nota Mi agudo é apresentada para flauta, fagote, saxofone tenor e metais, com exceção da 

trompa. Os demais instrumentos não apresentam notas novas. A página 21 inicia com uma das 

notas mais agudas trabalhadas no método, a nota Fá, para flauta, fagote, saxofones alto e 

barítono e metais, com exceção das clarinetas soprano e baixo que aprendem a nota Sib e da 

trompa que aprende a nota Réb. Ainda na página 21, são trabalhadas as notas Fá# para 

clarinetas soprano e baixo. Para a clarineta baixo e saxofones alto e barítono é apresentado 

também o Mib. Na página 22, amplia-se o trabalho com notas alteradas. Para a clarineta em 

Mib é inserido Dób, para fagote e metais com exceção da trompa que não trabalhará mais 

nenhuma nota até o fim do livro, é apresentada a nota Solb e Fá grave. Para saxofones alto e 

barítono insere-se a nota Mi e para saxofone tenor a nota Si. Nesse ponto não se apresentam 

novas notas para os metais nem percussão. É o final da Parte 2. Na Parte 3, página 25, 

trabalham-se enarmônicos para clarineta soprano e baixo, enquanto o saxofone tenor aprende 

Fá# e seu enarmônico Solb. Para fagote, apresentam-se Mib e os enarmônicos Mi natural e 

Fáb. Para oboé, se insere a nota Réb e para clarineta em Mib o Lá#. Nesse ponto se encerra a 

apresentação de novas notas, e torna-se possível a execução da escala cromática em duas 

oitavas. Nas Partes seguintes do livro, são praticadas as notas apresentadas até então e não se 

inserem novas notas.  

A percussão não melódica faz a revisão do livro 1, na Parte 1 da Seção B, assim como 

os sopros e a percussão melódica, e, na Parte 2 trabalha Flamacue, Triple paradiddle, Drag 

paradiddle #2, Maracas, Single ratamacue e Claves. Já na Parte 3 são inseridos Sleigh bells, 

Drag paradiddle #1, Castanholas, Cowbell, Rim shot, Wind chimes, Four- stroke ruff. Na 
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Parte 4, não há novos conteúdos para percussão, assim como para os outros instrumentos. Na 

Seção C, todos os instrumentos realizam exercícios de fixação sem a inserção de novos 

conteúdos. 

3.3.2.6 Sequência de tonalidades 

No livro 2, as tonalidades são apresentadas e trabalhadas na Seção B. A seguir, 

apresenta-se o quadro das tonalidades relacionadas às Partes e Seções onde são introduzidas. 

Quadro 12 - Tonalidades do S.I. livro 2 
 

SEÇÃO B 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 

pág. 6 a 9 pág . 19 e 21 pág . 26 pág. 38 a 42 

Revisão das 
tonalidades 
do livro 1 

Dó maior e 
Ré bemol 

maior 

Tonalidade 
menor 

Escalas, 
exercícios, 
arpejos e  

corais 

Lá bemol 
maior 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Algumas notas apresentadas desde o início do livro 2, farão parte da tonalidade de Dó 

maior. A escala completa se apresenta somente na Parte 2, página 19. Em seguida, são 

trabalhadas notas em posições alternativas e notas que formarão a escala de Ré bemol maior. 

Na Parte 3, é trabalhado o modo menor natural, harmônico e melódico. Na Parte 4, há revisão 

das escalas e arpejos trabalhados nos livros 1 e 2. 

3.3.2.7 Sequência de teoria e história da música 

Assim como no livro 1, o conteúdo de teoria da música é trabalhado junto com a parte 

prática e, parcialmente, determinado pela técnica instrumental. Da mesma forma, não há 

tópicos específicos de história da música no livro 2 do aluno, mas há indicação do compositor 

nas melodias e um glossário no fim do livro do aluno que contém conceitos de teoria da 

música, anos de nascimento/morte e informações sobre nacionalidade dos compositores.  
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Nas páginas dois a dez, Seção B, ocorre a revisão do conteúdo de teoria da música do 

livro 1. Nas outras três Partes da Seção B, dá-se continuidade aos termos e símbolos básicos 

de teoria da música aprendidos no livro 1 e já revisados. As novas notas, seus dedilhados, 

termos e sinais com explicações são colocados em semi-retângulos, destacados com a cor 

vermelha. O quadro abaixo apresenta a sequência dos conteúdos de teoria da música e pode 

ser conferida também na Figura x – Quadro de revisão dos conceitos musicais - S.I. livro 2. 

Quadro 13 - Sequência de termos e sinais do S.I. livro 2 
 

Seção Parte Página Conteúdo 

 
B 

1 2 - 10 Revisão dos conteúdos apresentados no livro 1 

2 

11 - 18 - 
19 Indicação de tonalidade de Dó maior 
20 - 
21 Indicação de tonalidade de Réb maior 

22 - 24 - 

3 

25 Leitura à primeira vista 

26 Canon, allegretto, modo menor  
27 ff  -  pp 

28 A tempo, acorde 
29 Legato 
30 Melodia de contracanto 
31 - 
32 Sinal de repetição de dois compassos e f – p 
33 D.C. AL CODA e apogiatura 

34 Adagio, Sforzando, barra dupla e mudança de tonalidade 
35 D.S. AL CODA e andantino 
36 Molto rallentando, molto ritardando, poco rallentando, poco rallentando, 

acelerando e acento marcatto 

37 - 
4 38 - 44 - 

C 
45 - 47 - 

48 Glossário que inclui os tópicos de teoria 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Assim como no livro 1, alguns conteúdos de teoria mudam de um instrumento para o 

outro em função da técnica e afinação. Por exemplo, os instrumentos que lêem em Dó, tem 

indicação de tonalidade diferente dos instrumentos em Si bemol. Isto ocorreu no livro 1, neste 

e nos próximos métodos que serão analisados neste trabalho. Quanto aos elementos de 

história da música, o livro do aluno se limita a informações sobre o país de origem data 
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nascimento e morte dos compositores, no glossário e ao lado direito das melodias. As 

melodias e arranjos contemplam 18 compositores. 

Quadro 14 - Sequência de conteúdos de história da música do S.I. livro 2 
 

Seção Parte Página Compositor 

 
B 

1 2 - 10 Revisão livro 1 

2 
 

11 S. Foster 
12 J. P. Sousa 
13 F. W. Meacham 
14 J. Brahms, R. Wagner e F. J. Haydn 
15 - 
16 G. Verdi 
17 - 
18 G. Holst 
19 - 
20 J. Brahms 
21 J. Brahms 
22 R. Wagner 
23 - 24 - 

3 
 

25 - 
26 J. Pachelbel  
27 R. Burns 
28 J. Newton 
29 C. M. von Weber 
30 S. A. Ward 
31 J. Sanderson 
32 P. Tchaikovsky 
33 - 
34 G. F. Handel 
35 - 37 - 

4 38 - 44 - 

C 
45 - 47 - 
48 Glossário 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.2.8 Repertórios e exercícios 

O repertório do livro 2, assim como do livro 1, pode ser dividido em melodias, 

composições, arranjos e exercícios. O repertório deste livro é formado por outras melodias, 

contudo é, basicamente, idêntico ao do livro 1 quanto a origem geográfica, compositores e 

quantidade. As melodias utilizadas pertencem à música de tradição oral de diversos países, 

chamadas pelos autores de world music. As composições se referem a excertos da música de 

concerto, de banda e peças compostas pelos autores do método. Os arranjos são representados 

por banda completa (full band arrangement). Quanto aos exercícios, são compostos em forma 



68 
 

 

de escalas, aquecimentos, melodias e corais instrumentais para desenvolver técnica, prática de 

conjunto e leitura de partitura, como no livro 1.  

Quanto às melodias tradicionais, elas são provenientes de 20 países, além de outras, 

conhecidas internacionalmente. O predomínio delas é dos EUA, seguido pelos países de 

proximidade cultural decorrente da língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, Austrália, 

Canadá e Alemanha. Os outros países são a Itália, França, República Tcheca, Irlanda, Escócia, 

México e Caribe. Foram utilizadas duas melodias para representar o continente africano, 

identificadas como African-American Spiritual. Não há nenhuma melodia relacionada ao 

Brasil ou à América Latina. Nenhuma dessas melodias incluem letras (lyrics). 

Já o repertório de composições é contemplado por 18 compositores, um a mais que no 

livro 1, e inclui uma ou duas obras de cada um deles. A predominância é de compositores 

europeus da música de concerto, com pequenas diferenças em relação ao livro 1. A música de 

banda é representada, basicamente, por estadunidenses. Os autores do método apresentam seis 

arranjos para banda completa, um trio instrumental e cinco corais para esta formação. Há 

também uma peça específica para cada instrumento com acompanhamento de piano.  

3.3.2.9 Prática de conjunto 

O livro 2 pouco difere, na abordagem, da prática de conjunto em relação ao livro 1. Ele 

traz, em seu conteúdo, diversas texturas musicais: uníssono, dueto (instrumental e com 

palmas), trio, cânone, banda completa (Full Band Arrangement), polifonia instrumental a 

quatro vozes (choral) e melodia acompanhada por piano.  

A prática de conjunto ocorre na Seção B do livro. As melodias em uníssono ainda 

predominam no livro 2. A revisão do livro 1 utiliza diversos corais, aquecimentos para 

conjunto e encerra com um arranjo de banda completa. A Parte 2 apresenta três duetos, um 
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cânone e dois arranjos de banda completa. A Parte 3 contém quatro duetos, três cânones e um 

solo com piano. A Parte 4 traz uma revisão das tonalidades estudadas nos livros 1 e 2 e seis 

corais para desenvolver a técnica de tocar ligado, cada um em uma das tonalidades 

anteriormente trabalhadas. 

Quadro 15 - Prática de conjunto do S.I. livro 2 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Em resumo, quanto à prática de conjunto, o uso de melodias e exercícios em uníssono 

são atividades predominantes no livro, são 170 de 203. Em termos numéricos, além das 

atividades em uníssono, o livro 2 contém quatro cânones, três arranjos para banda completa, 

nove duetos, sendo que não há nenhum com palmas, um solo com piano e 22 corais 

instrumentais e exercícios para aquecimento do grupo.  

O quadro acima demonstra que os autores se preocuparam com uma distribuição 

equilibrada dos tipos de texturas musicais ao longo do percurso de aprendizagem do aluno. O 

que difere do livro 1 para o 2 é o nível técnico e a duração das peças, que são ampliados em 

relação ao livro 1. Há duas diferenças entre os dois livros, o livro 2 contém 19 corais e 

exercícios de aquecimento a mais que o livro 1 e sete arranjos de banda completa a menos. 

Nesse sentido, o livro prioriza a formação técnica da banda e deixa a formação musical a 

cargo do repertório complementar pertencente à performance music series. 

SEÇÃO B 
Divisões Totais 

Parte Parte 1  Parte 2 Parte 3 Parte 4 4 
Página 2-10 11-24 25-37 38-44 44 
Lições 2 a 50 51 a 120 121 a 173 174 a 203 92 

Tipo de texturas 
e as lições 
correspondentes 
 

Uníssono 37 63 45 25 170 
Imitação - - - - - 
Dueto 2 3 4 - 9 
Dueto com palmas - - - - - 
Cânone - 1 3 - 4 
Trio - - - - - 
Banda completa 1 2 - - 3 
Solo com Piano - - 1 - 1 
Coral instrumental 
e aquecimento 

16 - - 6 22 



70 
 

 

3.3.2.10 Apreciação e criatividade 

O livro 2 não traz atividades de apreciação ou composição musical, no entanto, 

apresenta uma atividade de improvisação utilizado o Blues. Neste livro é perceptível a ênfase 

em preparar a banda para performance. Isso se deve ao grande número de corais que visam 

trabalhar timbre, afinação, equilíbrio de dinâmica e articulação da banda.  

3.3.2.11 Materiais suplementares 

O livro 2 traz os mesmos tipos de materiais suplementares e suporte pedagógico que o 

livro 1, ou seja, um CD e um DVD, junto ao livro didático. O CD contém gravações, em 

arquivos mp3, com exemplos de todos os exercícios, acompanhamentos e melodias do livro 2 

do instrumento abordado, naturalmente, referente ao repertório deste livro, podendo ser 

tocadas em diferentes andamentos. Os master classes do DVD dão continuidade ao conteúdo 

do livro 1, sendo relacionado, obviamente, ao conteúdo do livro 2. O sítio eletrônico da 

editora não menciona a existência de melodias para serem tocadas através do software Smart 

Music e nem dos Educational Packs que trazem notas sobre a composição, pedagogia, 

atividades fotocopiáveis e sugestões de interpretações sobre a composição correlacionados 

aos performance music series. Como mencionado, a performance music series contém peças 

para o livro 2, sendo os níveis 2 e 2.5. 

A editora também lançou o livro Esemble Development, que traz 412 exercícios e mais 

de  70 corais. O objetivo deste material é trabalhar no grupo a qualidade do som, respiração, 

balanço, técnica, flexibilidade etc. Além disso, relembrando o que foi dito em relação ao livro 

1, o método também estimula o relacionamento através de redes sociais, onde há suporte e 

oportunidades de colaboração entre os usuários através do facebook, twiter, blog e youtube. 
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3.3.3 ACCENT ON ACHIEVEMENT - LIVRO DIDÁTICO 1 

O título Accent on Achievement (A.A.) poderia ser traduzido como dar ênfase as 

realizações. O método está dividido em três níveis. Cada nível é destinado a uma série 

escolar. No total, são cinco diferentes livros e materiais suplementares direcionados aos 

alunos. O primeiro nível possui os seguintes materiais didáticos: o livro didático 1 (Book 1) e 

o livro para Prática de Música de Câmara 1 (Accent on Ensembles 1). O livro didático 1 é 

acompanhado por um CD com gravações de lições e programa de computador com diversas 

funções, que, segundo os autores, pode ser usado para desenvolver diversas habilidades, como 

qualidade de som, afinação, ritmo, leitura musical e auto-avaliação. O segundo nível possui 

material semelhante ao primeiro, livros didáticos 2 (Book 2) e o livro para prática de música 

de câmara 2 (Accent on Ensembles 2). O terceiro nível conta apenas com o livro didático 

3(Book 3). 

Há, também, o kit de recursos direcionado ao professor (Teacher´s Resources Kit). 

Outro material é a série de repertório (Accent on Achievement Band Series), que são peças 

musicais comercializadas individualmente em diversos níveis, inclusive níveis intermediários. 

Um exemplo é o nível 1.5 (Very Easy to Easy) para ser utilizado na passagem do livro 1 para 

o 2. Além desta série de repertório, a editora Alfred publica inúmeras outras. Elas estão 

dividas em 12 níveis, indo do nível 0.5 (Very Easy) até o 6 (Difficult). As séries dos níveis 0.5 

a 3.5 são compatíveis aos livros didáticos. Isso torna contínuo o percurso de aprendizagem do 

aluno. 

Os livros didáticos do A.A. se apresentam como um comprehensive band method that 

develops creativity and musicianship, ou seja, um método completo de banda que desenvolve 

criatividade e musicalidade. Eles são escritos para banda de concerto e sua instrumentação é 

formada por flauta, oboé, fagote, clarineta soprano (Si bemol), clarineta alto (Mi bemol), 
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clarineta baixo (Si bemol), saxofone alto (Mi bemol), saxofone tenor (Si bemol), saxofone 

barítono (Mi bemol), trompa (Fá), trompete (Si bemol), trombone, bombardino (com livros 

em claves de Sol e Fá), tuba (escrito em Dó), baixo elétrico, teclados de percussão e tímpano 

(em um mesmo livro), caixa clara, bombo e acessórios (em um mesmo livro). Traz ainda, de 

forma complementar, um livro de acompanhamento escrito para piano.  

Na abertura do livro didático 1, assim como em outros livros anteriormente analisados, 

os autores parabenizam o estudante por ele ter decidido ser um membro da banda. Eles 

afirmam que é divertido e prazeroso fazer música em grupo, que o músico de banda aprende 

diversos estilos musicais e de diversas épocas. Eles dizem também que com a prática diária 

não haverá limites para experiências musicais excitantes. Por fim, eles desejam sucesso no 

alcance dos objetivos musicais do aluno.  

A partir do título e das palavras de abertura do livro, é possível concluir que o objetivo 

principal do livro é formar a banda da escola onde é aplicado. O título diz que é um método 

de banda e as palavras iniciais dos autores são: “Querido estudante de banda” e “Parabéns por 

ter decidido se tornar um membro da banda!”. A fim de formar a banda, o método busca 

preparar o aluno por meio de uma dada filosofia de educação musical ou, talvez, prover uma 

educação musical através da prática de banda escolar. A seguir, é apresentada uma análise 

detalhada do livro didático 1. 

3.3.3.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

A estrutura organizacional do livro 1 do A.A. está dividida basicamente em três Seções: 

A) Introdução, até a página 5, B) Conteúdo Principal, da página 6 a 36 do livro do estudante, 

e C) Fixação, da página 37 a 48. Ela visa atender o ano letivo estadunidense. 
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Quadro 16 - Estrutura do A.A. livro didático 1 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

1-5 6-36 (cinco partes) 37-48 

Conteúdo 

a) Capa e contracapa, 
b) Montagem e 
cuidados com o 
instrumento, 
c) Postura, 
d) Embocadura e 
teoria musical 

Atividades nas Modalidades 
Expositiva, de Teoria, de 
Performance e Especiais 

Atividades complementares: 
escalas, ritmos, pausas, técnica 
instrumental e corais 
instrumentais. 
Complementos: glossário, 
quadro de dedilhados e posições 
de notas e um quadro para 
registro de prática diária. 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na Seção A, após um parágrafo de incentivo ao aluno, escrito pelos autores, são 

trabalhados os fundamentos de como tocar e de leitura musical. Seu conteúdo pode ser 

trabalhado entre uma a duas semanas de aula. Ela está dividida em: a) Capa e contracapa com 

apresentação e créditos; b) Explicações para montagem e cuidados com o instrumento que o 

livro abrange; c) Explicações sobre a posição e postura para tocar; d) Explicações sobre 

embocadura e de como produzir a primeira nota, dicas de como formá-la e, ainda, dicas de 

como praticar o instrumento; f) Rudimentos básicos de teoria musical como pentagrama, 

clave, fórmula de compasso e notas musicais. Todos estes passos são ilustrados com fotos 

coloridas. A seguir o quadro das Seções B e C. 
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Quadro 17 - Seção B e C da estrutura do A.A. livro 1 
 

Atividade 
 

Parte 1 
(p. 6-11) 

Parte 2 
(p. 12-23) 

Parte 3 
(p. 24-29) 

Parte 4 
(p. 30-36) 

Seção C 
(p. 37-48) Total 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e história da 
música 

24 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo e solfejo 44 
De Performance Exercícios de técnica instrumental e de prática de conjunto 163 

Especial 

Apreciação 1 0 0 0 0 1 
Criatividade 0 2 2 1 1 6 
Interpretação 0 0 0 0 0 0 
Memorização 0 0 0 0 0 0 
Percepção e 
Imitação 

1 0 0 0 0 1 

Avaliação - - - - - 0 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B é a maior de todas. Possui lições, peças para banda completa e uma para solo 

com acompanhamento de piano. O conteúdo é apresentado em 31 páginas divididas em quatro 

Partes. Cada uma possui cinco a nove páginas. Cada página é planejada para ser trabalhada 

em uma semana, aproximadamente, seis a sete semanas para cada Parte. Quanto às 

modalidades de conteúdo, elas se dividem em cinco, as quais chamaremos de Expositiva, De 

Teoria, De Performance e Especiais com Apreciação, Criatividade, Interpretação, 

Memorização, Percepção e Imitação. A Expositiva se apresenta no topo da página. Ela 

apresenta símbolos e sinais de teoria da música e história da música através de textos e 

figuras. São usadas diferentes cores para distinguir seus conteúdos. Ainda considerando a 

diagramação da página, são aproximadamente oito pentagramas para cada uma delas, com 

exceção da página 6 (primeira da Seção) que possui apenas sete. Eles se localizam abaixo da 

modalidade Expositiva. A modalidade de Performance ocupa a maior parte da página, 

tomando os sete primeiros pentagramas, cerca de cinco a seis lições. Já para a Especial é 

dedicado apenas o último pentagrama. As exceções se encontram nas páginas 1 e 12, onde há 

dois pentagramas para a Especial. Ou seja, a Prática recebe maior ênfase. Seus títulos também 

são identificados por diferentes cores, azul para a Performance e vermelha para a Especial e 

de Teoria.  
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As lições da Performance são atividades para se trabalhar conteúdos de leitura, técnica 

instrumental, teoria da música e prática de conjunto com melodias, sempre utilizando o 

instrumento. Já a Especial é chamada de Accent on... (theory, creativity etc). Ela aborda cinco 

tipos de atividades trabalhadas, com ou sem instrumento: apreciação, criatividade, 

interpretação, memorização, percepção e imitação. Cada uma delas é trabalhada pelo menos 

uma vez em cada Parte da Seção B. A atividade em Performance (Accent on preformance) 

sempre encerra cada Parte com uma música destinada à apresentação pública. Ela compreende 

uma página inteira com oito pentagramas. Isto resulta, aproximadamente, em uma 

apresentação pública a cada seis ou sete semanas. Este método não possui atividades de 

avaliação. 

A Seção C, última do livro, pode ser dividida em oito Partes. As cinco primeiras Partes 

são subdivididas em diferentes quantidades de exercícios que são complementares ao método 

e devem ser praticados ao longo das atividades principais da Seção B. Elas se apresentam na 

seguinte ordem: uma página dedicada a escalas, duas a ritmos, duas a pausas, duas a técnica 

instrumental específica do instrumento, uma com corais instrumentais, uma para glossário, 

duas para dedilhados, posições e localizações de notas específicas do instrumento e um 

quadro para registro das horas de prática. A seguir, um gráfico sobre a distribuição das 

atividades.  
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Figura 10 - Gráfico das Atividades do A.A. livro 1 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Modalidade de Performance instrumental predomina o livro com 69% das atividades 

e é seguida pela atividade de Teoria com 18% e Expositiva com 10%. A modalidade Especial 

é pouco presente, com apenas 3%. Esta porcentagem se refere, em sua maioria, à criatividade 

e não há exercícios de memorização e interpretação neste livro. Da mesma forma que nos 

métodos anteriores, entende-se que neste é dada ênfase a formação da banda. 

Em relação à estrutura organizacional das páginas, o A.A. faz uso de cores como um 

meio didático. Ele utiliza até cinco diferentes cores para destacar os conteúdos a serem 

aprendidos em cada página. Cada conteúdo novo é apresentado dentro de um quadro colorido 

na parte superior da página. A primeira vez que este elemento é usado na melodia, na mesma 

página, ele é destacado com a mesma cor. De maneira geral, a cor amarela se relaciona com o 

aprendizado de notas novas, a cor verde com elementos de teoria da música, a azul com 

aspectos rítmicos, a roxa com termos de expressão e a vermelha com símbolos. Contudo, 

havendo dois elementos de uma mesma categoria, são utilizadas cores distintas. Por exemplo, 

Expositiva

10%

De Teoria

19%

De Performance

68%

Especial

3%

Avaliação

0%
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as notas novas são apresentadas dentro de um retângulo amarelo e, quando aparecem pela 

primeira vez, na página, estão realçadas também em amarelo. A cor azul é utilizada para 

ritmos, a cor verde para armaduras e compassos, a cor vermelha e roxa para termos musicais. 

Desta forma, relaciona os tópicos de teoria e sua prática com cada cor. Além disso, também 

traz, a cada folha, desenhos em estilo aquarela que ilustram os títulos de algumas melodias. 

Este sistema de código de cores só é utilizado nos livros 1 e 2. O quadro abaixo apresenta as 

cores utilizadas e a relação com seus devidos conteúdos. Também demonstra o processo 

didático cumulativo desses conteúdos ao longo do livro didático.  
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Figura 11 - Quadro de revisão dos conceitos musicais - A.A. livro 1 
 

 

Fonte: http://www.alfred.com/img/aoa/concepts.html - acesso em 20 de setembro de 2011. 

A editoração faz uso de uma arte gráfica que considera o aspecto didático. 

Primeiramente, ela faz uso de um bom número de cores na capa e no interior, como 



79 
 

 

mencionado anteriormente. Estas cores promovem vários nível de profundidades na página, 

causando contrastes na visualização dos seus diferentes conteúdos. Isso evita que a página 

tenha uma perspectiva chapada e dá leveza à mesma. Esta leveza é obtida também pela 

quantidade, formato e distribuição equilibrada do conteúdo. Além disso, utiliza-se de uma ou 

mais ilustrações, tipo aquarela, nas páginas da Seção B. Elas são relacionadas com a temática 

das melodias. 

Fechando este subtítulo, a apresentação gráfica, com suas cores e disposição na página, 

facilita a visualização do professor e aluno em relação ao conteúdo a ser trabalhado a cada 

aula. A estrutura organizacional do livro didático, em seções e Partes, visa atender o 

calendário escolar. O repertório destinado às apresentações públicas, por exemplo, coincide 

com as festividades do calendário, como natal, primavera, inverno etc. Essa organização mais 

a estrutura de cada página facilitam o trabalho do professor quanto à elaboração do plano de 

curso e o planejamento das aulas.  

3.3.3.2 Atividades didáticas 

As atividades didáticas do livro se dividem em modalidades Expositiva, de 

Performance, de Teoria, Especial e de Avaliação, conforme as diretrizes da metodologia. As 

Expositivas se encontram nos quadros superiores das páginas e se referem à teoria e história 

da música, conforme denominada anteriormente. Elas compreendem conteúdos de técnica 

instrumental, teoria e história da música. As de técnica instrumental são as explicações, por 

meio de escrita e ilustrações sobre os fundamentos de se tocar o instrumento e as posições de 

suas notas. Já as relacionadas à teoria, são explicações escritas e ilustradas sobre elementos de 

teoria para leitura da escrita de música. 

As atividades práticas se encontram nas Modalidades de Performance, de Teoria e 

Especial, e são práticas, contudo a Modalidade de Performance é sempre realizada por meio 
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de execução musical, enquanto a Especial se divide em  apreciação, criatividade, 

interpretação, memorização, percepção e imitação e realizada através de execução musical e 

exercícios de teoria por meio de escrita e/ou instrumento. Não há indicação de solfejo ou de se 

cantar as melodias contempladas, pois nenhuma delas traz letras. O canto é indicado somente 

para leitura rítmica. 

As atividades práticas se destinam à compreensão e aplicação dos conteúdos da 

Modalidade de Teoria (teoria, história e técnica instrumental) e ao desenvolvimento musical. 

Em relação ao conteúdo de teoria, elas englobam leitura rítmica sem instrumento (Accent on 

rhythms), leitura rítmica com instrumento (Accent on rests) e exercícios de fixação de teoria 

(Accent on theory). Especificamente sobre técnica instrumental, é utilizada a execução 

instrumental individual por tipo de instrumento (Accent on flute, Accent on trumpet etc.). Em 

relação ao aprendizado simultâneo dos dois tipos de conteúdos, a atividade empregada é a 

execução instrumental em grupo, onde se trabalham em uníssono, dueto, banda completa 

(Accent on performance e Accent on scales) e solo com piano (Trombone solo, Mallet solo 

etc.). Além de treinar leitura e técnica instrumental, ela promove o desenvolvimento da 

interpretação musical. Quanto às habilidades de apreciação e criatividade, são apresentadas 

atividades específicas de execução instrumental, Accent on listening e Accent on creativity, 

respectivamente. A habilidade de percepção é praticada por um exercício de tocar “de 

ouvido”. A criatividade é exercida em exercícios que incluem improvisação, composição e 

orquestração. Com exceção da atividade de apreciação, todas as outras são encontradas nas 

cinco Partes da Seção B do livro.  
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3.3.3.3 Conteúdo 

O conteúdo do livro pode ser dividido em sete categorias: elementos de ritmo, técnica 

instrumental, tonalidades, teoria e história da música, repertórios e exercícios, prática de 

conjunto, apreciação e criatividade. 

3.3.3.4 Sequência de elementos de ritmo 

As figuras e células rítmicas são introduzidas e praticadas somente na Seção B do 

método. A sequência de suas apresentações é demonstrada no quadro abaixo. 

Quadro 18 - Sequência de elementos de ritmo do A.A. livro 1 
 

Seção SEÇÃO B 
Parte Parte 1 Parte 2 

Página pág. 6 pág. 7 pág. 8 pág. 9 pág. 12 pág. 14 

Nome 
Semibreve e 

sua Pausa 
Semínimas 

Ligadura 
de 

prolon-
gação 

Mínima e 
Pausa 

Pausa de 
semínima 

Colcheias 
Mínima 

Pontuada 

Ele-
mento 

 

 

 

    
  

 
Seção SEÇÃO B 

Parte Parte 3 Parte 4 Parte 5 

Página pág. 20 pág . 22 pág . 25 pág . 28 pág. 32 

Nome 
Pausa de 
colcheia  

Pausa de 
compassos 

Semínima Pontuada e 
colcheia 

Síncope 
Colcheia e 

semínima pontuada 

Síncope 
Colcheia, semínima e 

colcheia 

Ele-
mento  

 

 
 

 =    =    =  

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na primeira Parte da Seção B, páginas 6 a 11, se apresentam: semibreve, mínima, 

semínima e suas respectivas pausas. No entanto, a semínima é apresentada antes das mínimas 

e sem o acompanhamento de sua pausa. A pausa de semínima só é apresentada após a mínima 

e sua pausa. 
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Na Parte 2 desta Seção, páginas 12 a 17, o livro traz colcheia, em grupos de dois pares, 

a mínima pontuada e sua correspondente mínima ligada com semínima. Desta Parte em 

diante, observa-se a introdução de notas novas a serem aprendidas ao instrumento e no 

pentagrama, além de diversos elementos de teoria. Provavelmente, isso explica a presença de 

um número menor de figuras rítmicas nas Partes seguintes. 

Na Parte três, páginas 18 a 23, são apresentadas a pausa de colcheia e a contagem de 

compassos. Na Parte quatro, páginas 24 a 29, são mostradas as sequências de semínima 

pontuada seguida de colcheia e inverso, colcheia seguida de semínima pontuada. A colcheia 

seguida de semínima pontuada caracteriza síncope. Na Parte cinco, páginas 30 a 36, são 

apresentadas somente a síncope composta por colcheia, semínima e colcheia e se dá mais 

ênfase ao repertório. 

Os compassos utilizados até então, binário, ternário e quaternário são simples e de 

unidade de tempo igual a semínima. Todas as figuras, ao serem introduzidas, são relacionadas 

com os tempos do compasso por números e letras. Abaixo de cada figura é indicada sempre a 

subdivisão do tempo, conforme o compasso – “1 & 2 & 3 & 4 &”, no caso do compasso 

quaternário. 

3.3.3.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Na Seção A, o livro 1 apresenta os primeiros passos para se tocar o instrumento. Inicia 

explicando como montá-lo e cuidá-lo, apresentando suas Partes. Em seguida, descreve a 

posição, postura, embocadura e como produzir o som no instrumento. Também dá dicas de 

como praticar e estudar.  

Só a partir da Seção B, os autores trazem as notas e sua prática ao instrumento que são 

introduzidas gradualmente e praticadas de maneira cumulativa. Como a caixa clara e a 
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percussão não melódica não utilizam notas com alturas definidas, os autores ampliam as 

células rítmicas apresentadas no tópico anterior em seu livro. Os elementos técnicos de 

percussão serão detalhados no fim deste subcapítulo. As células estão relacionadas com a 

técnica do instrumento. Os três quadros a seguir demonstram a sequência de notas para os 

instrumentos de sopro e de ritmos específicos do livro de percussão. Os três se referem à 

Seção B, sendo o primeiro da página 6 a 17, Partes 1 e 2, o segundo da página 18 a 29, Partes 

3 e 4, e o terceiro da página 30 a 36, Parte 5. 

Figura 12 – Sequência de apresentação das notas – A.A. livro 1 Partes 1 e 2 

 
Fonte: http://www.alfred.com/img/aoa/chart1.html- acesso em 20 de setembro de 2011. 
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A sequência de notas inicia com Ré, Mi bemol e Fá (pág. 6) para todos os instrumentos 

melódicos. Em seguida, são introduzidas as notas Dó e Si bemol, na página 8, completando os 

cinco primeiros graus da escala de Si bemol maior. Na página 10, a tessitura é expandida em 

direção ao grave, com a inserção da sensível do tom, a nota Lá. Estas seis notas se localizam 

na passagem do registro médio para o agudo dos instrumentos de madeira, com exceção das 

clarinetas soprano, alto e baixo nas quais se encontram na região grave. Nos instrumentos de 

metais, elas se localizam na parte inferior da região média, com exceção da trompa. Para este 

instrumento, elas se localizam na parte aguda do registro médio. Contudo, os livros de oboé e 

trompa oferecem a opção de se iniciar em notas mais graves e, gradualmente, aprender as 

notas mais agudas ensinadas aos outros instrumentos. Os autores consideram essas notas 

graves mais fáceis para os aprendizes. Na página 11, é apresentado um arranjo para se 

trabalhar performance. 

Na página 12 da Parte 2, a trompa aprende a nota Fá grave. Na página 13, todos 

expandem a tessitura, em direção ao agudo, com o aprendizado do sexto grau da escala de Si 

bemol, o Sol. Entretanto, nessa mesma página, a trompa aprende também o Sol e o Mi bemol 

graves. Encerrando a Parte 2, todos aprendem o Mi natural na página 15, funcionando como 

sensível à nota Fá já aprendida. No livro da trompa, também são apresentados Mi natural e 

Ré, ambos oitava abaixo, como opções pedagógicas. Na página 17 é trabalhado apenas 

repertório. 

O livro de trompa traz cinco notas a mais que os outros instrumentos na Parte 2. 

Consequentemente, o aluno só aprende uma nota nas Partes 3 e 4 pois as outras notas 

introduzidas aos outros instrumentos já foram aprendidas ou são consideradas agudas ou 

grave demais para o aprendiz. 
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Figura 13 - Sequência da apresentação das notas – A.A. livro 1 Parte 3 e 4 

 
Fonte: http://www.alfred.com/img/aoa/chart1.html- acesso em 20 de setembro de 2011. 

Na Parte 3, páginas 18 a 23, a tessitura é, primeiramente, expandida com a nota Lá 

bemol nos registros agudo (pág. 18) e grave (pág. 19), permitindo a introdução da tonalidade 

de Mi bemol maior.  Em seguida, na página 21, o Lá natural e o Si bemol são acrescentados a 

todos os instrumentos, completando a escala de Si bemol maior. Contudo, oboé, clarinetas 

soprano e baixo, e saxofones tenor e barítono não aprendem estas notas, mas sim o Sol e o Fá 

de seus registros graves. A flauta aprende as quatro notas. Nas páginas 22 e 23 há um 

intervalo no aprendizado de notas. Estas páginas estão voltadas a inserção de novos elementos 

de teoria da música e performance, que finaliza a Parte 3. 
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A Parte 4, páginas 24 a 29, inicia-se com as notas Mi bemol (pág. 24) e Ré (pág. 25) 

graves para oboé, clarinetas soprano e baixo, e saxofones tenor, completando a parte grave da 

tonalidade de Mi bemol maior. As clarinetas em Si bemol chegam, assim, a sua nota mais 

grave, Mi escrito, menos a clarineta em Mib cuja nota mais grave é o Lá. Seguindo a 

alternância grave/agudo de expansão de registros, as clarinetas iniciam-se no registro médio 

na página 26, utilizando a chave de registro. Nesta página, elas e a percussão melódica 

trabalham Ré, Mi bemol e Fá na tessitura mediana. Este caminho é feito para que as clarinetas 

em Si bemol aprendam as notas Lá e Si bemol, já vistas pelos outros instrumentos na página 

21. Assim sendo, na página 27, as clarinetas e percussão melódica aprendem a nota Dó no 

registro médio e o saxofone tenor no registro grave. Contudo, as clarinetas soprano e baixo, e 

o saxofone aprendem também o Si bemol, nos registros mencionados. A última nota 

aprendida na Parte 4 é o Lá (pág. 28) para clarinetas soprano e baixo. Nesta Parte, as 

clarinetas aprendem tanto a nota de maior dificuldade de execução quanto a passagem mais 

difícil deste volume do método que são as notas Lá e Ré para as clarinetas em Si bemol e Mi 

bemol, correspondentes a nota Si escrita na terceira linha da clave de sol. É a primeira nota da 

região média, onde começa o uso da chave de registro. A passagem se refere a esta nota Si e 

ao Lá um tom abaixo – a passagem de registro. Na Parte 4, observamos que, com exceção do 

saxofone tenor e percussão melódica, todos os instrumentos interrompem o aprendizado de 

notas novas, enquanto as clarinetas passam por esse processo. Concluindo esta Parte, há uma 

atividade especial de performance na página 29. 
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Figura 14 - Sequência da apresentação das notas – A.A. livro 1 Parte 5 

 
Fonte: http://www.alfred.com/img/aoa/chart1.html- acesso em 20 de setembro de 2011. 

Na Parte 5, os instrumentos de madeira e metais aprendem a nota Dó na oitava aguda 

(pág. 30) com exceção do oboé, trompa, clarinetas, sax tenor e percussão melódica. Para os 

dois primeiros, se trata de uma nota aguda para esta fase e os demais já a aprenderam. Na 

página 32, a nota Sol é introduzida à percussão melódica e clarineta em Mib, nota mais grave 

do instrumento. Em seguida, todos aprendem a última nota deste volume, que é Ré bemol, 

meio tom abaixo da primeira nota do livro 1. Esta nota possibilita completar a escala de Lá 

bemol maior. A Seção se encerra com ênfase no repertório. 
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Como dito anteriormente, a Seção C complementa a Seção B, apresentando atividades 

que devem ser praticadas simultaneamente. Amplia a questão de técnica instrumental 

inserindo uma página de escalas, duas a técnica instrumental específica do instrumento, e duas 

para dedilhados e posições de notas específica do instrumento.  

Os livros didáticos da percussão melódica (teclados e tímpano) trazem as mesmas notas 

e ritmos ensinados aos instrumentos de sopro. No entanto, o livro da caixa-clara, bombo, 

pratos e acessórios, trabalha suas técnicas específicas incluindo figuras rítmicas não ensinadas 

aos demais instrumentos. O detalhamento deste conteúdo pode ser verificado nos mesmos três 

quadros anteriores. Estes conteúdos são distribuídos em uma sequência didática relacionada 

às técnicas destes instrumentos. O livro introduz os rudimentos de se tocar tais instrumentos. 

Na Parte 1, os autores introduzem semínima e sua pausa, esteira desligada, pausa de 

semibreve, acento no bombo, paradiddle em colcheias e triângulo, nesta sequência, enquanto 

os demais aprendem as cinco primeiras notas. Na Parte 2, flams, prato suspenso, semibreve, 

rulo de prato suspenso e flam taps continuam a sequência. Na Parte 3, se apresentam 

pandeiro,  flam com acento, bloco de madeira. Na Parte 4, são inseridas semicolcheias, sinal 

de repetição de compasso, pratos a dois, rufo de nove batidas em semínima. A Parte 5 encerra 

a sequência com a célula de duas semicolcheias com colcheia, rufo de cinco batidas no tempo 

forte da colcheia, célula de uma colcheia com duas semicolcheias e rufo de cinco batidas no 

tempo fraco da colcheia. 

Concluindo, o livro do professor apresenta explicações e orientações referentes às 

técnicas peculiares dos instrumentos e ao contexto do processo de aprendizagem. Elas são 

encontradas a cada conteúdo novo.  
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3.3.3.6  Sequência de tonalidades 

As tonalidades são apresentadas na Seção B e revisadas por meio de escalas, arpejos e 

corais na Seção C. A seguir apresentamos o quadro das tonalidades relacionadas às Partes e 

Seções onde são introduzidas.  

Quadro 19 - Tonalidades do A. A. livro 1 
 

SEÇÃO B SEÇÃO C 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 
pág. 37 pág. 44 

pág . 10 pág . 15 pág . 18 - pág. 33 

Si bemol 
maior 

Fá maior 
Mi bemol 

maior 
- 

Lá bemol 
maior 

Escalas e 
arpejos 

Corais 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

As notas apresentadas desde o início do livro comporão a tonalidade de Si bemol maior. 

Todavia, sua indicação de tonalidade (armadura) é demonstrada apenas na página 10. Até o 

momento as notas recebiam acidentes ocorrentes. Já a escala se completa apenas na página 

21. Em seguida, é acrescentada a tonalidade de Fá maior na página 15, Parte 2, com a inserção 

do Mi natural. A Parte 3 inicia-se com a tonalidade de Mi bemol maior, quando a nota Lá 

bemol é introduzida na página 18. Na Parte 4, são trabalhadas as três tonalidades. A última 

tonalidade praticada é a de Lá bemol maior, a partir da página 33. Na página 37, Seção C, há 

um exercício de escala cromática em uma oitava. Ele possui notas que não foram apresentadas 

e nem trabalhadas nas Seções A e B, no entanto, constam no quadro de posições e dedilhados 

da Seção C. Resumindo, o livro 1 do A.A. trabalha, assim como os livros 1 dos métodos 

analisados, as tonalidades com bemóis relacionadas às dos instrumentos predominantes da 

banda.  

3.3.3.7 Sequência de teoria e história da música 

De maneira geral, o método inclui os elementos rudimentares de teoria da música 

referentes à leitura musical, concentrando-se na apresentação e execução de seus termos e 
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sinais de expressão. Também apresenta dados históricos e geográficos referentes aos 

compositores e melodias tradicionais contemplados nos livros didáticos e no Teacher´s 

Resources Kit.  

Na Seção A, estão os rudimentos básicos de teoria da música: pentagrama, clave, 

indicação de compasso e notas musicais. Na Seção B, os autores trazem os termos e sinais 

com suas explicações, na parte superior da página, cada qual identificado com uma cor. Em 

seguida, são incluídos nas melodias da página, destacados com suas devidas cores, a fim de 

serem praticados. O quadro abaixo apresenta a sequência dos conteúdos de teoria da música e 

pode ser conferida também na Figura x – Quadro de revisão dos conceitos musicais - A.A. 

livro 1. 

Quadro 20 – Sequência de conteúdos de termos e sinais do A.A. livro 1 
 

Seção Parte Página Conteúdo 
A 

- 
5 Pentagrama, clave, indicação de compasso, compasso, o alfabeto musical 

(nome das 7  notas no sistema Anglo-saxônico e suas posições na pauta) 

B 

1 

6 Solo, compasso quaternário e bemol para os livros em Fá e Dó  
7 Dueto e marca de respiração 
8 - 
9 Compasso binário, pausa de semínima, cânone e sinal de repetição 
10 Ligadura de prolongação, sustenido para os livros em Mi bemol, indicação da 

tonalidade de Si bemol, andamentos Moderato e Allegro 
11 - 

2 

12 Andamento Andante e variação 
13 Repetição interna (ritornello) e casa de primeira e segunda vez 
14 Ligadura de articulação, mínima pontuada, divisi, compasso ternário simples 
15 Bequadro para os livros em Dó e Fá, sustenido para os livros em Si bemol, 

dinâmica forte e piano e armadura de Fá maior 
16 Ritardando, fermata e anacruse 
17 - 

3 

18 Indicação da tonalidade de Mi bemol maior e bemol para os livros em Si 
bemol 

19 Acento (>), bequadro para os livros em Si bemol e Mi bemol, e orquestração 
20 - 
21 andamento vivace 
22 dinâmica mf e mp e contagem de compassos de pausa 
23 - 

 

24 Staccato em semínima 
25 - 
26 D. S. al fine 

27 Andamento largo e D. C. al fine  
28 Síncope (colcheia e semínima pontuada) 
29 - 
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5 

30 crescendo e diminuendo 
31 Compasso quaternário simples: C ou 4\4 
32 Mais síncopes (colcheia, semínima e colcheia) 
33 Indicação da tonalidade de Lá bemol maior e bemol para os livros de Mi 

bemol 
34 - 36 - 

C - 
37 a 44 - 

45 Glossário que inclui os tópicos de teoria 
46 a 48 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Alguns conteúdos de teoria mudam de um instrumento para o outro em função da 

técnica. Por exemplo, os instrumentos que lêem em Dó, no início, aprendem o bemol, usado 

na nota Mi bemol, já os instrumentos em Si bemol não, naquele momento. Os livros dos 

instrumentos de sopro abordam o sinal de respiração, enquanto o de teclados percutidos não. 

Os elementos de história da música, no livro do aluno, se limitam a informações sobre 

país de origem e datas de seus nascimento e morte dos compositores e se encontram ao lado 

direito da melodia e no Glossário. São contemplados 20 compositores, englobando, por ordem 

cronológica, de Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) a Jean Sibelius (1865 – 1957), 

conforme quadro abaixo.  

Quadro 21 – Sequência de conteúdos de história da música do A.A. livro 1 
 

Seção Parte Página Compositor 
A - 1 - 5 - 

B 

1 
6 - 10 - 

11 Autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 

2 

12 F. J. Haydn 
13 - 
14 J. Strauss, Jr. 
15 E. Grieg e S. Foster 
16 - 
17 Autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 

3 

18 J. Brahms e Queen Lili’uokalani 
19 - 
20 W. Mozart 
21 W. Billings 
22 J. Offenbach 
23 Autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 

 

24 G. Rossini e J. S. Bach 
25 G. Verdi 
26 L. Beethoven 
27 A. Dvorak e E. Humperdinck 
28 G. Haendel 
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29 Autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 

5 

30 J. Clarke e J. Sibelius 
31 - 
32 R. Gliere 
33 P. Tchaikovsky e E. Elgar 
34 F. W. Meacham 
36 J. P. Sousa com arranjo dos autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 

C - 45 Glossário 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.3.8 Repertórios e exercícios 

O repertório do livro didático foi dividido em melodias, composições, arranjos e 

exercícios. As melodias utilizadas pertencem à música de tradição oral de diversos países, 

chamadas pelos autores de world music. As composições se referem a excertos da música de 

concerto, de banda e peças compostas pelos autores do método. Os arranjos também são 

elaborados pelos autores. Quanto aos exercícios, são compostos em forma de melodias e 

corais instrumentais para desenvolver técnica, prática de conjunto e leitura de partitura. Estas 

melodias não são chamadas de exercícios e possuem títulos próprios. No entanto, para a 

análise serão chamadas de exercício. 

Quanto às melodias tradicionais, são provenientes de 20 países, além de outras 

internacionalmente conhecidas. O predomínio delas é dos EUA, seguido pelos países de 

proximidade cultural decorrente da língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, Canadá, 

Irlanda e Escócia, Austrália e México. Os outros países são a Itália, França, China, Coréia, 

Japão, Rússia, Ulcrânia e República Tcheca, dentre outros. Foi utilizada uma melodia para 

representar o continente africano. Não foi encontrada nenhuma melodia que representasse o 

Brasil ou a América do Sul. Nenhuma dessas melodias inclui letras. Entre as tradicionais há 

um arranjo de melodias natalinas (Holiday Sampler) que encerra a primeira Parte e é disposta, 

propositalmente, para coincidir com o Natal. 

Já o repertório de composições é contemplado por 21 compositores, contando com uma 

obra de cada um deles. A predominância é da música de concerto com compositores 
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europeus. A música de banda é representada, basicamente, por estadunidenses. Os autores do 

método compõem duas peças para banda completa, além de três arranjos e os corais para esta 

formação. Há também uma peça específica para cada instrumento com acompanhamento de 

piano. 

Os exercícios se dividem em dois grupos. Um grupo se localiza logo após os quadros de 

conteúdos teóricos de cada página e são destinados à compreensão prática destes conteúdos. 

Os exercícios são em uníssono e para a banda toda. Os exercícios do outro grupo são em 

menor número, se localizam na parte inferior da página e na Seção C. São escritos 

especificamente para cada instrumento e intitulados de Accent on... (instrumento). 

Como descrito anteriormente, o repertório também inclui as peças avulsas da série 

Concert Series. São obras para concerto e contemplam os diferentes níveis técnicos dos livros 

didáticos. 

3.3.3.9 Prática de conjunto 

O A.A. traz em seu conteúdo diversas texturas musicais: uníssono, dueto (instrumental e 

com palmas), cânone, banda completa (full band), polifonia a quatro vozes (choral) e melodia 

acompanhada por piano. As três primeiras devem ser tocadas pela banda toda, contudo podem 

ser tocadas com diferentes combinações camerísticas. 

A prática de conjunto ocorre nas Seções B e C do livro. As melodias em uníssono 

predominam o livro. Do início até a página 7 da Parte 1, as primeiras notas são trabalhadas em 

uníssono. Ainda nesta Parte, são introduzidos os três primeiros duetos, um dueto de melodia e 

palmas, um cânone a três vozes. Esta se encerra com o primeiro arranjo para banda completa. 

A Parte 2 apresenta três duetos, um cânone a três vozes e um dueto com palmas. Na página 

17, há o segundo arranjo de banda completa que a finaliza. A Parte 3 contem um dueto com 
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palmas e três duetos instrumentais. O dueto na lição 82 introduz a contagem de compassos 

(extended rests). A lição 83 é um cânone a quatro vozes. O arranjo de banda completa que 

encerra esta Parte introduz o termo divisi. A Parte 4 possui o mesmo número de duetos que a 

Parte 3 e conclui com o quarto arranjo para banda completa do livro. Na Parte 5, há três 

duetos e um cânone a duas vozes. A Seção B termina com uma peça para instrumento solo 

acompanhado por piano em seguida pelo quinto e último arranjo de banda completa. Na 

Seção C, há quatro corais para desenvolver a técnica de tocar ligado, cada um em uma das 

quatro tonalidades anteriormente trabalhadas. 

Quadro 22 - Prática de conjunto do A. A. livro 1 
 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Em resumo, quanto à prática de conjunto, o uso de melodias e exercícios em uníssono 

predominam as atividades do livro. Em termos numéricos, além das atividades em uníssono, o 

livro contém quatro cânones, cinco arranjos para banda completa, uma peça com piano e vinte 

duetos, sendo que destes, três são com palmas. O quadro acima demonstra que os autores se 

SEÇÃO B 
Divisões Totais 

Parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 5 
Página 6-11 12-17 18-23 24-29 30-36 36 

Lições 1 a 31 32 a 59 60 a 85 86 a 114 115 a 134 134 

Tipo de 
texturas e as 
lições 
correspon-
dentes 
 

Uníssono 23 15 13 20 12 83 
Imitação 1 - - - - 1 

Dueto 3 3 3 3 3 15 

Dueto com palmas 1 1 1 1 - 4 

Cânone 1 1 1 - 1 4 

Banda completa 1 1 1 1 1 5 
Solo com Piano - - - - 1 1 
Coral - 1 - 1 - 2 

SEÇÃO C 
Divisões Totais 

Página 37 38-39 40-41 42-43 44 8 

Tipo de 
texturas e as 
lições 
correspon-
dentes 

Uníssono 1 - 1 - - 2 
Uníssono ou 
homofônico 

- 1 - - - 1 

Técnica em naipe - - - 1 - 1 

Coral  - - - - 1 1 
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preocuparam com uma distribuição equilibrada dos tipos de texturas musicais ao longo do 

percurso de aprendizagem do aluno. 

3.3.3.10 Apreciação e criatividade 

O livro 1 traz dois exercícios de apreciação (Accent on listening) e seis de criatividade 

(Accent on creativity). O exercício 7 utiliza a textura solo e banda completa, alternadamente, 

com o propósito de desenvolver equilíbrio e conhecer o timbre dos instrumentos. O exercício 

20 é uma atividade de tocar “de ouvido”. Ele traz parte de uma melodia que deve ser 

completada após ser tocada. 

O exercício 36 convida o aluno a criar uma variação para uma melodia germânica. O 53 

sugere ao aluno adicionar dinâmicas a uma melodia e executá-las. O 69 indica que se escolha 

uma instrumentação para uma melodia dada. O 85 diz no enunciado para improvisar 

ritmicamente, usando somente as notas dadas. No 102, os autores sugerem improvisação livre 

sobre a escala pentatônica (blues) de Si bemol. No 119, o aluno é convidado a compor e tocar 

uma melodia de oito compassos, sendo que os dois primeiros já estão escritos. As atividades 

de criatividade envolvem improvisação, fazer arranjo e composição. 

Quadro 23 - Apreciação e criatividade do A. A. livro 1 
 

SEÇÃO B 
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 

Exercícios de 
Apreciação: 7 e 20 

Exercícios 
Criatividade: 36 e 53 

Exercícios 
Criatividade: 69 e 85 

Exercício 
Criatividade: 102 

Exercício 
Criatividade: 119 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

O quadro demonstra que há maior ênfase nas atividades de criatividade que apreciação. 

3.3.3.11 Materiais suplementares 

São diversos os materiais complementares relacionados ao método e suas propostas. 

Um deles é o Teacher’s Resource Kit, direcionado ao professor e inclui materiais especiais 
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para avaliação, teoria e história da música, informações sobre compositores, mapa de 

localização das músicas tradicionais (world music), exemplos de correspondências, cartões 

com ritmos e CD. Este traz trechos das peças de orquestras sinfônicas e bandas de concerto 

inclusas no método na sua forma original. O quite do professor complementa o livro do aluno 

quanto à história da música. Fica a cargo do professor reproduzir, para os alunos, os textos e 

atividades presentes nesse material. 

O outro é o Accent on Achievement Band Series que compreende composições originais 

e arranjos de diversas músicas e melodias utilizadas no livro. Cada peça é relacionada com 

páginas específicas do livro. Os autores afirmam que “ficou fácil” planejar concertos com 

esse material. Existe também o Accent on Esembles, trata-se de um livro com duetos, trios e 

quartetos com instrumentação flexível e é relacionado com o livro didático. Também afirmam 

que esse material permite, por exemplo, realizar um pequeno festival, recital ou concurso 

entre os próprios alunos, a fim de valorizar as melhores interpretações, declaram que essa 

atividade desenvolve confiança nos jovens músicos. 

Como suporte multimídia, as edições do A.A., a partir de 2002, trazem um CD 

interativo com o livro didático de cada instrumento, que possui um programa de computador 

chamado Accent on Interactivity. Nele se incluem exercícios e melodias do livro com 

acompanhamento em arquivos midi, que permite manipular as partes integrantes dos 

exercícios e melodias, podendo escolher os instrumentos solistas, incluir ou não o 

acompanhamento harmônico e percussivo, usar metrônomo e variar o andamento. Além disso, 

o programa possibilita ao aluno gravar com o acompanhamento escolhido. O CD também 

pode ser utilizado como CD de áudio. A função deste programa é facilitar o desenvolvimento 

das várias habilidades musicais do aluno, sem depender do grupo.  
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3.3.4 ACCENT ON ACHIEVEMENT – LIVRO DIDÁTICO 2  

Na apresentação do livro 2, os autores parabenizam o aluno por ter concluído o primeiro 

livro e afirmam que ele já aprendeu bastante e está no caminho para se tornar um músico 

talentoso. Segundo os autores, o livro 2 ajudará nesta jornada e se dirigem ao aluno 

enfatizando que ele irá tocar mais músicas sensacionais, compositores que já estudou e mais 

14 novos compositores. Somado a isso, ele tocará rock, jazz, ragtime, peças latinas e 

“fantastic folk songs”14 dos arredores do mundo. Eles então convidam o aluno a praticar 

aplicadamente e afirmam que ele terá grandes conquistas no fascinante mundo da música. São 

estas as palavras de motivação dos autores que antecedem o início da revisão do livro 1. 

3.3.4.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

O livro 2 segue a mesma estrutura e tem o mesmo número de páginas que o livro 1.  

Pode também ser dividido em três Seções: A) Revisão, pág. 2 a 6, B) Conteúdo Principal, da 

pág. 7 a 31 e C) Fixação, da pág. 32 a 48. 

Quadro 24 - Estrutura do A.A. livro didático 2 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

2-6 7-31 (cinco partes) 32-48 

Conteúdo 

a) Revisão dos tópicos 
de teoria, símbolos e 
sinais e posições de 
notas 
b) Melodias 
tradicionais utilizando 
o conteúdo já 
aprendido 

Atividades nas Modalidades 
Expositiva, de Teoria, de 
Performance, Especiais e de 
Avaliação 
 

Atividades suplementares: Solo 
com piano, trio, escalas em duas 
oitavas, exercícios rítmicos, 
pausas, técnica instrumental e 
corais instrumentais 
Complementos: glossário, 
quadro de dedilhados e posições 
de notas e um quadro para 
registro de prática diária 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção A trata da revisão de todo o conteúdo aprendido no livro 1, incluindo posições 

de notas. Ela é composta por 15 lições e uma performance distribuídas em cinco páginas. 

                                                 
14 Os autores usam o termo folk songs, no entanto, neste trabalho é utilizado “melodias tradicionais”. 



98 
 

 

Quadro 25 - Seção B da estrutura do A.A. livro 2 
 

Atividade 
 

Parte 1 
 (p. 7-11) 

Parte 2 
 (p. 12-16) 

Parte 3 
 (p. 17-21) 

Parte 4 
 (p. 22- 26) 

Parte 5 
 (p. 27-31) 

Total 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e história 
da música 

20 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo e 
solfejo 

5 

De Performance Exercícios de técnica instrumental e de prática de 
conjunto 

100 

Especial 

Apreciação - - - - - 0 
Criatividade 1 1 1 1 1 4 
Interpretação - - - - - 0 
Memorização - - - - - 0 
Percepção e 
Imitação 

- - - - - 0 

Avaliação - - - - - 0 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B, maior das três, possui 25 páginas divididas em cinco Partes. A Parte 1 

possui seis páginas e as demais possuem cinco. Quanto às modalidades de atividades, elas se 

dividem em cinco, as quais chamamos de Expositiva de Teoria, de Performance, Especial e 

Avaliação. A distribuição delas nas páginas é semelhante à do livro 1. A Expositiva se 

apresenta no topo da página e contém símbolos e sinais de teoria da música, dedilhados e 

posições das notas dos instrumentos e rudimentos de percussão. São usadas diferentes cores 

para distinguir seus conteúdos. A modalidade de Performance toma a maior parte da página. 

Há cerca de cinco a seis lições, distribuídas em sete pentagramas para a Performance em cada 

página, enquanto há apenas uma para a Especial. Seus títulos também são identificados por 

diferentes cores, azul para a Performance e vermelha para a Especial. Contudo, a modalidade 

de Performance é ampliada em relação ao livro 1 que possui cinco performances com banda 

completa e um solo com acompanhamento de piano, enquanto o livro 2 possui, além desse 

mesmo conteúdo, uma performance com banda completa a mais e um Accent on esemble em 

forma de trio, inexistente no livro 1. A instrumentação do último não é fixa. 

As quatro primeiras Partes apresentam uma estrutura como descrita acima. Ou seja, das 

suas cinco páginas, quatro apresentam a modalidade Expositiva no topo da página, seis a sete 
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pentagramas para a modalidade de Performance e um pentagrama para a Especial no pé da 

página. A página seguinte encerra a Seção com a atividade de Performance. É evidente a 

similaridade ao livro 1. Na Seção C, última do livro, há duas páginas dedicadas às escalas e 

acordes maiores e suas relativas menores harmônicas e melódicas. Ao fim da segunda página 

se encontra a escala cromática. São elas: Si bemol maior, Fá maior, Mi bemol maior, Lá 

bemol maior, Dó maior e Ré bemol maior. Todas em duas oitavas e com divisi de oitava em 

duas páginas, uma a mais que o livro 1 que segue com quatro páginas dedicadas a estudos 

rítmicos com exercícios que incluem pausas e contagens. Prossegue com duas páginas de 

exercícios técnicos para cada instrumento e uma página de corais para banda completa, um 

em cada tonalidade estudada anteriormente. Em seguida, há o glossário de termos musicais, 

quadro de dedilhados ou posições do instrumento e, por fim, um quadro de registro de prática 

ao instrumento para preencher durante o percurso de aprendizagem.  

Em relação à história da música, são referidos apenas nome e data de nascimento e 

morte dos compositores junto às melodias e no fim do livro, Seção C e no glossário onde há 

também país de origem. Maiores informações de história da música e teoria se encontram no 

material complementar do professor. No livro 2, as atividades voltadas para a criatividade 

seguem o mesmo padrão do livro 1. A seguir o gráfico das atividades. 
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Figura 15 – Gráfico das Atividades do A.A. livro 2 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Modalidade de Performance instrumental predomina o livro com 77% das atividades. 

Esta é seguida pela atividade Expositiva, 16%, e de Teoria com 4%. Já as atividades 

Especiais, são pouco trabalhadas, compreendendo 3%. Esta porcentagem se refere, em sua 

maioria, à Criatividade. A modalidade de Avaliação é inexistente neste método e também no 

livro 2. Entende-se que, neste volume do método, assim como em outros já analisados, a 

formação da banda é mais enfatizada que a educação musical integral dos alunos. 

3.3.4.2 Atividades didáticas 

As mesmas atividades de ensino e habilidades trabalhadas no livro 1 são mantidas no 

livro 2. Elas são realizadas da mesma forma que no livro 1, porém com um grau de 

complexidade maior devido aos novos conteúdos. É possível verificar que no livro 2 não há 

atividades de Apreciação como livro 1, onde há duas atividades desse tipo. No livro 2, não 

Expositiva

15%

De Teoria

4%
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78%

Especial
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consta também atividade de Percepção, pois é dada mais ênfase à Performance, como é 

chamada pelo método a atividade de execução musical. 

3.3.4.3 Conteúdo 

O conteúdo do livro pode ser dividido em sete categorias: elementos de ritmo, técnica 

instrumental, tonalidades, teoria e história da música, repertórios e exercícios, prática de 

conjunto, apreciação e criatividade. 

3.3.4.4 Sequência de elementos de ritmo 

Após as cinco páginas de revisão, o livro 2 traz a seguinte sequência de figuras na Seção B:  

Quadro 26 - Sequência de introdução de elementos de ritmo do A.A. livro 2 
 

Seção Seção B 

Partes 
Parte 1 
(p. 7-11) 

Parte 2  
(p. 12-16) 

Página pág. 7 pág. 10 pág. 12 pág. 13 pág. 14 pág. 15 

Nome 
Compasso 
dois por 

dois 
Semicolcheias 

Pausa de 
colcheia e 
colcheia 

Colcheia e 
duas 

semicolcheias 

Duas 
semicolcheias 

e colcheia 

Colcheia 
pontuada e 

semicolcheia 

Elemento 
 

 

 
 

    

 
Seção Seção B 
Partes Parte 3 

(p. 17-21) 
Parte 4 

(p. 22-26) 
Parte 5 

(p. 27-35) 
Página pág. 20 pág. 22 pág. 27 pág. 29 
Nome 

Compasso composto 
três por oito 

Compasso composto 
seis por oito 

Colcheia pausa de 
colcheia e colcheia 

compasso composto 

Tercina de colcheia em 
compasso simples 

Elemento 

  

 

 

 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Neste livro, as novas células são desdobramento das anteriores e sempre são 

relacionadas ao compasso. Primeiramente, as células apresentam combinações que utilizam 

semicolcheias na Parte 1 e colcheias e semicolcheias na Parte 2. Em seguida, há uma pausa na 

apresentação de novas figuras. Nesse momento, são trabalhadas e fixadas as células 
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aprendidas até então. Somente da segunda metade do livro em diante, após a Parte 3 e 4, são 

apresentadas células em compasso composto e, em seguida, a tercina em compasso simples, 

ambos na Parte 5. 

3.3.4.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Como descrito anteriormente, o livro 2 apresenta uma revisão do livro 1 em seu início. 

Nesta revisão, que ocupa as cinco primeiras páginas, ele traz todos os quadros de teoria e 

notas trabalhadas em quinze exercícios e uma performance para banda completa. A partir da 

página sete, novas notas e outros conteúdos são introduzidos gradualmente. Assim como no 

livro 1, os livros da caixa clara e percussão não melódica abordam suas técnicas específicas e 

apresentam células rítmicas mais complexas que as dos instrumentos de sopro e percussão 

melódica. Estas células estão relacionadas com a técnica do instrumento e os repertórios 

abordados no livro. Os dois quadros a seguir demonstram a sequência de notas para os 

instrumentos de sopro e de ritmos específicos do livro de percussão. Ambos se referem à 

Seção B. O primeiro inclui as Partes 1, 2 e metade da Parte 3. O segundo aborda a outra 

metade da Parte 3 e as Partes 4 e 5. Os elementos técnicos de percussão serão detalhados no 

fim deste tópico. 
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Figura 16 - Sequência de apresentação das notas – A.A. livro 2  

 
Fonte: http://www.alfred.com/img/aoa/chart2.html - acesso em 20 de setembro de 2011. 

No livro 2, a tessitura dos instrumentos são expandidas para o grave e agudo, completa-

se a escala cromática, e introduz-se notas enarmônicas e posições alternativas. Na página 7, 

aparece o Sol agudo para clarinetas em Sib e percussão melódica. Estas clarinetas, juntamente 

com saxofones, aprendem a posição alternativa para o Mi trabalhado no livro 1. Na página 8, 

flauta, oboé, clarinetas em Si bemol, saxofones, fagote e baixo elétrico aprendem o Mi. O 

trombone e o oboé aprendem o Fá alternativo. Na página 9, é a vez de mais notas agudas. O 

Ré bemol agudo é introduzido para todos os instrumentos, com exceção do saxofone tenor 

que pratica o Lá bemol alternativo e da trompa que trabalha o Dó grave. Há também o Si 
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bemol médio alternativo para as clarinetas em Si bemol. Em seguida, a nota Ré bemol é 

apresentada grave para o saxofone tenor e trompa, página 10. Esta nota amplia a tonalidade de 

Lá bemol para o agudo. Na página 11 há somente uma performance, que encerra a Seção 1 da 

Parte B. 

A Parte 2 inicia-se na página 12 com a introdução da tonalidade de Dó maior, sendo 

apresentada a nota Si grave para todos os instrumentos. Na página 13, todos expandem a 

tessitura, em direção ao agudo, com o aprendizado do Ré agudo, com exceção das clarinetas e 

percussão melódica que aprendem o Mi. O saxofone tenor e a trompa não aprendem notas 

novas nesta página. Todos os instrumentos, com exceção da trompa, completam a tonalidade 

de Dó maior aprendendo a nota Si oitava acima à anterior, na página 14. Ainda nesta página, 

há a nota Lá bemol aguda para clarinete soprano e percussão melódica, e a nota Si bemol 

alternativo para saxofone tenor. Os autores consideram essas notas agudas para o iniciante em 

trompa. Na página 15, se insere a nota a mais aguda até então para a trompa, Lá bemol agudo, 

e a nota Mi agudo alternativo para clarinetes em Si bemol. Encerrando a Parte 2, na página 

16, há uma performance para banda completa. 

A Parte 3 inicia-se na página 17 abordando notas cromáticas, enarmônicas e melodias 

em tons menores. Assim, a nota Fá sustenido é apresentada para todos os instrumentos em 

duas oitavas, porém apenas uma das oitavas é introduzida ao trompete, trombone, 

bombardino, tuba e percussão melódica. Na mesma página, introduz-se a nota Lá para oboé, 

clarinete soprano, saxofone tenor e percussão melódica. Na página 18, se aborda a nota Si 

bemol agudo para todas as madeiras e percussão melódica, enquanto todos os metais 

trabalham o Sol grave, menos a trompa. Na página 19, a clarineta em Mib e saxofones 

trabalham posições alternativas, respectivamente, Ré para clarineta em Mib, Ré bemol para 
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saxofone alto e Mi e Fá bemol para saxofone tenor. Flauta, saxofones em Mi Bemol e fagote 

expandem seu registro grave com Mi bemol e Ré na página 20.  

 
Figura 17 - Sequência de apresentação das notas – A.A. livro 2 (continuação) 

 

 
Fonte: http://www.alfred.com/img/aoa/chart2.html - Acesso em 20 de setembro de 2011. 

Dando continuidade, a Parte 4 expande o registro agudo e trabalha as posições 

alternativas para notas já apresentadas. Na página 22, ocorrem o Dó sustenido alternativo para 

clarinetes em Si bemol e saxofones em Mi bemol e Dó alternativo para saxofone tenor. Em 

seguida, na página 23, há a expansão do registro agudo com a nota Mi bemol para flauta, sax 

alto, trompete, trombone e tuba; nota aprendida pela clarineta no fim do livro 1. Na mesma 

página, são apresentadas as notas Mi e Si bemóis para o tímpano. Seguindo a prática das 
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posições alternativas, na página 24 as clarinetas aprendem o Si do registro grave e o saxofone 

alto a nota Mi agudo. Na página 25 são inseridas as notas alternativas Si bemol agudo para 

flauta, grave para oboé e flauta, Mi grave para clarinete em Si bemol e Lá bemol agudo para 

saxofone tenor.  

A Parte 5 conclui a sequência de notas expandindo o registro agudo. Na página 27 não 

há abordagem de novas notas e na 28 a nota Fá sustenido se apresenta para clarinetes e 

percussão melódica. Em seguida, as clarinetas aprendem notas alternativas na página 29. As 

clarinetas em Si bemol trabalham o Ré, a nota mais grave para estes instrumentos, e o Si, 

harmônico desta nota. As clarinetas em Mi bemol aprendem também a posição alternativa 

desta nota mais grave do instrumento e o Lá bemol, um semitom acima desta. Ainda nesta 

página, a trompa aprende suas duas últimas notas do livro, Lá e Si bemol agudos. A página 30 

encerra a sequência apresentando Mi e Fá agudos para flauta, saxofone alto e metais, menos 

trompa, e Si e Dó agudos para oboé, clarinetes, saxofone tenor e percussão melódica. A Seção 

C, não traz outras notas além das já trabalhadas na Seção B. Traz atividades para fixação das 

notas já trabalhadas. 

O livro da clarineta apresenta o maior número de notas, 22 ao total, considerando as 

notas de dedilhado alternativo, enquanto o de trompa traz o menor número delas, apenas oito. 

Essas diferenças no número de notas aprendidas se devem a natureza acústica e a técnica de 

cada instrumento. Este aspecto interfere diretamente na dinâmica da aula coletiva, pois 

enquanto uns instrumentos estão aprendendo conteúdo novo, outros tem que esperar. Assim 

sendo, a distribuição das notas ao longo do ano concorre diretamente para a boa dinâmica da 

aula. 

O livro da percussão (caixa-clara, bombo, pratos e acessórios), como já mencionado, 

trabalha suas técnicas específicas incluindo figuras rítmicas não ensinadas aos demais 
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instrumentos. O detalhamento do conteúdo pode ser verificado nos dois quadros anteriores. 

Esse conteúdo é distribuído em uma sequência didática relacionada às técnicas dos 

instrumentos, assim como nos demais livros. O livro 2 faz uma revisão dos rudimentos 

técnicos aprendidos no livro anterior da percussão. Na Parte 1, enquanto todos os 

instrumentos trabalham compasso dois por dois (alla breve) e semicolcheias, a percussão 

aprende a ler e tocar ritmos referentes a sleigh bells, roll de triângulo, rulo de 17 batidas e 

drag. Na Parte 2, enquanto todos trabalham pausa de colcheia e combinações de 

semicolcheias e colcheias, o livro de percussão aborda rulo de pandeiro e paradidles duplo e 

triplo. Na Parte 3, se apresentam flam paradidle e caixa na borda em paralelo a compasso 

composto nos outros livros. A Parte 4 traz flam em semínima e em colcheia de compasso 

composto e, por fim, a Parte 5 encerra a sequência com ratamacue e flamacue. 

Concluindo, o livro do professor reúne explicações e orientações referentes às técnicas 

peculiares dos instrumentos e ao contexto do processo de aprendizagem, que são encontradas 

a cada conteúdo novo.  

3.3.4.6  Sequência de tonalidades 

No livro 2, as tonalidades que dão continuidade às trabalhadas no livro 1, são 

apresentadas na Seção B e revisadas por meio de escalas, arpejos e corais na Seção C. A 

seguir, apresenta-se o quadro das tonalidades relacionadas às Partes e Seções onde são 

introduzidas. 

Quadro 27 - Tonalidades do A. A. livro 2 
 

SEÇÃO B SEÇÃO C 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 
pág. 36 e 37 pág. 44 

- pág . 12 - - pág. 28 

- Dó maior - - Ré bemol maior 
Escalas e 
arpejos 

Corais 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Algumas notas apresentadas desde o início do livro 2, farão parte da tonalidade de Dó 

maior. A escala completa se apresenta somente na Parte 2, página 21. Em seguida, são 

trabalhadas notas em posições alternativas e notas que formarão a escala de Ré bemol maior. 

Na Parte 3 e 4, não são trabalhadas novas tonalidades. A última tonalidade praticada é a de Ré 

bemol maior, a partir da página 28. No exercício 87, página 24, apresenta-se a escala de blues 

em Dó para improvisar, porém sem indicação de base ou estrutura. 

Apesar do livro não apresentar a indicação de tonalidade, ele insere uma melodia de seis 

compassos em Dó menor no exercício 34, página 12, o qual é chamado de Minor Episode. 

Nas páginas 36 e 37, Seção C, são revisadas as escalas de Si bemol maior, Fá maior, Mi 

bemol maior, e Lá bemol maior, e introduzidas as de Dó maior, Ré bemol maior, relativas 

menores (harmônica e melódica) de todas as escalas anteriores e a cromática. As escalas 

menores são apresentadas logo abaixo das maiores com o mesmo desenho rítmico. As escalas 

englobam toda a extensão trabalhada. O nome da tonalidade real ou de concerto aparece entre 

parênteses. 

3.3.4.7 Sequência de teoria e história da música 

Assim como no livro 1 do A.A., o conteúdo de teoria da música é trabalhado junto com 

a parte prática e, parcialmente, determinado pela técnica instrumental. Da mesma forma, não 

há tópicos específicos de história da música no livro 2 do aluno, mas há indicação do 

compositor das melodias e um glossário no fim do livro do aluno que contém conceitos de 

teoria da música e informações sobre o ano de nascimento-morte e nacionalidade dos 

compositores. Há também o material complementar, Teacher’s Resource Kit, direcionado ao 

professor que contém assuntos de história e teoria da música, já descrito anteriormente no 

livro 1. Nas páginas três a cinco, Seção A, ocorre a revisão do conteúdo de teoria da música 

do livro 1. 
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Nas cinco Partes da Seção B dá-se continuidade aos termos e símbolos básicos de teoria 

da música aprendidos no livro 1 e já revisados. As novas notas, seus dedilhados, termos e 

sinais com explicações são colocados na parte superior da página, cada qual identificado com 

uma cor. Em seguida, são incluídos nas melodias da página, destacados com suas devidas 

cores, a fim de serem identificados na prática. O quadro abaixo apresenta a sequência dos 

conteúdos de teoria da música e pode ser conferida também no Quadro de revisão dos 

conceitos musicais - A.A. livro 2. 

Quadro 28 - Sequência de termos e sinais do A.A. livro 2 
 

Seção Parte Página Conteúdo 
A - 2 – 5 Revisão dos conteúdos apresentados no livro 1 

B 

1 

6 - 
7 Allegretto 

8 Tom e semitom 
9 Tenuto a tempo e Maestoso 
10 - 
11 - 

2 

12 Indicação de tonalidade de Dó maior e Transposição 
13 f - p 

14 - 
15 - 
16 - 

3 

17 - 
18 D. C. al Coda 

19 Enarmônicos 
20 - 
21 - 

4 

22 D. S. al Coda 
23 Andantino 

24 Molto rit. 
25 sfz e Adagio 

26 - 

5 

27 ff  -  pp 

28 Indicação da tonalidade de Ré bemol maior 
29 Apogiatura 
30 - 
31 - 

C - 

32 - 
33 - 

34 – 36 - 
37 a 44 - 

45 Glossário que inclui os tópicos de teoria 
46 a 48 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Assim como no livro 1, alguns conteúdos de teoria mudam de um instrumento para o 

outro em função da técnica e afinação. Por exemplo, os instrumentos que lêem em Dó, tem 

indicação de tonalidade diferente dos instrumentos em Si bemol. Quanto aos elementos de 

história da música, o livro do aluno se limita a informações sobre país de origem dos 

compositores e data de nascimento e morte no Glossário. Ao lado direito de cada melodia traz 

somente o nome do compositor, data de nascimento e morte. Nas melodias e arranjos são 

contemplados 27 compositores. 

Quadro 29 - Sequência de conteúdos de história da música do A.A. livro 2 
 

Seção Parte Página Compositor 
A - 2 - 5 Revisão  

B 

1 
6 - 10 Sousa 

11 Autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 

2 

12 Mendelssohn 
13 Vivaldi 
14 - 
15 Wagner, Schubert e V. Herbert 
16 Autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 

3 

17 W. Mozart 
18 Alford 
19 Rachmaninoff, Grieg e Rossini 
20 - 
21 Handel 

4 

22 Joplin 
23 - 
24 Bizet e L. Beethoven 
25 Mussorgsky 
26 Arranjo dos autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 

5 

27 Dukas 
28 Bizet 
29 Dvorak 
30 Morley, Verdi, Gounoud, Tchaikovsky 
31 Sousa 

C 

32 - 33 
Irish Folk Song com arranjo dos autores do método (J. O’Reilly/M. 
Willians) 

34 - 35 Arranjo dos autores do método (J. O’Reilly/M. Willians) 
36 - 43 - 

44 Tradicional 
45 Glossário 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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3.3.4.8 Repertórios e exercícios 

O repertório do livro 2, assim como o do livro 1, pode ser dividido em melodias, 

composições, arranjos e exercícios. As melodias utilizadas pertencem à música de tradição 

oral de diversos países, chamadas pelos autores de world music. As composições se referem a 

excertos da música de concerto, de banda e peças compostas pelos autores do método. Os 

arranjos também são elaborados pelos autores. Quanto aos exercícios, são compostos em 

forma de melodias e corais instrumentais para desenvolver técnica, prática de conjunto e 

leitura de partitura. Essas melodias não são chamadas de exercícios e possuem títulos 

próprios. No entanto, para a análise serão chamadas de exercício. 

Quanto às melodias tradicionais, elas são provenientes de 20 países, além de outras 

conhecidas internacionalmente. O predomínio delas é dos EUA, seguido pelos países de 

proximidade cultural decorrente da língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, Canadá, 

Irlanda e Escócia, Austrália e México. Os outros países são a Itália, França, China dentre 

outros. Não foi utilizada nenhuma melodia para representar o Continente Africano, o Brasil 

ou a América do Sul. Nenhuma dessas melodias inclui letras. Assim como no livro 1, nas 

melodias tradicionais há um arranjo de melodias natalinas (Holiday Fantasy) que encerra a 

primeira Parte e é disposta, propositalmente, para coincidir com o Natal. 

Já o repertório de composições é contemplado por 27 compositores, seis a mais que no 

livro 1, e inclui uma ou duas obras de cada um deles. A predominância é da música de 

concerto de compositores europeus. A música de banda é representada, basicamente, por 

estadunidenses. Os autores do método apresentam seis arranjos para banda completa, um para 

piano, um para trio instrumental e cinco corais para banda completa. Há também uma peça 

específica para cada instrumento com acompanhamento de piano. 



112 
 

 

Por último, os exercícios se dividem em dois grupos. Um grupo se localiza logo após o 

quadro de conteúdo teórico de cada página e é composto, pelos autores, com a finalidade de 

compreensão prática deste conteúdo. Estes exercícios são em uníssono e para a banda toda. 

Os exercícios do outro grupo são em menor número, se localizam na parte inferior da página e 

na Seção C. São escritos especificamente para cada instrumento a fim de trabalhar técnica 

instrumental e se intitulam Accent on... (instrumento). Como descrito anteriormente, o 

repertório também inclui as peças avulsas da série Concert Series. São obras para concerto e 

contemplam os diferentes níveis técnicos dos livros didáticos, assim como para o livro 1 desse 

método. 

3.3.4.9  Prática de conjunto 

O livro 2 pouco difere na abordagem da prática de conjunto em relação ao livro 1. Ele 

traz em seu conteúdo diversas texturas musicais: uníssono, dueto (instrumental e com 

palmas), trio, cânone, banda completa (full band), polifonia instrumental a quatro vozes 

(choral) e melodia acompanhada por piano. O livro 2 traz as mesmas texturas do livro 1 e 

ainda um trio instrumental como novidade. As quatro primeiras são para banda toda, mas 

podem ser executadas por várias combinações instrumentais. 

A prática de conjunto ocorre nas Seções B e C do livro. As melodias em uníssono ainda 

predominam no livro 2. Do início até a página seis, ocorre a revisão do livro 1 que se encerra 

com um arranjo de banda completa. Na Parte 1 há um cânone a três vozes, dois duetos e o 

primeiro arranjo para banda completa. A Parte 2 apresenta dois duetos e o segundo arranjo de 

banda completa que a finaliza. A Parte 3 contem um dueto com palmas e um dueto 

instrumental. A Parte 4 possui um dueto instrumental a mais que a Parte 3, e conclui com o 

quarto arranjo para banda completa do livro. Na Parte 5, há dois duetos e encerra a Seção B 

com o quinto e último arranjo para banda completa, uma peça para instrumento solo com 
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acompanhamento de piano e um trio para instrumentação livre. Na Seção C, há cinco corais 

para desenvolver a técnica de tocar ligado, um a mais que no livro 1, cada um em uma das 

tonalidades anteriormente trabalhadas. 

Quadro 30 - Prática de conjunto do A. A. livro 2 
 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Em resumo, quanto à prática de conjunto, o uso de melodias e exercícios em uníssono 

são atividades predominantes no livro. Em termos numéricos, além das atividades em 

uníssono, o livro 2 contém um cânone, cinco arranjos para banda completa, doze duetos, 

sendo que três são com palmas, um trio e uma peça com piano. O quadro acima demonstra 

que os autores se preocuparam com uma distribuição equilibrada dos tipos de texturas 

musicais ao longo do percurso de aprendizagem do aluno. 

O livro 2 traz o mesmo formato de duetos, seis arranjos para banda completa e um 

arranjo para solo acompanhado de piano, como no livro 1. O que difere, do livro 1 para o 2, é 

SEÇÃO B 

Parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 

Página 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 

Lições 16 a 33 34 a 54 55 a 72 73 a 92 93 a 111 

Tipo de texturas e as 
lições correspondentes 
 

Uníssono 14 19 16 17 16 
Imitação - - - - - 
Dueto 2 2 1 2 2 
Dueto com 
palmas 

- - 1 1 1 

Cânone 1 - - - - 
Trio - - - - 1 
Banda completa 1 1 1 1 1 
Solo com Piano - - - - 1 
Coral - - - - - 

SEÇÃO C 
Página 36-37 38-39 40-41 42-43 44 

Tipo de texturas e as 
lições correspondentes 

Uníssono - - - - - 

Uníssono ou 
homofônico 

- 1 1 - - 

Técnica em 
naipe 

- - - 1 - 

Coral  - - - - 5 



114 
 

 

o nível técnico e a duração das peças, que é ampliada em relação ao livro 1. Há duas 

diferenças entre os dois livros, o livro 2 contém uma peça para banda completa a mais que o 

livro 1 e um trio. 

3.3.4.10 Apreciação e criatividade 

O livro 2 não inclui Apreciação (Accent on listening), mas traz seis atividades de 

Criatividade (Accent on creativity) que incluem Composição e Improvisação. Elas são mais 

elaborados que no livro 1. A primeira está na página 9 e trata de improvisação rítmica 

corporal. Na página 13, o aluno deve escrever uma variação sobre um tema dado, utilizando-

se apenas de notas de passagem e tons vizinhos. Na sequência, página 17, há uma atividade de 

improvisação sobre uma sequência harmônica escrita. A seguinte, página 20, é de composição 

sobre um padrão rítmico dado. A atividade 87, página 24, trata de improvisação livre sobre a 

escala de blues. A última, página 28, é de composição livre com algumas sugestões.  

Foi possível averiguar que houve uma preocupação em diversificar a abordagem das 

atividades de criatividade ao longo do livro. O quadro a seguir demonstra a abordagem de 

cada exercício nas atividades de criatividade. 

Quadro 31 - Criatividade do A. A. livro 2 
 

SEÇÃO B 
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 
pág. 9 pág. 13 pág. 17 pág. 20 pág. 24 pág. 28 

Improvisação 
rítmica corporal 

Composição com 
notas de passagem 

e tons vizinhos 

Improvisação 
sobre acordes 

Composição 
sobre padrão 

rítmico 

Improvisação 
sobre a escala 

de blues 

Composição 
livre 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.4.11 Materiais suplementares 

Os materiais de suporte pedagógico são os mesmos do livro 1: o Teacher’s Resource Kit,  

as séries de repertório Accent on Achievement Band Series e Accent on Esembles, e o CD 

multimídia. O Teacher’s Resource Kit é o mesmo para os livros 1 e 2. As séries de repertório 
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Accent on Achievement Band Series e Accent on Esembles apresentam peças apropriadas ao 

nível técnico e musical de cada livro. Por último, o CD multimídia que acompanha o livro do 

aluno é específico, pois contém o repertório de cada livro.  

3.3.5 ESSENTIAL ELEMENTS 2000 – LIVRO DIDÁTICO 1 

O método Essential Elements 2000 Comprehensive Band Method (E.E.), também é 

dividido em três níveis. Cada nível é destinado a uma série escolar, como nos métodos 

anteriormente analisados. O E.E. possui livros e materiais suplementares específicos tanto aos 

alunos como ao professor, sempre divididos em níveis. O primeiro nível possui os seguintes 

materiais didáticos para os estudantes: livro didático 1 com CD e DVD (Book 1), peças e 

arranjos para repertório e livro de Técnica 1 (Essential Technique 1). O método é escrito para 

banda de concerto e sua instrumentação é formada por flauta, oboé, fagote, clarineta soprano 

(Si bemol), clarineta alto (Mi bemol), clarineta baixo (Si bemol), saxofone alto (Mi bemol), 

saxofone tenor (Si bemol), saxofone barítono (Mi bemol), trompa (Fá), trompete (Si bemol), 

trombone, bombardino (com livros em claves de Sol e Fá), tuba (escrito em Dó), baixo 

elétrico, teclados de percussão e tímpano (em um mesmo livro), caixa clara, bombo e 

acessórios. Para o professor, há o livro do regente (Conductor Books), o Guia dos Recursos 

para Professor (Teacher Resource Guide) e um livro de acompanhamento escrito para piano 

(Piano Accompaniment). O livro do regente inclui um CD, um DVD, grade de regência, todos 

os textos e figuras dos livros dos alunos e textos didáticos auxiliares. Também há a versão 

para orquestra de cordas deste método, intitulada Essential Elements 2000 for Strings. 

O livro didático se apresenta na capa e contracapa como um comprehensive band 

method, ou seja, um método completo para banda. A sua contracapa enfatiza a motivação. 

Nela, o primeiro autor traz um acróstico com a palavra “music” que expressa o significado da 

banda. Ele afirma que banda é: 
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Fazer música com uma família de amigos para a vida toda; 

Entender como comprometimento e dedicação levam ao sucesso; 

Compartilhar alegria e reconhecimento do trabalho em grupo; 

Desenvolver a auto-confiança nos indivíduos; 

Expressar sua criatividade em uma linguagem universal; 

Após o acróstico, ele acrescenta ainda que... 

Banda é... Música! Inicie na Banda!  

A seguir, é apresentada uma análise detalhada do livro didático 1. 

3.3.5.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

A estrutura organizacional do livro 1 do E.E. pode ser dividida basicamente em três 

Seções: A) Introdução preparatória até a página 3, B) Conteúdo principal, da página 4 a 39 do 

livro do estudante, e C) Fixação, da página 40 a 48. Esta estrutura visa atender o ano letivo 

estadunidense. 

Quadro 32 - Estrutura do E.E. livro didático 1  
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

1-3 4-39 (cinco partes) 40-48 

Conteúdo 

a) Capa e contracapa, 
b) Postura, respiração, 
produção da nota 
essencial, 
c) Montagem e cuidados 
com o instrumento 
d) Embocadura, Buzzing 

e teoria musical 

Atividades nas 
Modalidades Expositiva, 
de Teoria, de 
Performance, Especiais e 
de Avaliação 
 

Atividades complementares: escalas, 
ritmos, pausas, técnica instrumental 
e corais instrumentais. 
Complementos: criatividade e 
quadro para registro de progresso, 
quadro de dedilhados e posições de 
notas e um índice de referência. 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção A - Introdução preparatória, pág. 1 a 3, inclui o quadro “practice record” na 

contracapa que consiste em uma tabela para registrar a prática do aluno e que contém os 

campos semana, data, dias da semana, total e assinatura dos pais para anotar os exercícios e 
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deveres de casa praticados. Em seguida, há a apresentação do livro, história do instrumento e 

os fundamentos (The basics) como postura, respiração, coluna de ar e produção da nota 

essencial. Traz também dicas de como trabalhar vibração labial (buzzing) e cuidados com o 

instrumento. Na pág. 3, os autores incluem ilustração do instrumento e suas partes, um passo-

a-passo com 5 etapas e, por fim, noções de leitura musical. 

Quadro 33 - Seção B da estrutura do E.E. livro 1 
 

Atividade Parte 1 
(p. 4-13) 

Parte 2 
(p. 14-23) 

Parte 3 
(p. 24-29) 

Parte 4 
(p. 30-39 

Totais 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e 
história da música 

64 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo e 
solfejo 

21 

De Performance Exercícios de técnica instrumental e de prática de 
conjunto 

187 

Especial 

Apreciação 1 - - - 1 
Criatividade - 3 - - 3 
Interpretação - - - 1 1 
Memorização - - - - 0 
Percepção e 
Imitação 

- - - - 0 

Avaliação 7 9 5 7 28 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B - Exercícios e melodias, pág. 4 a 39, aborda prática, técnica, teoria e história 

da música, estilos e compositores de forma alternada com performances. Esta Seção é 

formada por 187 exercícios práticos agrupados em quatro Partes de aproximadamente 10 

páginas. Cada Parte possui duas subdivisões. A primeira traz os conteúdos de técnica, teoria, 

história da música, estilos e compositores. A segunda, intitulada Performance spotlight, 

encerra a Parte com arranjos para banda completa e/ou solo com piano. 

Quadro 34 - Seção C e totais da estrutura do E.E. livro 1 
 

Atividade Seção C 
(p.40 a 48) 

Total 
Seção C 

Total 
livro 1 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da 
música, textos e história da música 

3 67 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de 
leitura de ritmo e solfejo 

18 39 

De Performance Exercícios de técnica instrumental e 
de prática de conjunto 

17 204 

Especial Apreciação - - 0 1 
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Criatividade - 4 4 7 
Interpretação - - 0 1 
Memorização - - 0 0 
Percepção e 
Imitação 

- - 0 0 

Avaliação - - - 28 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção C - Fixação, pág. 40 a 48, é formada por duas páginas para estudos de escalas e 

arpejos, mais duas para exercícios rítmicos e uma dedicada à criação musical (composição e 

improvisação). Além disso, há uma página para registrar as atividades de Avaliação da Seção 

B, duas páginas com dicas de cuidados com o instrumento com seu quadro de dedilhados e, 

por fim, um índice remissivo referente às definições, compositores e o repertório de músicas 

tradicionais. 

Figura 18 – Gráfico das Atividades do E.E. livro 1 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Modalidade de Performance instrumental predomina o livro com 59% das atividades, 

e é seguida pela atividade Expositiva, 19%, e de Teoria com 11%. A modalidade de 

Avaliação é bem distribuída e corresponde a 8%. Já as atividades Especiais, que incluem 

percepção, criatividade, improvisação etc, são pouco trabalhadas, compreendendo 3%. Esta 

Expositiva

19%

De Teoria
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porcentagem se refere, em sua maioria, à Criatividade. Entende-se que, neste volume do 

método, a formação da banda é mais enfatizada que a educação musical integral dos alunos – 

uma educação que trabalhe de maneira equilibrada todas as habilidades musicais.  

3.3.5.2 Atividades didáticas 

Seguindo as diretrizes da metodologia, as atividades didáticas do livro se dividem em 

modalidades Expositiva, de Performance, de Teoria, Especial e de Avaliação. A Expositiva se 

encontra em quadros amarelos e precede imediatamente à atividade de Performance a qual se 

refere, sendo assim, aparece entremeando as mesmas. Ela compreende conteúdos de técnica 

instrumental, teoria e história da música. As de técnica instrumental são explicações por meio 

de escrita e ilustrações sobre os fundamentos de se tocar o instrumento e as posições de suas 

notas. Já as relacionadas à teoria, são explicações escritas e ilustradas sobre elementos de 

teoria para leitura de música. Os conteúdos de história da música são apresentados em forma 

de texto e exemplificados nas atividades de execução. 

A modalidade de Performance é, predominantemente, realizada por meio de execução 

instrumental e inclui, ainda, leitura rítmica com palmas acompanhadas ou não por contagem, 

em menor escala, tocar no bocal somente para os instrumentos de metal  e praticar gestos de 

regência. A execução instrumental ocorre em grupo, onde se trabalham em uníssono, dueto, 

trio, cânone, banda completa e solo com piano. O livro não propõe o uso de entonação vocal, 

de letras para as melodias e de regência do grupo pelos alunos. A execução instrumental 

ocorre em grupo, onde se trabalham em uníssono, dueto, trio, cânone, banda completa e solo 

com piano. 

A modalidade de Teoria é realizada por meio de exercícios referentes aos conteúdos 

apresentados no livro, tais como colocar barras de compasso, dar nome às notas e identificar 
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intervalos. A modalidade Especial aborda seis tipos de atividades: apreciação, composição, 

interpretação, memorização, percepção e imitação. A atividade de apreciação aparece, apenas 

uma vez, e se limita a indicar a audição dos diferentes naipes. As atividades de composição se 

realizam por meio de duas formas básicas: completar melodias e compor a partir de ritmos 

dados. Há duas lições de improvisação. A primeira é uma improvisação rítmica sobre uma 

sequência melódica e a outra é sobre uma escala pentatônica. O livro promove o 

desenvolvimento da interpretação musical através dos textos apresentados nos tópicos de 

teoria, história da música e algumas indicações, nos livros do aluno e do professor, quanto ao 

fraseado e sonoridade. O mesmo não trata de percepção e imitação. 

Há 28 lições espalhados ao longo da Seção B que servem para proceder a avaliação. 

Elas se dividem em lições de teoria e de execução instrumental. 14 delas são testes (EE Quiz) 

elaboradas com fins avaliativos.  Das outras 14, quatro se direcionam à Criatividade 

(Essential Creativity), seis à execução de arranjos da subdivisões de Performance Spotilight e 

as outras quatro à lições de referência. Na página 45, Seção C, o aluno marca, sob a 

orientação do professor, cada uma das 28 lições realizadas e visualiza o seu progresso. 

3.3.5.3 Conteúdo 

Assim como nos outros métodos, o conteúdo do livro pode ser dividido em sete 

categorias: figuras e células rítmicas, técnica instrumental, tonalidades, teoria e história da 

música, repertórios e exercícios, prática de conjunto, apreciação e criatividade. 

3.3.5.4 Sequência de elementos de ritmo 

Este livro difere do anterior quanto às figuras rítmicas iniciais. Nas lições 1 a 10, início 

da Parte 1, os autores utilizam os nomes das notas, no sistema anglo-saxônico, dentro das 

cabeças das figuras, as quais são maiores e com fontes distintas das lições seguintes, mas sem 
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utilizar ainda clave ou indicação de compasso. No primeiro exercício, os alunos praticam 

notas longas intercaladas por pausas. O professor determina a duração da nota pela indicação 

de seu início e fim. O livro do aluno aconselha a prática de notas longas todos os dias para 

desenvolver a sonoridade. Não há indicação de sílabas para a articulação das notas. O 

exercício seguinte utiliza-se de semínimas intercaladas por pausas em grupos de quatro cada. 

A cada nova nota apresentada insere-se um exercício de notas longas e outro com semínimas. 

Isto ocorre nas primeiras cinco notas do livro e, somente a partir da lição 11, utiliza a grafia 

normal, com indicação de compasso e tonalidade, e revisa as cinco notas nesta grafia. 

O quadro abaixo demonstra a sequência de ritmos do livro. Ainda na Parte 1, página 6, 

são apresentadas a mínima e sua pausa, e, somente na página 7, após 20 exercícios, são 

inseridas a semibreve e sua pausa. Em seguida, são trabalhadas a fermata e colcheias aos 

pares e em grupos de quatro. Na Parte 2, se insere ligadura de duração e mínima pontuada, 

após a exposição e prática do compasso ternário simples, trabalham-se pausa de compassos 

múltiplos, e então uma peça solo com acompanhamento de piano onde este é praticado. Na 

sequência, semínima pontuada seguida de colcheia, colcheia e pausa de colcheia que forma a 

primeira síncope do livro, finaliza esta Parte. A Parte 3 não traz nenhum elemento novo deste 

tipo, no entanto desenvolve exercícios com os elementos de ritmo aprendidos até então. A 

Parte 4 apresenta duas células rítmicas: a pausa de colcheia no tempo forte seguida de 

colcheia e colcheia seguida de pausa. Este é o último elemento novo de ritmo do livro. 
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Quadro 35 - Sequência de elementos de ritmo do E.E. livro 1  
 

Seção Seção B 

Partes Parte 1 
(p. 4-13) 

Página pág. 4 pág. 5 pág. 6 pág. 7 pág. 8 pág. 10 pág. 11 

Elemento  
  

   
 

 

   
 

 

   

Nome 
Semínima 

e sua 
pausa 

Compasso 
quaternário 

Mínima e 
sua pausa 

Semibreve 
e sua pausa 

Fermata Colcheias Compasso 
binário 

 
Seção Seção B 

Partes Parte 2 
(p. 14-23) 

Parte 3 
(p. 24-29) 

Parte 4 
(p. 30-39 

Página pág. 14 pág. 15 pág . 20 pág. 22 - pág. 31 

Elemento       
- 

 

Nome 

Ligadu-
ra de 

duração 

Mínima 
pontuada 

Compasso 
ternário  

Pausa de 
múltiplos 

compassos 

Semínima 
pontuada 

seguida de 
colcheia 

- Colcheia e 
sua pausa 

.Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A percussão, devido as suas características e funções, faz um caminho paralelo aos 

instrumentos de sopro, pois possui os mesmos elementos rítmicos que eles, somados a outros 

ritmos em função de suas técnicas próprias. Na Parte 1, a percussão possui rudimentos de 

técnica instrumental que utilizam apojatura de colcheia para diferentes formas de flams e 

flamacue. Na Parte 2, passa a utilizar também semicolcheias, enquanto os sopros só as verão 

no livro 2. 

3.3.5.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Na Seção A, o E.E. apresenta os fundamentos básicos para se tocar o instrumento e 

explica como montar e cuidar dele, apresentando suas partes. Em seguida, descreve a posição, 

postura, embocadura e como produzir os primeiros sons no instrumento. Também dá dicas de 

como praticar e estudar.  
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Só a partir da Seção B, os autores trazem as primeiras notas musicais com seus devidos 

dedilhados, posições e prática ao instrumento. Elas são introduzidas gradualmente e 

praticadas de maneira cumulativa. Os três quadros, a seguir, demonstram a sequência de notas 

para os instrumentos de sopro e percussão melódica. Os arranjos, ao decorrer do método, 

utilizam tímpano, no entanto na instrumentação do livro 1 do E.E. há somente percussão de 

teclados na clave de Sol e não percussão melódica na clave de Sol e Fá. Este método não 

inclui a parte de tímpano no livro da percussão e não há um livro para tímpano. 
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Figura 19 - Sequência da apresentação das notas – E.E. livro 1 
 

Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Na Parte 1, páginas 4 e 5, se inicia o percurso de todos os instrumentos melódicos com 

as cinco primeiras notas, Fá, Mib, Ré, Dó, e Sib. Nestas páginas, ele apresenta cada nota com 

o seu nome no sistema anglo-saxônico dentro da própria cabeça da nota, como mencionado 

anteriormente. De maneira geral, estas notas estão localizadas entre o registro grave e médio 

de cada instrumento. Por estas notas apresentarem dificuldades de dedilhado ao iniciante em 

oboé e, de emissão, no caso da trompa, os autores oferecem uma segunda opção para ambos: 

Dó, Sib, Lá, Sol e Fá – presentes no quadro acima. Desta maneira, ao utilizar as páginas 

alternativas, estes instrumentos tocam uma quinta acima. 

A fim de ampliar a extensão dos instrumentos, são adicionados os 6º e 7º graus da 

escala de Si bemol maior, Sol agudo e Lá grave em relação às notas anteriores, nas páginas 8 

e 9. Caso o oboé e a trompa tenham feito o percurso alternativo, neste passo aprendem as 

notas Ré agudo e Mi grave. Na página 11, é introduzida a nota Sol grave para todos os 

instrumentos com exceção dos metais graves e da trompa. Ainda nesta página, o oboé e a 

trompa que optaram pelo caminho alternativo tem Ré, Mib e Fá graves somados a Mib, Fá e 

Sol agudos. Nas duas páginas seguintes as atividades de Performance encerram a primeira 

Parte. 
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Figura 20 - Sequência de apresentação das notas – E.E. livro 1 Parte 2 
 

Página 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na Parte 2 não há mais caminho alternativo para oboé e trompa, a partir da página 14 as 

madeiras com exceção da clarineta em Mib e a percussão de teclados aprendem a nota Fá 

grave. A sequência atingiu a oitava grave em relação a primeira nota aprendida. Nas páginas 
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16 e 17 se apresentam as notas alteradas e a tonalidade de Mi bemol maior para todos. Neste 

momento são trabalhadas as notas Láb grave e agudo e Sib agudo para todos, com exceção 

das clarinetas em Sib que aprendem somente o Mib grave e do oboé e saxofone tenor que 

aprendem além de Láb agudo e grave e Sib agudo e também a nota Mib grave. Na página 19 

introduzem-se a sensível de Fá maior, nota Mi. Na página seguinte a nota Lá é apresentada 

para todos com exceção das clarinetas em Sib. As últimas notas novas da Parte 2, página 21, 

são Mi grave para flauta, oboé, sax tenor e percussão de teclados e Réb para todos, sendo que 

o oboé aprende ainda a nota Mib em posição alternativa. 

A Parte 3 inicia-se na página 24, do quadro acima, com Dó agudo para flauta, clarinete 

em Mib, saxofones alto, barítono e percussão melódica, enquanto oboé e saxofone tenor 

aprendem Ré e Dó graves, as clarinetas em Sib aprendem as mesmas notas que a flauta e o 

oboé, já o trombone pratica a nota Fá em posição alternativa. Na página 25, as clarinetas em 

Sib trabalham Mi e Sib agudos, o saxofone tenor e metais, com exceção da trompa, têm a nota 

Dó e a percussão melódica tem Mib. As clarinetas em Sib têm um momento distinto na 

página 27, pois praticam Sol agudo, Ré (a nota mais grave do instrumento) e Si. As duas 

últimas podem ser consideradas notas difíceis, pois utilizam o instrumento todo fechado e a 

chave de registro. Ainda nesta página há Mib para saxofone alto, Sib para saxofone tenor e Ré 

para percussão melódica. 

 Na página 29 só há a nota Dó grave para percussão melódica. Ao início da Parte 4, 

página 32, todos aprendem a nota Solb. Na página 33 são trabalhados os enarmônicos de 

Solb, Fá# e Ré e Dó para todos. As clarinetas em Sib e a clarineta em Mib aprendem, 

respectivamente Lá e Mi graves na página 34. Neste ponto se encerra a apresentação de novas 

notas para os sopros. A percussão melódica possui ainda as notas Sib e Réb na página 35 e 37 

respectivamente. 
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Figura 21 - Sequência de apresentação das notas – E.E. livro 1 Parte 3 e 4 
 

Página 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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A nota introduzida na sequência, página 25, é Mi grave para metais graves e fagote, o 

trompete tem a nota Mi no registro médio. Nas madeiras, há o Mi médio para clarinetes e 

saxofones e Mi agudo para flauta e oboé que finaliza a Parte 3. 

A percussão, devido as suas características e funções, faz um caminho paralelo aos 

instrumentos de sopro, pois possui os mesmos elementos que eles somados a outros ritmos e 

técnicas próprias. Na Parte 1, a percussão possui os rudimentos de técnica, concentrando na 

caixa. Trabalha-se Multiple bounce, Flam e Paradiddles com colcheias. Além disso, são 

inclusos Bombo, Triangulo, Prato suspenso, Prato à dois, Bloco de madeira e Pandeiro. Na 

Parte 2, encontra-se Double paradiddle, Flam accent, Rim shot e Rulo fechado de semínima. 

Os instrumentos acrescentados nesta Parte são Maracas, Claves, Guizos e Caixa com esteira 

desligada.  Na Parte 3, aparecem o Rulo fechado de colcheia, Rulo longo, Flamacue e os 

instrumentos inseridos: Cowbell e Tímpano. Como já foi dito, o método não insere notas para 

o tímpano no quadro, no entanto, ele é utilizado em arranjos para banda completa ao decorrer 

do livro. Assim, não fica claro em que momento o percussionista aprende a clave de Fá. 

Encerrando, na Parte 4, a percussão aprende apenas o Rim Knock. 

3.3.5.6 Sequência de tonalidades 

As tonalidades são trabalhadas na Seção B e revisadas por meio de escalas, arpejos, 

estudos e corais na Seção C. A seguir, apresenta-se o quadro com a sequência de tonalidades. 

Quadro 36 - Tonalidades do E.E. livro 1  
 

SEÇÃO B SEÇÃO C 
pág . 7 pág . 16 pág . 20 pág. 41 

Si bemol maior Mi bemol maior Fá maior Lá bemol maior 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

O E.E. inicia pelas escalas com bemóis dada a construção dos instrumentos de sopro da 

banda. As notas apresentadas no início do livro comporão a tonalidade de Si bemol maior. 
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Todavia, sua indicação de tonalidade é demonstrada apenas na página sete. Em seguida, é 

introduzida a nota Lá bemol para formar a escala de Mi bemol maior. Na sequência se 

apresenta a nota Mi natural que irá compor a escala de Fá maior. A partir da página 33 se 

apresenta a nota Ré bemol que fará parte da tonalidade de Lá bemol maior, porém ela só será 

apresentada na página 41, já na Parte C. Na página 47, é apresentado o position chart que 

possui a escala cromática do instrumento com, aproximadamente, três oitavas. 

3.3.5.7 Sequência de teoria e história da música 

De maneira geral, o método inclui os elementos rudimentares de teoria da música 

referentes à leitura musical, concentrando na apresentação e execução de seus termos e sinais 

de expressão. Também apresenta dados históricos e geográficos referentes aos compositores e 

melodias tradicionais. 

Na Seção A, estão os rudimentos básicos de teoria da música: pentagrama, linhas 

suplementares e barras de compasso. Na Seção B, os autores trazem os termos e sinais com 

suas explicações em quadros espalhados pela página, cada qual identificado pela cor amarela. 

Em seguida, são incluídos nas melodias da página, a fim de serem praticados. O quadro 

abaixo apresenta a sequência dos conteúdos de teoria da música, especificamente termos e 

sinais. 

Quadro 37 – Sequência de conteúdos de termos e sinais do E.E. livro 1 
 

Seção Parte Página Conteúdo 

A - 1 e 3 

Quadro para registro de prática, história do instrumento, postura, 
respiração, produzindo a nota ‘essencial’, buzzing (para metais), 
cuidados com o instrumento, partes do instrumento, montagem, 
figura ilustrativa de postura, pentagrama, compassos e barras de 
compasso. 

B 1 

4 Nota longa e pulso 

5 
Barra dupla, sinal de repetição, clave, indicação de compasso, nome 
das notas, sustenido, bemol e natural. 

6 Sinal de respiração 
7 Dueto, indicação de tonalidade 
8 Fermata e harmonia  
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9 Anacrusi e dinânicas f, mf e p 

10 - 

11 
Compasso binário, condução de compasso binário, allegro, 

moderato, andante e dinâmicas crescendo, descrescendo ou 

diminuendo 

12 - 13 Performances 

2 

14 Ligadura e ponto de aumento 
15 Compasso ternário, condução de compasso ternário e acento 
16 Acidente, bemol e casa de primeira e segunda vez 
17 - 
18 Tema e variações 
19 Natural e ligadura de articulação 
20 Frase musical 

21 - 22 - 
23 Performance 

3 

24 Intervalos de segunda a oitava 
25 Trio 

26 
Sinal de repetição, indicação de compasso quaternário simples (C), 
Condução de compasso quaternário 

27 - 
28 Escala, acorde e arpejo 
29 Performance 

4 

30 - 32 - 
33 Enarmônicos e notas cromáticas 

34 -35 - 
36 - 39 Performances 

C - 
40 - 43 - 

44 Composição e improvisação 
45 - 48 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Alguns conteúdos de teoria mudam de um instrumento para o outro em função da 

técnica. Por exemplo, os instrumentos que lêem em Dó, no início, aprendem o bemol, usado 

na nota Mi bemol, já os instrumentos em Si bemol não, naquele momento. Os livros dos 

instrumentos de sopro abordam o sinal de respiração, enquanto o de teclados percutidos não. 

Quanto aos elementos de história da música, o livro do aluno traz informações sobre 

compositores, estilos musicais e datas de nascimento e morte. São contemplados  

compositores, englobando, por ordem cronológica, de Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) a 

John Philip Sousa  (1854 – 1932), conforme quadro abaixo.  
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Quadro 38 – Sequência de conteúdos de história da música do E.E. livro 1 
 

Seção Parte Página Conteúdo 
A - 1 e 3 - 

B 

1 
4 - 9 - 
10 G. Rossini 

11 - 13 - 

2 

14 S. C. Foster 
15 E. Grieg e música da América Latina 
16 Música folclórica japonesa 
17 - 
18 - 
19 Spirituals afro-americanos e ragtime. 
20 J. S. Bach 
21 F. P. Schubert e Boogie-woogie blues 

22 - 23  - 

3 
24 - 27 - 

28 F. J. Haydn 
29 - 

4 

30 Melodia hebraica 
31 - 
32 J. P. Sousa 
33 - 
34 C. Saint-Saëns e L. V. Beethoven 
35 P. I. Tchaikovsky 

36 - 39 - 
C - 40 - 48 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Os textos, denominados de história, também poderiam ser chamados de literatura de 

música. Tratam, inúmeras vezes, de compositores e, em alguns momentos, de literatura sobre 

gêneros musicais populares e étnicos tradicionais de outras regiões além dos EUA. 

3.3.5.8 Repertórios e exercícios 

Assim como em outros livros descritos anteriormente, o repertório está dividido em 

melodias, composições, arranjos e exercícios. As melodias utilizadas pertencem à música de 

tradição oral de diversos países, chamadas pelos autores de world music. As composições se 

referem a excertos da música de concerto, de banda e peças compostas pelos autores do 

método. Os arranjos também são elaborados pelos autores. Quanto aos exercícios, estes são 

compostos em forma de melodias e corais instrumentais para desenvolver técnica, prática de 

conjunto e leitura de partitura. Estas melodias não são chamadas de exercícios e possuem 
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títulos próprios. No entanto, para a análise serão chamadas de exercício. Acrescenta-se ainda, 

que no início do livro enfatiza-se apenas a leitura musical e a técnica instrumental, pois 

somente após o aprendizado e a revisão das primeiras cinco notas é que as melodias são 

introduzidas. 

Quanto às melodias tradicionais, elas são provenientes de 16 países, além de outras 

internacionalmente conhecidas. O predomínio delas é dos EUA, seguido pelos países de 

proximidade cultural decorrente da língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, México, 

Canadá e França. Os outros países são a Austrália, Áustria, países do Caribe, China, 

Alemanha, Israel, dentre outros. Foi utilizada uma melodia para representar o continente 

africano: Kum Bah Yah. Não foi encontrada nenhuma melodia que representasse o Brasil ou a 

América do Sul. Nenhuma dessas melodias inclui letras.  

O repertório de composições é contemplado por 16 compositores, contando com uma a 

quatro obras de cada um deles. A predominância é da música de concerto com compositores 

europeus. A música de banda é representada, basicamente, por estadunidenses. Um dos 

autores do método E.E., John Higgins, é também autor de oito arranjos para banda completa e 

um para solo com piano. 

Os exercícios se dividem em dois grupos. Um grupo se localiza logo após os quadros de 

conteúdos teóricos de cada página e são destinados à compreensão prática destes elementos. 

Seus exercícios são em uníssono e para a banda toda. Os exercícios do outro são em menor 

número, se localizam na parte inferior da página e na Seção C. São escritos especificamente 

para cada instrumento. 

Como descrito anteriormente, o Método E.E. também inclui peças avulsas que não estão 

inclusas no livro didático. Elas são obras para concerto e contemplam os diferentes níveis 

técnicos dos livros. 
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3.3.5.9 Prática de conjunto 

O E.E. traz diversas texturas musicais para prática de conjunto: uníssono, dueto 

(instrumental e com palmas), cânone, banda completa (full band), polifonia a quatro vozes 

(choral) e melodia acompanhada por piano. Assim como em outros métodos, as três primeiras 

texturas podem ser tocadas por várias combinações camerísticas, inclusive pela banda toda. 

Ela pode ser utilizada tanto para a compreensão dos elementos teóricos e aquisição de técnica, 

como para trabalhar afinação e equilíbrio sonoro entre os naipes. Já a banda completa é uma 

textura proveniente dos repertórios das bandas tradicionais. Ela depende de todos os 

instrumentos que compõem a banda, pois compreende melodias acompanhadas, contrapontos 

e texturas polifônicas.  

A prática de conjunto ocorre nas Seções B e C do livro. Do início da Seção B até a 

página 13 da Parte 1, as primeiras notas são trabalhadas em uníssono. Ainda nesta Parte são 

introduzidos os três primeiros duetos, um cânone a três vozes e um coral e se encerra com 

quatro arranjos curtos para banda completa (os quatro arranjos ocupam uma página). A Parte 

2, páginas 14 a 23, apresenta um arranjo de banda completa, um dueto e um coral. Em 

seguida, dois duetos e o solo com piano que finaliza a Seção B. Na Seção C, há um exercício 

de composição em forma de dueto, onde a segunda voz é dada e a primeira voz deve ser 

improvisada, utilizando a escala de Sib maior sem o quarto e sétimo graus (pentatônica de 

blues). Este é o último exercício do livro.  

Quadro 39 - Prática de conjunto do E. E. livro 1 
 

SEÇÃO B 
Divisões Totais 

Parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 4 
Página 4-13 14-23 24-29 30-39 39 
Lições 1 a 58 59 a 118 119 a 153 154 a 184 184 

Tipo de texturas e as 
lições correspondentes 
 

Uníssono 49 53 33 21 151 
Imitação - - - - - 
Dueto 3 3 - 3 9 
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Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Em resumo, quanto à prática de conjunto, o uso de melodias e exercícios em uníssono 

são predominantes nas atividades do livro. As atividades em conjunto se distribuem de forma 

equilibrada em duetos, arranjos de banda completa. Há uma presença mais tímida de coral, 

trio e arranjo para piano. Não há nenhum quarteto ou quinteto. 

3.3.5.10 Apreciação e criatividade 

O livro 1 traz um exercício de apreciação e sete de criatividade. O exercício 24, 

apreciação, utiliza os naipes da banda, percussão, madeiras, metais e banda completa, 

alternadamente, com o propósito de desenvolver equilíbrio e conhecer o timbre dos 

instrumentos.  

Em relação à habilidade de composição, apresenta-se na página 15 da Seção B uma 

melodia incompleta, onde os dois últimos compassos têm o ritmo dado, porém a escolha das 

notas fica por conta da criatividade do aluno. No exercício 85, página 17, é dada uma 

sequência de notas que devem ser utilizadas para improvisar ritmos (não se localizou o 

acompanhamento para este exercício). O exercício 104 estimula o aluno a tocar uma melodia 

em diferentes tipos de compassos. O 137 convida a compor variações. Na Seção C, há uma 

página dedicada à criação musical que trata dos conceitos de composição e improvisação. 

Dueto com 
palmas 

- - - 1 1 

Cânone 1 - - - 1 
Banda completa 4 1 2 3 10 
Solo com Piano - 1 - 1 2 
Trio - - 1 - 1 
Coral 1 1 - 1 3 

SEÇÃO C  
Página 40-43 44-48 

Tipo de texturas e as lições correspondentes 

Uníssono 3 - 

Uníssono ou homofônico - 3 

Técnica em naipe - - 

Dueto - 1 
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Nela há três exercícios para compor e um para improvisar. Os de composição tratam de 

construção de frases e o de improvisação é baseado na escala pentatônica de blues. 

Quadro 40 - Apreciação e criatividade do E. E. livro 1 
 

SEÇÃO B SEÇÃO C 
Apreciação: 
Exercício 24 

Criatividade:  
Exercícios 72, 85, 

104 e 137 

Criatividade: 
Exercícios 2, 

3 e 4 

Improvisação: 
Exercício 5 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

O quadro demonstra que há maior ênfase nas atividades de composição que apreciação 

e improvisação. Este método não traz nenhuma uma atividade de tocar “de ouvido”. 

3.3.5.11 Materiais suplementares 

O E.E. inclui CD e DVD com exemplos musicais do método gravados por um 

profissional no instrumento. O CD inclui programas como o Tempo Adjustment e Smartmusic 

que são interativos, contendo, por exemplo, recursos de acompanhamento onde se pode 

interferir no andamento e outros recursos. Traz também o Finale note pad para visualização 

de partitura. Eles têm como finalidade estimular o desenvolvimento musical junto ao 

instrumento. 

3.3.6 ESSENTIAL ELEMENTS 2000 – LIVRO DIDÁTICO 2 

Na contracapa do início do livro 2, são dadas as boas-vindas. Nela, o autor principal 

explica que o livro oferece um currículo sequencial de aprendizagem e uma biblioteca de 

benefícios adicionais que, segundo ele, pode oferecer um caminho para excelência musical a 

todo o estudante. 

 Em seguida, o autor ressalta que o livro 2 adiciona ao livro 1 novas e excitantes 

oportunidades para professores. A Seção de estudos individuais explora as técnicas únicas de 

cada instrumento. Eles são seguidos de um solo especial com acompanhamento da Rubank, 
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biblioteca de solos. E, no CD, incluso em todos os livros do aluno, os estudos e solos são 

demonstrados por um solista profissional com acompanhamentos de piano clássico. Ele 

afirma que os National Standards for Arts Education (semelhante aos PCNs no Brasil) são 

reforçados em todas as séries e inclui teoria da música, história, improvisação e composição. 

Um time de autores projetou cuidadosamente cada aspecto do E.E. para apoiar os valores 

acadêmicos importantes da música como tema central nas escolas. Os autores afirmam que 

estão satisfeitos por aqueles que escolheram o E.E. como seu companheiro musical. Ao fim, 

eles desejam felicidades e afirmam que a música é elemento essencial da vida. Ainda nas 

páginas iniciais do livro do Regente, o autor dá detalhes sobre as características do livro sob o 

tópico “Usando o Essential Elements 2000”. 

3.3.6.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

Semelhante aos outros métodos, a estrutura organizacional e apresentação gráfica do 

livro 2 é mantida da mesma forma que no livro 1. Para análise, o livro 2 foi dividido em três 

seções. A Seção A é formada por capa e apresentação. Na Seção B se desenvolvem os novos 

conteúdos, através da prática, e na Seção C, a revisão e fixação do que foi visto anteriormente 

e complementos.  

Quadro 41 - Estrutura do livro didático E. E. livro 2 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

1-2 3-33 (duas partes) 34-48 (duas partes) 

Conteúdo 

a) Capa e 
Apresentação 
 

Atividades nas Modalidades 
Expositiva, de Teoria, de 
Performance, Especiais e de 
Avaliação 
 

Revisão e fixação: Corais 
instrumentais, escalas e técnica 
instrumental individual. Exercícios 
de ritmo e Criatividade 
 
Complementos: Essential Elements 

Star Achiever Chart (ficha de 
avaliação ou progresso), índice de 
referência, quadro de dedilhados com 
posições de notas. 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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A Seção A é composta de capa colorida e apresentação que se dá através de um texto de 

boas-vindas ao método, descrito anteriormente na apresentação do livro. 

Quadro 42 - Estrutura do E.E. livro 2 
 

Atividade 
 

Seção B 
Parte 1 
(p. 2-13) 

Seção B 
Parte 2 

(p. 14-33) 

Seção C 
(p. 34-48) 

Total 
 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da 
música, textos e história da música 

40 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de 
leitura de ritmo e solfejo 

2 

De Performance Exercícios de técnica instrumental e de 
prática de conjunto 

206 

Especial 

Apreciação - - - 0 
Criatividade 1 1 3 5 
Interpretação - - - 0 
Memorização - - - 0 
Percepção e 
Imitação 

- - - 0 

Avaliação 28 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B é a maior das três e possui duas Partes que se caracterizam da seguinte 

forma: Parte 1 - formada pela revisão completa do livro 1 com os conhecimentos 

anteriormente trabalhados, em seguida, são apresentadas novas melodias, aquecimentos e, por 

fim, um coral e seis arranjos para banda completa, que marcam a divisão das Partes. A Parte 2 

prossegue na introdução de novos conteúdos, alternando melodias, exercícios técnicos e 

aquecimentos para a banda. Ela se encerra com cinco arranjos para banda completa, os quais 

são mais longos que no livro 1. Por fim, a Seção C realiza a revisão e fixação do que foi 

aprendido anteriormente com corais, escalas e exercícios técnicos, e três exercícios de 

criatividade. 
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Figura 22 -  Gráfico das Atividades do E.E. livro 2 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Neste livro, o predomínio de exercícios que envolvem Performance é de quase três 

quartos, 73%, o que equivale a 24% a mais que no livro 1, que possui 59% de Performance. 

Em seguida, com 14% vem a modalidade Expositiva que aprofunda as questões de leitura de 

música. A atividade de Avaliação está presente com 10% e é realizada da mesma forma que 

no livro 1. Este livro traz somente dois exercícios práticos de Teoria, através de duas páginas 

de leitura de ritmo. O livro do aluno não apresenta exercícios de apreciação, interpretação, 

memorização e percepção. No entanto, o livro do Regente traz dicas (teaching tips) sobre 

maneiras de trabalhar teoria, interpretação e técnica de várias formas através das atividades de 

Performance do livro do aluno. 

Expositiva

14%

De Teoria

1%

De Performance

73%

Especial

2%

Avaliação

10%
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3.3.6.2 Atividades didáticas 

As atividades didáticas do livro 2 são as mesmas do livro 1, ou seja, Expositiva, de 

Performance, de Teoria, Especial e de Avaliação. Utiliza-se de todas que são propostas na 

ferramenta de análise. 

3.3.6.3 Conteúdo 

Assim como dito anteriormente, o conteúdo deste livro também é cumulativo e pode ser 

dividido em sete categorias: figuras e células rítmicas, técnica instrumental, tonalidades, 

teoria e história da música, repertórios e exercícios, prática de conjunto e, por último, 

apreciação e criatividade. 

3.3.6.4 Sequência de elementos de ritmo 

Após a revisão do livro 1, nas páginas 1 a 4, o livro 2, traz a seguinte sequência de 

ritmos na Seção B: 
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Quadro 43 - Sequência de introdução de elementos de ritmo do E.E. livro 2 
 

Seção Seção B 

Partes 
Parte 1 
(p. 2-13) 

  

Página pág. 8 pág. 9 pág. 10 pág. 11 pág. 14 pág. 15 

Nome 
Compasso dois 

por dois 

 
Síncope colcheia, 

semínima e colcheia 

Síncope de colcheia, 
semínima e colcheia em dois 
por quatro e sua equivalência 

em dois por dois 

Semicolcheias 
Colcheia e duas 
semicolcheias 

Duas semicolcheias e 
colcheia 

Figura 
  

  = 

   

   

 
Seção Seção B 
Partes       
Página pág. 17 pág. 20 pág. 21 pág. 24 pág. 25 pág. 28 

Nome 
Colcheia 

pontuada e 
semicolcheia 

Semínima pontuada e 
colcheia em dois por 

dois e sua equivalência 
em dois por quatro 

Compasso composto seis 
por oito 

Tercina de colcheia em 
compasso simples 

Semínima pontuada e 
duas semicolcheias 

Síncope de colcheia, 
semínima e colcheia e 
sua equivalência com 

ligadura 

Figura 
 

 = 

  
   

  =  

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011 
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A Parte 1 faz a revisão do livro 1 e, em seguida, traz novos elementos de ritmo. Após a 

revisão, introduz-se a indicação de compasso dois por dois (alla breve), então, se apresenta a 

síncope de colcheia-semínima-colcheia e, por fim as semicolcheias. Posteriormente, na Parte 

2, são colocadas as células que utilizam combinações com semicolcheias, respectivamente 

colcheia com duas semicolcheias, duas colcheias com colcheia e semínima pontuada com 

semicolcheia. Em seguida, há uma pausa na apresentação de novas figuras. Nesse momento, 

são trabalhadas e fixadas as células aprendidas até então. Dando continuidade, ainda nesta 

Parte, é introduzido compasso binário composto e, depois, tercina em compasso simples. 

Como últimos conteúdos da Seção B, se apresentam a combinação de semínima pontuada e 

duas semicolcheias e, por fim, síncope de colcheia-semínima-colcheia. Em seguida, se 

desenvolve trabalho de prática de repertórios com estes ritmos. 

Como em outros métodos aqui analisados, os conteúdos de ritmo da percussão não 

melódica vão um pouco além dos propostos aos sopros. Isto ocorre devido às características 

acústicas e musicais desses instrumentos. Ele acrescenta apojatura de semicolcheias duplas 

(Drag) e tercina de semicolcheia. 

3.3.6.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Assim como em outros métodos, o livro 2 apresenta uma revisão do conteúdo de notas e 

técnica instrumental igual ao livro 1, nas páginas 1 a 4. A partir da página cinco, novos 

conteúdos e outras notas são introduzidos gradualmente. Assim como no livro 1, os livros de 

percussão não melódica abordam suas técnicas específicas. Elas serão descritas no fim deste 

tópico. Os quatro quadros a seguir demonstram a sequência de notas para os instrumentos de 

sopro.  
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Figura 23 - Sequência de apresentação das notas – E.E. livro 2 Parte 1 
 

Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

No livro 2, a tessitura é expandida para o agudo e para o grave. Na Parte 1, página 5, se 

insere a nota Lá agudo para clarinetas soprano e baixo. Na página 7, flauta, clarineta em Mib, 

saxofones alto e barítono, trompete, metais graves, fagote e baixo elétrico trabalham a nota Ré 
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agudo. Na página 9, somente o saxofone tenor trabalha a nota Dó, no registro agudo. Na 

página 10, apresenta-se a sensível de Dó maior, Si natural em duas oitavas para todos os 

instrumentos, com exceção do oboé que tem esta nota somente em uma oitava. Na página 

seguinte, somente o oboé aprende a nota Dó agudo.  
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Figura 24 - Sequência de apresentação das notas - E.E. livro 2 Parte 2 
 

Página 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na página 14, Parte 2, é apresentada a nota Si bemol agudo e Dó médio somente para 

clarinetas soprano e baixo, na mesma página, há Ré bemol para flauta, clarinetas, saxofones 

alto e barítono, fagote e metais com exceção da trompa. Estas notas fazem parte da tonalidade 
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de Lá bemol maior, que é trabalhada nesta mesma página. Após um pequeno intervalo, inicia-

se o trabalho com enarmônicos e a escala de Mi bemol maior. Os enarmônicos trabalhados 

são Solb e Fá# no registro grave para flauta, clarinetas soprano e baixo, saxofones, trompete, 

barítono em clave de Sol e percussão de teclados. Apesar de todos os instrumentos já terem 

passado pela nota Mi bemol no registro médio, esta nota é inserida novamente, porém no 

registro agudo para flauta, saxofones alto e barítono, clarineta em Mib e metais, com exceção 

da trompa. Na página 20, somente as clarinetas soprano e baixo possuem a nota Mi grave. Dá-

se continuidade ao trabalho com enarmônicos para se trabalhar a escala cromática na página 

22, ainda com as notas Fá sustenido e Sol bemol, agora para clarinetas soprano e baixo e 

saxofone tenor. As clarinetas soprano e baixo trabalham também os enarmônicos Dó 

sustenido e Ré bemol. 
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Figura 25 - Sequência de apresentação das notas – E.E. livro 1 continuação 
 

Página 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na página 25 é momento de se trabalhar as notas mais agudas até então, Mi e Fá para 

flauta, clarineta em Mib, saxofones tenor e barítono, fagote e metais, com exceção da trompa. 

Estas notas farão parte da escala de Fá maior. As clarinetas soprano e baixo expandem o 

registro agudo com as notas Si e Dó na página 29. Na página seguinte, estes instrumentos trabalham 
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Sol# e Láb e, ao mesmo tempo, fagote, baixo elétrico e metais com exceção da trompa trabalham a 

nota Sol grave. 

As últimas notas novas trabalhadas no livro 2, página 38, se apresentam todas no registro 

grave. São elas: Mi bemol, Ré bemol, Ré natural e Dó, para flauta. Na mesma página se apresentam 

Fá sustenido para clarineta em Mi bemol. Insere-se também Fá, Fá# e Solb para trompete, barítono, 

fagote, trombone, baixo elétrico e tuba. O fagote ainda trabalha Mi e Mib. 

Na Parte 1 da Seção B, à percussão não melódica são apresentados o Flam Paradiddle, o rufo 

de bumbo, Drag, Cross Stick e Rim Shot. Nesta Parte, o aluno trabalha também com Temple Blocks, 

conjunto de tom-tom, bongô e Guiro. Na Parte 2, há técnica de punho para pandeiro, revisão dos 

rudimentos de Flam, abafamento de prato à dois, técnica de semicolcheias para pandeiro, Double 

Bounce, Multiple Bounce em compasso binário composto, rulo de pandeiro, técnica de Natural 

Sticking, Flam Tap, tercina de semicolcheia e rulos abertos em compasso de seis por oito.  Ainda 

nesta Parte, o aluno trabalha timbales, Hi-hat, congas, Chimes e Wind chimes. A Seção C encerra 

com Pataflafla.  

3.3.6.6 Sequência de tonalidades 

No livro 2, as tonalidades são apresentadas e trabalhadas na Seção B e na Seção C, onde 

são reforçadas por meio de corais instrumentais e estudos. A seguir, apresenta-se o quadro das 

tonalidades relacionadas às Partes e Seções onde são introduzidas. 

Quadro 44 - Tonalidades do E.E. livro 2 
 

SEÇÃO B SEÇÃO C 

Parte 1 Parte 2 - 

pág. 2 a 4 pág. 10 pág. 14 pág. 19 pág. 22 pág. 25 pág. 30 pág. 44 

Revisão das 
tonalidades do 

livro 1 

Dó 
maior 

Lá bemol 
Maior 

Mi bemol 
Maior 

Cromática 
Fá 

Maior 

Sol Menor 
Natural e 

Harmônica 

Escala de 
Blues 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Ao início do livro 2, pratica-se mudança de tonalidade e, em seguida, são apresentadas 

as notas que comporão a tonalidade de Dó maior. Na Parte 2, são trabalhadas notas em 

posições alternativas e notas que formarão a escala de Lá bemol maior. Depois, insere-se Mi 

bemol Maior e a nota Sol bemol com seu respectivo enarmônico, Fá sustenido. Neste 

momento é possível realizar a escala cromática. Ainda na Parte 2 são trabalhadas a Escala de 

Fá Maior, agora no registro agudo, e as Escalas Menores natural e harmônica de Sol. Na 

Seção C há um exercício de improviso que utiliza a Escala de Blues.  

3.3.6.7 Sequência de teoria e história da música 

Assim como no livro 1, o conteúdo de teoria da música é trabalhado junto com a parte 

prática e, parcialmente, determinado pela técnica instrumental. Da mesma forma, há tópicos 

específicos de história da música no livro 2 do aluno e indicação do compositor nas melodias. 

Nas páginas 2 a 4, Seção B, ocorre a revisão do conteúdo de teoria da música do livro 1. Na 

Seção B, dá-se continuidade aos termos e símbolos básicos de teoria da música aprendidos no 

livro 1 e já revisados. As novas notas, seus dedilhados, termos e sinais com explicações são 

colocados em retângulos, destacados em amarelo.  

Quadro 45 - Sequência de termos e sinais do E.E. livro 2 
 

Seção Parte Página Conteúdo 

 
B 

1 

2 - 4 Revisão dos conteúdos apresentados no livro 1 
5 Staccato, Tenuto e Sightreading 
6 Ritardando e Allegreto 
7 Mudança de tonalidade e Dinâmicas cresc. e decresc. 
8 - 
9 Dinâmica mp 
10 Indicação de tonalidade de Dó Maior 

11 - 12 - 
13 D. S. al fine 

2 

14 Indicação de tonalidade de Lá bemol 
15 - 
16 Rallentando 

17 - 18 - 
19 Enarmônicos, indicação de tonalidade de Mi bemol Maior e A tempo 

20 - 21 - 
22 Enarmônicos cromáticos 
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23 - 24 - 
25 Indicação de tonalidade de Fá Maior 
26 D. S. al fine 
27 Andantino e Estilo Legato 
28 Sinal de repetição de compasso 
29 - 
30 Modo Maior e menor 
31 D.S. al Coda 

32 - 33 - 
C 34 - 48 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Assim como no livro 1, alguns conteúdos de teoria mudam de um instrumento para o 

outro em função da técnica e afinação. Por exemplo, os instrumentos que lêem em Dó, tem 

indicação de tonalidade diferente dos instrumentos em Si bemol. Isso ocorreu no livro 1, neste 

livro e nos próximos métodos que serão analisados neste trabalho.  

Quadro 46 - Sequência de conteúdos de história da música do E.E. livro 2 
 

Seção Parte Página Compositor 

 
B 

1 

2 - 4 Revisão livro 1 
5 Tallis 
6 J. S. Bach, H. C. Work e P. Lincke 

7 L. Lemond, . C. Weekes, W. M. Smith e H. S. Thompson 

8 L. Elbel 

9 G. M. Cohan 
10 M. J. Shea 

11 - 
12 J. S. Bach e  J. P. Sousa 
13 J. J. Mouret 

2 

14 H. Cannon 
15 - 
16 J. P. Sousa 
17 - 
18 J. S. Bach e G. Bizet 
19 G. Rodriguez e P. D. McCormick 
20 F. W. Meacham, W. A. Mozart e J. P. Sousa 
21 - 
22 G. Bizet - Habanera 
23 L. V. Beethoven e G. M. Cohan 
24 P. I. Tchaikovsky e C. Gounod 
25 - 
26 J. Offenbach  
27 J. Strauss Jr. e J. C. Bach 
28 F. Schubert 
29 A. Hawthorne, A. H. Miles e C. A. Zimmerman 
30 A. Dvorak, J. Brahms e E. Elgar 
31 J. P. Sousa 
32 J. Norworth e H. V. Tilzer 
33 J. Higgins 
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C 34 - 48 - 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Quanto aos elementos de história da música, o livro do aluno destaca alguns 

compositores com pequenos textos onde constam informações sobre os países de origem dos 

compositores, e datas de seus nascimento e morte. As melodias e arranjos trazem o 

compositor ao lado direito da melodia. Ao todo, 20 compositores são contemplados no livro, 

mas somente quatro possuem textos. Estes estão destacados em negrito. 

3.3.6.8 Repertórios e exercícios 

Assim como nos métodos anteriormente analisados, o repertório do livro 2 pode ser 

dividido em melodias, composições, arranjos, exercícios e outras melodias. Contudo, é muito 

semelhante ao livro 1 quanto a origem geográfica e quantidade de compositores. As melodias 

utilizadas pertencem à música de tradição oral de diversos países, chamadas pelos autores de 

world music. As composições se referem a excertos da música de concerto, de banda e peças 

compostas pelos autores do método. Os arranjos são representados por banda completa (full 

band arrangement). Quanto aos exercícios, estes são compostos em forma de escalas, 

aquecimentos, melodias e corais instrumentais para desenvolver técnica, prática de conjunto e 

leitura de partitura, como no livro 1.  

Quanto às melodias tradicionais, são provenientes de 14 países. O predomínio delas é 

dos EUA, seguido pelos países de proximidade cultural decorrente da língua, história e 

geografia. São eles: Inglaterra, Irlanda, Austrália e Escócia. Os demais países são a Itália, 

França, México e Caribe, dentre outros. Não foi utilizada nenhuma melodia para representar o 

continente africano, o Brasil ou a América Latina. Nenhuma dessas melodias incluem letras. 

Já o repertório de composições é contemplado por 20 compositores, quatro a mais que 

no livro 1, e inclui uma ou duas obras de cada um deles. A predominância é de compositores 
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europeus da música de concerto, com pequenas diferenças em relação ao livro 1. A música de 

banda é representada, basicamente, por estadunidenses. Os autores do método apresentam 

arranjos para banda completa e corais para essa formação. Há também uma peça específica 

para cada instrumento com acompanhamento de piano.  

3.3.6.9 Prática de conjunto 

O livro 2 pouco difere na abordagem da prática de conjunto em relação ao livro 1 que 

traz em seu conteúdo diversas texturas musicais: uníssono, dueto (instrumental e com 

palmas), trio, cânone, banda completa (Full Band Arrangement), polifonia instrumental a 

quatro vozes (choral) e melodia acompanhada por piano.  

A prática de conjunto ocorre na Seção B do livro. As melodias em uníssono ainda 

predominam no livro 2. A Parte 1 inicia com a revisão do livro 1, utiliza exercícios para 

conjunto, apresenta novos conteúdos e encerra com um coral instrumental e seis arranjos de 

banda completa. A Parte 2 apresenta dois duetos, um trio e, por fim, cinco arranjos de banda 

completa. A Seção C é repleta de corais instrumentais 

Quadro 47 - Prática de conjunto do E.E. livro 2 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
 

SEÇÃO B SEÇÃO C TOTAL 

Parte Parte 1  Parte 2 
Página 2-13 14-33 34-48 48 
Lições 1 a 63 64 a 153 154 a 201 201 

Tipo de texturas 
e as lições 
correspondentes 
 

Uníssono 54 81 41 170 
Imitação - - - - 
Dueto 1 2 - 3 
Dueto com palmas - - - - 
Cânone 1 - - 1 
Trio - 1 - - 
Banda completa 6 5 - 11 
Solo com Piano - - 1 1 
Coral instrumental 
e aquecimento 

1 - 5 6 
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Em resumo, quanto à prática de conjunto, o uso de melodias e exercícios em uníssono, 

como já afirmado, são atividades predominantes no livro, são 170 de 201. Em termos 

numéricos, além das atividades em uníssono, o livro 2 contém um cânone, 11 arranjos para 

banda completa, três duetos, sendo que não há nenhum com palmas, um solo com piano, 6 

corais instrumentais para aquecimento do grupo.  

O quadro acima demonstra que os autores se preocuparam em contemplar quase  todos 

os tipos de texturas musicais ao longo do percurso de aprendizagem do aluno. O que difere do 

livro 1 para o 2 é o nível técnico e a duração das peças que são ampliados em relação ao livro 

1,  e a presença de três corais e três arranjos de banda completa a mais que o livro 1. Nesse 

sentido, este livro traz mais prática de conjunto e prioriza a formação técnica da banda e deixa 

a formação musical a cargo do repertório complementar pertencente à performance music 

series. 

3.3.6.10 Apreciação e criatividade 

O livro 2 traz mais atividades de criatividade que o livro 1, mas não traz nenhuma 

atividade de percepção. Este livro traz, ao total, quatro exercícios de composição e um de 

improvisação. No primeiro exercício a atividade proposta é transcrever um trecho em 

compasso dois por quatro para compasso dois por dois. O método chama essa atividade de 

criatividade, mas é apenas uma atividade de cópia ou de grafia musical, porém em outro 

compasso. Em seguida, traz uma atividade onde a tarefa é arranjar uma melodia no 

instrumento do aluno e tocá-la em grupo. Próximo ao fim do livro há uma atividade que 

consiste em criar uma variação e outra de improvisação que utiliza a escala de Blues.  
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3.3.6.11 Materiais suplementares 

Assim como no livro 1, o livro 2 do E.E. inclui CD e DVD com exemplos musicais do 

método gravados no instrumento por um profissional. Também estão inclusos no CD 

programas interativos, contendo, por exemplo, recursos de acompanhamento onde se pode 

interferir no andamento e outros recursos, como o Tempo Adjustment, Smartmusic e o Finale 

note pad. Eles tem como finalidade estimular o desenvolvimento musical junto ao 

instrumento. 

3.3.7 BELWIN 21st CENTURY  - LIVRO DIDÁTICO 1  

O método Belwin 21st Century (B.T.) é dividido em três níveis, assim como nos 

métodos anteriormente analisados. O método é compatível a inúmeros livros e materiais 

suplementares direcionados aos alunos e professores, devido a sua divisão em níveis. O 

primeiro nível possui os seguintes materiais didáticos: livro didático 1 (Book 1) com CD, 

vídeo e programa interativo para computador pessoal, livro de técnica e peças para repertório 

e o livro de Regência. Esses são escritos para banda de concerto e sua instrumentação é 

formada por flauta, oboé, fagote, clarineta soprano (Si bemol), clarineta baixo (Si bemol), 

saxofone alto (Mi bemol), saxofone tenor (Si bemol), saxofone barítono (Mi bemol), trompa 

(Fá), trompete (Si bemol), trombone, bombardino (com livros em claves de Sol e Fá), tuba 

(escrito em Dó), baixo elétrico, guitarra elétrica, percussão de teclados (marimba, xilofone) e 

tímpano (em um mesmo livro), percussão formada por caixa clara, bombo e acessórios, e 

acompanhamento de piano. Um diferencial dos métodos anteriores é que o B.T. inclui guitarra 

elétrica e piano na instrumentação do método, como acompanhamento, e exclui a clarineta 

alto (Mi bemol). 

O livro didático se apresenta na capa e contracapa como um método de banda que 

contém tudo o que é necessário para se aprender um instrumento de banda. Na sua contracapa 
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afirma que ao tocar na banda o aluno fará parte de um grupo especial de pessoas no mundo. 

Pessoas que amam fazer música agora (1996) e durante o século 21.  

Aspectos motivacionais, como mencionados no livro, são enfatizados através do uso 

frequente de duetos, cânones, melodias populares e também clássicas, tradicionais, 

folclóricas, outros estilos e canções para se divertir, as quais aparecem de forma estratégica 

nos intervalos de aprendizagem. No mais, o livro 1 pode ser realizado em apenas um ano, o 

que pode encorajar os estudantes a aprender mais. As lições são cuidadosamente 

sequenciadas, e incluem estudos de ritmo, conceitos de tópicos de teoria e técnica e 

exercícios. A grade da regência inclui lições, planos, e sugestões de ensino correlacionadas 

com os National Standards for Arts Education, que equivale aos PCN’s brasileiros. No Nível 

1 são incluídas três peças completas para realização de concertos.15 

Cada método Belwin 21st Century Band possui vídeo introduzido por Wynton Marsalis, 

em uma conversa motivacional direcionada a estudantes e famílias. Há demonstrações, por 

Anthony Maiello, de respiração, formação da embocadura, montagem, postura, cuidados e 

produção do som para cada instrumento. As primeiras notas e tarefas ao instrumento possuem 

técnicas auxiliares e são apresentadas por vários artistas e clínicos acompanhados do 

treinamento rítmico de Jack Bullock. O vídeo contém acompanhamentos gravados de duetos e 

peças de concerto com Anthony Maiello regendo uma banda de middle school (5ª a 8ª série). 

A gravação é elaborada pela perspectiva dos estudantes, ou seja, o expectador toca como se 

estivesse na banda. 
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3.3.7.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

A estrutura organizacional do B.T. pode ser dividida em três Seções: A) Introdução, 

páginas 1 a 3, do livro do estudante, B) Conteúdo Principal, páginas 4 a 29, e C) Revisão, 

fixação e complementos das páginas 30 a 32. Ela visa atender o ano letivo estadunidense. 

Quadro 48 - Estrutura do livro didático B.T. livro 1 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

1-3 4-29 (seis partes) 30-32 (cinco partes) 

Conteúdo 

a) Capa e contracapa, 
b) Quadro para registro 
de estudo, 
c) Notação do som 

Atividades nas 
Modalidades Expositiva, de 
Teoria, de Performance, 
Especiais e de Avaliação 

 

Revisão e fixação: Exercícios 
extras de técnica instrumental 
Complementos: Partes do 
instrumento e dedilhado com 
posições de notas. 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na Seção A, após um pequeno texto de incentivo ao aluno, escrito pelos autores, são 

trabalhados os fundamentos de leitura musical. Seu conteúdo pode ser trabalhado nas duas 

primeiras semanas de aula. Está dividida em: a) Capa e contracapa com apresentação e 

créditos; b) Rudimentos básicos de teoria da música como pentagrama, clave, fórmula de 

compasso e notas musicais. Ainda na 1ª página, os autores sugerem ser divertido utilizar os 

acompanhamentos em CD com o “Vivace Intelligent Accompanist” ou o vídeo para o 

instrumento, e ainda aconselha o aluno a buscar informações sobre estes produtos; 

Quadro 49 - Seções B e C da estrutura do B.T. livro 1 
 

Atividade 
 

Parte 1 
 (p. 4-10) 

Parte 2 
 (p. 11-20) 

Parte 3 
 (p. 21-27) 

Seção 
C 

Total 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos 
e história da música 

18 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de 
ritmo e solfejo 

7 

De Performance Exercícios de técnica instrumental e de prática 
de conjunto 

120 

Especial 

Apreciação - - - - 0 
Criatividade - 1 1 - 2 
Interpretação - - - - 0 
Memorização - - - - 0 
Percepção e 
Imitação 

- - - - 0 

Avaliação - - - - 0 
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Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
 

A Seção B é a maior de todas e seu conteúdo é distribuído em 18 lições, onde cada uma 

ocupa uma página e têm aproximadamente de cinco a sete exercícios ou tarefas, geralmente 

de 8 compassos cada, ou múltiplos de 4, predominando exercícios curtos, possivelmente para 

não cansar a embocadura dos alunos iniciantes de sopro e facilitar a concentração. Cada uma 

das três Partes possui, respectivamente, quatro, seis e oito lições. Cada uma delas se encerra 

com uma página de canções para se divertir e uma de arranjos para banda completa, sendo 

que a última possui um coral e um arranjo a mais, em um total de 25 páginas. São 18 lições, 

incluindo onze pequenas peças para banda completa e um coral instrumental. Neste método 

não há solo com acompanhamento de piano. 

A Seção C, última do livro, tem três Partes que são complementares ao método e podem 

ser praticadas ao longo das atividades principais da Seção B e se apresentam na seguinte 

ordem: 1) Exercícios técnicos; 2) Partes do instrumento; 3) Dedilhados, posições e 

localizações de notas específicas do instrumento.  

Considerando a diagramação das páginas, são utilizados um retângulo azul e, em média, 

cinco a nove pentagramas em cada lição. Os retângulos apresentam o conteúdo Expositivo. Os 

pentagramas trazem melodias e exercícios para atividades práticas de Performance e de 

Teoria. O B.T. possui a capa colorida, mas apresenta o conteúdo interno somente nas cores 

preto e azul celeste. A editoração não traz ilustrações nas Partes B e C, com exceção das 

referentes aos dedilhados e posições das notas do instrumento. 
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Figura 26 - Gráfico das Atividades do B.T. livro 1 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Modalidade de Performance instrumental predomina o livro com 82% das atividades, 

seguida pela atividade Expositiva, 12%, e de Teoria com 5%. A modalidade de Avaliação é 

inexistente neste livro. Já as atividades Especiais, que incluem percepção, criatividade, 

improvisação etc., são pouco trabalhadas, compreendendo 1%. Esta porcentagem se refere, 

em sua maioria, à criatividade. É possível verificar que este método segue principalmente uma 

filosofia de formar a banda e as outras habilidades que não sejam a de Performance. 

3.3.7.2 Atividades didáticas 

Como explicado, anteriormente, as atividades didáticas se entrelaçam, de maneira que 

em uma mesma ação, duas ou mais modalidades delas são praticadas simultaneamente. 

Diferente dos outros métodos, o B.T. não apresenta todas as modalidades de atividades 

incluídas na ferramenta analítica proposta na metodologia de pesquisa, como a Avaliação e a 

Especial com apreciação e memorização. No entanto, as modalidades Expositiva, de 

Performance, de Teoria e de Criatividade estão presentes. 

Expositiva

12%

De Teoria

5%

De Performance

82%

Especial

1%

Avaliação

0%
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A atividade Expositiva se resume em apresentações de conteúdos por meio de textos e 

ilustrações. Ela demonstra conteúdos de técnica instrumental, teoria e história da música. A 

atividade de Performance é, predominantemente, realizada por meio de execução 

instrumental, e, inclui leitura rítmica com palmas. A execução instrumental ocorre em grupo, 

onde se trabalha em uníssono, dueto, trio, cânone e banda completa. As atividades de 

composição são realizadas por meio de grafia musical e execução. As outras duas por meio de 

indicações escritas a serem observadas na execução própria ou do colega.  

Com exceção das atividades Especiais de Apreciação, Memorização e de Avaliação, 

todas as outras são encontradas nas três Partes da Seção B do livro. Contudo, a modalidade de 

Performance predomina o livro todo, enquanto as atividades de Criatividade são pouco 

trabalhadas. Entende-se que esse volume do método foca na formação da banda. A educação 

musical integral dos alunos, uma educação que trabalhe de maneira equilibrada todas as 

habilidades musicais, não é contemplada.  

3.3.7.3 Conteúdo 

O conteúdo do livro pode ser dividido em sete categorias: figuras e células rítmicas, 

técnica instrumental, tonalidades, teoria e história da música, repertórios e exercícios, prática 

de conjunto, apreciação e criatividade. Estas sete categorias são as mesmas na análise de cada 

livro.  

3.3.7.4 Sequência de elementos de ritmo 

As figuras e células rítmicas são introduzidas a partir do fim da Seção A, durante a 

Seção B e praticadas na Seção B e C do método. A sequência de suas apresentações é 

demonstrada no quadro abaixo. 
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Quadro 50 -  Sequência de introdução de figuras e células rítmicas do B.T. livro 1 
 

Seção SEÇÃO B 
Parte Parte 1 

Página pág . 4 pág . 5 pág. 6 

Nome Semibreve e pausa Mínima e pausa Semínimas Compasso binário simples Pausa de semínima 

Elemento 
  

   

 
Seção SEÇÃO B 
Parte Parte 2 Parte 3 

Página pág.10 pág. 11 pág. 12 pág. 15 pág . 18 pág . 23 Pág . 25 

Nome Colcheia Ligadura 
Mínima 

pontuada 
Pausa de 
colcheia 

semínima 
pontuada e 

colcheia 

colcheia e 
semínima 
pontuada 

Pausa de 
compasso 

Elemento 
       

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011 

Ainda no fim da Seção A, página 3, são introduzidas as duas primeiras figuras, 

respectivamente, semibreve e sua pausa. No entanto, elas só são praticadas da página seguinte 

em diante. A mínima e sua pausa são apresentadas na página 5, e a semínima na página 

seguinte da Parte 1, onde são trabalhados os compassos quaternário e binário. Na Parte 2, 

página 10, são incluídas as células de colcheia, somente em pares. Colcheias em grupos de 

quatro se apresentam somente na página seguinte, onde também consta ligadura de duração. O 

ponto de aumento e o compasso ternário são trabalhados na página 12. Ao fim dessa Parte, 

ainda se insere a pausa de colcheia, página 15. Na sequência, na Parte 3 são trabalhadas 

semínima pontuada, a célula de colcheia e semínima pontuada e pausa de múltiplos 

compassos como último conteúdo dessa Parte. 

Assim como nos outros métodos, a percussão sem altura definida ou não melódica 

inclui caixa, bombo, pratos e acessórios como triângulo, pandeiro etc. Devido às suas 

características os instrumentos praticam algumas figuras rítmicas a mais que os instrumentos 

melódicos. Na Parte 1, a percussão não melódica aprende par de colcheias e pausa de 

semibreve, conteúdos que os outros instrumentos aprenderão somente na Parte 2. Na Parte 3, 
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consta, para ela, grupo de quatro semicolcheias e a célula de duas semicolcheias e colcheia. A 

célula de colcheia e duas semicolcheias encerram a sequência de conteúdos na Parte 4. As 

semicolcheias só se apresentam para os instrumentos melódicos no livro 2. 

3.3.7.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

O B.T. faz um percurso de aprendizado de notas diferente dos livros vistos até agora. A 

sequência desse método é: 
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Figura 27 - Sequência de apresentação das notas – B.T. livro 1 
 

Página 4 5  6 7 10  11 12 13 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Após a introdução dos rudimentos básicos de teoria da Seção A, são apresentadas, no 

início da Seção B, as notas Ré, Mib e Fá para todos, sendo que para trompa, as mesmas estão 
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em duas oitavas. Os únicos instrumentos que fazem caminhos diferentes são oboé e trompa 

alternativos que aprendem Lá, Sol, Sib e Dó. Em seguida, na página 5, se acrescentam Dó e 

Sib para todos os instrumentos, completando as primeiras cinco notas de tonalidade de Sib 

maior. No entanto, para oboé alternativo se insere apenas a nota Fá, o saxofone tenor possui 

ainda as notas Fá, Mib e Ré no registro agudo e a percussão melódica aprende as notas Sib e 

Dó também na clave de Fá. A nota Mib é inserida, na página 6, somente para oboé e trompa 

alternativos. Em seguida, se atinge o sexto grau de Sib maior, Sol para todos os instrumentos 

na página 7. As únicas exceções são oboé e trompa alternativos que possuem também a nota 

Fá e a trompa normal, que trabalha o Sol em duas oitavas. Dando continuidade, nas páginas 8 

e 9 não se inserem novas notas mas na 10 é apresentada a sensível de Sib maior para todos os 

instrumentos, menos oboé e trompas alternativos que não possuem novas notas nesta página. 

Finalizando, a Parte 1 é trabalhada a nota Sib.  
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Figura 28 - Sequência de apresentação das notas – B.T. livro 1 continuação 
 

Página 18 19 20 21 22 23- 24 25 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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3.3.7.6 Sequência de tonalidades 

Assim como nos métodos vistos anteriormente, as tonalidades são apresentadas na 

Seção B e revisadas por meio de estudos na Seção C. A seguir, apresenta-se o quadro das 

tonalidades e suas relações com as Partes onde são introduzidas. 

Quadro 51 - Tonalidades do B.T. livro 1 
 

SEÇÃO B SEÇÃO C 

Parte 1  Parte 2 Parte 3 
pág. 30 a 32 

- pág . 14 pág . 15 - 

- 
Si bemol 

maior 
Mi bemol 

maior  
- 

Somente estudos na 
tonalidades de Si 

bemol maior 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na parte 2 as notas apresentadas no início do livro comporão a tonalidade de Si bemol 

maior. Todavia, sua indicação de tonalidade é demonstrada apenas na página 14. Até então as 

notas alteradas recebiam acidentes ocorrentes. Em seguida, é acrescentada a indicação de 

tonalidade de Mi bemol maior, na página 15.  

O livro não apresenta novas tonalidades nas Partes 1 e 3. No entanto, na página 19, 

Parte 3, ao trabalhar o assunto de alterações (acidentes), trata da sensível de Fá maior, nota Mi 

natural e também, com a mesma nota, trabalha acidentes ocorrentes. Contudo, não chega a 

apresentar a tonalidade de Fá maior. Os livros dos instrumentos transpositores desse método 

não fazem a relação entre tonalidades e som real, não apresentam a escala cromática ou 

pentatônica e tampouco exercícios com as tonalidades. O B.T. inicia com Sib maior e termina 

em Mib maior. Resumindo, o livro 1 do B.T. trabalha somente duas tonalidades, enquanto os 

métodos analisados anteriormente trabalham pelo menos três. Essas tonalidades estão 

relacionadas às afinações16 dos instrumentos predominantes da banda. 

                                                 
16 Nas instrumentações das Bandas, de forma geral, predominam os instrumentos afinados em Si bemol, como a 
clarineta soprano e baixo, saxofone soprano e tenor, trompete e bombardino (quando em clave de Sol). 
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3.3.7.7 Sequência de teoria e história da música 

Assim como em outros métodos, o B.T. inclui os elementos rudimentares de teoria da 

música referentes à leitura musical e concentra o foco na apresentação e execução de seus 

termos e sinais de expressão. Também apresenta os compositores e melodias tradicionais nos 

livros dos alunos, ao lado dos títulos, no canto superior direito. 

Na Seção A estão os rudimentos básicos de teoria da música: pentagrama, clave, 

indicação de compasso e notas musicais. Na Seção B, os autores trazem os termos e sinais 

com suas explicações em quadros distribuídos entre os exercícios práticos. Em seguida, são 

incluídos nas melodias, a fim de serem praticados. O quadro abaixo apresenta a sequência dos 

conteúdos de teoria da música. 

Quadro 52 - Sequência de conteúdos de termos e sinais do S.I. livro 1 
 

Seção Parte Página Conteúdo 

A - 3 

Pentagrama, clave, notas na clave de Sol, barras e compasso, barra final, 
fórmula de compasso, partes da nota (cabeça, colchete e bandeirola), 
acidentes, semibreve e pausa. 
(nome das 7  notas no sistema Anglo-saxônico e suas posições na pauta) 

B 

1 

4 Marca de respiração 
5 - 

6 - 
7 Compasso binário simples e sinal de repetição 
8 - 
9 - 

2 

10 -  
11 Ligadura de prolongação e cânone 
12 Compasso ternário e ponto de aumento 
13 Casa de primeira e segunda vez 
14 Indicação de tonalidade de Sib maior, anacrusi e sinal de repetição 
15 Indicação de tonalidade de Fá maior 
16 - 
17 - 

3 

18 Ponto de aumento 
19 Acidentes e andamentos Andante e Allegro 
20 Ligadura de articulação, soft e loud, (suave e forte) 
21 Aquecimento, dinâmicas p e f e moderato 
22 Dinâmicas, mp, mf e ritardando 

23 Fermata 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 



167 
 

 

29 - 

C 
30 - 
31 - 
32 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Assim como nos outros métodos, alguns conteúdos de teoria mudam de um instrumento 

para o outro em função da técnica. Por exemplo, os instrumentos que lêem em Dó, no início, 

aprendem o bemol, usado na nota Mi bemol, já os instrumentos, em Si bemol, não naquele 

momento. O livro do aluno não traz elementos de história da música, somente as indicações 

de autor e nacionalidade, mas sem data de nascimento e morte dos compositores. São 

contemplados 31 compositores, conforme quadro abaixo. No livro os nomes dos compositores 

sempre são seguidos de seu país de origem. 

Quadro 53 - Sequência de conteúdos de história da música do B.T. livro 1 
 

Seção Parte Página Compositor 

B 

1 
6 S. C. Foster 
8 J. Pierpont 
9 J. Bullock e J. M. Black e K. E. Purvis 

2 

11 B. R. Hanby 
12 T. H. Bayly 
13 J. Offenbach 
14 L. Beethoven e R. Rogers 
16 J. Brahms, E. MacDonald e W. Guthrie 
17 F. J. Haydn, W. W. Fosdick, G. R. Poulton e B. Bártok 

3 

18 S. F. Smith e L. Beethoven 
19 D. Kabalevsky, S. Harnick e J. Bock 
20 S. Woodworth e G. M. Cohan 
21 R. Blane e H. Martin 
23 S. C. Foster 
24 F. Liszt, L. Anderson 

26 F. E. Weatherly e C. B. Lawlor 
27 C. B. Lawlor e J. W. Blake 
28 R. Washburn 
29 R. W. Smith 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.7.8 Repertórios e exercícios 

Da mesma forma que em outros métodos já analisados, o repertório do livro didático, 

para efeito de análise, será dividido em melodias, composições, arranjos e exercícios. As 

melodias utilizadas pertencem à música de tradição oral de diversos países, chamadas pelos 
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autores de world music. As composições se referem a excertos da música de concerto, de 

banda e peças compostas pelos autores do método. Os arranjos também são elaborados pelos 

autores. Quanto aos exercícios, estes são compostos em forma de melodias e corais para 

desenvolver técnica, prática de conjunto e leitura de partitura. Essas melodias não são 

chamadas de exercícios e possuem títulos próprios. No entanto, para a análise serão chamadas 

de exercícios. 

Quanto às melodias tradicionais, elas são provenientes de, aproximadamente, 10 países 

além de outras internacionalmente conhecidas. O predomínio delas é dos EUA, seguido pelos 

países de proximidade cultural decorrente da língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, 

Canadá, França e México. Outros países também são representados, porém com menos 

frequência como a Rússia, Itália, Alemanha e Portugal, dentre outros. Não foi utilizada 

nenhuma melodia africana ou afro-americana, nem tampouco uma que representasse a 

América Central. Buenos Días Su Señoría foi utilizada para representar a América Latina. Da 

Argentina foi empregada Arroro Mi Niño. Consta ainda, a Siranda, mencionada apenas como 

melodia portuguesa, mas que é a mesma Ciranda, cirandinha cantada no Brasil. Até então foi 

o único livro didático estadunidense que traz melodias da América do Sul. Esse método 

também traz uma melodia da etnia Cherokee que representa os povos nativos americanos. 

Já o repertório de composições é contemplado por, aproximadamente, 33 compositores, 

contando com uma obra de cada um deles. A predominância é da música de concerto com 

compositores europeus. A música de banda é representada, basicamente, por estadunidenses. 

Os autores do método compõem peças para banda completa, além de arranjos. Os exercícios, 

como nos demais métodos analisados, são em uníssono.  
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Como descrito anteriormente, também pode ser adicionado ao repertório peças avulsas 

disponibilizados pela editora nos níveis 1 e 1.5 para o livro 1. São obras indicadas para 

apresentações públicas e contemplam os diferentes níveis técnicos dos livros didáticos. 

3.3.7.9  Prática de conjunto 

O B.T. traz em seu conteúdo uma grande diversidade de texturas musicais: uníssono, 

dueto, cânone, arranjo para banda completa e polifonia coral. Porém não possui melodia 

acompanhada por piano. A prática de conjunto ocorre nas Seções B e C do livro. As melodias 

em uníssono são constantes no início e ao longo do livro. A partir da página nove, há peças 

para banda completa. 

No início, as primeiras notas são trabalhadas em forma de uníssono. O primeiro dueto 

aparece na página 5, onde é indicado que se toque a linha superior, em seguida a linha inferior 

e depois, ambas. As página 6 e 7 possuem um dueto cada, sendo que o dueto da página sete 

tem o título de coral. Na página nove, quatro pequenas peças para banda completa finalizam a 

Parte 1 da Seção B.  

A Parte 2 apresenta duetos nas páginas 11 e 13. Na página 11 se introduz o primeiro 

cânone e outros aparecem nas páginas 12 e 14. Assim como na Parte 1 da Seção B, quatro 

arranjos para banda completa finalizam a Parte 2, página 17. 

A Parte 3 apresenta dois duetos na página 20 e outro na página seguinte. Na página 22, 

há um pequeno coral e um dueto. Mais um dueto aparece na página seguinte e outros dois na 

página 25. Da página 27 a 29, encontram-se, na seguinte sequência, dois arranjos para banda 

completa, um coral e outro arranjo para banda completa que encerra esta Parte. Na Seção C, 

há somente exercícios técnicos. 
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Quadro 54 - Prática de conjunto do B.T. livro 1 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Em resumo, o livro traz, inicialmente, exercícios em intervalos paralelos como 

uníssonos, oitavas, quintas ou terças e, em seguida, inclui duetos e cânones. Os arranjos para 

banda completa aparecem em seu decorrer e contém 12 duetos no total, três cânones, 11 

arranjos tipo banda completa e três corais. Contudo não traz em seu conteúdo nenhum trio ou 

quarteto, nenhum dueto com palmas ou arranjo para solo com piano. 

3.3.7.10 Apreciação e criatividade 

O B.T. não apresenta em seu conteúdo exercícios de percepção, no entanto, apresenta 

dois exercícios que envolvem criatividade. Um exercício na página 12, trata de dois trechos 

com dois compassos cada, um ternário e o outro quaternário. O ternário possui as duas 

primeiras notas dadas e o restante dos compassos incompletos. O aluno deve compor o 

restante dos espaços em branco. No trecho em quaternário, a primeira nota está escrita e o 

aluno deve completar o restante dos dois compassos. Há uma linha para se colocar o título a 

cada melodia e uma linha para se colocar o nome do compositor (nome do aluno). Na página 

24, é apresentado um trecho de quatro compassos, onde falta uma ou duas colcheias a cada 

compasso que devem ser preenchidas pelo aluno. Os dois exercícios que se relacionam com 

SEÇÃO B 
Parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 Total 

Página 4-9 10-17 18-31 31 

Tipo de prática e quantidade de lições 
correspondentes 
 

Uníssono 32 36 29 97 
Imitação - - - - 
Dueto 3 2 7 12 

Dueto rítmico - - - - 

Trio - - - - 
Cânone - 3 - 3 
Banda completa 4 4 3 11 
Solo com Piano - - - - 
Coral 1 - 2 3 
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criatividade têm o mesmo enfoque de completar trechos de melodias soltas. O livro não 

apresenta nenhum exercício de improvisação ou imitação. 

3.3.7.11 Materiais suplementares 

O B.T. dispõe de CD, Vídeo e programa para computar chamado Vivace. Segundo os 

dizeres do próprio livro, o CD é planejado para ser uma forma de estimular o aluno a praticar 

em casa, com o áudio da banda. Traz muitos estilos de música e possibilita que o aluno faça 

“concertos” em casa para os amigos e familiares usando-o como acompanhamento. 

O vídeo apresentado por Winton Marsalis demonstra como montar, segurar e cuidar do 

instrumento cujas informações estão ausentes na introdução do método B.T. mas presentes em 

outros. O vídeo é constituído de lições que acompanham o livro e é planejado para o aluno 

poder estudar e tocar seu instrumento enquanto assiste ao vídeo, com a possibilidade de 

utilizá-lo como acompanhamento. 

O Vivace é um software que visa proporcionar ao aluno tocar com o computador na 

escola ou em casa. Os autores do livro afirmam que o aluno pode aprender mais sobre música, 

escolher seus acompanhamentos e modificar os andamentos conforme desejar. 

3.3.8 BELWIN 21st CENTURY – LIVRO DIDÁTICO 2 

Na apresentação do livro 2 do regente, os autores dão as boas-vindas e informam que o 

livro foi escrito para os estudantes que completaram o nível 1 e que possui 20 Lições 

estruturadas em duas unidades (Partes). O livro 2 traz de forma adicional aos exercícios seis 

páginas com peças de concertos selecionadas, uma página com canções, 15 exercícios extras, 

os quadros da escala cromática com dedilhado para cada instrumento e um quadro para 

registro de horas praticadas em cada livro. A Seção de estudos individuais explora as técnicas 

únicas de cada instrumento e são seguidos de um solo especial com acompanhamento da 
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Rubank, biblioteca de solos. No CD, incluso em todos os livros do aluno, os estudos e solos 

são demonstrados por um solista profissional com acompanhamentos de piano clássico. Após 

a apresentação, o livro traz O National Standards for Arts Education e considerações como a 

estrutura do método, dicas de ensino, estória da canção (textos auxiliares sobre as músicas), 

dicas adicionais e os materiais relacionados ao método disponíveis para professor e alunos. 

São eles o CD de acompanhamentos e o Vivace programa de computador com percepção 

musical que serão detalhados mais adiante. O livro é planejado para ser cumprido em um ano 

escolar estadunidense. Por fim, traz textos sobre as primeiras lições com seus objetivos, texto 

auxiliar e sugestões de como realizar avaliação e revisão dos conteúdos.  

3.3.8.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

Assim como ocorre em outros métodos, a estrutura organizacional e apresentação 

gráfica do livro 2 é mantida da mesma forma que no livro 1. A distinção se dá pela utilização 

da cor vermelha para destacar os conteúdos e títulos de exercícios ao invés da azul, como no 

livro 1. Para análise, o livro 2 foi dividido em três seções. A Seção A é formada por capa e 

apresentação. Na Seção B se desenvolvem os novos conteúdos, através da prática, e na Seção 

C, a revisão e fixação do que foi estudado anteriormente e complementos. 

Quadro 55 - Estrutura do livro didático B.T. livro 2 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

1 2-28 (duas partes) 29-34 (duas partes) 

Conteúdo 

Capa, índice de 
exercícios e a relação 
com o CD. 
 

Atividades nas 
Modalidades Expositiva, de 
Teoria, de Performance, 
Especiais e de Avaliação 
 
 

Revisão e fixação: exercícios 
extras de técnica instrumental 
e escalas. 
Complementos: Quadro de 
dedilhados com posições de 
notas. 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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A Seção A é formada por capa colorida e índice com faixa do CD, página e lição 

correspondente. Na página seguinte há o quadro de registro de estudo com lições e datas para 

preencher. 

Quadro 56 - Seção B, C e totais da estrutura do B.T. livro 2 
 

Atividade 
 

Parte 1 
(p. 2-13) 

Parte 2 
(p. 14-28) 

Total 
Seção 

B 

Total 
Seção 

C 

Total 
geral 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria 
da música, textos e história da 

música 

18 0 18 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, 
de leitura de ritmo e solfejo 

3 0 3 

De Performance Exercícios de técnica 
instrumental e de prática de 

conjunto 

121 31 152 

Especial 

Apreciação 4 - 0 0 0 
Criatividade - 1 0 0 0 
Interpretação - - 0 0 0 
Memorização - 1 0 0 0 
Percepção e 

Imitação 
- - 0 

0 0 

Avaliação - 1 0 0 0 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B é a maior das três e possui duas grandes Partes que se dividem através dos 

concertos. A Parte 1 é dividida em nove lições, cada lição possui de quatro a seis exercícios. 

Somente na primeira se faz revisão do livro 1, e as subsequentes seguem com as atividades 

expostas acima que serão melhor detalhadas adiante. Esta Parte finaliza com três peças para 

banda completa que são chamadas no livro de Concert Time. A Parte 2 dividida em outras 10 

lições dá continuidade a inserção de novos conteúdos e possui três momentos onde são 

fornecidas duas a três performances para banda completa, dois momentos para os chamados 

Mini Concerts, mini concertos e o terceiro para o concerto final. A Seção C compreende 15 

exercícios de técnica instrumental, 15 exercícios sobre as tonalidades aprendidas até então, 

quadro de notas e posições de cada instrumento e mapa dos EUA. Nos mapas consta EUA, 

EUA com América Central, Israel, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Áustria, 
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Itália, Países Nórdicos, Japão e Rússia. Não há mapas da América do Sul, tampouco África ou 

Índia. E, por fim, traz um modelo de Certificado de Conclusão do livro 2. 

Figura 29 - Gráfico das atividades do B.T. livro 2 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Assim como no livro 1, os exercícios de Performance predominam com 88% e, neste 

livro, são seguidos pela modalidade Expositiva com 10% e de Teoria, esta última com poucos 

exercícios, cerca de 2% do livro. A Modalidade Especial está presente somente no livro do 

Regente que indica ao professor realizar quatro apreciações e uma composição para cada 

aluno tocar “de ouvido” (Memorização). Neste livro não foi localizada nenhuma atividade de 

Improvisação, Imitação ou textos sobre Interpretação. Este método traz 25 exercícios de teoria 

da música, porém, somente em uma folha, no livro do Regente, para ser multiplicada e 

distribuída aos alunos. A avaliação é realizada através de um questionário com sete questões 

presente somente no livro do Regente. 

Expositiva

10%

De Teoria

2%

De Performance

88%

Especial

0%

Avaliação

0%
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3.3.8.2 Atividades didáticas 

Como já mencionado, as atividades didáticas se distribuem entre as modalidades 

Expositiva, de Teoria, de Performance, Especial e de Avaliação. O B.T. livro 2, do aluno, 

possui somente as três primeiras destas cinco atividades didáticas. As atividades Especiais e 

de Avaliação só estão inclusas no livro do Regente em forma de dicas em textos. No entanto, 

elas ocorrem da mesma maneira que no livro 1, de forma integrada entre as mesmas. 

3.3.8.3 Conteúdo 

Assim como em outros livros, o conteúdo do livro 2 também é cumulativo e pode ser 

dividido em sete categorias: figuras e células rítmicas, técnica instrumental, tonalidades, 

teoria e história da música, repertórios e exercícios, prática de conjunto, apreciação e 

criatividade. A seguir, o detalhamento destes conteúdos. 

3.3.8.4 Sequência de elementos de ritmo 

Após a revisão do livro 1, nas páginas 2 a 10, o livro 2 traz a seguinte sequência de 

figuras na Seção B:  

Quadro 57 - Sequência de introdução dos elementos de ritmo do B.T. livro 2 
 

Seção Seção B 

Partes 
Parte 1 

(p. 2- 13) 
Parte 2 

(p. 14-28) 
Página pág. 04 pág. 06 pág. 08 pág. 14 pág. 16 

Nome 
Semi -

colcheias 
Colcheia e duas 
semi-colcheias 

Duas Semi-
colcheias e 

colcheia  

Colcheia pontuada e 
semicolcheia 

Síncope de colcheia 
semínima e colcheia 

Elemento 
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Seção Seção B 

Partes 
Parte 2 

(p. 14-28) 
Página pág. 17 pág. 18 pág. 19 pág. 21 pág. 24 

Nome 
Síncope de 

colcheia ligada 
com semínima 

Compasso 
composto três 

por oito 

Compasso 
composto seis 

por oito 

Semínima pontuada e 
mínima pontuada em 

seis por oito 

Compasso 
dois por dois 

Elemento 
   

 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
 

 
Ao início da Parte 1 se faz a revisão do livro 1 somente na página dois. O primeiro 

elemento novo é a célula de quatro semicolcheias e, nas páginas seguintes, as duas células que 

utilizam combinações de duas semicolcheias e colcheia. A Parte 2 concentra a maioria dos 

conteúdos de ritmo do livro. Nela são trabalhadas colcheia pontuada e semicolcheia, síncope 

de colcheia semínima e colcheia e compasso unário composto (três por oito). Da segunda 

metade da Parte 2 em diante inserem-se compasso binário composto, semínima pontuada e 

mínima pontuada em binário composto e, por fim, compasso dois por dois. 

3.3.8.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Como já visto em outros métodos, o livro 2 apresenta, em seu início, uma revisão do 

livro 1, onde exercita as notas trabalhadas anteriormente em uma página apenas. Novos 

conteúdos e outras notas são introduzidos gradualmente a partir da página três. Assim como 

no livro 1, os livros de percussão não melódica abordam suas técnicas específicas e 

apresentam células rítmicas mais complexas que as dos instrumentos de sopro e percussão 

melódica. Estas células estão relacionadas com a técnica do instrumento e os repertórios 

abordados no livro. Os dois quadros a seguir demonstram a sequência de notas para os 

instrumentos de sopro e de percussão melódica. Ambos se referem à Seção B. O primeiro 

inclui a Parte 1. O segundo aborda a Parte 2. Os elementos técnicos de percussão não 

melódica serão detalhados no fim deste tópico. 
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Figura 30 – Sequência de apresentação das notas – B.T. livro 2 
 

Página 2 3 4   6 7 8 9 10 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2012. 
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No livro 2, a tessitura é expandida para o agudo e para o grave, por vezes, em uma 

mesma página. Na Parte 1, página 2, todos aprendem a nota Fá#, sendo que a clarineta baixo, 

saxofones tenor e barítono, trompa e percussão melódica têm esta mesma nota em duas 

oitavas. Esta nota marca o início da prática de tonalidades com sustenidos. Na página seguinte 

é trabalhado o enarmônico de Fá#, Solb, com todos os instrumentos, sendo que a trompa 

possui ainda duas notas, Lá e Si. Em seguida, página 4, o saxofone alto tem a nota Sol e o 

saxofone barítono Dó. Na página 5 não há inserção de novas notas. Na página 6, o registro 

agudo é expandido com nota Fá para flauta, saxofone barítono e percussão de teclados, 

trabalha-se ainda as notas Dó, Sib e Lá para clarinetes e Ré para saxofone alto e metais com 

exceção da trompa que não possui notas novas nesta lição. Em seguida, se trabalha Dó# e seu 

enarmônico Réb para todos os instrumentos. Nas próximas páginas são inseridas as notas Si 

agudo e, em seguida, Si uma oitava abaixo e seu enarmônico Dób. As notas Dó# e Réb 

agudos somente para flauta, clarinetes, saxofone alto e metais, com exceção da trompa, são as 

últimas notas trabalhadas na Parte 1, página 10 do livro do aluno. 
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Figura 31 - Sequência de apresentação das notas – B.T. livro 2 – continuação 
 

Página  14 18 19 21 24 25 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2012. 
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A Parte 1 é separada da Parte 2 por um momento dedicado a performance, onde se 

trabalham três arranjos para banda completa das páginas 10 a 13. Na página 14, flauta, oboé, 

metais com exceção do trompete e percussão melódica aprendem a nota Ré#, a clarineta a 

nota Sol, os saxofones alto e barítono a nota Sib. Na página 18, o saxofone barítono tem a 

nota Ré#, a trompa Sol#, o trombone aprende a nota Fá em posição alternativa. Na página 

seguinte, somente o oboé aprende a nota Mi. Na página 24, a nota Sol# é apresentada para 

flauta, oboé e percussão melódica em duas oitavas, para clarinetas, saxofones e metais 

somente em uma oitava. Ainda nesta página, o oboé trabalha as notas Lá# agudo e Réb grave, 

este último com saxofone tenor juntamente com clarinete e saxofone alto com Lá e Sib 

agudos. As últimas notas a serem aprendidas neste livro são Dób e Fáb. Em seguida, contam 

mais performances e exercícios técnicos. 

A percussão não melódica faz a revisão do livro 1, assim como os sopros e a percussão 

melódica, onde revê Flam, Single paradidle e Stick on rim, e, em seguida, no início da Parte 1 

trabalha novos rudimentos. São estes Flam paradidle, Explorando as regiões da pele da caixa 

e suas sonoridades e Bass drum on rim. Das páginas 6 a 10 do livro do aluno, se apresentam 

Drag, Tambourine (pandeiro), Flamacue, Tamborine roll, Rim shot, na forma de um novo 

conteúdo a cada página e assim como os sopros, a Parte 1 é encerrada com performances onde 

se praticam estes conteúdos. A Parte 2 dá continuidade à inserção de novos rudimentos onde 

apresenta Double paradidle e Triple paradidle. Na página 15 é feita uma revisão do que foi 

trabalhado até então, Flam accent, Flam tap, Drag, Flamacue, Double paradidle e Triple 

paradidle. Nesse momento é feita uma pequena pausa na inserção de conteúdos para 

percussão e somente na página 24 se insere Single ratamacue como último rudimento do livro 

do aluno. Por fim, são trabalhados arranjos e exercícios que incluem o que foi aprendido até 

então. 
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3.3.8.6 Sequência de tonalidades 

No livro 2, as tonalidades são apresentadas e trabalhadas na Seção B. A seguir, 

apresenta-se o quadro das tonalidades relacionadas às Partes e Seções onde são introduzidas. 

Quadro 58 - Tonalidades do B.T. livro 2 
 

SEÇÃO B SEÇÂO C 

Parte 1 Parte 2 

pág. 8 pág . 15 pág. 31 

Fá maior Láb maior Sib maior Mib maior Láb maior Fá maior Dó maior Cromática 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na Parte 1, apesar de haver exercícios em Mib o livro só traz a indicação de tonalidade 

de Fá maior na página 8. Na Parte 2, apresenta a tonalidade de Láb maior na página 15. As 

tonalidades de Sib maior, Mib maior, Láb maior, Fá maior e Dó maior são revisadas e 

trabalhadas somente na Seção C onde também é exercitada a escala cromática. Neste volume 

do método não é trabalhado o modo menor. 

3.3.8.7 Sequência de teoria e história da música 

Assim como em outros métodos já analisados, neste livro o conteúdo de teoria da 

música é trabalhado junto com a parte prática e, parcialmente, determinado pela técnica 

instrumental. Neste livro não há tópicos específicos de história da música, mas há indicação 

do compositor nas melodias, porém sem datas de nascimento/morte. Na página 2, Seção B, 

ocorre a revisão do livro 1. Em seguida dá-se continuidade aos termos e símbolos básicos de 

teoria da música aprendidos no livro 1 e já revisados. As novas notas, seus dedilhados, termos 

e sinais com explicações são colocados em retângulos, destacados em vermelho.  

Quadro 59 - Sequência de termos e sinais do B.T. livro 2 
 

Seção Parte Página Conteúdo 

 
B 

1 

2  Revisão dos conteúdos apresentados no livro 1 
3 - 4 - 

5 Barra dupla, D.C. e Fine 
6 - 
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7 Adagio 

8 Moderato 

9 Número de ensaio 
10 D. S. = Dal Segno 

11-13 - 

2 

14 Allegretto 

15 Acento 
16 Síncope 
17 Mais síncope 
18 Compasso composto 

19 D. C. AL Coda e Sinal de Coda 

20 Staccato 

21-22 - 
23 Compasso dois por dois 

24-28 - 
C 29 – 32 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Quanto aos conteúdos de história da música, na maioria das vezes, estes focam o 

compositor e sua obra. O livro do aluno se limita a informações sobre o nome do compositor 

ao lado direito de cada melodia e não traz glossário como em outros métodos. No entanto, há 

informações no livro do regente sobre cada peça. 

Quadro 60 - Sequência de conteúdos de história da música do B.T. livro 2 
 

Seção Parte Página Compositor 

 
B 

1 

2 J. P. Sousa 
3 W. H. Monk 
4 R. M. Sherman e R. B. Sherman 

5 Canção Apache, C. H. Wilton e J. P. Sousa 

6 Canções tradicionais EUA 

7 W. A. Mozart e canção da Rússia 

8 Tradicional EUA, tradicional Irlanda e L. Anderson 

9 W. A. Mozart e canção dos Países Baixos 

10 Tradicional EUA 

11 L. Anderson e tradicional EUA  
12 J. Klohr, F. Gruber 
13 H. Martin 

2 

14 S. C. Foster e Tradicional Japão 
15 F. Schubert e C. Dunbar 
16 W. Daniels, tradicional Bahamas e Dixieland Jazz Banc 
17 L. Anderson, R. Backer e E. L. Gruber 
18 Tradicional Inglaterra, tradicional Latvia 
19 Tradicional Porto Rico e L. V. Beethoven 
20 Tradicional Inglaterra e G. Leybourne 
21 L. Lambert, tradicional EUA e tradicional Itália 
22 E. Y. Harburg 
23 African-American Spiritual 
24 Tradicional Israel 
25 C. Friend e tradicional Inglaterra 
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26 A. Borodin e J. Winner 
27 E. Del Borgo 
28 L. Clark 

C 29 - 32 - 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.8.8 Repertórios e exercícios 

Assim como nos métodos anteriormente analisados, o repertório do livro 2, pode ser 

dividido em melodias, composições, arranjos e exercícios e seu repertório é formado por 

outras melodias. Contudo, quanto a origem geográfica e número de compositores, é muito 

semelhante ao do livro 1. As melodias utilizadas pertencem à música de tradição oral de 

diversos países, chamadas pelos autores de world music. As composições se referem a 

excertos da música de concerto, de banda e peças compostas pelos autores do método. Os 

arranjos são representados por banda completa (full band arrangement). Quanto aos 

exercícios, estes são compostos em forma de escalas, aquecimentos, melodias e corais 

instrumentais para desenvolver técnica, prática de conjunto e leitura de partitura, como no 

livro 1.  

Quanto às melodias tradicionais, elas são provenientes de 12 países. O predomínio delas 

é dos EUA, seguido pelos países de proximidade cultural decorrente da língua, história e 

geografia. São eles: Inglaterra, Porto Rico e Irlanda. Os outros países são a Itália, França, 

Rússia, dentre outros. Não foi encontrada nenhuma melodia do Brasil ou América Latina. O 

Continente Africano foi representado timidamente com Joshua Fit The Battle Of Jericó, um 

Spiritual Afro-Americano. Nenhuma das melodias inclui letras no livro do Aluno, somente no 

livro do Regente. 

Já o repertório de composições é predominado por compositores europeus da música de 

concerto, com pequenas diferenças em relação ao livro 1. A música de banda é representada, 

basicamente, por estadunidenses, como J. P. Sousa. Os autores do método apresentam 
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arranjos para banda completa para esta formação, porém não apresentam corais. Não há peças 

solo para instrumento com acompanhamento de piano.  

3.3.8.9 Prática de conjunto 

O livro 2 pouco difere na abordagem da prática de conjunto em relação ao livro 1. Ele 

traz em seu conteúdo diversas texturas musicais: uníssono, dueto (instrumental e com 

palmas), trio, cânone, banda completa (Full Band) e polifonia instrumental a quatro vozes 

(choral). O B.T não possui melodia acompanhada por piano.  

Quadro 61 - Prática de conjunto do B.T. livro 2 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A prática de conjunto ocorre na Seção B do livro. As melodias em uníssono ainda 

predominam no livro 2. A Parte 1 apresenta cinco duetos e oito arranjos para banda completa. 

A Parte 3 contém três duetos e nove arranjos para banda completa. A Seção C traz uma 

revisão das tonalidades estudadas nos livros 1 e 2 e exercícios de técnica instrumental. 

O quadro acima demonstra que os autores realizaram uma distribuição pouco 

equilibrada dos tipos de texturas musicais ao longo do percurso de aprendizagem do aluno. O 

que há de mais diferente entre os livros 1 e 2, é o nível técnico e a duração das peças que são 

ampliados em relação ao livro 1. 

SEÇÃO B 
SEÇÃO C 

Total Parte Parte 1  Parte 2 
Página 2-13 14-28 29-32 

Tipo de texturas 
e as lições 
correspondentes 
 

Uníssono 42 46 12 100 
Imitação - - 0 0 
Dueto 5 3 8 0 
Dueto com palmas - - 0 0 
Cânone - - 0 0 
Trio - - 0 0 
Banda completa 8 9 0 17 
Solo com Piano - - - 0 
Coral instrumental 
e aquecimento 

- - - 0 
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3.3.8.10 Apreciação e criatividade 

Assim como no livro 1, o livro 2 não traz atividades de apreciação ou composição 

musical no livro do aluno, no entanto, neste método, elas estão inclusas no livro do regente, 

através de dicas e estórias das peças que vão sendo trabalhadas. O enfoque predomina nas 

atividades de audições e apreciações, mas estão presentes propostas de, por exemplo, realizar 

um recital onde os alunos devem tocar “de ouvido”, ou seja, de memória, sua canção favorita 

ou sua composição. Os autores ainda enfatizam que o aluno deve utilizar uma melodia que 

não esteja no livro e que se deve estimulá-lo a ser criativo e, se possível, original. 

3.3.8.11 Materiais suplementares 

De forma similar aos outros métodos já analisados o livro 2 traz consigo o mesmos 

materiais disponibilizados no livro 1 do método S.I. Como já descrito, os materiais de 

destaque são o CD e o Vivace, um programa de computador, ambos para serem utilizados 

como acompanhamento, no intuito de tornar o estudo mais divertido. 

3.3.9 STANDARD OF EXCELLENCE – LIVRO DIDÁTICO 1 

O método Standard of Excellence (S.E.), que pode ser traduzido como “padrão de 

excelência”, se divide em três níveis. O primeiro nível possui os seguintes materiais didáticos: 

o livro didático 1 (Book 1) para cada instrumento, livro de Teoria e História da Música, livro 

de Regência e os CDs. O segundo nível possui material semelhante ao primeiro. Além dos 

livros didáticos, há também as séries de repertório que são peças musicais comercializadas 

individualmente em diversos níveis, inclusive níveis intermediários. Assim como em outros 

métodos anteriormente analisados, os livros didáticos do S.E. apresentam-se como um 

comprehensive band method, ou seja, um método completo para banda. Eles são escritos para 

banda de concerto e sua instrumentação é formada por flauta, oboé, fagote, clarineta soprano 
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(Si bemol), clarineta alto (Mi bemol), clarineta baixo (Si bemol), saxofone alto (Mi bemol), 

saxofone tenor (Si bemol), saxofone barítono (Mi bemol), trompa (Fá), trompete (Si bemol), 

trombone, bombardino (com livros em claves de Sol e Fá), tuba (escrito em Dó), baixo 

elétrico, teclados de percussão e tímpanos (em um mesmo livro), caixa clara, bombo e 

acessórios (em um mesmo livro). Traz ainda, de forma complementar, um livro de 

acompanhamento escrito para piano.  

Na abertura do livro didático 1, o autor dá boas-vindas ao aluno ao adentrar no mundo 

da música instrumental. Ele afirma que é o momento de iniciar uma excitante aventura em seu 

instrumento com desafios e premiações. E, por fim, o autor adverte que se o aluno estudar 

cuidadosamente e praticar de forma regular irá rapidamente descobrir a alegria e satisfação de 

tocar bem para si mesmo, família, amigos ou concerto público. 

Em seguida, o autor traz seis conselhos de como praticar, pois afirma que a prática é a 

chave para excelência. Basicamente ele trata de organização, objetivos e importância do 

aquecimento para o estudo. Ele também aconselha o aluno utilizar a gravações, bem como, 

tocar algo divertido ao final do estudo. A seguir, é apresentada uma análise detalhada do livro 

didático 1. 

3.3.9.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

O S.E. traz na contracapa o Practice journal, uma espécie de Quadro de objetivos e 

horas usadas para atingi-los. Antes dos exercícios coletivos, este método apresenta instruções 

sobre as partes do instrumento, como montar, lubrificar e produzir seu som. Ele traz ainda 

dicas e sete exercícios de preparação para atingir a nota Mi, que é a nota inicial neste método.  

Como nos métodos anteriores, para efeito de análise, dividiu-se o livro do estudante em 

Seções e Partes. A estrutura organizacional do livro 1 está dividida em três Seções: A) 
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Introdução, páginas 1 a 5, B) Conteúdo Principal, páginas 6 a 38, e C) Fixação, páginas 39 a 

48. 

Quadro 62 - Estrutura do livro didático S. E. livro 1 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

1-5 6-38 (4 Partes) 39-48 (7 Partes) 

Conteúdo 

a) Capa e contracapa, 
b) Montagem do instrumento 
c) Fundamentos de técnica 
instrumental 
d) Rudimentos de teoria da música 
e iniciação de leitura ao 
instrumento 

Atividades nas 
Modalidades 
Expositiva, de 
Teoria, de 
Performance, 
Especiais e de 
Avaliação 
 

Atividades complementares: 
técnica instrumental, escalas e 
ritmos 
Complementos: glossário,  
ficha de avaliação ou de 
progresso, história do 
instrumento, equipamentos 
necessários e quadro de 
dedilhados com posições de 
notas. 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Na Seção A, após um pequeno texto de incentivo e de como praticar, escrito pelos 

autores ao aluno, são trabalhados os fundamentos de como emitir os primeiros sons e de 

leitura musical. Seu conteúdo pode ser trabalhado nas duas primeiras semanas de aula. Esta 

seção está dividida em: a) Capa e contracapa com apresentação e créditos; b) Explicações 

para montagem do instrumento que o livro abrange; c) Explicações sobre a posição e postura 

para tocar, embocadura, respiração, como produzir a primeira nota e, ainda, dicas de como 

cuidar do instrumento; d) Rudimentos básicos de teoria da música como pentagrama, clave, 

fórmula de compasso e notas musicais, além de introdução prática das três primeiras notas em 

duas páginas, uma para o instrumento específico e outra para o respectivo naipe. Todos estes 

passos são ilustrados com desenhos coloridos, onde se utilizam ilustrações com jovens de 

ambos os sexos. 
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Quadro 63 - Seção B e C da estrutura do S.E. livro 1 
 

Atividade Parte 1 
(p. 6-12) 

Parte 2 
(p. 13-21) 

Parte 3 
(p. 22-31) 

Parte 4 
(p. 32-38 

Seção 
C 

Total 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e história da 
música 

29 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo e solfejo 78 
De Performance Exercícios de técnica instrumental e de prática de conjunto 162 

Especial 

Apreciação 2 1 - - - 3 
Criatividade 1 1 1 1 - 4 
Interpretação - - - - - 0 
Memorização - - - - - 0 
Percepção e 
Imitação - 1 - - - 

1 

Avaliação 11 15 15 9 - 50 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B é a maior de todas e pode ser dividida em três Partes, onde são separadas por 

arranjos de banda completa. Cada Parte possui, aproximadamente, seis a nove páginas, em um 

total de 32 páginas. São 162 lições, cinco pequenas peças para banda completa e dois solos 

com acompanhamento de piano. 

Na Seção C, o método traz exercícios de técnica chamados excellerators, que são 

específicos para cada instrumento, os quais possuem ligaduras, escalas e ritmos. Em seguida, 

há um glossário, uma ficha de avaliação do progresso nos estudos, a história do instrumento, 

um “kit de sobrevivência”, como o livro mesmo chama, que indica utilizar flanela macia e 

limpa, óleo, acessórios, livro didático, estante para partitura, escova para a limpeza de bocal, 

grease (lubrificante para as curvas de afinação nos metais e flauta, para as madeiras, 

lubrificante de cortiças), lápis e banda de música. Por fim, o quadro de dedilhados do 

instrumento. A avaliação se dá por meio de 50 atividades entremeadas na Seção B e que são 

registradas na ficha de avaliação da Seção C. 
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Figura 32 - Gráfico das Atividades do S.E. livro 1 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Modalidade de Performance instrumental predomina o livro com 50% das atividades. 

e é seguida pela atividade de Teoria com 24% e Avaliação com 15%. A modalidade 

Expositiva é bem distribuída e corresponde a 9%. Já as atividades Especiais, que incluem 

percepção, criatividade, improvisação etc. são pouco trabalhadas, compreendendo apenas 2%. 

Esta porcentagem se refere, em sua maioria, à criatividade e não há exercícios de 

memorização e imitação neste livro. Da mesma forma que nos métodos anteriores, entende-se 

que neste volume a formação da banda é mais enfatizada que a educação musical integral dos 

alunos. 

3.3.9.2 Atividades didáticas 

Como visto anteriormente, as atividades didáticas do livro se dividem em modalidades 

Expositiva, de Performance, de Teoria, Especial e de Avaliação. Elas compreendem 

conteúdos de técnica instrumental, teoria e história da música. No entanto, o S.E. difere-se dos 

Expositiva

9%

De Teoria

24%

De Performance

50%

Especial

2%

Avaliação

15%
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métodos já analisados por, além de trazer as atividades Expositiva e de Teoria no livro do 

instrumento, oferecer também livro de teoria e história da música. Suas atividades expositivas 

de técnica instrumental são as explicações, por meio de escrita e ilustrações, sobre os 

fundamentos de se tocar o instrumento e as posições de suas notas. Já as relacionadas à teoria, 

são explicações escritas e ilustradas sobre elementos de teoria para leitura da escrita de 

música e história. 

A modalidade de Performance é, predominantemente, realizada por meio de execução 

instrumental e inclui, ainda, leitura rítmica com palmas acompanhadas ou não por contagem, 

em menor escala, tocar no bocal somente para os instrumentos de metal  e praticar gestos de 

regência. A execução instrumental ocorre em grupo, onde se trabalham em uníssono, dueto, 

trio, cânone, banda completa e solo com piano. O livro não propõe o uso de entonação vocal, 

de letras para as melodias e de regência do grupo pelos alunos. A execução instrumental 

ocorre em grupo, onde se trabalham em uníssono, dueto, trio, cânone, banda completa e solo 

com piano. 

A modalidade de Teoria é realizada por meio de exercícios referentes aos conteúdos 

apresentados no livro, tais como colocar barras de compasso, dar nome às notas e identificar 

intervalos. A modalidade Especial aborda seis tipos de atividades: apreciação, composição, 

interpretação, memorização, percepção e imitação. A atividade de apreciação aparece, apenas 

uma vez, e se limita a indicar a audição dos diferentes naipes. As atividades de composição se 

realizam por meio de duas formas básicas: completar melodias e compor a partir de ritmos 

dados. Há duas lições de improvisação. A primeira é uma improvisação rítmica sobre uma 

sequência melódica e a outra é sobre uma escala pentatônica. O livro promove o 

desenvolvimento da interpretação musical através dos textos apresentados nos tópicos de 

teoria, história da música e algumas indicações, nos livros do aluno e do professor, quanto ao 
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fraseado e sonoridade. As atividades de Memorização, Percepção e Imitação não ocorrem 

neste livro. 

Com exceção da atividade de Apreciação, todas as outras são encontradas nas cinco 

Partes da Seção B do livro. Contudo, a atividade de execução instrumental em grupo 

predomina o livro todo, enquanto as atividades de apreciação e criatividade são pouco 

trabalhadas. Entende-se que, neste volume do método, a formação da banda é mais enfatizada 

que a educação musical integral dos alunos – uma educação que trabalhe de maneira 

equilibrada todas as habilidades musicais.  

3.3.9.3 Conteúdo 

Assim como nos outros métodos, o conteúdo do livro pode ser dividido em sete 

categorias: elementos de ritmo, técnica instrumental, tonalidades, teoria e história da música, 

repertórios e exercícios, prática de conjunto e apreciação/criatividade. Estas sete categorias 

serão as mesmas na análise de cada livro.  

3.3.9.4 Sequência de elementos de ritmo 

As figuras e células rítmicas são introduzidas a partir do fim da Seção A, durante a 

Seção B e praticadas na Seção B e C do método. A sequência de suas apresentações é 

demonstrada no quadro abaixo. 

Quadro 64 - Sequência de introdução de elementos de ritmo do S.E. livro 1 
 

Seção SEÇÃO B 

Partes Parte 1 

Página pág. 4 a 6 pág. 7 pág. 8 pág. 10 

Figura 
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Seção SEÇÃO B 

Partes Parte 2 Parte 3 

Página pág. 13 pág. 17 pág. 21 pág . 26 

Figura 

 
   

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Ainda no fim da Seção A, página 4 e 5, a semibreve e sua pausa são introduzidas. 

Também são trabalhados clave e compasso quaternário. A mínima e sua pausa só são 

apresentadas na página 7, da Seção B. Ainda na página 8 da Parte 1, são introduzidas as 

semínimas e sua pausa, e na página 10 a ligadura de prolongação. Na Parte 2, o autor insere 

grupo de colcheias, mínima pontuada e pausa de compassos, respectivamente nas páginas 13, 

17 e 21, ou seja, com intervalos de quatro páginas a cada novo assunto. Na Parte 3 é 

apresentada a colcheia sozinha, é a última figura rítmica aprendida no livro 1. Na Parte 4 são 

trabalhadas somente as figuras aprendidas anteriormente e não há inserções de novas figuras. 

O livro 1 do S.E não apresenta colcheia seguida de semínima pontuada, colcheia-semínima-

colcheia (síncope) e pausa de colcheia. Este é o método que traz menos diversidade de ritmos 

até então. 

3.3.9.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Na Seção A, o S.E. apresenta os fundamentos básicos para se tocar o instrumento. Inicia 

explicando como montar e cuidar do mesmo, apresentando suas partes. Em seguida, descreve 

a posição, postura, embocadura (para os sopros) e como produzir os primeiros sons no 

instrumento. Também dá dicas de como cuidar do instrumento. Ainda nesta Parte são 

introduzidas as primeiras cinco notas, que serão revisadas na Seção B.  
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A partir da Seção B, os autores trazem as notas musicais com seus devidos dedilhados, 

posições e prática ao instrumento. Elas são introduzidas gradualmente e praticadas de maneira 

cumulativa. Os quatro quadros, a seguir, demonstram a sequência de notas para os 

instrumentos de sopro e percussão. 
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Figura 33 - Sequência de apresentação das notas – S.E. livro 1 
 

Página 6 7 8 9 10 11 12 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Na Parte 1, página 6, se inicia o percurso de todos os instrumentos melódicos com as 

três primeiras notas, Ré, Dó, e Sib. De maneira geral, estas notas estão localizadas entre o 

registro grave e médio de cada instrumento. As notas Mib e Fá são inseridas na página 8 para 

todos, com exceção da trompa que tem também Lá, Sol e Fá graves. A fim de ampliar a 

extensão dos instrumentos, são adicionados os 6º e 7º graus da escala de Si bemol maior, Sol 

agudo e Lá grave em relação às notas anteriores, nas páginas 10 e 11, sendo que a trompa 

aprende também o Mib grave. Nas páginas 12 a 15 é realizada uma atividade de performance, 

duetos e vários exercícios que encerram a primeira Parte. 
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Figura 34 - Sequência de apresentação das notas – S.E. livro 1 continuação 
 

Página 13 14 15 16 17 18 19 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Somente a trompa aprende a nota Ré grave na página 14. Na página 16 é inserida a nota 

Láb para todos e os tímpanos que possuem também as notas Sib e Mib, onde também é 

exposto o conceito de bemol e indicação de tonalidade de Mib maior. Somente os tímpanos 

possuem a nota Fá grave na página 17 e na página 18 trabalha-se a mesma nota Láb da página 

16, só que na oitava grave. Estas notas ocorrem em todos os instrumentos, as exceções são 

clarineta em Mib e saxofones alto e barítono que aprendem também a nota Lá também em 

duas oitavas, já o trombone, também aprende a nota Fá em posição alternativa e a clarineta, 

clarineta baixo, junto com o saxofone alto aprendem também o Lá natural grave. 
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Figura 35 - Sequência de apresentação das notas – S.E. livro 1 continuação 
 

Página 20 21 22 23 24 25 26 27 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Após duas páginas de atividades de performance, é momento de ampliar o registro 

agudo e grave de todos os instrumentos com exceção das clarinetas que expandem somente o 

registro grave, já os metais e a percussão expandem mais o registro médio agudo. São 

inseridas as notas Sol e Fá para as madeiras menos o fagote e Lá e Sib para os metais. 

Somente para flauta, oboé e saxofones são inseridas as quatro notas. A percussão tem Dó e Fá 

para tímpanos e Lá, Sib e Dó para teclados. Na página 23, a flauta e oboé aprendem a nota Mi 

agudo e Mib grave, a clarineta, clarineta baixa e saxofone tenor possuem Mi na posição 

normal e alternativa. A clarineta em Mib apresenta Do médio e Dó# grave. Fagote e metais 

trazem Mi natural médio. Ainda nesta página, a percussão melódica trabalha as notas Mi 

médio e Ré, Mi e Fá agudos. Na página 24 é o momento da nota Fá# para todos com exceção 

das clarinetas em Sib e saxofone tenor que a aprendem a nota Mi. As exceções são trompa 

que não possui notas e oboé que além do Fá# tem também Fá natural e Ré graves. Na página 

seguinte, somente oboé possui as notas Mi e Dó graves e clarineta, clarineta baixo e saxofone 

tenor que trabalham sua nota mais grave, o Ré. Na página 26 somente fagote trabalha a nota 

Sib e saxofones alto e barítono que trabalham Lá e Sib. Na última página desta Seção se 

insere as notas Mi, Ré e Dó agudas para clarineta e clarineta baixo, Dó para os saxofones e 

Sib para tímpanos. 
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Figura 36 - Sequência de apresentação das notas – S.E. livro 1 continuação 
 

Página 28 29 30 31 32 33 34 35 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Na sequência, página 28, clarineta e clarineta baixo trabalham Fá agudo enquanto 

clarineta em Mib possui as notas agudas Lá, Sol e Fá. Já, saxofone alto, possui a nota Mi. Os 

demais instrumentos têm a nota Dó, com exceção da percussão melódica que aprende o Mib 

agudo. Na página 31 e 32, somente saxofone tenor possui a nota Fá# grave nas posições 

normal e alternativa. Ainda na página 32, a clarineta em Mib possui Sib, Mib e Ré, todos no 

registro médio. Por fim, a nota Sib é inserida para saxofone tenor. 

3.3.9.6 Sequência de tonalidades 

As tonalidades são apresentadas na Seção B e revisadas por meio de escalas, arpejos e 

corais na Seção C. A seguir, apresenta-se o quadro das tonalidades relacionadas às Partes e 

Seções onde são introduzidas. 

Quadro 65 - Tonalidades do S. E. livro 1 
 

SEÇÃO B SEÇÃO C 

Parte 3 
pág. 42 

pág . 22 pág . 23 pág. 28 

Si bemol 
maior 

Fá maior  
Mi bemol 

maior 

Escalas anteriores , 
Lá bemol maior, 
arpejos e escala 

cromática 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

As notas apresentadas desde o início do livro comporão a tonalidade de Si bemol maior. 

Todavia, sua armadura é demonstrada apenas na página 11. Até o momento as notas recebiam 

acidentes ocorrentes. Já a escala se completa apenas na página 22, exercício 88. Em seguida, é 

acrescentada a tonalidade de Fá maior na página 23, com a inserção do Mi natural. A Parte 3 

inicia com a tonalidade de Si bemol maior e é a Parte onde se concentra a apresentação das 

escalas. Na Parte 4, são trabalhadas as três tonalidades. A última tonalidade praticada é a de 

Mi bemol maior, a partir da página 28. Na página 42, Seção C, há um exercício de escala de 

Lá bemol e outro de escala cromática em uma oitava que possuem notas não apresentadas e 
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nem trabalhadas nas Seções A e B, no entanto, constam no quadro de posições e dedilhados 

da Seção C. Resumindo, o livro 1 do S.E. trabalha, assim como os livros 1 dos métodos 

analisados, as tonalidades com bemóis relacionadas às dos instrumentos predominantes da 

banda. A sequência de tonalidades apresentadas pelo S.E. é Sib maior, Mib maior, Fá maior e 

Láb maior. 

3.3.9.7 Sequência de teoria e história da música 

De maneira geral, assim como outros métodos já analisados, o S.E. inclui os elementos 

rudimentares de teoria da música referentes à leitura musical, concentrando-se na 

apresentação e execução de seus termos e sinais de expressão. Ela apresenta dados históricos 

e geográficos referentes aos compositores das melodias no glossário. Também informa a 

origem de melodias tradicionais contempladas no livro didático. Como material adicional, há 

o livro de teoria e história da música, para ser trabalhado em paralelo ao livro de instrumento.  

Na Seção A, estão os rudimentos básicos de teoria da música: pentagrama, clave, 

indicação de compasso e Semibreve. Na Seção B, os autores trazem os termos e sinais com 

suas explicações na parte superior da página, em quadros na cor amarela contornados por 

vermelho. Em seguida, os termos e sinais são incluídos nas melodias da página, a fim de 

serem praticados. Alguns conteúdos de teoria mudam no livro de um instrumento para o outro 

em função da técnica, característica comum em todos os métodos analisados neste trabalho. O 

quadro abaixo apresenta a sequência dos conteúdos de teoria da música. 

Quadro 66 - Sequência de conteúdos de termos e sinais do S.E. livro 1 
 

Seção Parte Página Conteúdo 

A - 4 e 5 Clave, compasso quaternário e pentagrama (instrumento e família) 

B 1 

6 Clave, compasso quaternário e pentagrama (banda completa) 
7 Sinal de respiração 
8 Frase musical 
9 Sinal de repetição, fermata, solo, solli e tutti  
10 - 
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11 Indicação de tonalidade 
12 Divisi e uníssono 

2 
 

13 - 
14 - 
15 Ligadura de expressão e anacrusi  
16 Bemol e indicação de tonalidade com um bemol 
17 Dinâmicas forte e piano 
18 Natural 
19 Acento, casas de 1ª e 2ª vez e sinal de repetição de compasso 
20 - 
21 - 

3 

22 - 
23 Sustenido e armadura com um sustenido 
24 Da Capo al Fine 
25 - 
26 - 
27 - 
28 Andamentos Andante, Moderato, Allegro, dinâmicas Mezzo forte e Mezzo 

piano 
29 Dinâmicas crescendo e decrescendo  
30 - 
31 Andamento ritardando 

4 
32 - 
33 Andamento largo 

34 - 38 - 

C - 

39 a 45 - 
46 Glossário que inclui compositores e tópicos de teoria 

46 e 47 - 
48 História do instrumento 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Quanto aos elementos de história da música, o livro do aluno se limita a nome do 

compositor e data de nascimento e morte ao lado direito da melodia. O Glossário traz também 

o país de origem de 20 compositores, iniciando por Jeremiah Clarke (1674 – 1707), passando 

por Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) e finalizando com John Philip Sousa (1854 – 1932), 

conforme quadro abaixo.  

Quadro 67 – Sequência de conteúdos de história da música do S.E. livro 1 
 

Seção Parte Página Compositor 
A - 1 - 5 - 

B 

1 
 

6 - 11 Melodias tradicionais e exercícios compostos pelos autores do método 
12 J. S. Pierpont - arranjo de Chuck Elledge (um dos autores do método) 

2 

13 G. Rossini 
14 - 
15 W. Mozart 
16 G. F. Root  
17 - 
18 R. Frost 
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19 E. Grieg 
20 B. Pearson (um dos autores do método) 
21 B. Pearson e C. Elledge (autores do método) 

3 

22 G. Leybourne 
23 G. R. Poulton e J. Offenbach 
24 J. Straus, Jr. e E. Humperdinck 
25 T. Susato 
26 - 
27 D. E. Kelley e G. F. Handel 
28 W. Mozart 
29 L. V. Beethoven 
30 J. Clarke com arranjo B. Pearson (um dos autores do método) 

4 

31 W. Mozart 
32 J. P. Sousa 
33 A. Dvorak e L. Mason 
34 C. Elledge (um dos autores do método) 
35 H. C. work 

36 - 37 - 
38 J. Mouret com arranjo de C. Elledge (um dos autores do método) 

C - 

39 - 45 - 
46 Glossário 
47 - 
48 História do instrumento 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.9.8 Repertórios e exercícios 

O repertório do livro didático, para efeito de análise, será dividido em melodias, 

composições, arranjos e exercícios. As melodias utilizadas pertencem à música de tradição 

oral de diversos países. As composições se referem a excertos da música de concerto, de 

banda e peças compostas pelos autores do método. Os arranjos também são elaborados pelos 

autores. Quanto aos exercícios, estes são compostos em forma de melodias e corais para 

desenvolver técnica, prática de conjunto e leitura de partitura. Estas melodias não são 

chamadas de exercícios e possuem títulos próprios. No entanto, para a análise serão chamadas 

de exercícios. 

Quanto às melodias tradicionais, elas são provenientes de aproximadamente 12 países, 

além de outras internacionalmente conhecidas. Como nos métodos anteriormente analisados, 

o predomínio delas é dos EUA, seguido pelos países de proximidade cultural decorrente da 

língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, Canadá, França e México. Outros países 
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também são representados, porém com menos frequência como a China, Coréia, Japão, 

Rússia, Itália, República Tcheca e Alemanha, dentre outros. Foi utilizada uma melodia para 

representar o Continente Africano, Kum ba yah. Não foi encontrada nenhuma melodia que 

representasse o Brasil. A América Latina foi representada por uma melodia chamada Brother 

Martin.  

Já o repertório de composições é contemplado por, aproximadamente, 26 compositores, 

contando com uma ou duas obras de cada um deles. A predominância é da música de concerto 

com compositores europeus. A música de banda, como também notado nos métodos 

anteriores é representada, basicamente, por estadunidenses. Além de arranjos e corais, o 

método também inclui peças e exercícios de seus autores. 

Como descrito no início desta análise, também pode ser adicionado ao repertório peças 

avulsas disponibilizadas pela editora nos níveis 1 e 1.5 para o livro 1. Essas peças são obras 

indicadas para apresentações públicas e contemplam os diferentes níveis técnicos dos livros 

didáticos. 

3.3.9.9 Prática de conjunto 

Dos métodos analisados, o S.E. é o único que faz uma preparação por instrumento e por 

famílias instrumentais que antecede o trabalho coletivo, traz uma página de exercícios 

específicos para cada instrumento. Depois de aprendida, trabalha-se mais uma página com a 

família desse instrumento, ou seja, madeira, metal ou percussão. Então, inicia-se o trabalho 

coletivo, a banda completa. Este trabalho pré-coletivo se dá a partir das notas de fácil emissão 

de cada instrumento e prepara, assim, o aluno para tocar a nota inicial do método com a banda 

completa, na página 6. Por exemplo, para o trompete, a nota emitida mais facilmente é o Dó 

ou o Sol. No entanto, a parte de banda completa começa com a nota Mi. Sendo assim, se a 
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primeira nota que o aluno emitir for o Dó, ele começa na página 4 e faz o caminho Dó, Ré e 

Mi. Se a primeira nota que o aluno emitir for Sol, ele começa na página 5 e faz o caminho Sol, 

Fá e Mi. São sete exercícios formados por semibreves e pausas. Em seguida trabalha a mesma 

página com a família dos metais. Na página 6, inicia-se o trabalho com a banda completa, 

coletivo, na nota Mi.  

Quadro 68 - Prática de conjunto do S.E. livro 1 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Assim como os outros métodos o S.E. traz em seu conteúdo uma grande diversidade de 

texturas musicais: uníssono, dueto, cânone, arranjo banda completa, solo, solli, polifonia coral 

e melodia acompanhada. A prática de conjunto ocorre nas Seções B e C do livro. As melodias 

em uníssono são constantes no início e ao longo do livro. A partir da página 12, a primeira 

peça para banda completa é introduzida. 

A partir da página 7, aparece o primeiro dueto.  Na página seguinte, a lição 16 é dueto 

com palmas. Na página nove, há o terceiro dueto e o primeiro trabalho de solo, Soli e Tutti em 

dois exercícios. Na página 10, há o quarto dueto e na página seguinte o primeiro cânone a 

duas vozes. Um arranjo de banda completa encerra a primeira Parte. 

A Parte 2 da Seção B apresenta dois duetos com palmas na página 13 e mais dois na 

página seguinte. Na página 15, há o segundo cânone. Um dueto com palmas e um cânone 

SEÇÃO B 
Total 

Parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 
Página 6-12 13-21 22-30 31-38 38 

Lições 1 a 43 44 a 84 
85 a 
134 

135 a 
155 

155 

Tipo de prática e a 
quantidade de lições 
correspondentes 
 

Uníssono 34 29 43 16 122 

Solo, soli e tutti 4 1 1 - 6 

Dueto 3 1 2 3 9 

Dueto com palmas 1 6 2 1 10 

Trio - - - - - 
Cânone 1 3 1 1 6 
Banda completa 1 2 2 1 6 
Solo com Piano - 1 - 1 2 
Coral - - - 2 2 
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estão presentes na página 17. Na página 18 há outro exercício de solo, Soli e Tutti e um dueto. 

Um outro dueto com palmas e um cânone são apresentadas na página 19. Nas duas páginas 

que seguem, o primeiro solo com piano e dois arranjos para banda completa encerram a Parte 

2. 

A Parte 3, apresenta cinco duetos distribuídos nas páginas 25, 26 e 27, sendo que três 

são com palmas e dois simples. Na página 25 há também um cânone a quatro vozes. Um 

arranjo para banda completa encerra esta Parte na página 30. A Parte 4, contém quatro duetos, 

sendo que dois são com palmas e um cânone. Esta Parte se encerra com um solo com piano e 

um arranjo para banda completa.  

Na Seção C há três páginas de exercícios técnicos específicos para cada instrumento, 

uma para escalas e seus arpejos e outras três de estudos rítmicos. Em resumo, o livro traz 

inicialmente, exercícios em intervalos paralelos, em seguida ele inclui duetos, cânones e 

arranjos diversos. O livro contém seis cânones, cinco arranjos tipo banda completa e 17 

duetos, sendo que destes, oito são com palmas e 11 não. Traz ainda dois arranjos para solo 

com piano seis exercícios tipo solo, soli e tutti e dois corais instrumentais. 

3.3.9.10 Apreciação e criatividade 

O S.E. não traz nenhum exercício específico de apreciação, no entanto traz seis 

exercícios de solo, soli e tutti que, de certa forma, estimulam a apreciação. O quadro abaixo 

apresenta as atividades de percepção e criatividade. 

Quadro 69 - Percepção e criatividade do S.E. livro 1 
 

SEÇÃO B 
Partes 1 2 3 4 

Páginas 6-12 13-21 22-30 31-38 
Exercícios 28 - 90 137 e 150 

Atividades Composição - Composição 
Ambos 

Composição 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Em se tratando de criatividade o livro traz quatro exercícios. A seguir a descrição de 

cada um deles: no exercício 28, há um compasso a preencher, o aluno deve escolher as notas e 

grafá-las no ritmo previamente estabelecido. É pedido que o aluno coloque o título e o seu 

nome no local do compositor. No exercício 90 é pedido algo bem semelhante. O aluno deve 

preencher a nota do tempo final em cinco compassos, sendo que o ritmo já está estabelecido. 

No 137 é apresentada a melodia Twinkle, Twinkle Little Star, conhecida no Brasil como 

Brilha, Brilha Estrelinha ou Três Galinhas a Cantar. Logo após a apresentação da melodia, há 

um pentagrama em branco e o aluno é convidado a escrever uma variação. No 150 é indicado 

ao aluno compor os quatro últimos compassos de uma melodia. 

3.3.9.11 Materiais suplementares 

Além do livro didático, o método S.E. também oferece award pins e medals que são 

botons e medalhas para premiar o aluno após cumprir certas etapas do método. Oferece 

também gravações de acompanhamentos em CD para todas as melodias de banda completa, 

vendidos separadamente dos livros. Peças e arranjos de músicas para concertos fazem parte 

dos materiais disponibilizados pela editora do S.E. que possui um livro específico para teoria 

e história que, se utilizado, amplia o conteúdo do livro de instrumento, o qual possui 

atividades Expositivas e exercícios de Teoria. 

3.3.10 STANDARD OF EXCELLENCE – LIVRO DIDÁTICO 2 

O livro 2 do S.E. inicia sua apresentação parabenizando o aluno por ter completado o 

livro 1 e afirma que o estudante já é um músico e que descobriu que o estudo cuidadoso e a 

prática regular trarão a alegria e satisfação de fazer música bonita. O autor segue a 

apresentação afirmando que agora o aluno está pronto para passar para o próximo nível em 

seu fazer musical. Ele dá boas vindas ao aluno e espera que o sucesso e a satisfação 
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continuem. Em seguida, há os mesmos seis conselhos da apresentação do livro 1 que, 

basicamente, explicam como praticar pode ser a chave para a excelência. 

3.310.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

A estrutura organizacional e apresentação gráfica do livro 2 é mantida da mesma forma 

que no livro 1. A distinção se dá pela utilização da cor azul para destacar capa e conteúdos ao 

invés da vermelha, como no livro 1. Para esta análise, o livro 2 foi dividido em três seções.  

Quadro 70 - Estrutura do livro didático S. E. livro 2 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

1 2-39 (quatro partes) 40-48 (duas partes) 

Conteúdo 

Capa e texto de 
motivação 
 

Atividades nas 
Modalidades Expositiva, de 
Teoria, de Performance, 
Especiais e de Avaliação 
 

Revisão e fixação: técnica 
instrumental, escalas e 
exercícios de ritmo. 
Complementos: Glossário, 
(ficha de avaliação ou  
progresso), Checklist para o 
instrumento e sonoridade, 
Survival  Kit, onde há a lista 
dos materiais indispensáveis 
como flanela, óleo etc. e 
quadro de dedilhados e notas 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção A é formada por capa e texto de motivação. Na Seção B se desenvolve a 

revisão e os novos conteúdos, principalmente através da prática, e na Seção C a revisão e 

fixação do que foi visto anteriormente e complementos. A seguir o quadro referente as Seções 

B e C: 
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Quadro 71 - Seções B e C da estrutura do S.E. livro 2 
 

Atividade Parte 1 
(p. 2-7) 

Parte 2 
(p. 8-16) 

Parte 3 
(p. 17-23) 

Parte 4 
(p. 24-39 

Seção 
C 

Total 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e 
história da música 

- 22 

Práticas 

De Teoria 7 Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo 
e solfejo 

32 39 

De Performance 18 Exercícios de técnica instrumental e de prática 
de conjunto 

130 148 

Especial 

Apreciação - - - - - 0 
Criatividade 1 - - 2 - 3 
Interpretação - - - - - 0 
Memorização - - - - - 0 
Percepção e 
Imitação 

- - - - - 0 

Avaliação 10 10 10 10 - 40 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B, maior das três, possui quatro Partes e se caracteriza da seguinte forma: a 

Parte 1, foi dividida em duas subpartes, a primeira é a revisão das três tonalidades aprendidas 

no livro 1 e a segunda dá continuidade aos conteúdos já aprendidos. Esta Parte termina com 

uma peça para banda completa. A Parte 2 introduz novos conteúdos de forma gradativa e 

prática sem diferenças estruturais ou de enfoque em relação a Parte 1. Similar a Parte 2, a 

Parte 3 se diferencia por possuir um solo com acompanhamento de piano. Esta Parte utiliza o 

que foi aprendido na Parte anterior, além de introduzir mais conceitos. A Parte 4 tem como 

característica ser a última Parte e trazer consigo quatro arranjos para banda completa, dois 

para esemble ou dueto e, ao fim, mais um solo de piano.  
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Figura 37 – Gráfico das Atividades do S.E. livro 2 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Modalidade de Performance instrumental predomina o livro com 59% das atividades, 

seguida pela atividade de Avaliação com 16%, e de Teoria com 15%. A modalidade de 

Avaliação está distribuída de maneira uniforme. Já as atividades Especiais são pouco 

trabalhadas, compreendendo apenas 1%. Esta porcentagem se refere à Criatividade. Neste 

volume do método, a formação da banda é enfatizada com atividades de Performance. 

3.3.10.2 Atividades didáticas 

Assim como em outros métodos, as atividades didáticas do livro 2 se diferenciam 

apenas por darem mais ênfase a performance que no livro 1. Com exceção desta 

característica, as atividades didáticas são as mesmas do livro 1. 

Expositiva

9%

De Teoria

15%

De Performance

59%

Especial

1%

Avaliação

16%
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3.3.10.3 Conteúdo 

Da mesma forma que nos outros métodos, o conteúdo do livro pode ser dividido em sete 

categorias: figuras e células rítmicas, técnica instrumental, tonalidades, teoria e história da 

música, repertórios e exercícios, prática de conjunto, apreciação e criatividade. 

3.3.10.4 Sequência de elementos de ritmo 

Após a revisão do livro 1, das páginas 2 a 4, o livro 2 traz a seguinte sequência de 

figuras na Seção B:  

Quadro 72 - Sequência de introdução de elementos de ritmo do S.E. livro 2 
 

Seção Seção B 

Parte 
Parte 1 
(p. 2-7) 

Parte 2 
(p. 8-16) 

Parte 3 
(p. 17-23) 

Página pág. 5 pág. 8 pág. 13  Pág. 17 pág. 18 pág. 19 pág. 21 

Nome 

Síncope de 
colcheia 

semínima e 
colcheia 

Pausa de 
colcheia 

Compasso 
dois por 

dois 

Compasso 
composto 
três por 

oito 

Compasso 
composto 
seis por 

oito  

Semicolcheia 

Combinações 
de 

semicolcheia e 
colcheia 

Elemento 
      

    

 
 

Seção Seção B 

Parte 
Parte 4 

(p. 24-37) 

Página pág. 25 pág. 27 

Nome 

Semicolcheia, colcheia 
pontuada e colcheia 

pontuada com 
semicolcheia 

Tercina em 
compasso simples 

Célula 
nova          

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Neste livro, as novas células vão sendo apresentadas como desdobramento das 

anteriores e sempre são relacionadas ao compasso. A Parte 1 faz a revisão do livro 1 e na 
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página cinco traz a síncope de colcheia-semínima-colcheia. A Parte 2 apresenta pausa de 

colcheia e compasso dois por dois (c cortado). Após a introdução do compasso dois por dois, 

se apresentam, na Parte 3, os compassos compostos seis por oito e três por oito, nas páginas 

17 e 18. Nas páginas 19 e 21, são introduzidas a semicolcheia e suas duas combinações mais 

básicas com colcheia. A Parte 4 traz a semicolcheia sozinho e sua combinação, onde ela 

precede a colcheia pontuada e, como último tópico de ritmo do livro 2, é apresentada a tercina 

em compasso simples. 

3.3.10.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Após a revisão do livro 1 dá-se continuidade a expansão dos registros agudo e grave de 

cada instrumento, bem como, são inseridas notas em dedilhados e posições alternativas e 

notas enarmônicas. Para a percussão, se adicionam novos rudimentos baseados nos 

anteriormente aprendidos. As técnicas de percussão não melódica serão apresentadas após os 

sopros e percussão melódica. 
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Figura 38 - Sequência de apresentação das notas – S.E. livro 2 
 

Página 2 3 4 5 6 7 8 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 



215 
 

 

Após três páginas de revisão, onde a terceira inclui as notas Dó agudo para oboé, Mi 

para clarinetas e saxofones e as notas Sol e Fá grave para o fagote, dá-se início ao trabalho 

com as notas da tonalidade de Sol menor. Na página 6, apresenta-se Fá# para flauta, 

clarinetas, saxofones, trompete, trompa e percussão melódica e a nota Sol para clarinetas, 

trombone, bombardino, tuba, tímpanos e percussão de teclados. Para clarineta em Mib e 

saxofone tenor ainda se inserem Lá#, o trombone trabalha a nota Fá em posição alternativa e o 

conjunto de tímpanos tem a nota Ré. Na página 8, flauta, saxofone alto, trabalham a nota Mi e 

oboé, clarinetas em Sib, fagote e saxofones a nota Fá#. Para a clarineta em Mib é inserida a 

nota Mi#. 
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Figura 39 Sequência de apresentação das notas – S.E. livro 2 continuação 
 

Página 9 10 11 12 13 14 15 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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A página 9 introduz as notas que compõe a tonalidade de Láb maior. A nota Réb é 

trabalhada em todos os instrumentos e, somente para clarinetas em Sib em duas oitavas. Os 

tímpanos são exceção, pois só possuem a nota Lab. A trompa e as clarinetas em Sib também 

irão aprender esta nota. Em seguida, página 10, se insere Solb para todos, menos os tímpanos. 

Ainda nesta página são colocadas também as notas Mib para oboé, Sib posição alternativa 

para clarinetas em Bb, Mi para fagote e Lá e Sib para trompa. A página 11 é dedicada a nota 

Si em duas oitavas para todos com exceção de trompa e tímpanos.  A clarineta em Mib 

trabalha esta nota em três oitavas e ainda possui a nota Dó. A percussão melódica conta 

também com a nota Sol grave. A flauta, clarineta em Mib, fagote, metais menos trompa vão 

trabalhar, na página 12, a nota Ré. As clarinetas em Sib e trompa a nota Ré#. Na página 13 a 

nota Réb está presente para todos com exceção de oboé, clarinetas em Sib, saxofone tenor e 

tímpanos. A página 14 é dedicada a trabalhar o enarmônico da nota anterior, Dó# para todos 

com exceção de clarineta em Mib, trompa e tímpanos. Nesta mesma página, se insere Ré e Dó 

graves para flauta, Lá e Sib para clarinetas em Sib e percussão de teclados e Solb e Láb para 

Fagote, Lab para saxofones e Solb para trompa. Na página 15, se trabalham Dó#, Ré# e Sol# 

para todos, sendo que as clarinetas, saxofones, trompete e trompa possuem ainda os 

enarmônicos destas notas. 
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Figura 40 Sequência da apresentação das notas – S.E. livro 2 continuação 
 

Página 16 17 18 19 20 21 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Na página 18 se trabalha o Fá grave das clarinetas em Sib, posições alternativas da nota 

Láb para os saxofones e as notas Si e Dó para percussão de teclados. O Láb agudo é inserido 

para percussão de teclado na página 19. A nota Mib aguda é inserida, na página 20, para 

flauta, clarineta em Mib, fagote, e metais com exceção da trompa. As clarinetas em Sib 

possuem ainda Si e Dó# em posições alternativas. 
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Figura 41 - Sequência de apresentação das notas – S.E. livro 2 continuação 
 

Página 22-23 24 25 26 27 28 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Na página 24, trabalha-se o Reb e Láb para clarinetas em Sib e o Fá# em posição 

alternativa para fagote. Como última nota do livro 2 é apresentada Dó# para clarineta. 

A percussão não melódica possui como conteúdo: rufo de 9 batidas, flam accents, 

técnica de triângulo, rufo de 5 e 8 batidas, esteira de caixa, flam taps, rulos duplos, rufo de 17 

batidas, tímpanos. Na segunda Parte são inseridos: rim shots, drags, paradiddles, single drag 

taps, prato suspenso, técnica de pandeiro, técnica de bongô, flamacue, rulo com síncope, 

Double stop rolls, para teclados, cowbell, crash cymbal, sleigh Bell e maraca. 

3.3.10.6 Sequência de tonalidades 

Assim como nos outros métodos, no livro 2, as tonalidades são apresentadas e 

trabalhadas na Seção B. A seguir, apresenta-se o quadro das tonalidades relacionadas às 

Partes e Seções onde são introduzidas. 

Quadro 73 - Tonalidades do S.E. livro 2 
 

SEÇÃO B 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 

pág. 2 a 4 pág. 6 pág . 9 pág . 11 pág . 18 

Revisão das tonalidades do livro 
1 

Sol menor 
Lá bemol 
maior 

Dó menor Dó maior 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

As notas trabalhadas no início do livro comporão a tonalidade de Sol menor. Em 

seguida, são trabalhadas notas em posições alternativas e notas que formarão a escala de Láb 

maior e em seguida Dó menor. Na Parte 3 é trabalhada a tonalidade de Dó maior. Na Parte 4 

não há apresentação de novas tonalidades. A revisão das escalas e arpejos trabalhados nos 

livros 1 e 2 ocorre na Seção C, onde se inclui também a escala cromática em duas oitavas. 
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3.3.10.7 Sequência de teoria e história da música 

O conteúdo de teoria da música é trabalhado junto com a parte prática e, parcialmente, 

determinado pela técnica instrumental, como nos demais métodos analisados. Da mesma forma, 

não há tópicos específicos de história da música no livro 2 do aluno, mas há indicação do 

compositor nas melodias e um glossário no fim do livro do aluno que contém conceitos de teoria 

da música e informações sobre o ano de nascimento-morte e nacionalidade dos compositores. 

Nas páginas 2 a 4, Seção B, ocorrem a revisão do conteúdo de teoria da música do livro 1. 

Nas outras três Partes da Seção B dá-se continuidade aos termos e símbolos básicos de teoria da 

música aprendidos no livro 1 e já revisados. As novas notas, seus dedilhados, termos e sinais, com 

suas devidas explicações, são colocados em retângulos e destacados pela cor azul contornando os 

quadros amarelos. Os conteúdos de teoria mudam de um instrumento para o outro. O quadro 

abaixo apresenta a sequência dos conteúdos de teoria da música. 

Quadro 74 - Sequência de termos e sinais do S.E. livro 2 
 

Seção Parte Página Conteúdo 

 
B 

1 

2 - 4 Revisão dos conteúdos apresentados no livro 1 
5 Intervalos 
6 Sol menor e Accelerando 
7 D. S. Al Fine 

2 

8 - 
9 Láb maior e texturas monofônica e polifônica 

10 Enarmônicos, Stacccato, Allegretto e Allegro 

11 Dó menor, Tenuto e Legato 

12 Melodia acompanhada e Contraponto 
13 - 
14 Enarmônicos (continuação) 
15 Enarmônicos (continuação) 
16 D. C. Al Coda 

3 
17 - 
18 Dó maior 

19 - 23 - 

4 
24 - 26 - 

27 Maestoso 
28 - 39 - 

C 
40 - 45 - 

46 Glossário que inclui os tópicos de teoria 
47 - 49 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Assim como no livro 1, os elementos de história da música se limitam ao nome do 

compositor e data de nascimento e morte ao lado direito da melodia. O Glossário traz também 

o país de origem de 31 compositores dos períodos Barroco, Clássico e Romântico, com ênfase 

no último. 

Quadro 75 - Sequência de conteúdos de história da música do S.E. livro 2 
 

Seção Parte Página Compositor 

 
B 

1 
2 - 4 Revisão livro 1 
5 - 7 - 

2 
 

8 J. Brahms 
9 S. Foster 
10 F. J. Haydn e L. Jessel 
11 P. I. Tchaikovsky e W. A. Mozart 
12 G. Bizet 
13 J. P. Sousa 
14 R. Glière 
15 J. P. Sousa 
16 C. Elledge 

3 

17 J. Sibelius, J. H. Hopkins Jr. 
18 - 
19 P. Gilmore 
20 J. P. Sousa, A. Hawthorne e G. M. Cohan 
21 W. Billings 
22 - 23 L. van Beethoven 

4 

24 F. W. Meacham e J. Hook 
25 J. E. Winner e G. Bizet 
26 F. Schubert e F. J. Haydn 
27 F. Von Supé e C. Gounod 
28 F. Herold e P. I. Tchaikovsky 
29 C. Elledge 
30 S. A. Ward 
31 J. Sanderson 
32 P. Tchaikovsky 
33 - 
34 G. F. Handel 
35 - 39 - 

C 
40 - 45 - 
46 Glossário 
47 - 48 - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.10.8 Repertórios e exercícios 

O repertório do livro 2, assim como do livro 1, pode ser dividido em melodias, 

composições, arranjos e exercícios. Como nos métodos analisados, as melodias utilizadas 

pertencem à música de tradição oral de diversos países. As composições se referem a excertos 
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da música de concerto, de banda e peças compostas pelos autores do método. Os arranjos  são 

representados por banda completa (band arrangement). Quanto aos exercícios, estes são 

compostos em forma de escalas, aquecimentos e melodias para desenvolver técnica, prática de 

conjunto e leitura de partitura. O S.E. não possui corais instrumentais. 

Quanto às melodias tradicionais, elas são provenientes de 20 países, além de outras 

conhecidas internacionalmente. O predomínio delas é dos EUA, seguido pelos países de 

proximidade cultural decorrente da língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, Austrália, 

Canadá e Alemanha. Os outros países são México, França, Ulcrânia, Irlanda, etc. Não há 

nenhuma melodia que represente o continente africano, o Brasil ou a América do sul. 

Nenhuma dessas melodias incluem letras. 

Já o repertório de composições é contemplado por 31 compositores, cinco a mais que no 

livro 1, e inclui uma ou duas obras de cada um deles. A predominância é da música de 

concerto de compositores europeus. A música de banda é representada, basicamente, por 

estadunidenses. Os autores do método apresentam 13 arranjos para banda completa, sendo 

que seis são aquecimentos, incluem ainda dois solos com piano e um trio instrumental. 

3.3.10.9 Prática de conjunto 

O repertório do livro 2, assim como no livro 1, pode ser dividido em melodias, 

composições, arranjos e exercícios. Como nos métodos analisados, as melodias utilizadas 

pertencem à música de tradição oral de diversos países. As composições se referem a excertos 

da música de concerto, de banda e peças compostas pelos autores do método. Os arranjos  são 

representados por banda completa (band arrangement). Quanto aos exercícios, estes são 

compostos em forma de escalas, aquecimentos e melodias para desenvolver técnica, prática de 

conjunto e leitura de partitura. O S.E. não possui corais instrumentais. 
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Além das melodias tradicionais, provenientes de 20 países, existem outras conhecidas 

internacionalmente. O predomínio delas é dos EUA, seguido pelos países de proximidade 

cultural decorrente da língua, história e geografia. São eles: Inglaterra, Austrália, Canadá e 

Alemanha. Os outros países são México, França, Ulcrânia, Irlanda, etc. Não há nenhuma 

melodia que represente o Continente Africano, o Brasil ou a América do Sul. Nenhuma dessas 

melodias incluem letras. 

Já o repertório de composições é contemplado por 31 compositores, cinco a mais que no 

livro 1, e inclui uma ou duas obras de cada um deles. A predominância é da música de 

concerto de compositores europeus. A música de banda é representada, basicamente, por 

estadunidenses. Os autores do método apresentam 13 arranjos para banda completa, sendo 

que seis são aquecimentos, incluem ainda dois solos com piano e um trio instrumental. 

3.3.10.10 Apreciação e criatividade 

O livro 2 não traz atividades de apreciação, apenas de criatividade, conforme 

demonstrado no quadro abaixo: 

Quadro 76 - Criatividade do S. E. livro 2 
 

SEÇÃO B 
Partes 1 2 3 4 

Páginas 4 - - 25 e 26 
Exercícios 15 - - 105 e 110 

Atividades Composição - - 
Ambos 

Composição 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A criatividade é trabalhada nos exercícios 15 da página 4, 105 da 25 e 110 da 26. 

Ambos os exercícios são de composição, no entanto, no exercício 15 são dados quatro 

compassos e há mais quatro compassos em branco para serem completados de forma livre, 

pelo aluno e, em seguida, executados. O 105 consiste em completar uma melodia de quatro 

compassos utilizando a célula de colcheia pontuada- semicolcheia. No exercício 110 há quatro 
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trechos de dois compassos cada, onde a tarefa é determinar a ordem deles, transcrever para 

um só pentagrama e, em seguida, tocar. Neste livro é perceptível a ênfase em preparar a banda 

para performance e não no desenvolvimentos criativo e perceptivo do aluno. Isso se deve ao 

grande número de arranjos, que podem melhorar a sonoridade da banda.  

3.3.10.11 Materiais suplementares 

Assim como no livro 1, o livro 2 também dispõe de award pins e medals, botons e 

medalhas, para premiar o aluno após cumprir certas etapas do método. Oferece ainda 

gravações de acompanhamentos em CD para todas as melodias de banda completa. Como os 

demais, há arranjos de músicas e peças para concertos compatíveis com o seu nível 

disponibilizados pela editora. Diferenciando dos métodos já analisados, possui um livro 

específico para teoria e história da música, como no livro 1.  

3.3.11 DA CAPO CRIATIVIDADE E DA CAPO 

O método Da Capo surgiu a partir das experiências do clarinetista e professor Joel Luís 

da Silva Barbosa. Ele iniciou seus estudos no Coral e Banda da Guarda Mirim Municipal de 

Piracicaba, SP, e em 1994 concluiu o doutorado na University of Washington, em Seattle, 

EUA, sobre a metodologia coletiva de ensino de instrumentos de banda. Como parte de sua 

pesquisa, ele elaborou um livro didático de ensino coletivo de instrumentos de sopro e 

percussão, utilizando melodias brasileiras, intitulado Concerto que, mais tarde passou a se 

chamar Da Capo - Método Elementar para o Ensino Coletivo e/ou individual de Instrumentos 

de Banda. 

O livro Da Capo Criatividade, escrito em 2006 e publicado em 2011, e o Da Capo 

(2004), em uso desde 1999, são elaborados para o primeiro nível de aprendizado. Ambos são 

planejados para serem aplicados em um ano letivo. Eles podem ser utilizados em paralelo ou 
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independentemente e são escritos para banda de concerto. Até então (2012), são os únicos 

materiais brasileiros para ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão editados e 

disponíveis comercialmente. O primeiro livro é dedicado à educação musical e, como seu 

título propõe, dá ênfase às atividades de improvisação e criação musical. Está dividido em 

dois volumes. O outro, de 2004, também é dedicado à educação musical do aluno de sopro e 

percussão e foca diversas habilidades musicais, no entanto, enfatiza a execução instrumental, 

tendo em vista a formação da banda. 

A instrumentação do D.C.C. e do D.C. é formada por flauta, oboé, fagote, clarineta 

soprano (Si bemol), saxofone alto (Mi bemol), saxofone tenor (Si bemol), saxhorn (Mi 

bemol), trompa (Fá), trompete (Si bemol), trombone, bombardino (com livros em claves de 

Sol e Fá), tuba (instrumento em Si bemol ou Mi bemol e escrito em Dó), caixa clara, bombo e 

acessórios (em um mesmo livro). No entanto, o autor recomenda adicionar acompanhamento 

de um instrumento harmônico. A seguir, é apresentada uma análise detalhada dos livros 

Didáticos. 

3.3.11.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

O D.C.C. se apresenta como um livro de atividades de aquecimento, teoria, percepção, 

imitação e criatividade para instrumentos musicais. Na apresentação, o autor oferece um texto 

inicial de esclarecimentos onde é explicada a abrangência do livro. Ele é um livro 

independente, mas quando aplicado em paralelo ao D.C. se complementam com atividades 

que ampliam o desenvolvimento das habilidades musicais. Os aquecimentos buscam ampliar 

a técnica instrumental individual e trabalhar a sonoridade do grupo. Os conhecimentos de 

teoria são postos em prática através da leitura e identificação de frases musicais através de 

indicações que auxiliam a interpretação. Por fim, a criatividade, habilidade básica na 

formação do musicista, é desenvolvida por meio de improvisação e composição. Assim como 
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o D.C. ele pode ser trabalhado com a banda completa, parte dela ou individualmente. Para 

maiores informações, o autor indica o site: www.dacapo.mus.br.  

Ainda nas primeiras páginas há: I - Explicações e dicas; II - Quanto à improvisação; III 

- Quanto à imitação e IV - Relação com os exercícios do método Da Capo. Nas “Explicações 

e dicas”, o autor mostra como interpretar as indicações dos exercícios de improvisação e 

imitação, pois eles trazem uma simbologia própria, com cabeças de notas alteradas e com 

diferentes funções. Nesta parte, também informa como ler e organizar os improvisos. Em 

“Quanto à improvisação”, faz observações sobre quem deve improvisar, quem o(s) escolhe e 

como determinar a ordem dos improvisadores. Explica ainda como criar padrões de 

improvisação para agilizar o trabalho e como utilizar as indicações de frase presentes nos 

exercícios. Ao fim deste item são dados esclarecimentos sobre como variar os 

acompanhamentos e bases para os improvisos. “Quanto à imitação”, este item expande as 

explicações já oferecidas no item anterior de forma semelhante, porém mostra que a imitação 

é outra face importante da improvisação. E, por último, é trazido um Quadro de relação entre 

as atividades do D.C. e D.C.C., que tem por função indicar a sequência das atividades que 

podem ser praticadas em conjunto entre os dois livros. 
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Quadro 77 - Estrutura do D.C.C. livro didático 1 em dois volumes 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

I-V 1-94 (três partes)17 89 

Conteúdo 

a) Capa, 
b) História do 
instrumento, 
c) Quadro de 
dedilhados 

Atividades nas Modalidades 
Expositiva, de Teoria, de 
Performance, Especiais e de 
Avaliação 
 

Complementos: Lista das 
atividades em ordem alfabética 
com número e lição 
correspondente e Sumário do 
livro todo 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A estrutura organizacional do livro 1 do D.C.C. pode ser dividida basicamente em três 

Seções: A) Introdução B) Conteúdo Principal, e C) Lista por ordem alfabética e sumário. 

Quadro 78 - Seções B e C da estrutura do D.C.C. – vol. 1 e 2 
 

Atividade  

 

Parte 1 

 (ex. 1-36 

vol.1) 

Parte 2 

 (ex. 37-61 vol.1 e 

ex. 1-20 vol. 2) 

Parte 3 

(ex.21-56 

vol. 2) 

Seção 
C 

Totais 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e história da 
música 

28 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo e solfejo 10 

De Performance Exercícios de técnica instrumental, canto e prática de conjunto 11718 

Especial 

Apreciação 1 - - - 1 

Criatividade 51 38 29 - 118 

Interpretação - - 1 - 1 

Memorização 3 4 7 - 14 

Percepção e 
Imitação 

15 15 12 12 54 

Avaliação - - - - 0 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

 

                                                 
17 O número de páginas pode variar conforme o instrumento. 
18 O número total de exercícios do livro didático, 117, difere da soma das atividades, pois muitos 
exercícios abordam mais que uma modalidade de atividade. 
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Figura 42 – Gráfico das Atividades do D.C.C. 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Diferente de todos os métodos descritos até então, as atividades Especiais, que incluem 

apreciação, criatividade, interpretação, memorização e percepção e imitação, são as mais 

trabalhadas, somando 55%, pois alguns exercícios de Performance chegam a somar três 

atividades Especiais, por exemplo, tocar, improvisar e imitar com base em uma melodia. A 

Modalidade de Performance instrumental é a segunda mais importante do livro com 34% das 

atividades e é seguida pela atividade Expositiva, com 8%, e de Teoria com 3%. A modalidade 

de Avaliação está presente somente no livro do Regente. Entende-se que, neste livro, a 

criatividade musical do aluno de banda é mais enfatizada, porém, inclui também a formação 

para Performance, inclusive, um tipo de Performance criativa. Sendo assim, este livro pode 

favorecer uma educação musical integral e equilibrada. Outra característica particular são 

exercícios em forma de jogos e brincadeiras tradicionais como: Amarelinha Vertical, onde os 

compassos da melodia estão dispostos em dez casas, que formam um caminho entre o Céu e a 

Expositiva

8% De Teoria

3%

De Performance

34%
Especial

55%

Avaliação

0%
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Terra; Roda e Chicotinho Queimado que dispõe os compassos em forma de roda, e pode ser 

brincado de duas maneiras; Balão, a Pata Choca e a Amarelinha Espiral, semelhantes aos 

anteriores. 

Quanto ao D.C., o autor divide as palavras iniciais em: Introdução; Iniciando o trabalho; 

Dicas gerais; Dicas para as atividades de ensino; Dicas para a boa formação da banda; A 

partitura e Instrumentação. Na introdução, o autor dá informações sobre o método, como é 

planejado, a forma de utilização para o ensino coletivo, com banda completa ou parcial, e para 

o ensino individual. Em seguida, ele fala sobre algumas características do ensino em grupo e 

que o método inclui lições para o aprendizado do instrumento e de habilidades musicais, 

como teoria da música, habilidade de tocar em conjunto, improvisação e percepção musical de 

forma simultânea e desde o começo do trabalho. Também é descrita a divisão do livro em três 

Partes, onde ao final de cada Parte deve-se realizar uma apresentação pública. Após esta 

introdução, o autor traz em “Iniciando o Trabalho”, dicas de como organizar as aulas, a banda, 

e estimular a motivação nos alunos e participação dos pais. Em “Dicas gerais” são abordadas 

questões relativas ao dia-a-dia das aulas após o início do método, como mesclar as aulas em 

atividades práticas e teóricas, como utilizar modelagem (imitação) e avaliar os alunos. As 

“Dicas para as atividades de ensino” tratam de como praticar as atividades de ensino de 

diferentes maneiras, em seguida, as “Dicas para a boa formação da banda” falam sobre 

equilíbrio e sonoridade do grupo. O trecho “A partitura”, explica as diferenças entre livro do 

Regente e livro do Aluno.  
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Quadro 79 - Estrutura do D.C. 
 

Seção A B C 
Páginas do 
livro do 
estudante 

i-v 1-27 (três partes) 28 

Conteúdo 

a) Capa e ficha 
catalográfica, 
b) História do 
instrumento (livro do 
aluno), 
c) Quadro de 
dedilhados (livro do 
aluno) 

Atividades nas Modalidades 
Expositiva, de Teoria, de 
Performance, Especiais e de 
Avaliação 
 

Atividades complementares: 
Exercícios de Divisão musical. 
Complementos: Quadro de 
dedilhados e posições de notas,  
Exercícios auditivos e História 
do instrumento (todos no livro 
do regente). 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A estrutura organizacional do D.C. pode ser dividida em três Seções: A) Introdução, B) 

Conteúdo Principal e C) Atividades complementares e complementos. Ela visa atender o ano 

letivo brasileiro e ao antigo exame da O.M.B. O texto sobre a história do instrumento e o 

quadro de dedilhado se encontram na Seção A do livro de estudante e C do livro do regente.  

Quadro 80 - Seções B e C da estrutura do D.C. livro 1 
 

Atividade 
 

Parte 1 
 (p. 1-9) 

Parte 2 
 (p. 10-19) 

Parte 3 
 (p. 20-27) 

Seção C 
(p. 28) 

Totais 

Expositiva Inserções de símbolos, teoria da música, textos e história 
da música 

28 

Práticas 

De Teoria Exercícios de teoria da música, de leitura de ritmo e 
solfejo 

18 

De Performance Exercícios de técnica instrumental e de prática de 
conjunto 

126 

Especial 

Apreciação - - - - 0 
Criatividade - 2 2 - 4 
Interpretação - - - - 1 
Memorização 1 2 2 - 5 
Percepção e 
Imitação 

1 2 3 8 14 

Avaliação - - - - 0 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A Seção B é a maior de todas. Ela possui 118 lições e inclui cinco peças para concerto. 

Este conteúdo é apresentado em 27 páginas divididas em três Partes. Cada Parte possui nove 

páginas. Cada página é planejada para ser trabalhada, aproximadamente, em uma semana. Há 

ainda, na Seção C, uma página de exercícios de divisão musical para ser realizada ao longo 
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das 27 páginas da Seção B. Por fim, a Seção C do livro do Regente inclui oito exercícios de 

imitação, intitulados “Exercícios auditivos”. 

Figura 43 – Gráfico das Atividades do D.C. 
 

 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011.  

A Modalidade de Performance instrumental predomina o livro com 65% das atividades. 

Esta é seguida pela atividade Expositiva, 14%, e as atividades Especiais, que incluem 

apreciação, criatividade, interpretação, memorização e percepção e imitação, são trabalhadas 

com 12% e de Teoria com 9%. A modalidade de Avaliação só está presente no livro do 

regente, em formas de dicas. Através destas porcentagens percebe-se que, neste livro do 

método, a educação musical integral dos alunos é realizada através da formação da banda e 

enfatiza a performance através de partitura. 

Essa organização do conteúdo por página e sua apresentação em quadros facilitam o 

trabalho do professor quanto à elaboração do plano de curso e o planejamento das aulas, 
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assim como a avaliação. A seguir, o quadro de relação entre os exercícios do D.C. e D.C.C. 

volume 1 e o quadro em seguida é em relação ao volume 2. 

Figura 44 – Quadros de equivalência do D.C. e D.C.C. 
 

 

 
Fonte: BARBOSA, J. S., Da Capo Criatividade, 2011. 

3.3.11.2 Atividades didáticas 

Como explicado anteriormente, as atividades didáticas do D.C.C e o D.C. se 

entrelaçam, de maneira que em uma mesma lição, duas ou mais modalidades de atividades 

são praticadas simultaneamente. Os livros apresentam todas as modalidades de atividades 

incluídas na ferramenta analítica proposta na metodologia de pesquisa. São elas: Expositiva, 

de Performance, de Teoria, de Avaliação e Especial. O texto abaixo se refere ao uso conjunto 

dos dois livros. 

A modalidade Expositiva resume-se em apresentações de conteúdos por meio de textos 

e ilustrações. Demonstra conteúdos de técnica instrumental e teoria. A modalidade de 

Performance é, predominantemente, realizada por meio de execução instrumental, contudo, 
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inclui também o canto. A execução instrumental ocorre em grupo, onde se trabalha em 

uníssono, dueto, trio, cânone, banda completa e solo com banda. 

A modalidade de Teoria constitui-se de exercícios práticos para compreensão do 

conteúdo de teoria de música. Tem como função nomear notas, dar valores às figuras, 

determinar compassos e suas fórmulas, solfejo (batendo ou não o compasso), divisão musical 

e leitura rítmica com palmas e voz. Os livros trabalham as cinco atividades da modalidade 

Especial: apreciação, criatividade, interpretação, memorização e percepção com imitação. A 

Apreciação e a Interpretação são indicadas no texto do livro do regente. As atividades de 

criatividade são realizadas por meio de improvisação, composição e fazer arranjo, fazendo 

uso de grafia musical e execução. A imitação está presente ao longo dos dois livros, mas com 

maior ênfase no D.C.C. Por último, a atividade de Avaliação é indicada no livro do regente 

para ser realizada de maneira individual e coletiva. O professor também é estimulado a afixar 

um quadro na sala de aula com a avaliação. 

Todas as atividades se encontram na Seção B do livro. Contudo, a modalidade de 

Performance está presente no livro todo. Entende-se que no D.C.C. a educação musical 

integral dos alunos – uma educação que trabalhe de maneira equilibrada todas as habilidades 

musicais – é mais enfatizada que a formação da banda. Entretanto, o D.C. enfatiza a formação 

da banda. 

3.3.11.3 Conteúdo 

O conteúdo do livro pode ser dividido em sete categorias: figuras e células rítmicas, 

técnica instrumental, tonalidades, teoria e história da música, repertórios e exercícios, prática 

de conjunto, apreciação e criatividade. 
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3.3.11.4 Sequência de elementos de ritmo 

A sequência dos elementos de ritmo dos dois livros é semelhante. Contudo, o D.C.C. 

explora mais amplamente suas combinações e simula o ritmo de síncope, por exemplo. O 

quadro abaixo apresenta esta sequência. 

Quadro 81 - Sequência de introdução de elementos de ritmo do D.C. e do D.C.C. 
 

Seção Seção B 

Partes 
Parte 1 

 (p. 1-9) 

Página pág. 1 e 2 pág. 4 e 5 pág. 8 pág. 9 

Elemento 
     

Ligadura de 
prolongação 

 
 

 
 

Seção Seção B 

Partes 
Parte 2 

(p. 10-19) 

Parte 3 

(p. 20-27) 

Página pág. 10 e 12 pág. 13 e 15 pág. 17 pág. 26 

Elemento       
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.11.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

O D.C. e no D.C.C. possuem a mesma sequência de notas e conteúdo de técnica 

instrumental. O quadro abaixo a apresenta no D.C. 
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Figura 45 - Sequência de apresentação das notas - D.C e D.C.C. 

 
Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 

 

As cinco primeiras páginas apresentam as notas correspondentes aos cinco primeiros 

graus da escala de Sib maior, sendo que para oboé, trompa e instrumentos em Mib como 

saxofone alto, sax horn e tuba em Mib estas notas ocorrem num intervalo de quarta 

descendente. São, respectivamente Fá, Mib, Ré, Dó e Sib para a maioria e Dó, Sib, Ré, Mib e 

Fá. Na página seguinte, todos os instrumentos se encontram no sexto grau, Sol. Na página 7, 

todos possuem a sensível, Lá. Nesse momento, já é possível formar a escala completa. Em 

seguida, a próxima nota presente é Láb que fará parte das próximas tonalidades a serem 

inseridas e encerra a primeira Parte da Seção B.  
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Figura 46 - Sequência de apresentação das notas – D.C e D.C.C. livro 1 continuação 

 
Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 

Na segunda Parte da Seção B, insere-se a nota Mi para todos os instrumentos. Da página 

12 em diante a sequência de notas ampliam a extensão com a nota Lá e Sib agudo para flauta, 

oboé, saxofone tenor, trompete e bombardino em clave de Sol, trombone, bombardino em 

clave de Fá, fagote e tuba. Para clarineta, trompa e instrumentos em Mib não há estas duas 

novas notas. Dando continuidade, são inseridas as notas Sol e Fá, graves para flauta, oboé, 

clarineta, saxofones, sax horn e tuba em Mib. Trompete e tuba não têm novas notas. Na 

página 16 há uma pausa na inserção de novas notas. Para finalizar a Parte 2, são inseridas as 
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notas Láb e Mib para flauta, oboé, clarineta, saxofones, sax horn, trompa e tuba em Mib. Para 

trompete, trombone, bombardino e fagote há somente Láb. Nesse momento trabalha-se a 

tonalidade de Mib maior. 

Figura 47 - Sequência de apresentação das notas – D.C e D.C.C. livro 1 continuação 

 
Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 

Na terceira e última Parte, se expandem os registros grave e agudo. Na página 21, 

insere-se a nota Ré grave para clarineta (sua nota mais grave), saxofone tenor, sax horn e a 

nota Sol para trompete, bombardino, trombone, fagote e tubas. Na página seguinte é vez das 

notas agudas com Dó e Ré para flauta e saxofone alto, Dó para oboé, trompete, trombone, 
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bombardino, fagote e tuba em Sib, e ainda Ré, Dó e Sib para clarineta. Somente o saxofone 

tenor trabalha o registro grave com as notas Dó e Sib. Dando continuidade, somente clarineta 

possui Fá e Mib agudos. Na página 25, são inseridas como últimas notas da sequência, Lá 

médio para clarineta e Ré agudo para trompete, trombone, bombardino, fagote e tuba em Sib. 

O D.C. não inclui, na instrumentação do método, instrumentos de percussão melódica 

como xilofone ou marimba. A percussão deste método é composta por caixa, bombo, pratos e 

acessórios a sequência de conteúdos de técnica é: batidas alternadas, batidas duplas, paradidle 

simples e triângulo na primeira Parte. Na segunda Parte são trabalhados: flams, prato 

suspenso, batida na borda, bloco de madeira e rufo de cinco batidas. Na terceira Parte são 

inseridos: rufo de nove batidas; baqueta na borda; rufo de triângulo e caixa sem esteira. 

3.3.11.6 Sequência de tonalidades 

Como mencionado anteriormente, o D.C. e o D.C.C. seguem a mesma sequência de 

conteúdos técnicos, porém com diferentes abordagens. Nesta sequência, a diferença entre 

ambos é que o D.C.C. traz os modos mixolídio, lídio-mixolídio e dórico, além das três 

primeiras tonalidades. As tonalidades são apresentadas na Seção B. A seguir, os quadros 

abaixo demonstram em que exercícios elas são introduzidas. 

Quadro 82 - Tonalidades do D.C.C livro 1 
 

SEÇÃO B 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 

- 
Exs. 17 a 

29 
(vol.1) 

Exs. 35 a 37 
(vol.1) 

Exs. 47  a 
54 

(vol.1) 

Ex. 55 
(vol.1) 

Ex. 1 a 4 
(vol.2) 

Ex. 5 a 
6 

(vol.2) 

Ex. 21 a 28 
(vol.2) 

- Sib maior 
Fá 

maior 
Mib 

maior 

Lídio-
mixolídio 
sobre Sib 

maior 

Frígio e 
Lídio sobre 
Sib maior 

Sib 
maior 

Dórico 
sobre 

nota Sol 
Cromatismo 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Quadro 83 - Tonalidades do D.C. livro 1 
 

SEÇÃO B 
Parte 1 
(p. 1-9) 

Parte 2 
(p. 10-18) 

Parte 3 
 (p. 19-27) 

- pag. 10 pag. 11 pag. 18 
 
- 

- Sib maior Fá maior Mib maior - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

As notas apresentadas desde o início do livro comporão a tonalidade de Si bemol maior. 

Todavia, sua indicação de tonalidade (armadura) é demonstrada apenas na página 10. Até o 

momento as notas recebiam acidentes ocorrentes. Já a escala se completa apenas na página 

13. Em seguida, é acrescentada a tonalidade de Fá maior na página 15, com a inserção do Mi 

natural. A tonalidade de Mi bemol maior é introduzida na página 18. Em resumo, os livros 

D.C.C. e D.C trabalham, assim como os livros 1 dos métodos analisados, as tonalidades com 

bemóis relacionadas às dos instrumentos predominantes da banda.  

3.3.11.7 Sequência de conteúdos de teoria e história da música 

Na Seção B, em relação ao D.C. o autor traz os termos e sinais de teoria da música, com 

suas devidas explicações, na parte superior da página. Em seguida são incluídos nas melodias 

da página, a fim de serem praticados. Já o D.C.C. trabalha-os nas melodias seguintes ao 

quadro, que, por vezes, tomam várias páginas. Abaixo, a sequência dos conteúdos de teoria da 

música que são as mesmas nos dois livros. 
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Figura 48 - Sequência de conteúdos de termos e sinais do D.C. e D.C.C. 

 

 
Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 

 

Figura 49 - Sequência de conteúdos de termos e sinais do D.C. e D.C.C. 
 

 

 
Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 

 

Figura 50 - Sequência de conteúdos de termos e sinais do D.C. e D.C.C. 

 

 

Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 

 

Quanto aos elementos de história da música, há informações históricas sobre cada 

instrumento em seu respectivo livro tanto do D.C. quanto do D.C.C.. O D.C. não traz 

informações sobre compositores, pois as melodias são todas do repertório tradicional. Já o 

D.C.C. inclui dados históricos ao trazer também melodias autorais de compositores 

brasileiros. 
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3.3.11.8 Repertórios e exercícios 

O repertório do D.C e do D.C.C. é composto por melodias coletadas no Brasil. A 

maioria é de tradição oral e de origem portuguesa. Todavia, há melodias como Bate o Sino, 

por exemplo, que é a melodia tradicional Jingle Bells conhecida internacionalmente. Assim 

ocorre com outras melodias, como Frei João, que é a canção francesa Frère Jacques, e Três 

Galinhas, Twinkle, Twinkle Little Star, originalmente de Amadeus Mozart. 

Já o D.C.C., além de melodias tradicionais, indica o aprendizado “de ouvido” de 

algumas melodias populares, como Berimbau de Baden Powel e Vinícius de Moraes, que tem 

influência afro-brasileira, Samba de Uma Nota Só de Tom Jobim e Newton Mendonça, 

Pipoca Moderna de Caetano Veloso, Faca Amolada de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, 

e Boas Festas de Assis Valente. Ainda do repertório autoral, nele há três transcrições de 

excertos de obras do período Colonial brasileiro. São obras sacras do Padre José Maurício, 

Damião Barbosa e uma anônima. 

Uma das diferenças que ambos os livros trazem em relação aos livros didáticos 

estadunidenses de iniciação, é a presença de letra nas melodias. Foi afirmado por Barbosa 

(2010), em entrevista, que a presença da letra tem o objetivo de estimular os alunos a cantar. 

Através de vocalizações pode-se desenvolver a afinação e percepção musical dos alunos. No 

livro do regente indica-se cantar e tocar toda a melodia que possui letra. Havendo dificuldade 

em entoar alguma canção, aconselha-se dividir os alunos em dois grupos, enquanto um toca o 

outro canta, e vice-versa. Se possível, estimula o uso de um instrumento harmônico (violão, 

piano, etc) para acompanhar estas atividades.  

3.3.11.9 Prática de conjunto 

Os livros em análise comportam uma diversidade de texturas musicais como duetos, 

duetos com palmas, trios, cânones e alguns arranjos para banda completa. 
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Quadro 84 - Prática de conjunto do D.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Em resumo, quanto à prática de conjunto, o uso de melodias e exercícios em uníssono 

predominam entre as atividades do livro. Em termos numéricos, além das atividades em 

uníssono, o livro contém dez cânones, oito arranjos para banda completa, e 14 duetos, sendo 

que destes, quatro são com palmas. O D.C. traz ainda um trio com palmas e quatro exercícios 

que utilizam divisi. 

Quadro 85 - Prática de conjunto do D.C.C. 
 

SEÇÕES B e C 

Total 
Divisões 

Parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Página 1-9 10-18 19-28 28 

Lições 1-39 40-79 80-126 126 

Tipo de texturas 
e as lições 
correspondentes 
 

Uníssono 30 26 36 92 

Imitação - - - 0 

Dueto 3 4 3 10 

Dueto com 
palmas 

1 2 1 4 

Cânone - 6 4 10 

Banda completa 5 1 2 8 

Solo com Piano - - - 0 
Coral - - - 0 

SEÇÃO B  

Total Divisões 

Parte Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Lições 
(ex. 1-36 

vol.1) 

(ex. 37-61 vol.1 

e 

ex. 1-20 vol. 2) 

(ex.21-56 

vol. 2) 
126 

Tipo de texturas e as lições correspondentes 
 

Uníssono 27 23 12 62 

Imitação 7 12 5 24 

Dueto - 4 5 9 

Dueto 
com 
palmas 

- 1 - 1 

Cânone - - - 0 
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Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

O quadro acima demonstra que o autor se preocupou com uma distribuição equilibrada 

dos tipos de texturas musicais ao longo do percurso de aprendizagem do aluno. O D.C.C. se 

diferencia do D.C. e dos métodos anteriormente analisados por apresentar canções em três ou 

quatro vozes, ou seja, melodia, harmonia e baixo. Por todos os livros incluírem todas as 

vozes, a distribuição delas pode ser feita com diferentes combinações instrumentais. 

3.3.11.10 Apreciação e criatividade 

O D.C. possui apenas algumas atividades de criatividade, enquanto o D.C.C. enfatiza as 

atividades de improvisação e composição em todo o seu decorrer. O D.C.C. também se 

diferencia significativamente dos demais livros na questão da imitação, conforme demonstram 

os quadro abaixo. 

Quadro 86 - Apreciação e criatividade do D.C.C. 
 

SEÇÃO B 
 

Parte 1 

 (ex. 1-36 vol.1) 

Parte 2 

 (ex. 37-61 vol.1 e 

ex. 1-20 vol. 2) 

Parte 3 

(ex.21-56 vol. 2) Total 

Composição 14 14 11 39 
Improvisação 26 22 14 63 

Imitação 8 8 4 20 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

 

                                                 
19 Todos os exercícios do D.C.C. podem ser feitos com banda completa, mas os trios e quartetos se prestam 
melhor a esta finalidade. 
20 Os itens com um asterisco foram inseridos somente na análise do D.C.C. por serem inexistentes em outros 
métodos. 

Banda 
completa19

 
10 11 16 37 

Solo com 
Piano 

- - - 0 

Coral - - 3 3 
*Trio20 10 9 14 33 
*Quarteto - 2 2 4 
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Quadro 87 - Apreciação e criatividade do D.C.  
 

SEÇÃO B   
 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Total 

Composição - 2 1 3 
Improvisação - - 2 2 

Imitação - - - - 
Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Como é possível verificar, o D.C.C. possui uma abordagem voltada para a proposta de 

estímulo a produção musical através da criação. Para tal, ele explora uma mesma melodia de 

até três formas diferentes. Assim, por exemplo, ele associa num mesmo exercício 

improvisação, imitação e composição com criação de uma variação e seu registro no livro. O 

D.C. trata a criatividade de forma semelhante aos livros estadunidenses onde a performance é 

predominante. Possui três atividades de composição que consistem em completar melodias 

em que são dadas apenas algumas notas e o aluno deve inserir as que faltam. Nas atividades 

de improvisação há uma base e as indicações das notas a serem utilizadas. 

3.3.11.11 Materiais suplementares 

O site www.dacapo.mus.br, em construção, traz artigos e informações em geral a 

respeito do método Da Capo. O autor (Vecchia, 2008) propôs um DVD didático com 

conteúdos de técnica instrumental em 10 passos, exemplos de lições do D.C. e um quadro de 

problemas e soluções. Esta proposta é fruto de uma pesquisa de mestrado sobre os processos 

de iniciação aos instrumentos de metal na forma coletiva, ou seja, o momento pré-coletivo, 

onde se dão os primeiros contatos com o instrumento. 

3.3.12 EXERCÍCIOS DIÁRIOS 

O livro Exercícios Diários de Frederico Dantas (2011) foi criado a partir das 

necessidades e experiências com filarmônicas, principalmente no nordeste do Brasil, na Bahia 

e, em específico, com a Oficina de Frevos e Dobrados, a mais de 15 anos em atividade em 
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Salvador. Segundo Dantas (2011), que também é trombonista, pesquisador e maestro, este 

material didático é planejado para iniciação e aquecimento anterior ao trabalho com dobrados 

e para o trabalho do dia-a-dia da banda de música. Ele é direcionado para os iniciantes, pois 

apresenta elementos simples e vai acrescentando outros, chegando a exercícios bem 

complexos. O autor afirma que é possível iniciar alunos de instrumentos de banda na forma 

individual e coletiva, por este livro. A modalidade coletiva pode ser por instrumentos 

heterogêneos ou homogêneos. O referido autor elaborou outro livro chamado A Sementinha 

Musical, para iniciação em teoria e leitura de partitura que não prevê instrumento. Apresenta 

semelhança ao Bona, onde as lições são desconhecidas e não estão associadas a melodias 

tradicionais. 

Diferente dos métodos anteriormente analisados, o E.D. traz exercícios de prática ao 

instrumento e suas atividades expositivas e práticas de teoria estão expostas na Sementinha 

Musical e no livro Teoria Musical para as Filarmônicas do mesmo autor. Este último é 

dedicado a jovens e adultos. O E.D. não tem uma versão comercial editada, no entanto, sua 

edição eletrônica se deu através do Selo Casa das Filarmônicas, Bahia. A seguir é realizada 

sua análise. 

3.3.12.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

O E.D. é composto por capa e 50 exercícios na versão que se encontra na internet. No 

entanto, na versão completa além da capa e exercícios, possui um preâmbulo onde Frederico 

Dantas dá alguns conselhos de, por exemplo, como um iniciante deve estudar seu 

instrumento. Ao invés de dividi-lo em Seções e Partes como estabelecido na ferramenta de 

análise utilizada nos métodos anteriores, será utilizado o exercício que inicia a prática com as 

semicolcheias como divisor de Partes do E.D. A primeira Parte compreende do exercício 1 ao 

27 e a Parte 2, do exercício 28 ao 50. A Parte 1 inclui exercícios técnicos e melodias, a partir 
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do exercício 13, e segue alternando entre exercícios técnicos de performance ao instrumento 

com leitura musical e melodias. Os primeiros 43 exercícios são em uníssono e do exercício 44 

em diante ocorrem duetos e trios.  

3.3.12.2 Atividades didáticas 

Como pode ser visto no gráfico abaixo, este método frisa a atividade de Performance 

através da leitura de partitura. Como o autor afirma, a idéia é preparar o grupo para o 

repertório tradicional de filarmônica.  

Figura 51 - Gráfico das Atividades do E.D. 
 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

As atividades Expositivas de teoria da música, como dito anteriormente, estão dispostas 

em dois outros livros, A Sementinha Musical e Teoria e Leitura da Música para as 

Filarmônicas. O E.D. não possui atividades de Teoria, dicas de Interpretação, Criatividade ou 

Avaliação.  

Expositiva

0%

De Teoria

0%

De Performance

100%

Especial

0%
Avaliação

0%
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3.3.12.3 Conteúdo 

O conteúdo do livro pode ser dividido em sete categorias: elementos de ritmo, técnica 

instrumental, tonalidades, repertórios e exercícios, prática de conjunto. Os tópicos referentes à 

teoria e história da música, apreciação e criatividade não estão presentes neste livro. 

3.3.12.4 Sequência de elementos de ritmo 

A sequência dos elementos de ritmo deste livro é semelhante aos anteriores. Entretanto, 

a adição de novos ritmos ocorre de forma mais intensa utilizando, por exemplo, ritmos que 

normalmente seriam inseridos no segundo livro de outros métodos. Ou seja, ele é mais 

conciso que os demais métodos analisados. Além disso, são incluídas melodias em compassos 

mistos que, nos métodos estadunidenses, apareceriam após o livro didático 2. 

Quadro 88 - Sequência de introdução de elementos de ritmo do E.D.  
 

Partes 
Parte 1 

(ex. 1-27) 

Página pág. 1 pág. 6 

Elemen-
to    

 
 

 
 

Partes 
Parte 1 

(ex. 1-27) 

Parte 2 

(ex. 28-50) 

Página pág. 7 pág. 11 pág. 12 pág. 26 

Elemen-
to 

 

 
 

 
     

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.12.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

O E.D. tem uma sequência de notas diferente dos métodos analisados até então. As 

primeiras notas introduzidas são tônica, quinta e oitava de Sib, nos sete primeiros exercícios. 

No exercício oito, se inserem as notas intermediárias entre a tônica e quinta anteriores em 
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intervalos de segunda em graus conjuntos. Em seguida, intervalos de terça em graus conjuntos 

e quintas. Até o exercício 10 foram inseridas todas as notas de Sib maior. Deste trecho em 

diante, os exercícios e melodias utilizam- se de notas cada vez mais agudas, na maioria das 

vezes, dentro da tonalidade de Sib maior. A sequência de notas utilizada no E.D. faz uso de 

notas agudas e saltos de quarta e quinta desde sua primeira lição. Destaca-se o Sib3, nota real, 

nos livros de clarineta, trompa e sax gênis. Os métodos anteriormente analisados inserem esta 

nota próximo ao fim do livro didático 1 dos livros para estes instrumentos. Este uso de notas 

agudas pode dificultar a iniciação dos alunos nestes instrumentos. Contudo, como o método 

não especifica em que momento do aprendizado ele deve ser inserido no percurso do 

iniciante, isso pode não ser uma dificuldade. Os métodos anteriormente analisados apresentam 

também as primeiras notas por graus conjuntos.  

No exercício 34 são trabalhadas as 15 tonalidades maiores e suas relativas harmônicas 

como: Dó maior e Lá menor, Sol maior e Mi menor, Ré maior e Si menor, Lá maior e Fá# 

menor e no exercício seguinte Mi maior e Dó# menor, Si maior e Sol# menor, Fá# maior e Ré 

menor e, por fim, Do# maior e Lá# menor. No exercício seguinte é realizado o mesmo 

trabalho, com as sete escalas com bemóis como: Fá maior, Sib maior, Mib maior, Láb maior, 

Réb maior, Solb maior e Dob maior, cada uma com sua relativa menor harmônica. Em 

seguida,  apresenta exercícios técnicos e melodias com algumas destas tonalidades. E, segue 

até o fim do método, utilizando na maioria das vezes, Sib maior, Fá maior, Mib maior.  

3.3.12.6 Sequência de tonalidades 

Pela ordem, as tonalidades que constam no E.D. são: Sib maior, Fá maior, Mib maior e 

todas as escalas e maiores e suas relativas harmônicas. No entanto, a tonalidade de Sib é a 

mais utilizada, seguida de Mib maior e Fá maior. 
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3.3.12.7 Sequência de teoria e história da música 

Como mencionado anteriormente, o E.D. não traz conteúdos expositivos de teoria da 

música. A maioria das melodias é do próprio autor. Nas demais melodias autorais constam os 

nomes dos compositores e não constam datas das composições. Observa-se que constam 

alguns compositores de filarmônica e um europeu, Georges Bizet. 

Quadro 89 - Sequência de conteúdos de história da música do E.D. 
 

Página Compositor 
1 - 5 Frederico Dantas (autor do livro) 

6 J. Cezar Souza 
7 - 11 Fred Dantas (autor do livro) 

12 G. Bizet 
13 - 18 Frederico Dantas (autor do livro) 

19 Samba do Litoral Norte da Bahia – Folclore Peruano 
20   J. Cezar Souza de Mucugê 
21 Frederico Dantas (autor do livro) 
22 Circo de Cata-lito em Urandi 

23 - 24 Frederico Dantas (autor do livro) 
25 - 26 Pedro Salgado 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

3.3.12.8 Repertórios e exercícios 

O E.D. inclui exercícios técnicos, baseados em escalas, escritos pelo próprio autor. Seu 

repertório se divide em melodias tradicionais brasileiras e algumas estrangeiras, melodias do 

próprio autor, e excertos de peças de outros compositores. As melodias autorais trazem 

características da escrita musical para filarmônica, com exceção da Habanera de Bizet.  

3.3.12.9 Prática de conjunto 

Todas as 50 lições são em uníssono e dentre elas há três duetos e três trios. Todas as 

lições podem ser tocadas com instrumentos homogêneos ou heterogêneos, ou seja, o livro de 

cada instrumento traz todas as linhas melódicas (vozes). 
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3.3.12.10 Apreciação e criatividade 

O E.D. não traz exercícios de apreciação e criatividade. 

3.3.12.11 Materiais suplementares 

Como dito anteriormente, há dois materiais suplementares que tratam de teoria da 

música: o primeiro é A Sementinha Musical e o segundo é Teoria Musical para as 

Filarmônicas. Ambos são de autoria de Frederico Dantas e tratam de teoria da música. 
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CAPÍTULO 4 - DISCUSSÃO E PROPOSTA 

O objetivo deste capítulo é, após a análise dos sete métodos e seus livros didáticos, 

comparar e discutir como os seu conteúdos e suas atividades são distribuídos ao longo dos 

níveis de aprendizado e suas características diante das filosofias da educação musical de 

Swanwick e Elliott. Dentro deste objetivo, não se pretende avaliar os livros em relação à sua 

eficiência ou qualidades, mas trazer um panorama geral deles. Assim, este capítulo se divide 

em duas partes. Na primeira se discute os livros didáticos analisados no capítulo anterior e, na 

segunda, é apresentada a proposta fundamentada na discussão. 

Como dito no começo da análise, os métodos estrangeiros têm diversos aspectos em 

comum, e os mais frequentes são: 

Divisão em três livros sequenciais e anuais; 

Presença de materiais suplementares a estes livros; 

Conteúdos semelhantes, principalmente nas sequências de aprendizado de notas e 

ritmos; 

Objetivo principal de formar a banda; 

Parâmetros do MENC; 

Repertório; 

Distribuição planejada das atividades didáticas. 

Apesar das semelhanças encontradas acima, os métodos procuram apresentar as suas 

próprias inovações e características de diferenciação. Uma destas características é a 

instrumentação. O B.T., por exemplo, possui guitarra em sua instrumentação. 

O E.D. tem uma proposta comprometida com a tradição de filarmônicas da Bahia, em 

específico, com sua tradição de ensino da música, dos instrumentos musicais e do repertório. 
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Sendo assim, a finalidade principal é a formação de novas filarmônicas. Seus objetivos não 

visam atender as leis educacionais do ensino básico. Contudo, pode ser integrado a um 

programa de educação musical neste contexto educacional. 

Os dois métodos nacionais analisados trazem diferenças contrastantes em relação aos 

outros, principalmente no que refere a elementos de ritmo e criatividade. Devido a este 

formato, o capítulo será divido conforme o nível que cada livro abrange e as ferramentas de 

análise definidas anteriormente. Esta comparação compreenderá, principalmente, as 

peculiaridades quanto à apresentação gráfica, estrutura organizacional, prática de 

performance, repertório, história da música, criatividade, materiais suplementares e as 

sequências de: ritmos, termos, símbolos, tonalidades, técnica instrumental e de notas.  

4.1 COMPARAÇÃO ENTRE LIVROS DIDÁTICOS DOS ESTÁGIOS 1 E 
2 

Como afirmado anteriormente, os livros 1 e 2 dos métodos estadunidenses são escritos, 

geralmente, para a quinta ou sexta série escolar, compreendendo alunos com idades entre 10 a 

12 anos. A escolha dos conteúdos, os textos iniciais direcionados ao professor e a forma em 

que são estruturados e apresentados em cada método podem influenciar o trabalho do 

professor e, consequentemente, o desenvolvimento dos alunos.  

4.1.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

De maneira geral, todos os métodos estadunidenses puderam ser divididos em três 

Seções: A) Introdução, B) Conteúdo principal e C) Revisão, fixação e complementos. 

Sendo assim, a Seção A se mostrou responsável não somente por introduzir o aluno na 

prática de banda, mas também por estimulá-lo e prepará-lo para utilizar o método. Além 

disso, nota-se que o objetivo principal, apresentado nesta Seção, é educar musicalmente 
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segundo os parâmetros do MENC e através da formação da banda na escola. Nesta Seção, tais 

métodos apresentam como primeiro conteúdo os fundamentos técnicos sobre a emissão do 

som e das primeiras notas no instrumento. Em seguida, tratam dos rudimentos de leitura da 

música. Os métodos nacionais, D.C.C, D.C. e E.D., não trazem os conteúdos. Prevêem que 

materiais de apoio para estes fundamentos fiquem por conta do professor. O S.E. trata do 

período pré-coletivo de forma especial, pois oferece uma página dedicada ao instrumento 

específico, outra para o naipe e, só na página seguinte, inicia-se o trabalho com a banda 

completa. Nestas páginas, oferece um caminho que parte da nota de mais fácil emissão até a 

primeira nota no momento coletivo. É o único que possui este tipo de abordagem na parte 

inicial, pré-coletiva. Já, alguns deles, trazem os conteúdos de fundamentos, em DVD ou 

vídeos, como é caso dos métodos S.I., E.E., A.A. e B.T. Poucos métodos não trazem DVD, 

são eles o S.E, D.C.C., D.C. e E.D. No entanto, os cinco métodos estadunidenses incluem CD 

em seus materiais didáticos e os brasileiros não. 

A Seção B de cada método traz seu conteúdo e atividades principais estruturados 

sistematicamente em partes para atender o ano letivo. Alguns oferecem partituras alternativas 

para as primeiras páginas do oboé e trompa. A Seção C traz exercícios de revisão e fixação 

que complementam as atividades da Seção B, tais como corais, escalas, leituras de ritmos e 

exercícios de técnica instrumental. Além disso, ela inclui suplementos como glossário, quadro 

de dedilhados, quadro de avaliação e quadro de registro de prática diária. 

Alguns métodos utilizam cores e ilustrações com fins didáticos. A finalidade desse 

procedimento é ajudar o aluno a relacionar a atividade expositiva com a prática. Concluindo, 

a estrutura e apresentação gráfica dos métodos auxiliam no planejamento do professor, na 

apresentação do conteúdo e na clareza das atividades a serem trabalhadas. 
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4.1.2 Atividades didáticas 

Como definido anteriormente, os livros englobam três modalidades de atividades 

didáticas: Expositiva, Prática e de Avaliação. A atividade Prática se divide em: de Teoria, de 

Performance e Especial. A modalidade Especial se subdivide, ainda, em cinco tipos: 

apreciação, criatividade, interpretação, memorização e percepção/imitação. A maior variação 

de quantidade e de tipos identificada na análise, se deu na modalidade Especial, seguida das 

atividades de Avaliação e Expositiva em história da música. 

As duas tabelas seguintes demonstram a quantidade de atividades de cada método 

presentes nos livros 1, primeira tabela e livros 2, segunda tabela. Como informado 

anteriormente, um mesmo exercício é usado, em muitos casos, para várias atividades. Isso 

explica a disparidade numérica no total entre os métodos. A discussão que segue as tabelas 

busca delinear a identidade pedagógica de cada método demonstrada pela relação entre os 

valores numéricos e os tipos de atividades.  

Quadro 90- Comparação entre atividades dos livros 1 
 

Atividade S.I. E.E. A.A. B.T. S.E. D.C.C. D.C. E.D. 
Expositiva 54 67 24 18 29 28 28 0 

Práticas 

De Teoria 36 39 44 7 78 10 18 0 
De Performance 183 204 163 120 162 117 126 50 

Especiais 

Apreciação 2 1 1 0 3 1 0 0 
Criatividade 4 7 6 2 4 118 4 0 
Interpretação 30 1 0 0 0 1 1 0 
Memorização 4 0 0 0 0 14 5 0 
Percepção/Imitação 0 0 1 0 1 54 14 0 

Avaliação 6 28 0 0 50 0 0 0 
Total 319 347 239 147 327 343 196 50 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Apesar do E.D. apresentar conteúdos equivalentes ao livro 2 dos outros métodos, 

decidiu-se incluí-lo apenas na tabela referente aos livros 1 por conter 50 exercícios, 

possivelmente correspondente a um ano, e pela diferença entre sua sequência de notas e 

ritmos e os demais métodos. 
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Como é possível observar na tabela acima todos os materiais, com exceção do E.D., 

trazem atividades Expositivas, de Teoria e de Performance, sendo que, somente o S.I. e o E.E. 

trazem atividades Expositivas de história da música nos livros didáticos 1 e 2. No S.E. os 

conteúdos de Teoria e História da música são apresentados em livros separados, assim como 

no E.D. Também se verifica que os seis primeiros métodos apresentam, em seu conteúdo, 

atividades Especiais. No entanto, a atividade de Apreciação não está presente no livro do 

Aluno do B.T. e D.C., mas está presente no livro do Regente. As atividades que envolvem 

Criatividade estão presentes em todos os livros 1, menos no E.D. A Interpretação é, no geral, 

pouco presente, somente o S.I., o E.E. e os D.C.C. e D.C. possuem atividades deste tipo e em 

pouca quantidade. A Memorização está incluída somente no S.I., D.C.C. e D.C. No D.C.C. e 

no D.C. as atividades que envolvem Imitação/Percepção são bem presentes, mas no A.A. e 

S.E só há uma atividade deste tipo. Os outros métodos não têm este tipo de atividade em seu 

conteúdo. E, por fim, a Avaliação só foi inserida nos métodos S.I., E.E. e S.E., principalmente 

no S.E. 

O total das atividades de cada método, independentemente da quantidade de exercícios, 

pode ultrapassar a carga horária de aulas disponíveis ao trabalho do professor durante o ano. 

No entanto, uma grande quantidade de atividades possibilita ao professor mais opções de 

materiais para a realização de seus objetivos. Ao observar, na tabela acima, a coluna de cada 

método e como as quantidades são distribuídas, é possível verificar uma tendência geral em 

focar a formação da banda e prepará-la o quanto antes para apresentação pública, em 

detrimento de uma educação musical mais abrangente, que priorize, por exemplo, a percepção 

e a criatividade aliada a performance do instrumento. Todavia, os métodos que possuem total, 

acima de 300 atividades, podem ser considerados métodos equilibrados, pois podem ser 

utilizados para ensinar a tocar instrumentos de forma prática e equilibrada com o processo de 
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educação musical. Os que possuem o total abaixo de 300 focam mais a prática ao instrumento 

e execução de partitura do que uma educação musical coletiva integral. 

Quadro 91 - Comparação entre atividades dos livros 2 
 

Atividade 
 

S.I. E.E. A.A. B.T. S.E. 

Expositiva 106 40 20 18 22 

Práticas 

De Teoria 32 2 5 3 39 
De Performance 203 206 100 152 148 

Especiais 

Apreciação 31 0 0 0 0 
Criatividade 0 5 4 0 3 
Interpretação 66 0 0 0 0 
Memorização 0 0 0 0 0 
Percepção/Imitação 1 0 0 0 0 

Avaliação 4 28 0 0 40 
Total 387 281 129 173 252 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

A mesma constatação é possível observar nos livros 2 dos métodos que possuem o total 

abaixo de 200 na tabela acima, pois focam a execução instrumental, já os que ultrapassam 

200, têm o enfoque distribuído em execução e educação musical. 

4.1.3 Conteúdo 

Serão tratadas, a seguir, as sete categorias definidas e utilizadas anteriormente: 

elementos de ritmo, técnica instrumental, tonalidades, teoria e história da música, repertórios 

e exercícios, prática de conjunto, apreciação e criatividade.  

4.1.4 Sequência de elementos de ritmo 

É visível, na tabela a seguir, que o percurso de aprendizagem dos elementos de ritmo, 

formado por figuras, compassos e alguns símbolos, pouco difere entre os métodos 

estrangeiros.  
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Quadro 92 - Sequência de ritmos dos livros 1 
 

Método Elementos de Ritmo 

S. I. 

 
 

 
 

Ligadura 
de prolon-

gação   
Anacrusi 

   
Síncope - 

E.E. 
  

  

   

 
Ligadura 

de prolon-
gação 

    
- 

A.A 

 
 

Ligadura 
de prolon-

gação  
         

B.T. 

 
 

   

Ligadura 
de prolon-

gação     
   

S.E. 

  
  

 

Ligadura 
de prolon-

gação       
- 

D.C.C. 
e D.C. 

 
   

Ligadura 
de prolon-

gação       
- - 

E.D. 

 
 

Ligadura 
de prolon-

gação     
 

 
 

     

 

 
 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Todos os métodos do nível 1 iniciam com semibreve, devido à formação da embocadura 

dos instrumentistas de sopro e desenvolvimento do controle da emissão de som, com exceção 

do E.E. que apresenta a semínima como primeira figura a ser ensinada. Mas neste, a primeira 

nota não tem duração definida e entende-se que é longa. Em seguida, é trabalhada com 

semínimas. Outra particularidade se encontra no A.A. quando, próximo ao fim do livro, 

acrescenta uma forma a mais de síncope que os outros métodos estrangeiros. Os métodos 

brasileiros trazem a célula formada por pausa de colcheia e colcheia no livro do primeiro ano, 

sendo que os outros métodos só começam a explorar esta célula no livro 2. Entre os nacionais, 

a abordagem de elementos de ritmo é muito diferente. O E.D. utiliza ritmos mais complexos 

que o D.C., em função do repertório utilizado. 
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Quadro 93- Sequência de ritmos dos livros 2 
 

Método Elementos de Ritmo 

S. I. 
        

 
- - - 

E.E. 
  

 
= 

  

    

 = 

  
   

  =  

 

A.A  
         

- - 

B.T. 
        

 

 
- - 

S.E. 
  

 

 
 

  

    

   

    

 

 
- - - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Na sequência de elementos de ritmo dos livros 2 já é possível observar mais diferenças 

entre os  métodos. Uma característica entre os três métodos mais recentes é o fato de iniciar 

com o compasso dois por dois, Alla breve.   

A percussão sem altura definida ou não melódica pratica algumas figuras rítmicas a 

mais que os instrumentos melódicos, como afirmado anteriormente. Elas são determinadas, 

normalmente, em função dos rudimentos básicos e do repertório abrangido. No tópico 

“Sequência de notas e técnica instrumental,” tais rudimentos e acessórios utilizados pelos 

métodos em análise serão detalhados. 

4.1.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Como visto no capítulo anterior, há uma pequena variação quanto à nota inicial de cada 

método, mas, todos optam pelas cinco primeiras notas de Si bemol maior e em seguida o 

sexto e sétimo graus, até formar a escala completa desta tonalidade e, em seguida, se 

adicionam mais notas. O E.D. é o único que traz como nota inicial, Sib. O D.C.C., D.C., E.E., 

iniciam com a nota Fá. Para o S.I., A.A. e S.E. a nota inicial é Ré. Sendo que o S.I. dá a 

possibilidade de se definir a nota e ritmos iniciais através das opções de personalização 

presentes em seu site. A versão standard, que está sendo analisada, inicia com Ré. O S.E. 

inicia o momento coletivo também com a nota Ré, no entanto, como já explicado no capítulo 

anterior, é o único método que possui duas páginas dedicadas ao momento pré-coletivo com 

as notas de fácil emissão para cada instrumento e, em seguida, o aprendiz é conduzido até a 

nota inicial da parte coletiva. Após o domínio das notas da tonalidade de Si bemol maior se 

insere as notas da próxima tonalidade. Para os que trabalham a tonalidade de Mib, 

normalmente se insere a nota Láb e a nota Mi para os que irão trabalhar Fá maior, e assim por 

diante. De forma geral, principalmente no livro 1, as notas são inseridas a partir das 

tonalidades. 
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4.1.6 Sequência de tonalidades 

Em relação às tonalidades trabalhadas, é possível afirmar que o percurso escolhido está 

relacionado com a construção dos instrumentos da banda, onde predominam instrumentos em 

Si bemol, como clarineta soprano e clarineta baixo, saxofone tenor, trompete e bombardino 

em clave de Sol. As tonalidades trabalhadas depois de Si bemol são as de notas mais 

semelhantes a ela, como Fá maior, Mi bemol maior e Lá bemol maior. As duas primeiras 

também correspondem às tonalidades de instrumentos da banda, como a trompa, os saxofones 

alto e barítono, a clarineta em Mib, o saxhorn e a tuba em Mi bemol – os dois últimos 

presentes no D.C. e D.C.C.. Certamente não são tonalidades ideais para se iniciar nos 

instrumentos em Dó como a flauta, o oboé e o fagote. Contudo, são tonalidades apropriadas 

para o trombone, bombardino em clave de fá e tuba. 

Quadro 94 - Tonalidades livros 1 
 

Método Tonalidade/Escala 

S. I. 
Si bemol 

maior 

Mi bemol 
maior e Fá 

maior 

Lá bemol 
maior 

Introdução ao modo menor Pentatônica 

E.E. 
Si bemol 

maior 
Mi bemol 

maior 
Fá maior Lá bemol maior - 

A.A 
Si bemol 

maior 
Fá maior 

Mi bemol 
maior 

Lá bemol maior - 

B.T. 
Si bemol 

maior 
Mi bemol 

maior 
 - - 

S.E. 
Si bemol 

maior 
Fá maior 

Mi bemol 
maior 

- - 

D.C.C. 
Si bemol 

maior 
Fá maior 

Mi bemol 
maior 

Mixolídio, Lídio e  
Lídio-mixolídio 

- 

D.C 
Si bemol 

maior 
Fá maior 

Mi bemol 
maior - - 

E.D. 
Si bemol 

maior 
Mi bemol 

maior 
Fá maior 

Escalas maiores e menores 
com até 7 bemois e 7 

sustenidos 
- 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 
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Resumindo, os livros 1 trabalham, normalmente, entre duas e quatro das primeiras 

tonalidades com bemóis e os mais atuais, como o S.I. e o D.C.C. tendem a trabalhar também 

escalas e modos utilizados em improvisação. O D.C. e o E.D. traz escalas que também podem 

ser usadas para o aquecimento da banda. O E.D. apresenta todas as tonalidades maiores e 

menores do sistema tonal, mas não utilizam mais de 50% delas no repertório trabalhado no 

livro. 

Quadro 95 - Tonalidades livros 2 
 

Método Tonalidade/Escala 

S. I. 
Revisão das 
tonalidades 
do livro 1 

Dó 
maior 

Lá 
bemol 

Ré 
bemol 
maior 

Tonalidade 
menor 

- - - 

E.E. 
Revisão das 
tonalidades 
do livro 1 

Dó 
maior 

Lá 
bemol 
Maior 

Mi 
bemol 
Maior 

Cromática 
Fá 

maior 

Sol Menor 
Natural e 

Harmônica 

Escala de 
Blues 

A.A 
Dó maior 

Ré 

bemol 

maior 

- - - - - - 

B.T. Fá maior 
Láb 

maior 
Sib 

maior 
Mib 

maior 
Láb maior 

Fá 
maior 

Dó maior Cromática 

S.E. 
Revisão das 
tonalidades 
do livro 1 

Sol 
menor 

Lá 
bemol 
maior 

Dó 
menor 

Dó maior - - - 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

 Nos livros 2 permanece a mesma lógica em relação a inserção de tonalidades, do nível 

de aprendizado anterior. Todos revisam ou trabalham novamente as tonalidades aprendidas no 

livro 1 e, em seguida, as outras tonalidades são inseridas, na medida em que os alunos já 

tenham trabalhado as notas que as compõem. A inserção de notas e, por consequência, de 

tonalidades é sempre utilizada em repertório presente no livro. 
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4.1.7 Sequência de conteúdos de teoria e história da música 

Dentre os métodos analisados, o E.D. é o único que traz a teoria da música em outros 

livros, chamados A sementinha musical e Teoria e Leitura da música para Filarmônicas. O 

S.E. traz um livro complementar com exercícios de teoria e história da música. Nos métodos 

S.I. e E.E. os conteúdos de teoria e história da música são incluídas nos livros didáticos, 

através de atividades expositivas sobre estilos e compositores utilizados no repertório dos 

livros. Nos demais métodos, somente a teoria da música está presente e é apresentada de 

forma gradativa, junto com as práticas de performance. Os livros do aluno que trazem a 

indicação de compositor em cada melodia também trazem informações histórica, porém não 

em forma de texto, como o S.I e E.E. apresentam. 

4.1.8 Repertórios e exercícios 

Como visto no capítulo anterior, o repertório dos livros didáticos, para efeito de análise, 

foi dividido em melodias, composições, arranjos e exercícios. Todos os métodos analisados, 

com exceção do E.D., utilizam melodias que pertencem à música de tradição oral de diversos 

países, chamadas pelos autores de world music. Em todos os métodos, sem exceções, as 

composições inseridas, assim como os arranjos, se referem a excertos da música de concerto 

européia, de banda (marcha/dobrado) conforme o país ao qual o método pertence e de peças 

compostas pelos autores do método. 

4.1.9 Prática de conjunto 

A prática de conjunto dos livros analisados ocorre nas seguintes texturas musicais: 

uníssono, dueto, cânone, arranjo para banda completa, polifonia coral, melodia acompanhada 

e solo com acompanhamento de piano. O uníssono é a textura mais utilizada, em virtude do 

ensino ser coletivo, mas o objetivo final é tocar em conjunto. Todos os métodos, exceto o 
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E.D., possuem arranjos de banda completa na divisão das partes. Uma peculiaridade é que o 

D.C.C. possui exercícios em uníssono e vários arranjos a três ou quatro vozes. Como todos os 

livros de instrumentos possuem todas as vozes, isso permite tocar com diversas possibilidades 

de instrumentação. Ou seja, pode-se tocar com instrumentos heterogêneos e homogêneos ou 

apenas com três ou quatro instrumentos, um em cada voz. Há também um trio no método 

A.A. e no E.E. 

4.1.10 Percepção e criatividade 

Dentre os métodos analisados o D.C.C. se destaca, pois é o método que traz mais 

atividades de percepção através de imitação e também de improvisação. O D.C. e o B.T. 

trazem percepção nos livros do regente. O S.I., E.E. e S.E. possuem atividade de criação 

musical através de improvisação e composição. O E.D. não traz percepção nem criatividade.  

4.1.11 Materiais suplementares 

Os materiais mais comuns, junto aos livros didáticos, são CD e DVD. O CD 

normalmente contém gravações e exemplos de exercícios, melodias, no instrumento abordado 

e acompanhamentos e programas de computador para treinamento instrumental. O DVD 

possui vídeo-aulas para cada instrumento. Dos métodos estrangeiros, somente o S.E traz o CD 

e não traz DVD junto ao livro didático, mas junto a outro livro que também faz parte do 

método, que é direcionado somente para técnica. Os métodos nacionais não trazem CD nem 

DVD junto aos seus livros didáticos. O S.I. inova no formato dos suplementos, pois oferece 

comunidades online que oportunizam suporte e troca de informação entre os usuários. O D.C. 

oferece o site www.dacapo.mus com informações, artigos e arranjos, dentre outros. 
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4.2 PROPOSTA DE CONTEÚDOS E ATIVIDADES DIDÁTICAS - 
ESTÁGIOS 1 E 2 

A análise e discussão dos sete métodos e seus 13 livros didáticos somadas a 

experiências pessoais e a observação das atuais correntes das filosofias da educação musical, 

bem como, o momento histórico educacional do nosso país, formam um campo fértil de 

interações. As bandas, orquestras e outros grupos musicais possuem papel importante neste 

sentido, tanto como forma de arte e expressão da música, quanto tema transversal em diversas 

disciplinas do conhecimento, sem citar os aspectos sociais e cognitivos envolvidos, dentre 

outros. 

Após a análise do S.I. e do E.D. observou-se a tendência a uma condensação maior de 

conteúdos do que nos demais métodos. Outro dado é que os livros didáticos do S.I. foram 

lançados somente em dois níveis e são acompanhados de livros de sonoridade (técnica) e 

repertório compatíveis aos níveis. Portanto, na proposta a seguir, buscou-se abordar os dois 

primeiros níveis pois os seguintes são desdobramentos e, a partir do nível três, as técnicas e 

conteúdos podem ser trabalhados em função do repertório. 

4.2.1 Estrutura organizacional e apresentação gráfica 

Nos livros didáticos, de forma geral, a estrutura organizacional e apresentação gráfica se 

mostraram importantes ao longo da análise por facilitarem a visualização das atividades e 

poderem também influenciar na compreensão dos conteúdos expositivos e práticos. Isto se dá, 

por exemplo, quando os livros apresentam os conteúdos distribuídos em lições ou porções de 

atividades propostas para uma aula ou uma semana. Por exemplo, o D.C. é planejado para, 

trabalhar, aproximadamente, uma página por semana, devido a maneira como apresenta seus 

conteúdos expositivos, no topo da página, e práticos no corpo dela. Esta tendência é 

observada também no A.A., B.T. e S.E. Já os materiais mais recentes como o S.I., D.C.C., 
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E.E. e E.D. não têm esta rigidez de formato e as atividades práticas e expositivas se 

apresentam de forma alternada ao longo de cada página. Nos livros 1 a divisão em Partes 

através de arranjos e peças para banda completa é uma constante. Nos livros 2 os arranjos 

para banda completa tendem a ser mais frequentes. Em ambos os casos eles são utilizados em 

apresentações públicas. 

Estas constatações demonstram a relevância da proposta em indicar a necessidade do 

conteúdo ser exposto de forma clara e ter uma distribuição uniforme ao longo do ano letivo 

escolar. 

4.2.2 Atividades didáticas 

As ferramentas de análise que partiram do processo de revisão dos métodos 

demonstraram suas abrangências na tentativa de mostrar o perfil de cada livro e suas 

características principais. Os livros possuem, na maioria, atividades didáticas voltadas à 

Performance. A ênfase na performance musical em relação a outras modalidades de atividades 

pode ser considerada uma tendência dos materiais didáticos e das bandas de música em geral. 

Como afirma Alves da Silva (2010) “a apreciação musical foi o parâmetro menos 

desenvolvido entre as experiências musicais nas quatro bandas [por ele] pesquisadas” (Alves 

da Silva, 2010, p. 167). O D.C.C. é um exemplo de material didático onde é possível trabalhar 

diversos tipos de modalidades de atividades num mesmo livro e, por vezes, num mesmo 

exercício. Sendo assim, é proposto que as atividades didáticas contenham equilíbrio entre as 

modalidades e, ao mesmo tempo, permitam ao professor e integrantes direcionar a utilização 

dos materiais de forma a atingir os objetivos do grupo. A depender do contexto em que a 

banda está inserida, o modelo de parâmetros C(L)A(S)P, proposto por Swanwick (1979), 

apesar de ser considerado importante por possuir equilíbrio nas modalidades, muitas vezes 

não corresponde aos objetivos e necessidades da banda. Como coloca Benedito (2008) “o 
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aprendizado do instrumento está diretamente associado a um objetivo muito bem definido que é tocar 

na banda e não receber um diploma”. Ou seja, numa proposta de EMuCISP acredita-se que tanto 

o material didático, quanto peças e arranjos destinados à banda escolar podem incorporar 

modalidades diversas e, por consequência, habilidades e conhecimentos em música. 

4.2.3 Conteúdo 

De acordo com as ferramentas de análise citadas anteriormente, a proposta segue o 

mesmo formato utilizado na análise descritiva e comparativa. 

4.2.4 Sequência de elementos de ritmo 

O vasto universo rítmico da música brasileira, devido às suas matrizes européias, 

africanas, indígenas, dentre outras, estimulam muitos ritmos e maneiras de utilizar e 

interpretar a grafia tradicional. A seguir, é proposta uma sequência que tem por função formar 

as bases para a leitura e interpretação, principalmente, de canções tradicionais. 
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Quadro 96 – Proposta de sequência de ritmos para o Estágio 1 
 

 
 

   

 

Ligadura 
de prolon-

gação   
  

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Esta proposta é semelhante à sequência de elementos de ritmo do D.C., o que difere é o 

acréscimo da síncope (colcheia-semínima-colcheia) ausente no D.C. No D.C.C. a síncope 

aparece num formato aproximado (par de colcheias-pausa de colcheia-colcheia). Assim, o 

autor do D.C.C. incluiu a prática da síncope, ausente no D.C.. Para não perder a 

compatibilidade entre os dois livros, o autor preferiu usar melodias onde a síncope poderia ser 

tocada com uma figura aproximada. Esta inserção da síncope (colcheia-semínima-colcheia) se 

justifica em virtude de ser amplamente utilizada nas músicas do Brasil.  

No nível 2, as figuras rítmicas foram escolhidas a partir das semelhanças entre os 

métodos analisados. Para a proposta deste nível, considerou-se também o E.D. por ter origem 

na cultura musical do Brasil.  Neste sentido, se explica a presença da síncope no início do 

E.D.. 

Quadro 97 - Proposta de sequência de ritmos para o Estágio 2 
 

  
 = 

  

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

Ao completar o Estágio 2, o universo de leitura de ritmos é considerável. A partir dele, 

podem ser propostos os seguintes elementos de ritmo, baseando-se na projeção dos dois níveis 

anteriores. 
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Quadro 98 - Proposta de sequência de ritmos para o Estágio 3 
 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2011. 

4.2.5 Sequência de notas e técnica instrumental 

Ao Estágio 1, a proposta indica a mesma sequência de notas utilizada pelos livros do 

método Da Capo, apresenta equilíbrio na distribuição de notas e possibilita a inserção de 

inúmeros repertórios, considerando a música brasileira. Esta é, também, uma sequência que 

vem sendo utilizada largamente no ensino coletivo de instrumentos de banda no Brasil desde 

1995 e, em questionários respondidos por profissionais que utilizam o D.C, e não houve 

nenhuma objeção. É muito semelhante às sequências dos métodos estadunidenses analisados 

que são resultados de 90 anos com trabalhos de ensino coletivo. 
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Figura 52 - Proposta de sequência da apresentação das notas – nível 1 

 
Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 
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Figura 53 - Proposta de sequência da apresentação das notas – nível 1 continuação 

 
Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 
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Figura 54 - Proposta de sequência da apresentação das notas – nível 1 continuação 

 

Fonte: BARBOSA, J. S., Método Da Capo, 2004. 

Nos níveis 1 e 2 as técnicas propostas para a percussão acompanham as do sopro na 

sequência utilizada no método D.C. No entanto, propõe-se que se insiram, neste nível 

pandeiro e outros instrumentos de percussão brasileiros. 

A proposta de notas do nível 2 foi baseada nas sequências de notas encontradas nos 

livros didáticos analisados. Isso é possível devido à semelhança na instrumentação das bandas 
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estrangeiras e brasileiras. No entanto, os instrumentos de percussão diferem de acordo com o 

repertório realizado e nas bandas brasileiras não é comum o uso de percussão de teclados e 

tímpanos, chamados aqui de percussão melódica. Portanto, não serão incluídos nesta 

proposta. No entanto, se incluem saxhorn em Mi bemol e tuba em Mi bemol. A seguir a 

proposta de sequência de notas do nível 2 que não inclui revisão das notas do nível 1. 

Figura 55 - Proposta de sequência da apresentação das notas - nível 2 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2012. 

Assim como visto na análise dos livros 2, na proposta para o nível 2 há uma expansão 

do registro para o agudo e grave, partindo das notas já aprendidas no nível 1. São adicionadas 

notas que irão fazer parte das tonalidades estudadas. 
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Figura 56 - Proposta de sequência da apresentação das notas - nível 2 continuação 

 

Fonte: VECCHIA, F., Pesquisa bibliográfica, 2012. 

No nível 2 são propostos para a percussão não melódica os seguintes rudimentos: 

Flamacue, Triple Paradiddle, Drag Paradiddle, Single Ratamacue e Rim Shot. Como dito 

anteriormente, também se propõe que se trabalhem instrumentos e técnicas específicas da 

percussão brasileira, de acordo com o repertório. 

4.2.6 Sequência de tonalidades 

Estágio 1 - Si bemol maior, Fá maior, Mi bemol maior e escalas de Si bemol nos modos 

Mixolídio, Lídio e Lídio-Mixolídio. Estes são modos presentes na música brasileira 

tradicional. 
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Estágio 2 -Revisão das tonalidades do Estágio livro 1, Dó maior, Lá bemol, Réb maior, 

Tonalidade menor e Escalas para improvisar. 

4.2.7 Sequência de teoria e história da música 

Swanwick ressalta a importância de teoria e história através do termo “Literature” no 

C(L)A(S)P. Contudo, ele e Elliott concordam que este aspecto não é tão fundamental no 

processo de educação musical quanto a prática musical e a criatividade. O repertório possível 

de ser realizado tanto no nível 1 como no 2 é a linha mestre de onde partem a sequência de 

teoria e história da música. A proposta afirma a necessidade de incluir, na prática de ensino 

coletivo de instrumentos de banda, a história da música no Brasil, tanto da música de 

concerto, como da música tradicional e popular, incluindo, principalmente, a música de banda 

brasileira. Isto concorda e expande o D.C.C. que traz melodias do Padre José Maurício, 

Damião Barbosa e de um anônimo da música do Período Colonial Brasileiro. 

4.2.8 Repertórios e exercícios 

Em relação ao repertório dos métodos, o mais perceptível foi o trabalho simultâneo em 

relação aos conteúdos anteriormente descritos. Ou seja, o repertório pode servir para ensinar 

algo novo ou aplicar algo que já foi aprendido. Mas, para isso ocorrer, verificou-se que os 

conteúdos utilizados no repertório, como notas e ritmos, por exemplo, necessitam estar 

dispostos em sequência para que possa haver de fato um aprendizado gradativo. Isto facilita a 

possibilidade de haver um percurso de aprendizado onde os alunos aprendam novos 

conteúdos por etapas, sem haver grandes saltos de músicas muito “fáceis” ou muito “difíceis” 

tecnicamente. 

Quanto ao repertório utilizado neste tipo de ensino, um fato a ser considerado é o limite 

de como alguém pode conhecer a cultura musical do outro através de simplesmente tocar suas 
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melodias fora de seus contextos originais. Uma melodia de maracatu, por exemplo, tocada por 

uma banda em uma sala de aula, poderá dar somente uma pálida noção desta manifestação 

cultural e é, também, uma ferramenta muito limitada para compreendê-la. Falta, neste 

contexto, a sonoridade mais percussiva do grupo de maracatu, o brilho das vestimentas, os 

movimentos da dança e alegoria. Talvez a atividade da banda possa despertar o interesse de 

um ou outro aluno nesta manifestação tradicional. Segundo Barbosa, (2012) é necessário ter 

critérios muito sensatos para pensar que cultura musical pode ser incluída no método da banda 

e como ela deve ser estudada. De acordo com este mesmo autor, os alunos devem estar 

conscientes das limitações deste processo de estudo. O livro não deve só dar informações 

sobre a história e a região de onde as músicas vem, mas também, sobre a tradição a que 

pertencem. Os PCNs brasileiros estimulam a pluralidade cultural e Barbosa afirma que, para 

cumprí-los com propriedade as atividades da banda, com este conteúdo, podem fazer parte de 

um programa maior das escolas brasileiras, onde se incluam intercâmbios entre elas, grupos 

musicais e comunidades culturais. 

Na coleta de dados realizada nesta pesquisa, três professores afirmaram, através dos 

questionários, que seria adequado incluir melodias com dobrados e hinos característicos do 

repertório das bandas filarmônicas e inclui compositores como Anacleto de Medeiros (1866 – 

1907). 

Dentro desta ótica, a proposta ressalta a necessidade de se incluir, na prática coletiva, 

primeiramente, músicas das tradições culturais e musicais autóctones e, as estrangeiras, 

começando pela proximidade geográfica e cultural. 
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4.2.9 Prática de conjunto 

A prática musical em diferentes texturas é fundamental para o treinamento de iniciantes 

(uníssono, divisi, dueto, trio, melodia acompanhada, polifonia coral, solo e solista (linha 

solista não é dobrada por outros instrumentos do grupo). O material didático ou repertório 

deve considerar as características dos instrumentos envolvidos e o nível de aprendizado dos 

alunos. A banda é um local privilegiado para se praticarem uníssonos, duetos, trios, quartetos, 

melodia acompanhada e banda completa. Arranjos que não possuam a instrumentação fixa 

podem ser muito úteis. A análise dos métodos abaliza que a proposta indique esta variedade 

de texturas musicais para a prática de conjunto, pois ela possibilita que cada aluno toque 

dentro das mais diversas combinações instrumentais dentro da banda, garantindo um 

desenvolvimento técnico e musical amplo a ele. Isso também faz com que a banda atue com 

mais qualidade de grupo. Durante a coleta de dados desta pesquisa, um professor afirmou, em 

questionário, que a presença de quartetos poderia ser muito válida. 

Tocar em conjunto concorda, diretamente, com as idéias de Elliot (1995) que advoga, 

em sua Filosofia Praxial da educação musical, a importância da atividade musical prática para 

uma educação musical efetiva.  

4.2.10 Apreciação e criatividade 

As atividades musicais em grupo estimulam a apreciação dos alunos indiretamente, pois 

se dão junto com atividades como a performance em aulas, ensaios e apresentações. Na 

análise feita foi possível identificar que atividades com foco em apreciação e criatividade 

foram pouco ocorrentes nos livros didáticos, com exceção do D.C.C. Ao considerar o modelo 

C(L)A(S)P de Swanwick (1979), percebe-se que ambas são atividades didáticas 

indispensáveis para o desenvolvimento musical. Logo, propõe-se que um material didático, no 

contexto desta pesquisa, deve possuir equilíbrio nas atividades de preparação da banda para 
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performance e nas de imitar, improvisar, compor, arranjar, identificar e outras formas de se 

incluírem atividades de apreciação e criatividade.  

A Criatividade, seja em forma de composição, improvisação, fazer arranjos ou outro 

tipo de estímulo, é parte indispensável da educação musical. Segundo Elliott, em sua filosofia 

praxial da música, desenvolver a criatividade musical dos estudantes, em todas as formas do 

fazer musical, amplia o processo de desenvolvimento da sua musicalidade (ELLIOTT, 

website, tradução nossa)21. Dada a dinâmica da EMuCISP, é indispensável a sua existência 

nas atividades de ensino coletivo. 

4.2.11 Materiais suplementares 

Os métodos estrangeiros trazem materiais suplementares de diversos tipos aliados aos 

livros didáticos. Basicamente, eles se apresentam no formato também de livros, contendo 

repertórios, teoria e história da música, CD e DVD, com exemplos de sonoridade e 

fundamentos técnicos e, mais recentemente os meios ligados à internet, representados 

principalmente por sites de relacionamento e vídeos disponíveis tanto de professores e/ou 

instrumentistas, quanto de outros alunos.  

Dentre os trabalhos em português que abrangem tal temática temos o Distarte, o 

Método Batuta, o Bandalarga e a pesquisa de Vecchia (2008). Os dois primeiros são 

materiais audiovisuais que fazem parte de trabalhos voltados à educação à distância para 

banda: o Distarte de Silva (2007) faz parte de uma dissertação de mestrado, e o Método 

Batuta de Cajazeira (2005) faz parte de uma tese de doutorado. Ambos são da área de 

educação musical. O primeiro trata do ensino do trombone utilizando gravações em vídeo e 

áudio. O segundo, utilizou exemplos musicais em CD e possui vídeo-aulas usadas na gestão 

                                                 
21 “developing our students' musical creativity (in all forms of music making) overlaps and extends the process 
of developing our students' musicianship.”  
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do curso de formação continuada - Batuta. O Bandalarga faz parte do Programa de 

Atualização para Bandas de Música do Estado do Rio de Janeiro. Ele é composto de livro 

didático e vídeo aula em DVD para cada instrumento da banda em separado que tem por 

objetivo melhorar a qualidade das bandas do estado a médio e longo prazo. Os vídeos do 

Bandalarga não estão disponíveis comercialmente. Vecchia (2008) propôs um roteiro de 

tutorial em vídeo com a finalidade de auxiliar alunos na fixação dos fundamentos técnicos do 

instrumento. Ele foi direcionado ao momento pré-coletivo. Vídeos amadores e vídeo-aulas de 

professores em geral, são bem frequentes no youtube
22, porém, podem trazer conceitos e 

demonstrações duvidosas.  

Apesar destes trabalhos brasileiros, ainda não há materiais suplementares direcionados 

ao ensino coletivo disponíveis no mercado. Os motivos principais para tal quadro talvez sejam 

a falta de interesse e meios de apoio das instituições de ensino de música, custos elevados de 

produção e um mercado ainda recente neste tipo de material no Brasil. De qualquer maneira, a 

proposta abaliza a utilização de materiais suplementares ligados aos meios tecnológicos 

atuais. 

  

                                                 
22 www.youtube.com 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa analisou 13 livros didáticos referentes aos dois primeiros níveis do ensino 

coletivo de instrumentos de sopro e percussão de sete métodos diferentes fundamentada em 

duas correntes filosóficas da educação musical. Através desta análise, foi possível identificar 

que o tipo de ensino coletivo, aqui tratado, tem quatro características principais: 1- O formato 

e a estrutura dos materiais didáticos, que servem a este tipo de ensino coletivo (EMuCISP), 

atendem o ensino regular e são adequados a faixa etária de 7 a 14 anos, séries finais do ensino 

fundamental 1 e séries do ensino fundamental 2; 2- Os materiais didáticos são compostos de 

um livro de regência e um livro específico de cada instrumento, o que permite que um 

professor trabalhe com uma turma de 20 a 30 alunos aprendendo instrumentos heterogêneos 

juntos; 3- Há uma preparação inicial para os primeiros exercícios, em naipes ou 

individualmente, onde se trabalham os fundamentos de respiração, embocadura, postura e 

emissão das primeiras notas, antes de se trabalhar leitura de partitura e execução de exercícios 

com o grupo todo; 4- O conteúdo é planejado para atender a todos os alunos da turma 

simultaneamente ou paralelamente desde a primeira aula, onde trabalham-se uníssonos e 

linhas melódicas diferentes num mesmo grupo para desenvolver as técnicas em instrumentos 

diferentes e conteúdos de leitura de partitura iguais, para todo o grupo. Um ensino coletivo 

composto de  aulas onde instrumentos diferentes tocam juntos, tem conteúdos novos a 

aprender e fazem música num processo de educação musical. 

Foi possível averiguar, nos métodos analisados, que no nível 1 de aprendizado, a 

iniciação e a sequência de conteúdos são subordinadas às características técnicas de cada 

instrumento. Logo, o repertório depende da técnica instrumental e aprendizado dos elementos 

rudimentares de teoria da música. No nível 2, como os alunos já possuem alguns 

conhecimentos de leitura musical e certo domínio do instrumento, há um equilíbrio maior 
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entre o repertório e a técnica, ou seja, o repertório pode anteceder ou proceder à técnica. Para 

os níveis seguintes, verificou-se que é possível planejar a inserção de novos elementos a partir 

de um repertório pré-determinado, pois não há porque inserir conteúdos de teoria da música 

que não serão utilizados. 

A proposta pedagógica de sistematização apresentada neste trabalho está diretamente 

ligada ao repertório em dois aspectos. O primeiro deles é que um dos princípios da EMuCISP, 

também presente nos métodos analisados, é de sempre trabalhar paralelamente teoria da 

música e prática de repertório. Desta forma, otimiza-se o tempo de ensino e aprendizagem. O 

segundo é que esta proposta também pode servir como parâmetro para elaboração de arranjos 

e composições didáticas, pois a sequência de conteúdos dá diretrizes para este fim. Para tal, 

buscou-se uma sequência gradativa mínima entre cada passo didático que pode ser utilizada 

conforme o contexto. 

As pesquisas e trabalhos brasileiros relacionados ao ensino coletivo de instrumentos 

ainda são pioneiros se comparados aos materiais estrangeiros disponíveis. No entanto, foi 

possível verificar que, na última década, constatou-se o aumento de pesquisas relacionadas ao 

tema. Acredita-se que a área avançará mais fortemente se houver mais cursos superiores que 

fomentem o ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão. Um dos maiores problemas 

é a falta de disciplinas nessa área, nos bacharelados e licenciaturas das universidades. As 

poucas exceções, que também são exemplos, ocorrem na Licenciatura em Música da 

Universidade Federal de São Carlos e no curso de extensão da Universidade Federal da Bahia. 

Alguns cursos, sobre o assunto, foram promovidos pelos encontros da Associação Brasileira 

de Educação Musical e algumas instituições educacionais particulares. 

O presente trabalho recomenda para futuros estudos a elaboração e experimentação de 

materiais didáticos, composições, arranjos e repertórios a partir da proposta de níveis aqui 
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delineada, assim como sua utilização para classificação de repertórios já existentes de acordo 

com os níveis. Por fim, recomenda-se também a elaboração dos níveis seguintes. Estes 

estudos podem colaborar para o acesso e democratização da educação musical com 

instrumentos em escolas regulares e organizações diversas através de bandas, orquestras e 

grupos musicais. 
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ANEXO 

Anexo 1 – Questionário para professores 

 

Caro professor X, eu, Fabrício Dalla Vecchia, e o Professor Joel Barbosa gostaríamos de 
convidá-lo a participar de uma pesquisa de Doutorado em educação musical da Universidade 
Federal da Bahia -UFBA. Sua opinião será de grande valia.   

Para participar como colaborador da pesquisa, por favor:  

• Envie-nos seu currículo,  
• Escolha uma das seguintes opções: 
• (   ) Ter minha identidade revelada nas citações na tese, ou (   ) Ter a minha identidade 

preservada nas citações da tese. 
• Responda as seguintes perguntas: 

 1 - Trabalhou com o livro Da Capo? Por quanto tempo? A seu ver, que qualidades e/ou 
problemas o mesmo apresenta? 

 

2 - Já utilizou o Da Capo Criatividade? Por quanto tempo? Ao seu ver, que qualidades e/ou 
problemas o mesmo apresenta? 

  

3 - Considera importante ambos os livros didáticos (métodos) terem seus volumes 
sequenciais? Por que? 

  

4 - Se sim, o que indicaria para os próximos volumes, em termos de conteúdos, atividades, 
habilidades, repertórios e outros?  

  

Muitíssimo obrigado 
  
Fabrício Dalla Vecchia 
 
 

 


